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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ
АРХЛШ – аномально розташована хорда лівого шлуночка
АТ – артеріальний тиск
ВВД – вегето-вісцеральна дисфункція
ВВТ – вихідний вегетативний тонус
ВД – вегетативна дисфункція
ВЗ – вегетативна забезпеченість
ВНС – вегетативна нервова система
ВСД – вегето-судинна дисфункція
ДАТ – діастолічний артеріальний тиск
ЕКГ – електрокардіограма
КІГ - кардіоінтервалографія
КОП – клінортостатична проба
МКХ – міжнародна класифікація хвороб
НЦД – нейроциркуляторна дисфункція
ПВН – пароксизмальна вегетативна недостатність
ПМК – пролапс мітрального клапана
ПСНС – парасимпатична нервовова система
САТ – систолічний артеріальний тиск
СНС – симпатична нервова система
СССТ – синдром слабкості сполучної тканини
УЗД – ультразвукове дослідження
ЧСС – частота серцевих скорочень
ШВХ – шийний відділ хребта


ВСТУП
Актуальність та обгрунтування теми.
Вегетативна дисфункція (ВД) – одне з найбільш поширених захворювань, що діагностують у 20-29% дітей. У 33% дітей дана патологія зберігається у наступні періоди життя та трансформується у хронічні захворювання травної, серцево-судинної, ендокринної, дихальної системи тощо. Хоча і нині єдиної точки зору щодо термінології вегетативних порушень не існує, більшість неінфекційних захворювань дітей і підлітків визначаються саме ВД[ \* MERGEFORMAT  \* MERGEFORMAT 1]. Згідно даних літератури[ \* MERGEFORMAT 7] вегетативні дисфункції ВД зустрічаються у 20-80% дитячого населення. Вже у віці 7-8 років 76% дітей скаржаться на головні болі. Для 32% дітей 10-12 років – це скарги на головокружіння при зміні положення тіла. 45% дітей скаржаться на підвищену втомлюваність. У 41% випадків – зниження пам’яті, розсіяність. 73% дітей скаржиться на емоційну лабільність, нестриманість, плаксивість. Також відмічаються такі негативні прояви, як тривога, конфліктність, емоційна напруженість, втрата свідомості [REF Hilz70 \w \h  \* MERGEFORMAT 58, REF Kapoor71 \w \h  \* MERGEFORMAT 60, REF vanDijk73 \w \h  \* MERGEFORMAT 77].
Точаться дискусії щодо нозологічного визначення ВД. Деякі автори[ \* MERGEFORMAT 11] вважають, що це – синдром, оскільки майже всі хронічні захворювання супроводжуються вегетативними порушеннями. Інші, навпаки, наводять аргументи, що у ВД – спільний патогенез вегетативних порушень, характерна клінічна картина. На їх думку, дисфункції ВНС являються тригером розвитку хронічних захворювань[ \* MERGEFORMAT 10,  \* MERGEFORMAT 35,  \* MERGEFORMAT 56]. Це дає змогу виділити ВД як самостійну нозологічну одиницю. Окрім того, виділення [ \* MERGEFORMAT 5] у класифікації первинних, констутиційно обумовлених та пов’язаних з гострим або хронічним стресом вегетативних порушень, а також психофізичних ВД, не пов’язаних з будь-яким супутнім захворюванням, являється суттєвим аргументом на користь даного судження. Симптоми можуть значною мірою знижувати якість життя і тому потребують симптоматичного лікування. Однак медикаментозна терапія має лише недовготривалий ефект. Необхідне подальші дослідження для розробки найбільш ефективних методів лікування даної патології.
Мета дослідження:
Оцінити ефективність використання остеопатичної корекції у дітей з вегето-судинною дисфункцією за допомогою клінортостатичної проби порівняно з пацієнтами, котрі отримували стандартну терапію згідно клінічного протоколу.
Задачі роботи:
Виявити особливості скарг у дітей з вегето-судинною дисфункцією за змішаним типом.
	Виявити особливості даних інструментальних досліджень у даної категорії пацієнтів.
Оцінити ефективність остеопатичної корекції за допомогою клінортостатичної проби.
Об’єкт дослідження:
Пацієнти дитячого віку з діагнозом ВСД за змішаним типом. 
Предмет дослідження:
Показники систолічного (САТ), діастолічного (ДАТ), пульсового артеріального тиску (ПАТ), частоти серцевих скорочень (ЧСС) до та після лікування у основній групі порівняно з контрольною. 
Методи дослідження:
	Клінортостатична проба (КОП).
	Реоенцефалографія (РЕГ).
	Кардіоінтервалографія (КІГ).
	Ультразвукове дослідження (УЗД)
	Клініко-анамнестичний метод.
	Аналітично-статистичні методи.

Наукова новизна роботи
Вперше в комплексному лікуванні дітей з ВСД за змішаним типом використано остеопатичну корекцію. 
Доведено, що у перші хвилини ортостазу при проведенні КОП у основній групі відзначається підвищення показників САТ, ПАТ та зниження ЧСС порівняно з контрольною. 
Доведено, що остеопатична корекція супроводжувалася більш швидким покращенням симптоматики. 
Практичне значення отриманих результатів:
Установлене покращення показників КОП 1-у та 2-у хвилини ортоположення (2, 3хв КОП), що супроводжується зменшенням симптоматики у пацієнтів. Виявлено статистично значиму різницю між показниками клінортостатичної проби між основною та контрольною групами у 1-у та 2-у хв ортоположення. Встановлено позитивний вплив остеопатичної корекції постави на показники гемодинаміки та самопочуття пацієнтів. Надано рекомендації щодо використання остеопатичної корекції постави для лікування пацієнтів з вегето-судинною дисфункцією за змішаним типом.
Особистий внесок здобувача
Робота виконана на кафедрі педіатрії післядипломної освіти з курсами пропедевтики педіатрії та дитячих інфекцій і КУ „Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди“. Основний об’єм досліджень виконано особисто автором, у тому числі:
	Виконаний інформаційний пошук, проаналізована та систематизована сучасна наукова література з даної проблеми.

Під час курації дітей з вегето-судинною дисфункцією вивчені клінічні особливості перебігу цієї патології та особливості інструментальних досліджень.
Самостійно проведено формування груп хворих.
Самостійно проведена остеопатична корекція пацієнтам з основної групи. 
	Проведена статистична обробка, інтерпретація, узагальнення і викладення результатів дослідження.
 Сформульовані висновки та практичні рекомендації.
Апробація результатів дослідження
Матеріали магістерської роботи обговорювались на IV Міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих вчених „Актуальні питання теоретичної та практичної медицини” (Суми, 2016), ІІІ Міжнародному медико-фармацевтичному конгресі студентів і молодих учених „Пріоритети та перспективи молодіжної науки“ (Чернівці, 2016), 12th Warsaw International Medical Congress (Warsaw, 2016).
Обсяг і структура роботи
Робота викладена на 86 сторінках друкованого тексту, складається зі вступу, огляду літератури, опису матеріалів і методів дослідження, опису досліджуваних груп, ефективності остеопатичної корекції, аналізу та обговорення отриманих результатів, висновків, списку друкованих робіт та списку використаних джерел (82 джерела, викладених на 10 сторінках).

РОЗДІЛ І. Огляд літератури
1.1. Загальні положення про вегетативну дисфункцію та патогенез клінічних проявів. 
Вегетативна дисфункція являється найбільш поширеною і одночасно однією з найменш вивчених патологій. Необхідно відмітити, що на даний час відсутня навіть єдина точка зору щодо термінологічного визначення цієї патології. У різні роки використовувалися терміни „нейроциркуляторна дисфункція”, „вегето-судинна дистонія”, „нейроциркуляторна астенія”[ \* MERGEFORMAT 3,  \* MERGEFORMAT 4,  \* MERGEFORMAT 5,  \* MERGEFORMAT 21,  \* MERGEFORMAT 25,  \* MERGEFORMAT 28,  \* MERGEFORMAT 44] для її визначення.
Необхідно відмітити, що класифікувати та розмежовувати різні види вегетативних дисфункцій необхідно у зв’язку з відмінностями патогенезу. Це можна довести на прикладі вегетативної та нейроциркуляторної дисфункції[ \* MERGEFORMAT 25]. Для ВД характерні порушення вегетативної, активно-емоційної та сенсомоторної  активності. Патогенетично причиною цього являється розбалансоване функціонування надсегментарної та сегментарної вегетативної регуляції діяльності різних органів та систем організму[ \* MERGEFORMAT  \* MERGEFORMAT  \* MERGEFORMAT 7]. Для порівняння у патогенезі нейроциркуляторної дисфункції вирішальну роль відіграє неповноцінність вегетативного апарату церебральних судин [ \* MERGEFORMAT 13,  \* MERGEFORMAT 41]. 
Достовірно доведено, що патогенетично ВД викликані порушеннями вегетативного гомеостазу[ \* MERGEFORMAT 6,  \* MERGEFORMAT 29], ендокринної регуляції[ \* MERGEFORMAT 38, REF van51 \w \h  \* MERGEFORMAT 78] та розладами гемодинаміки[ \* MERGEFORMAT 27]. На сьогоднішній день набувають популярності погляди на те, що ВД – це не лише конкретне захворювання згідно вузьких рамок нозології, а й синдром психонейроендокринноімунних розладів[REF Ader60 \w \h  \* MERGEFORMAT 42]. Однак існує багато питань щодо особливостей даних порушень і, як результатат, наявна потреба у подальшому дослідженні цього захворювання для розробки цілеспрямованого патогенетичного лікування[REF астенвег56 \w \h  \* MERGEFORMAT 37]. 
На цей час вважають, що найбільш вдалим і виправданим є термін „вегетативна дисфункція“, оскільки, згідно з МКХ 10-го перегляду, яка рекомендована ВООЗ, термін „дистонія“ вживається для позначення різних порушень м'язового тонусу.
У 1999 році на X з’їзді педіатрів України була запропонована класифікація ВД у залежності від клінічних особливостей та провідних патогенетичних механізмів, котра була переглянута у 2000р. 
ВД у дітей поділяють на 4 групи:
1) нейроциркуляторну дисфункцію (НЦД);
2) вегето-судинну дисфункцію (ВСД);
3) вегетативно-вісцеральну дисфункцію (ВВД);
4) пароксизмальну вегетативну недостатність (ПВН).
Рівні ураження ВНС:
	Надсегментарний (церебральний) рівень.

Сегментарний (периферичний) рівень. 
Поєднані вегетативні пошкодження.
Клінічний перебіг ВД поділяється на фази:
	Клінічних проявів.

Ремісії.
Для характеристики перебігу використовуються характеристики вегетативного гомеостазу:
	Вихідний вегетативний тонус.

Вегетативна реактивність.
Вегетативна забезпеченість.
Класифікація ВД за В. Г. Майданником зі співавт. наведена в табл. 1.1.1.


Таблиця 1.1.1 – Класифікація вегетативних дисфункцій[ \* MERGEFORMAT 7,  \* MERGEFORMAT 22].
(В. Г. Майданник зі співавт., 2000 р.)
І.
Клініко-патогенетичні форми
ІІ.
Рівень ураження
ІІІ. Характеристика вегетативного
гомеостазу
1. Нейроциркуляторна дисфункція.
2. Вегето-судинна дисфункція: 
	за кардіальним типом; 
	за васкулярним типом 

3. Вегетативно-вісцеральна дисфункція.
4. Пароксизмальна вегетативна недостатність: 
	генералізована форма 
	локалізована форма 

1. Надсегментарний

2. Сегментарний 
1. Вихідний вегетативний тонус:
	амфотонія;

ваготонія;
симпатико-тонія.
2. Вегетативна реактивність:
	нормальна;
	гіперсимпатикотонічна;
	асимпатикотонічна.

3. Вегетативна забезпеченість:
	нормальна;

недостатня;
надмірна.
У Міжнародній класифікації хвороб (МКХ)-10 ВД відводиться рубрика соматоформних хвороб: F45.3. Соматоформна вегетативна дисфункція.
При даній дисфункції скарги хворого співвідносяться з фізичним розладом органа чи системи, що перебуваються під повним або частковим контролем ВНС, а саме серцево-судинної, гастроінтестинальної і дихальної системи. Частково відносять і сечостатеву систему.
У рубриці також наводяться:
F 40.0–F40.3 Фобічні розлади.
F41.0 Панічні розлади.
F 43.1 Посттравматичний стресовий розлад.
F 45.4 Хронічний соматоформний больовий розлад.
F 45.8 Інші соматоформні розлади.
F 90.0 Синдром дефіциту уваги з гіперактивністю.
F 98. 0 Енурез неорганічної природи (нічний енурез).
I 10 Есенційна (первинна) гіпертензія.
G 43.0 Мігрень без аури (проста мігрень).
G 43.1 Мігрень з аурою (класична мігрень).
G 43.3. Мігрень з ускладненнями.
G 44.2 Цефалгія напруження.
R 03.1 Неспецифічний низький кров’яний тиск.
R 53 Синдром хронічної стомлюваності.
R 55 Непритомність (синкопе) і колапс.
R 50.9 Тривалий субфебрилітет. 
Вегето-судинна дисфункція – це клініко-патогенетична форма ВД, клінічні прояви якої пов'язані з порушеннями нейрогуморальної регуляції серцевої діяльності та системного кровообігу в результаті функціонального пошкодження вегетативних структур різного рівня (табл. 1.1.2).
Таблиця 1.1.2 – Клінічні прояви та патофізіологічна сутність вегето-судинної дисфункції у дітей.
Синдром і основні клінічні прояви
Патофізіологічна сутність порушень
Синдром порушення функції збудливості міокарда: аритмії, порушення частоти ритму, порушення провідності
Наявність патологічних домінант у корі головного мозку, порушення надсегментарних вегетативних відділів, нейросекреції, гормональний дисбаланс, порушення взаємодії СНС і ПСНС
Гіперкінетичний синдром: артеріальна гіпертензія, підвищення ударного об’єму крові
Активація симпатоадреналової системи, гормонів гіпофіза, кори надниркових залоз
Синдром скоротливої дисфункції міокарда: кардіалгії, серцебиття, задишка, гіпотензія
Порушення діастоли міокарда за рахунок порушення розслаблення серцевого м’яза
Синдром тонічної дисфункції міокарда: ПМК, порушення тонічності папілярних і хордальних м’язів серця
Порушення взаємодії СНС і ПСНС, дистонія серцевого м’яза
Міокардіальний синдром: стійкі серцеві болі, що підсилюються при фізичному навантаженні, порушення реполяризації
Зниження фракції викиду серця, порушення електроліних потенціалів на мембранах кардіоміоцитів.
При ВД патологічний процес найбільш чітко проявляється саме серцево-судинною дисфункцією. Залежно від провідного симптомокомплексу виділяють переважно дизрегуляції за кардіальним (дизрегуляторні кардіопатії) або васкулярним типом (з гіпертензією або гіпотензією). При ВД головну роль відіграють симптоми порушення серцевої діяльності, а судинні ознаки являються вторинними.
У клінічній картині ВД переважають функціональні кардіопатії, для яких характерна наявність аритмій (екстрасистолія, тахікардія, нерідко пароксизмальна), атріо-вентрикулярних блокад, синдрому Вольфа-Паркінсона-Уайта, змін на ЕКГ функціонального характеру. Зміни артеріального тиску нестійкі, характерна його лабільність.
Психовегетативний синдром не є характерним для цієї форми ВД[REF Разинькова55 \w \h  \* MERGEFORMAT 39].
Зміни вегетативної реактивності та вегетативного забезпечення діяльності в дитини не завжди односпрямовані. Протилежні ВВТ, реактивність і забезпечення пов'язують із компенсаторними реакціями, що клінічно формує ВСД за змішаним типом[REF вег7 \w \h  \* MERGEFORMAT 9].
Деякі автори вважають однією з причин вегетативної дисфункції та дистонії церебральних судин у дітей вертеброгенний фактор, частіше як складову натальної травми[ \* MERGEFORMAT 11,  \* MERGEFORMAT 24]. Слід зазначити, що донедавна вчені не вважали можливим розвиток у хребті дітей і підлітків дегенеративних змін, таких як остеохондроз та спондилоартроз. Результати сучасних досліджень заперечують ці застарілі погляди[ \* MERGEFORMAT 10,  \* MERGEFORMAT 55,  \* MERGEFORMAT 64]. Генетичну передумову розвитку остеохондрозу, особливо ранніх його форм[REF Арсентьев66 \w \h  \* MERGEFORMAT 2], як з’ясовано, слід пов’язувати зі спадковістю щодо сполучнотканинної дисплазії (синдромом слабкості сполучної тканини – СССТ), який досить поширений у популяції і має достатньо великий поліморфізм проявів[REF кадурина67 \w \h  \* MERGEFORMAT 14, REF наследственные68 \w \h  \* MERGEFORMAT 31]. Так, за даними вертебрологів україни, поширення нестабільності шийного відділу хребта (ШВХ) у дітей досягла 47%, дистрофічних змін у вигляді хондрозу та спондилоартрозу унковертебральних суглобів — 40%[ \* MERGEFORMAT 15,  \* MERGEFORMAT 23,  \* MERGEFORMAT 33]. Ранній остеохондроз ШВХ є основною причиною ВД[REF Мачерет64 \w \h  \* MERGEFORMAT 26], що свідчить про клінічний поліморфізм даної патології та вимагає огляду хворих ортопедом, неврологом, окулістом, проведення рентгенографії ШВХ у бічній проекції і РЕГ[ \* MERGEFORMAT 16,  \* MERGEFORMAT 29,  \* MERGEFORMAT 34]. Незважаючи на значне поширення даної патології, лікування ПВН у дітей залишається до кінця не вирішеною проблемою для лікарів різних спеціальностей і полягає, як правило, у призначенні симптоматичної медикаментозної терапії. У формуванні схем лікування таких хворих не враховують наявність патологічних змін у ШВХ. Більшість фахівців вважають, що нині жоден з існуючих підходів до лікування ВД не дає досить стійкого терапевтичного ефекту[REF причини26 \w \h  \* MERGEFORMAT 38, REF Семенова27 \w \h  \* MERGEFORMAT 40, REF Stewart49 \w \h \d " , "  \* MERGEFORMAT 75, REF wieling52 \w \h \d " , "  \* MERGEFORMAT 79]. Лише деякі автори вказують, що при нестабільності хребців і судинно-мозкових кризах, які виникають на її фоні, першочерговим методом лікування є стабілізація шийного відділу за допомогою комірця Шанца[REF Мурач22 \w \h  \* MERGEFORMAT 29]. Встановлено пряму кореляційну залежність між рентгенологічними змінами в різних сегментах шийних хребців та клінічними проявами захворювання у дітей з пароксизмальною вегетативною недостатністю. При патології в сегментах С1-С2 характерне запаморочення, при змінах на рівні С3-С4 — порушення зору, при патології С5-С6 — погіршення когнітивних функцій, при змінах в С6-С7 — посилення головного болю під час повороту голови[ \* MERGEFORMAT 36].
Встановлено достовірний прямий зв’язок між міофасціальними змінами та порушенням церебрального кровообігу у хворих з ПВН на фоні патології шийного відділу хребта: підвищена активність m.sternocleidomastoideus dextеr позитивно корелює з зниженням церебрального кровонаповнення праворуч[ \* MERGEFORMAT 36, REF Коваленко65 \w \h  \* MERGEFORMAT 17].
Згідно даних РЕГ у дітей пубертантного віку з діагнозом ВСД за гіпотензивним типом, виявлено гіпертонус у каротидному та гіпотонус у вертебробазилярних басейнах, а також ознаки дистонії мозкового кровообігу. Зниження системного кровотоку може призвести до пригнічення церебральної гемодинаміки у вигляді порушення венозного відтоку, внутрішньочерепної гіпертензії, зниження кровотоку по хребцевій, задній мозковій, базилярній артеріям, вазоспазмів у басейнах передньої, середньої та задньої мозкових артерій, міжпівсферної асиметрії мозкового кровотоку в каротидному та вертебробазилярному басейнах. Згідно даних літератури, гіпертензивні реакції більшою мірою виникаються у осіб з гіперсимпатикотонічним та гіпердіастолічним варіантами КОП[ \* MERGEFORMAT 35,  \* MERGEFORMAT 56]. 
При ВСД та НЦД превалює симпатикотонія, а при ПВН – зниження активності як симпатичного, так і парасимпатичного відділів вегетативної нервової системи[ \* MERGEFORMAT 82].
Роль активності вегетативної нервової системи у багатьох неврологічних захворюваннях не була систематично досліджена, хоча наявні приклади того, як функція вегетативної нервової системи впливає на взаємозв’язок психологічного та фізичного станів і, як результат, впливає на прояв симптомів[ \* MERGEFORMAT 45, REF Yakinci53 \w \h  \* MERGEFORMAT 81]. Вплив вегетативної нервової системи – це важливий терапевтичний фактор, потенціал якого ще недостатньо досліджений.
1.2. Ініціальна ортостатична гіпотензія. 
У західно-європейській літературі використовується термін ініціальна ортостатична гіпотензія, що являє собою короткочасне зниження артеріального тиску (АТ) протягом перших 15с після вставання >40mmHg  САТ та/або >20mmHg ДАТ з симптомами церебральної гіпоперфузії[REF Brittain79 \w \h  \* MERGEFORMAT 46, REF Lanier80 \w \h  \* MERGEFORMAT 63]. Для інструментальної фіксації даних змін необхідне щосекундне вимірювання САТ, ДАТ, ЧСС. Оскільки зробити це може лише спеціальна апаратура[REF wieling69 \w \h  \* MERGEFORMAT 80] (мал.1.2.3) у спеціалізованих наукових закладах, клініцисти можуть ставити даний діагноз на основі скарг[ \* MERGEFORMAT 59, \* MERGEFORMAT 65].
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Мал. 1.2.1 – зміни артеріального тиску (BP), частоти серцевих скорочень (HR), фракція викиду серця(CO), швидкість церебрального кровотоку (CBFv), загальний периферичний опір(TPR) без та з урахуванням гравітації. 

1.3.Методи діагностики вегетативного гомеостазу. 
Для встановлення діагнозу ВД необхідне комплексне обстеження. Для вивчення стану вегетативного гомеостазу[REF гомеостаз59 \w \h  \* MERGEFORMAT 32] потрібно використовувати специфічні, малоінвазивні та легкі для здійснення методи. Однак методика обстеження дітей з ВД потребує методів, що відповідають цим вимогам, поки що небагато. Останнім часом проведені дослідження, що обґрунтовують необхідність візуальної оцінки кривої щохвилинного моніторингу артеріального тиску[ \* MERGEFORMAT 12,  \* MERGEFORMAT 20,  \* MERGEFORMAT 24,  \* MERGEFORMAT 76]. Також з’явилися роботи щодо використання електроміографії та м’язевої діагностики для постановки діагнозу.
Одним з методів дослідження гемодинамічних змін при ВД являється КОП. При даній пробі вивчаються реакції організму при переході тіла з горизонтального у вертикальне положенні і навпаки, а саме 2-а позно-вегетативні рефлекси: кліностатичний Даніелопуло (зниження ЧСС на 4-6 за 1 хвилину при переході з вертикального положення в горизонтальне) і ортостатичний рефлекс Превелі (підвищення ЧСС на 6-24 за 1 хвилину при переході з горизонтального положення у вертикальне).
Коли дитина з кліноположення переходить у ортоположенні змінюється напрямок дії сили земного тяжіння[REF Mathias72 \w \h  \* MERGEFORMAT 66, REF Crichley74 \w \h  \* MERGEFORMAT 51]. У вертикальному положенні зростає градієнт гідростатичного тиску, і як наслідок відбувається перерозподіл крові з депонуванням її переважно в ємнісних судинах нижніх кінцівок. При цьому спостерігається зниження венозного повернення до серця і, як наслідок, зменшення серцевого викиду приблизно на 30-40%. Як результат, погіршується кровопостачання органів, що знаходяться вище рівня серця. У ортоположенні активується симпатичний відділ ВНС. Зменшення серцевого викиду супроводжується зростанням ЧСС, однак хронотропної реакції недостатньо для забезпечення гомеостазу. Головну роль у підтримці необхідних показників гемодинаміки відіграє судинний компонент регуляції. Відбувається вазоконстрикція резистентних судин, звужуються судини внутрішніх органів (нирок, печінки, селезінки), робота і тонус скелетних м’язів забезпечують допоміжне нагнітання крові. Таким чином, серцевий і судинний фактор відіграють ключову роль для підтримки необхідного рівня АТ. Вегетативна забезпеченість (ВЗ) оцінюється при підрахунку ЧСС та вимірюванні АТ при виконанні активної КОП, дані якої є достатньо інформативними для визначення адекватності функціонування нейрогуморальних механізмів регуляції кровообігу.
	Види ВЗ:
	Надмірне (гіперсимпатикотонічний, частково астеносимпатичний варіанти КОП).

Недостатнє (інші варіанти КОП).
Методика проведення проби полягає в наступному: упродовж 10-15 хвилин дитина спокійно лежить, після чого в неї визначаються ЧСС і АТ. Потім вона встає і стоїть у зручному положенні 10 хвилин. При цьому щохвилини визначаються ЧСС і АТ, після чого вона знову лягає і впродовж 4 хвилин рахують ЧСС і АТ. За отриманими даними будують графік КОП. На осі абсцис відкладають хвилини проби, на осі ординат – ЧСС, САТ, ДАТ. Залежно від вихідних значень ЧСС і АТ виділено 5 варіантів реакції:
Нормальна реакція: відсутні скарги при проведенні проби; збільшення САТ і ДАТ не більше ніж на 5-15% (залежно від початкового); підвищення ЧСС на 20-40% від початкових показників; зниження ПАТ до 50%. У практично здорових дітей значення САТ, ДАТ і ЧСС на 3-4хв дослідження повертаються до початкових показів.
Виділяють також 5 патологічних варіантів реакції на проведення проби, котрі у свою чергу поділяються на групу з надмірним включенням симпатоадреналової системи (гіперсимпатикотонічний), з недостатнім включенням симпатоадреналової системи (асимпатикотонічний, гіпердіастолічний) та змішані варіанти (симпатоастенічний, астеносимпатичний).
Для гіперсимпатикотонічного варіанту характерні скарги на почервоніння обличчя, відчуття жару в голові; різке підвищення САТ, ДАТ, ЧСС. Дані зміни являються проявом гіперадаптації.
Гіпердіастолічний варіант – це ізольоване надмірне підвищення ДАТ при САТ, що не змінюється чи навіть зменшується, при проведенні КОП. Спостерігається збільшення ЧСС та зменшення ПАТ. Даний варіант реакції являється найбільш дезадаптивним.
Асимпатикотонічний варіант – це коли САТ і ДАТ не змінюються або різко знижуються, ЧСС може залишатися нормальною або при зниженні пульсового тиску більше ніж на 50 % компенсаторно збільшуватися. При проведенні проби можлива втрата свідомості. Також один з найбільш дезадаптивних варіантів.
Симпатоастенічний варіант – при переході з кліно- у ортоположення спостерігається нормальна або гіперсимпатикотонічна реакція, але на 3–6-й хвилині наявне значне зниження САТ і ДАТ, ЧСС зростає до 100 %. Характерні різка блідість, холодний піт, запаморочення, колапс тощо.
При астеносимпатичному варіанті у перші хвилини ортоположення наявне різке зниження САТ і ДАТ, різке підвищення ЧСС, потім АТ повертається до початкового рівня або вище в результаті гіперсимпатикотонічної реакції (23% з пролапсом мітральлного клапана демонструють такий варіант реакції). 
Простота і доступність КОП, її висока інформативність у виявленні прихованої ВД, судинної гіперреактивності роблять її найбільш зручною для використання у педіатричній практиці[ \* MERGEFORMAT 21].
1.4. Лікування вегето-судинної дисфункції. 
Лікування дітей з ВД – це складна медична та соціальна проблема, оскільки повинне бути своєчасним, адекватним, комплексним та тривалим. Лише всі перераховані характеристики можуть забезпечити його ефективність.
Усі терапевтичні заходи можна поділити на немедикаментозні та медикаментозні. Найбільший ефект мають немедикаментозні методи. До них належать: режим дня, фізкультура, активний спосіб життя, нормалізація сімейно-побутових умов, психоемоційне розвантаження, голкорефлексотерапія, лікувальна фізкультура, масаж, фізіо- і фітотерапія, санаторно-курортне лікування[ \* MERGEFORMAT 30] тощо.
Розпочинати бажано з усунення впливу психоемоційних та психосоціальних стресових ситуацій. Це відноситься до етіотропного лікування.
Патогенетична терапія полягає в нормалізації порушених функціональних взаємовідношень лімбічної зони мозку, гіпоталамуса і внутрішніх органів[ \* MERGEFORMAT 81]:
	„Стовбуровий ефект“ забезпечує прийом валеріани, собачої кропиви (курс 3-4 тижні).
	Транквілізатори мають анксіолітичний ефект, а також антиартимічний, гіпотензивний, знеболюючий ефект. З їх допомогою можна купірувати перманентні ВД (курс 2-3 тижні).

„Вегетативні коректори“ нормалізують функцію обох відділів вегетативної нервової системи: антидепресанти (амітриптилін, азафен, коаксил) зменшують відчуття тривоги і депресії.
Ноотропи, нейрометаболіти сприяють покращенню енергетичних процесів і кровопостачання головного мозку.
Цереброкоректори нормалізують мозковий кровообіг.
	β-адреноблокатори нормалізують підвищену активність симпатоадреналової системи.
Однак медикаментозна терапія має лише недовготривалий ефект[ \* MERGEFORMAT 59,  \* MERGEFORMAT 79].
Крім використання медичних препаратів, варто не забувати про фізіолікування, бальнеотерапію, масаж, голкорефлексотерапію[REF Коваленко62 \w \h  \* MERGEFORMAT 18], електросон, електрофорез, водні процедури, аероіонотерапію, точковий і загальний масаж.
Одним зі стратегічних напрямків лікування являється нормалізація режиму дня. Обов’язковим являється достатній нічний сон. Тривалість сну може індивідуально варіювати, але в середньому – не менше 8–9 годин на день. Хронічне недосипання викликає комплексні порушення взаємодії та функціонування нервової та ендокринної систем, а також призводить до агравації вже існуючих симптомів ВД. Важливі санітарно-гігієнічні умови сну: 
	У приміщенні не повинно бути жарко і душно; 
	Не рекомендується відпочивати на дуже м'яких або жорстких матрацах і подушках. Краще віддавати перевагу ортопедичним матрацам і подушкам, які сприяють найбільш фізіологічному положенню тіла і голови. 

Для нормалізації роботи нервової системи велику роль відіграє оптимізація праці та відпочинку. Для зменшення психоемоційної напруги рекомендується чергувати розумову і фізичну діяльність. По можливості зменшити час перегляду телепередач, роботи за комп’ютером. Якщо на момент лікування припадає період інтенсивної підготовки до екзаменів або інших соціально значущих подій, що вимагають інтенсивної підготовки, потрібно навчити дитину правильно користуватися комп’ютером: правильно сидіти, робити обо’язкові перерви кожні 25хв, виконувати вправи для очей, створювати правильну робочу обстановку.
При ВД бажано виключити надмірні фізичні навантаження. Дитина повинна робити ранкову гімнастику з поступовим розширенням фізичної активності на тлі санації хронічних вогнищ інфекції.
Характерним для ВД є порушення ритму та глибини дихання, що можна коректувати за допомогою спеціальної дихальної гімнастики. Вона зменшує прояви гіпервентиляції та заснована на тренуванні діафрагмального дихання, формуванні визначеного співвідношення між тривалістю вдиху і видиху (1:2), поглибленні і, тим самим зменшенні частоти дихання.
Оптимальними при ВД є такі види спорту, як плавання, аквааеробіка, ходьба, катання на лижах, туризм. При таких навантаженнях відбувається тренування серцевого м'яза, судин і як наслідок стабілізується артеріальний тиск. Дитина стає менш метеочутливою, підвищується її фізична витривалість, покращується адаптація до факторів зовнішнього середовища. 
Загальнозміцнюючий та анксіолітичний ефект мають ігрові види спорту, але лише на свіжому повітрі та не у вигляді змагань. Серед тренажерів краще за все використовувати велоергометр, бігову доріжку, степер, гребний тренажер[REF Krediet76 \w \h  \* MERGEFORMAT 62]. Протипоказані вправи на тренажерах, де голова виявляється нижче рівня грудей. Також забороняється виконувати вправи догори ногами у зв'язку з небезпекою розвитку непритомності, погіршення самопочуття. 
Заняття спортом, що передбачає поштовхоподібні рухи: стрибки, вправи на брусах, карате – небажане у дітей з симпатикотонією. Значне навантаження на серцево-судинну систему спричиняють заняття силовою гімнастикою, бодібілдингом, східними єдиноборствами. Варто уникати вправ з великою амплітудою руху голови і тулуба, різко- та швидковиконуваних рухів, вправ із тривалим статичним зусиллям[REF Krediet77 \w \h  \* MERGEFORMAT 61, REF CT78 \w \h  \* MERGEFORMAT 47].
Основним критерієм контролю являється самопочуття дитини. Роль фізкультури - сприяти лише позитивним емоціям і задоволенню від фізичного руху.
Нерідко дітей із ВД та функціональною кардіопатією необґрунтовано звільняють від занять фізкультурою. Це сприяє виникненню гіподинамії, ожирінню, додатковому психологічному стресу, оскільки відділяє дітей від соціального життя класу, що лише посилює ВД.
Важливе місце в лікуванні та профілактиці ВД займає харчування. 
До загальних вимог до дієтотерапії при ВД належить введення згідно з віком основних харчових інгредієнтів: білків, жирів, вуглеводів та мінеральних речовин. Потрібно виключити переїдання (їсти часто і невеликими порціями, не зловживати гіперкалорійними продуктами), забезпечити адекватне споживання солі та рідини[REF Shichiri75 \w \h  \* MERGEFORMAT 73], обмежити вживання кави та міцного чаю.
Отже, дитина із ВД повинна отримувати повноцінне раціональне харчування, яке містить достатню кількість харчових інгредієнтів, мінеральних речовин і вітамінів. Дієтологи з різних країн дійшли до висновку, що найбільш корисним є збільшене надходження в організм солей калію і магнію. Ці мікроелементи беруть участь у проведенні нервових імпульсів, нормалізують функцію серця та судин, сприяють покращенню взаємодії відділів ВНС.
Гречана, вівсяна та пшоняна каші, соя, квасоля, горох, абрикоси, персики, шипшина, курага, родзинки, морква, баклажани, кабачки, цибуля, салат, петрушка горіхи тощо являються багатими на калій і магній продуктами. Тому являються рекомендованими при ВД.
Варто зазначити, що дієтичні рекомендації різняться у залежності від форми ВД. Симпатичний тонус зменшується при призначенні дієти з обмеженням білків і жирів. У той самий час доцільно включити до раціону продукти харчування, що знижують судинний тонус і активність вегетативної іннервації, такі, як ячна каша, квасоля, салати, шпинат, молоко, сир. Тонус парасимпатичної нервової системи знижується навпаки при застосуванні малокалорійної та багатої білками дієти. Тому дітям з ваготонією та артеріальною гіпотонією рекомендовано вживати їжу, що містить достатню кількість рідини, зелений чай, каву, чорний шоколад, кефір, гречану кашу, горох, тобто ті продукти, які могли б стимулювати активність ВНС і адренорецепторів, що відповідають за стан судинного тонусу. За відсутності алергії, при всіх варіантах ВД варто призначити тривалим курсом (2-3 місяці) приймати на ніч мед, різні соки, настої, компоти (з обліпихи, калини, шипшини, горобини, моркви, брусниці, чорноплідної горобини, родзинок, урюку, кураги).
Рослинна олія, цитрусові фрукти, помірна кількість спецій входять до складу дієти для нормотонічного типу ВД, оскільки зменшують спазм судин і покращують кровообіг.
За даними літератури не менш важливим у лікуванні цієї патології є масаж. Проте ці методи, як правило, істотно не впливають на артеріальний тиск і мозковий кровотік, що потребує додаткової медикаментозної корекції лікування.
Масаж хребта (шийного та поперекового відділів) і комірцевої зони, голови у дітей із ВД ще не зайняли гідного місця. 
Фізіотерапевтичні процедури являються ефективними, але лише при раціональному індивідуалізованому та обґрунтованому їх використанні: дозування та локалізації впливу мають здійснюватися з урахуванням віку, індивідуальної реактивності організму, форми та характеру перебігу захворювання.
Голкорефлексотерапія на даний час застосовується при НЦД за гіпо- та гіпертонічним типом, при аритмії, в окремих випадках при енурезі, нейродерматиті, бронхіальній астмі. Метод практично нешкідливий, порівняно простий у руках фахівця і може успішно доповнювати або замінювати інші, зокрема фармакологічне лікування[REF Коваленко63 \h  \* MERGEFORMAT REF Коваленко63 \w \h  \* MERGEFORMAT 19]. Голкорефлексотерапія може використовуватися як монотерапія, так і як компонент комплексного лікування.
У процесі лікування важливу роль відіграє психотерапія. У процесі ембріогенезу з єдиної примітивної нервової трубки виділилися два відділи: вегетативний і анімальний (система органів чуттів). Спільність походження двох систем забезпечує їх взаємодію, що проявляється соматовісцеральними рефлексами, а також соматопсихічними та психосоматичними процесами. 
Доведено, що лікування ВД значною мірою може полегшує симптоматику при серцево-судинних захворюваннях[REF Alexander61 \w \h  \* MERGEFORMAT 43], епілепсії[REF Yoko54 \w \h  \* MERGEFORMAT 82].
1.5.Остеопатія.
Остеопатична корекція – це один з методів нетрадиційної терапії, що найбільш часто використовується для лікування проблем шиї в США[ \* MERGEFORMAT 45] та Швейцарії[ \* MERGEFORMAT 52]. Остеопатична медична освіта протягом ХХст розвинулася у окрему систему навчання лікарів США. Засновані більш ніж 110 років тому у США, щоб навчати остеопатів, як альтернативних до лікарів, спеціалістів, остеопатичні школи з часом набули статусу навчальних закладів остеопатичної медицини. А остеопати стали лікарями-остеопатами, отримавши рівноцінні з лікарями права. До 2000 року було 19 остеопатичних шкіл, 42 тисячі лікарів-остеопатів і паралельна система післядипломної освіти. Останнім часом як результат розвитку доказової медицини, кількість остеопатичних навчальних закладів зросла, а лікарі-остепати після закінчення університету проходять спеціалізацію у системі лікарів класичної медицини[ \* MERGEFORMAT 72].
Остеопатичні маніпуляції не призводять до різких змін швидкості кровотоку у вертебро-базилярному (білатерально, інтра- та ектракраніально) басейні чи басейні внутрішньої сонної артерії у пацієнтів з хронічним болем у шиї. Вони являються безпечними. Ризики судинних ускладнень відсутні[ \* MERGEFORMAT 74]. 
У ортоположенні внутрішньочерепний тиск значною мірою залежить від тонусу вен, у тому числі шийних[ \* MERGEFORMAT 67,  \* MERGEFORMAT 69], на котрі значною мірою впливає стан кістково-м’язевої системи шиї. Останні дослідження свідчать про важливість інтеграції різних м’язів для врівноваженої взаємодії усієї м’язевої системи людини: гіпертонус м’язів живота може спричинити болі в спині[ \* MERGEFORMAT 50], а дистонія м’язів спини спричинити болі у шиї та, як наслідок, – головні болі. Відзначається значний ефект від застосування остеопатичної корекції при головних болях, болях у м’язах та шиї[ \* MERGEFORMAT 53,  \* MERGEFORMAT 54, REF Rodrigues46 \w \h  \* MERGEFORMAT 71]. Остеопатичні маніпуляції, такі як міофасциальний реліз, мають значний вплив на загальний стан організму та взаємодію симпатичної та парасимпатичної вегетативної нервової системи[ \* MERGEFORMAT 49,  \* MERGEFORMAT 70]. Як приклад, остеопатичні маніпуляції допомагають швидко покращувати гемодинамічний контроль у вагітних на третьому триместрі вагітності при структурних обмеженнях венозного повернення[ \* MERGEFORMAT 57]. Для нормалізації вегето-вісцеральних рефлексів також може використовуватися методика активації нейролімфатичних точок Чапмана[ \* MERGEFORMAT 48]. 
Терапія нейролімфатичних точок по Чапману в Німеччині відома як складова частина ортобіономії. Активація нейролімфатичних точок уже понад 100 років використовується у процесі остеопатичної корекції. Рефлекторний ефект від стимуляції точок Чапмана заснований на вісцерофасціальних (тобто тих, що діють від внутрішніх органів до сполучно-тканинної поверхні тіла) рефлексах і проявляється протягом секунд після початку процедури[REF вебер8 \w \h  \* MERGEFORMAT 8].
Важливою анатомічною основою нейролімфатичної терапії являються сегментні (сегментна структура спинного мозку) та надсегментні зв’язки та механізми, що об’єднують організм в єдиний комплекс та забезпечують його узгоджене функціонування. Прикладом сегментних зв’язків може слугувати випадок тривалого функціонального порушення в суглобі, що призводить до підвищеного навантаження на м’язи, онтогенетично пов’язані органи та шкіру, що також можуть реагувати трофічними порушеннями. Ці зв’язки ґрунтуються на наявності дерматомів, міотомів, дерматомів, склеротомів, артротомів та вісцеротомів. Надсегментні взаємодії забезпечують ВНС та м’язова система.
	Патофізіологічною основою для механічного зв’язку являється теорія про систему сполучної тканини[REF Chauffour2002 \w \h  \* MERGEFORMAT 68], що ніби павутина оплітає наше тіло і являється зв’язуючою ланкою між різними органами та системами. Наявність рецепторів та нервових волокон у товщі сполучної тканини також робить її однією з ланок соматовісцеральних та вісцеросоматичних рефлексів. Наявність фіксації у будь-якій частині тіла може спричинити різноманітні прояви. Для того, щоб позбутися цієї фіксації і використовується техніка рекойл. Візуально дію рекойла можна уявити, як „хірургічний мікроудар“, що має за мету „розірвати“ блок. Хвиля індукованого удару змушує вібрувати усі ланцюги ураження, призводячи до їх релаксації та зменшення напруження. Таким чином, спричинена рекойлом вібрація не тільки зменшує виявлене ураження, але й опосередковано дистанційно впливає на вторичні фіксації, що також можуть проявлятися певними симптомами.


РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
Було проаналізовано 61 історію хвороб та обстежено 61 пацієнт, які знаходилися на стаціонарному лікуванні у педіатричному відділенні Сумської міської клінічної лікарні св.Зінаїди за 2014-2016рр з діагнозом ВСД за змішаним типом. Дітей з вродженими вадами розвитку краніовертебрального сегмента, аномаліями судин вертебро-базилярного басейну, епілепсією та судомною готовністю, психічними розладами було виключено з дослідження. 
Проведений аналіз загальних даних про пацієнтів.
Зібрані скарги шляхом опитування.
Стан мозкової гемодинаміки оцінювали методом РЕГ з визначенням  артеріального пульсового кровонаповнення, периферичного судинного опору та венозного відтоку в каротидному і вертебро-базилярному басейнах. Криву РЕГ реєстрували на електрокардіографі DX-NT (Росія) за допомогою реоенцефалографічного шлему ТУ 252.002-005-8 при швидкості руху паперу 50 мм/с та величини калібрувального сигналу 0,1Ом.
Вихідний вегетативний тонус оцінювався за допомогою КІГ – методу дослідження, який характеризується послідовним записом 100 кардіоциклів у ІІ стандартному ЕКГ-відведенні, R-R є одиницею вимірювання КІГ. Дані реєстрували за допомогою ЕКГ апарата ЕК-3Т-01-„Р-Д“ в реальному масштабі часу при швидкості руху паперу 50 мм/с. Межі допустимої відносної похибки при вимірюваннях інтервалів часу в діапазоні інтервалів часу від 0,1 до 1,0с не більше ±7% Метод базується на здатності синусового вузла реагувати на щонайменші вегетативні порушення з боку серцево-судинної системи. Це зумовлено не тільки особливостями іннервації синусового вузла, але й його зв’язками з корою головного мозку і підкірковими утворами ЦНС. Ступінь напруження адаптаційно-пристосувальних реакцій оцінюється за даними індексу напруження                  Р.М. Баєвського, який найбільш повно інформує про напруження компенсаторних механізмів організму.
Ультразвукове дослідження проводили за допомогою апарата Nemio моделі SSA-550A (Toshiba corporation) за допомогою датчика PSM-37AT для кардіологічних досліджень. Це дослідження засноване на принципі ехо-сигналу і дає змогу виявити як органічну патологію, так і функціональну (аритмії, порушення екскурсії, пролапс тощо) серця.
Проводилася КОП за методиков F. Schellong до та після лікування за допомогою автоматичного тонометра WA-55 компанії B.Well. Методика проведення проби полягає в наступному: упродовж 10-15 хвилин дитина спокійно лежить, після чого в неї визначаються ЧСС і АТ. Потім вона встає і стоїть у зручному положенні 10 хвилин. При цьому щохвилини визначаються ЧСС і АТ, після чого вона знову лягає і впродовж 4 хвилин рахують ЧСС і АТ. За отриманими даними будують графік КОП. На осі абсцис відкладають хвилини проби, на осі ординат – ЧСС, САТ, ДАТ[ \* MERGEFORMAT 9]. Було розраховано ПАТ. Проводився аналіз показників КОП до та після лікування у основній та контрольній групах, як критеріїв стану гемодинаміки.
Проведено остеопатичну корекцію пацієнтам з основої групи за допомогою активації нейролімфатичних точок по Чапману, використанням методики рекойлу згідно механічного зв’язку по П. Шоффуру. Остеопатична корекція проводилася у середньому 5,2 сеанса. Тривалість сеансу складала 35хв: 30хв остеопатична корекція з використанням рекойлу згідно механічного зв’язку по П.Шоффуру та 5хв активація групи точок по Чапману характерних для ВД.
Локалізація точок Чапмана
Спочатку використовувалася остеопатична корекція відповідно до теорії механічного зв’язку П. Шоффура[REF Chauffour2002 \w \h  \* MERGEFORMAT 68]. Будь-яке остеопатичне ураження може розглядатися як обмеження мобільності структури. Така фіксація характеризується анормальним напруженням сполучної тканини  даної структури. Спочатку потрібно пальпаторно продіагностувати тканини тіла для виявлення ділянок зменшеної еластичності, напруженості, обмеження рухливості тощо у такому порядку:
	Глобальний тест кожного біомеханічного сегмента, що може виявитися в області ураження.

Специфічний тест для детального аналізу індивідуального ураження, що потребує лікування.
Тест для перевірки, необхідний для контроля ефективності лікування.
Коли пальпаторна діагностика локалізувала проблему, потрібно провести лікування. У даному випадку використовується техніка рекойл. Протипоказанням являється тяжка органічна патологія, випадки, що вимагають екстреної медичної допомоги, алкогольне сп’яніння. Принцип рекойлу полягає у звільненні фіксації шляхом використання імпульса, направленого проти вектору обмеження тканин. Ефективність та методика використання робить можливим її використання незалежно від типу, складності та давності ураження. Зручним являється те, що ця техніка не вимагає від пацієнта особливої позиції тіла. Тривалість техніки – кілька секунд. За допомогою тракції або компресії знаходиться точка фіксації остеопатичного ураження. Наступний етап: підкоректувати напрямок тракції або компресії відповідно того вектору, де виявляється найбільше обмеження, та швидко відпустити. Тракції або компресія виконується з силою в середньому 5-10г. Це – пряма структуральна техніка балістичного типу, ефект дії якої більшою мірою залежить від швидкості виконання, ніж від прикладеної сили. 
Для активації точок Чапмана спочатку проводиться обстеження комплексу точок, котрий пропонує Чапман[REF вебер8 \w \h  \* MERGEFORMAT 8]. Активність точки відображається наявністю болючості, напруження, невеликого набряку. Для лікування використовується ті ж точки, але котрі являються активними. Наступний крок – активація точок за наступною методикою: кінчики пальців (вказівного та середнього) входять у контакт з точкою. Рука виконує кругові рухи, що передаються на пальці, котрі зберігають глибокий контакт з точкою і виконуються ритмічні руки навколо неї. Контакт з точкою (особливо якщо вона відрізняється больовою реакцією) має бути максимально м’яким для попередження болю. Цей фактор являється особливо важливим при роботі з дітьми. Однак потрібно постійно контролювати дану точку і стимулювати її. Потрібно уникати надлишкової стимуляції та виснаження реакцій. Тривалість стимуляції 20с, але може варіювати у залежності від реакції пацієнта.
Статистичну обробку було проведено за допомогою розрахунків середньої величини та похибки середньої (M±m). Вірогідність статистичної різниці між досліджуваними групами було виявлено за допомогою критерія Стьюдента.


РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ.
ДОСЛІДЖУВАНІ ГРУПИ.
Було обстежено 61 пацієнта та проаналізовано 61 історію хвороб пацієнтів діагнозом ВСД за змішаним типом, що знаходилися на стаціонарному лікуванні у педіатричному відділенні Сумської міської клінічної лікарні св.Зінаїди за 2014-2016рр. Діагноз встановлювали відповідно до клінічної класифікації вегетативних дисфункцій (1999), прийнятої на 10-му з'їзді педіатрів України. Обстеження та лікування дітей проводили згідно наказу Міністерства охорони здоров'я України від 17.08.2007 №487 Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „Неврологія“ в редакції наказу МОЗ України від 17.04.2014 №275[REF Наказ23 \w \h  \* MERGEFORMAT 30].
Усім хворим проводили комплексне обстеження, яке включало детальне вивчення скарг, анамнезу життя та захворювання, об'єктивне обстеження органів і систем; лабораторні (загальний аналіз крові і сечі, біохімічний аналіз крові) та інструментальні дослідження: рентгенографія, електрокардіографія, ультразвукове дослідження органів черевної порожнини і щитоподібної залози, РЕГ, а також консультацію невролога, офтальмолога, ортопеда, стоматолога. 
Хворі з ВСД за змішаним типом (61 дитина), були рандомізовані для отримання лікування згідно протоколу на контрольну групу та остеопатичної корекції на фоні основного лікування у основній групі за власним бажанням (основна група — 31 дитини, група порівняння — 30 дітей).
Середній вік пацієнтів представлено у таблиці 3.1.1:


Табл. 3.1.1. Показники середнього віку у контрольній та основній групах, роки.
Вік
Контрольна група
Основна група

М
m
М
m

14,7
0,4
14,2
0,4





Примітки: * – статистично значима різниця між контрольною та основною групами.

Середній вік пацієнтів відповідає віковій категорії з найбільш вираженою клінікою ВСД за змішаним типом. У контрольній групі (14,7±0,4) середній вік перевищує дані основної групи (14,2±0,4). Однак ця різниця не має статистичної достовірності. Тому за віковими показниками контрольна та основна групи являються однорідними.
Гендерне співвідношення представлене у таблиці 3.1.2:
Табл. 3.1.2. Гендерне співвідношення.

Основна група
Контрольна група

М
m
М
m
Дівчатка
64,5
8,7
53,3
9,3





Хлопчики
35,5
8,7
46,7
9,3





Примітки: * – статистично значима різниця між контрольною та основною групами.
Жіноча стать превалює у контрольній (53,3%±9,3) та основній групі (64,5%±8,7). Чоловіча стать представлена у контрольній (46,7%±9,3) та основній групі (35,5%±8,7) меншою мірою. Однак обидві групи являються однорідними за гендерним співвідношенням.


	Згідно опитування було зібрано основні скарги в основній та контрольній групах (табл. 3.1.3).
Табл. 3.1.3. Розповсюдженість скарг серед досліджуваних груп.
Скарги
Основна група
Контрольна група

абс
%
абс
%
Головний біль
29
93,5
27
90,0
Головокружіння
20
64,5
22
73,3
Втома
16
51,6
14
46,7
Болі в обл серця після психоемоційного навантаження
15
48,4
13
43,3
Серцебиття
15
48,4
16
53,3
Підвищення АТ
13
41,9
13
43,3
Болі в спині
7
22,6
3
10,0
Вразливість
7
22,6
3
10,0
Нудота
5
16,1
5
16,7
Печія
3
9,7
2
6,7
Біль в обл епігастрія
3
9,7
6
20,0
Біль в гр кл
3
9,7
-
-
Біль у мязах та кістках
3
9,7
2
6,7
Субфебрилітет
3
9,7
3
10,0
Дратівливість
2
6,5
3
10,0
Утруднення засипання
2
6,5
-
-
Незначне погіршення памяті
2
6,5
-
-
Поверхневий сон
2
6,5
-
-
Зниження АТ
2
6,5
-
-

Біль в оці на фоні зниження АТ
2
6,5
2
6,7
Носова кровотеча
2
6,5
2
6,7
Порушення осанки
2
6,5
2
6,7
Втрата свідомості
2
6,5
-
-
Коливання АТ
2
6,5
3
10,0
Оніміння кінчиків пальців рук
2
6,5
-
-
Біль та хруст у суглобах
2*
6,5
8*
26,7
Надмірна вага
-
-
2
6,7
Задишка
-
-
2
6,7
	Продовження табл. 3.1.3. Розповсюдженість скарг серед досліджуваних груп.
Примітки: * – статистично значима різниця між контрольною та основною групами (p<0,05).

У контрольній та основній групі найчастіше зустрічаються скарги на головний біль 27 (90%) та 29 (93,5%) відповідно. На другому місці по частоті – скарги на головокружіння 20 (64,5%) у основній групі та 	22 (73,3%) у контрольній групі. Більше 40% займають також скарги на втому, болі в області серця після психоемоційного навантаження, серцебиття, підвищення АТ, що загалом відповідає даним інших авторів.
Скарги на біль та хруст у суглобах статистично частіше (p<0,05) зустрічається у контрольній групі.


Згідно з проведеною до лікування РЕГ було отримано результати, що наведені у таблиці 3.1.4.
Табл. 3.1.4. Дані РЕГ у контрольній та основній групах.
Характеристики РЕГ
Основна група
Контрольна група

абс
%
абс
%
Дистонія за гіпертонічним типом
26
83,9
19
63,3
Венозний відтік утруднений у вертебро-базилярному басейні
21
67,7
25
83,3
Венозний відтік утруднений у басейні сонної артерії
16
51,6
16
53,3
Пульсове кровонаповнення в нормі
13
41,9
22
73,3


*(p<0,05)

*(p<0,05)
Пульсове кровонаповнення знижене
10
32,3
5
16,7
Венозний відтік збережений
10
32,3
5
16,7
Пульсове кровонаповнення підвищене
8
25,8
-
-
Тонус судин підвищений
5
16,1
5
16,7
Тонус судин знижений
-
-
-
-
Тонус судин в нормі
-
-
3
10
Дистонія за гіпотонічним типом
-
-
5
16,7
	Примітки: * – статистично значима різниця між контрольною та основною групами.

	У основній групі переважають такі показники РЕГ: пульсове кровонаповнення в нормі – 13 (41,9%), дистонія судин головного мозку за гіпертонічним типом – 26 (83,9%), венозний відтік утруднений у вертебро-базилярному басейні – 21 (67,7%). У контрольній групі переважають наступні показники РЕГ: пульсове кровонаповнення в нормі – 22 (73,3%), дистонія судин за гіпертонічним типом – 19 (63,3%), венозний відтік утруднений у вертебро-базилярному басейні – 25 (83,3%). Тобто, наявна спільна тенденція щодо порушень показників РЕГ у контрольній та основній групах.
Порівнюючи контрольну та основну групу було виявлено, що нормальне пульсове кровонаповнення статистично (p<0,05) частіше зустрічається у контрольній групі.
Згідно з проведеною до лікування КІГ було отримано результати наведені у табл. 3.1.5.
Табл. 3.1.5. Показники КІГ у досліджуваних групах.
Характеристики
КІГ

Основна група
Контрольна група

абс
%
абс
%
Функція
гуморальних
каналів

підвищена
15
48,4
18
60,0

знижена
13
41,9
7
23,3

не порушена
3
9,7
5
16,7
Активність
ПСНС

знижена
16
51,6
18
60,0

підвищена
8
25,8
7
23,3

нормальна
7
22,6
5
16,7
Активність
СНС

підвищена
24
77,4
23
76,7

нормальна
5
16,1
4
13,3

знижена
2
6,5
3
10,0
Компенсаторні механізми

напружені
16
51,6
14
46,7

слабкі
10
32,3
11
36,7

не порушені
5
16,1
5
16,7
	Продовження табл. 3.1.5. Показники КІГ у досліджуваних групах.
Вегетативна реактивність

нормальна
15
48,4
19
63,3

гіперсимпатикотонічна
13
41,9
9
30,0

асимпатикотонічна
3
9,7
2
6,7
	Примітки: * – статистично значима різниця між контрольною та основною групами.

	Характеризуючи показники КІГ, варто зазначити, що в основній групі переважає підвищена функція гуморальних каналів 15 (48,4%), знижена активність ПСНС – 16 (51,6%), підвищена активність СНС – 24 (77,4%), в основному, компенсаторні механізми напружені у 16 (51,6%) пацієнтів, а вегетативна реактивність – нормальна у 15 (48,4%). У контрольній групі дана тенденція зберігається: підвищена функція гуморальних каналів – 18 (60%) пацієнтів, знижена активність ПСНС – 18 (60%), підвищена активність СНС – 23 (76,7%), компенсаторні механізми напружені – 14 (46,7%), вегетативна реактивність переважно нормальна – 19 (63,3%).
Порівнюючи контрольну та основну групу було виявлено, що всі характеристики КІГ статистично однаково зустрічаються в контрольній та основній групах.


До лікування було проведено УЗД серця у досліджуваних групах. Отримані дані наведено у табл. 3.1.6.
Табл. 3.1.6. Дані УЗД у контрольній та основній групах.
Дані УЗД серця
Основна група
Контрольна група
АРХЛШ
25
80,6
16
53,3


*p<0,05

*p<0,05
ПМК Іст в межах стулок
21
67,7
16
53,3
Функціональна регургітація на мітральному клапані
18
58,1
19
63,3
Брадикардія
5
16,1
5
16,7
Помірна легенева недостатність
5
16,1
-
-
Тахікардія
3
9,7
6
20,0
Ознаки тканинної дисплазії
3
9,7
3
10,0
Функціонуюче овальне вікно
3
9,7
2
6,7
Пролапс трикуспідального клапана
3
9,7
-
-
Фіброз стулок серця
2
6,5
2
6,7
Помірна трикуспідальна недостатність
2
6,5
2
6,7
Брадиаритмія
2
6,5
-
-
Знижена систолічна екскурсія міжшлуночкової перегородки
2
6,5
-
-
Тахіаритмія
2
6,5
-
-
Дилятація правих відділів серця
2
6,5
-
-
Комбінована аортальна вада з перевагою аортальної недостатності
-
-
2
6,7
Дилятація лівих відділів серця
-
-
2
6,7
Зменшення фракції викиду лівого шлуночка
-
-
2
6,7
	Примітки: * – статистично значима різниця між контрольною та основною групами.

	До лікування в основній групі статистично вірогідно (p<0,05) частіше наявна аномально розташована хорда лівого шлуночка (АРХЛШ). За іншими даними досліджувані групи є однорідними. Одними з найбільш частих знахідок УЗД серця являєтья пролапс мітрального клапана (ПМК) Іст в межах стулок – 21пацієнт (67,7%) в основній групі та 16 (53,3%) в контрольній. А також функціональна регургітація на мітральному клапані – 18 (58,1%) в основній групі та 19 (63,3%) у контрольній групі. 
ЕФЕКТИВНІСТЬ ОСТЕОПАТИЧНОГО МЕТОДУ ЛІКУВАННЯ У ДІТЕЙ З ВЕГЕТАТИВНОЮ ДИСФУНКЦІЄЮ

Під час проведення КОП після лікування були отримані наступні дані.
Показники САТ при проведенні КОП у досліджуваних групах до та після лікування (табл.  \* MERGEFORMAT 3.2.1).
Табл. 3.2.1. Показники САТ у контрольній та основній групах.
САТ
До
Після

Контрольна група
Основна група
Контрольна група
Основна група
хв
М
m
М
m
М
m
М
m
1
114,9
2,8
116,9
2,9
113,4
2,5
114,9
2,8









2
110,5
3,4
105,8
3,1
110,9
3,4
110,5
3,4



#(p<0,05)



#(p<0,05)

3
114,9
4,4
111,5
2,6
107,1
2,8
114,9
4,4



#(p<0,05)


*(p<0,05)
#(p<0,05)
*(p<0,05)
4
114,5
4,1
110,4
2,0
110,0
3,2
114,5
4,1









5
109,1
3,0
106,8
2,4
109,3
3,0
109,1
3,0









6
111,4
3,3
109,7
1,7
109,2
2,8
111,4
3,3



#(p<0,05)



#(p<0,05)

7
110,1
3,4
108,5
2,3
112,3
3,3
110,1
3,4









8
109,8
3,4
106,6
2,3
107,4
2,8
109,8
3,4









9
106,8
3,0
107,4
0,7
110,2
3,1
106,8
3,0









10
110,2
3,4
106,4
2,2
106,0
3,0
110,2
3,4









	Продовження табл. 3.2.1. Показники САТ у контрольній та основній групах.
11
110,4
3,0
107,7
2,8
115,2
3,7
110,4
3,0






*(p<0,05)

*(p<0,05)
12
114,5
2,7
119,9
2,8
114,1
2,1
114,5
2,7









13
116,3
2,6
112,5
2,4
114,3
2,2
116,3
2,6









14
114,3
2,5
115,7
2,1
112,1
2,3
114,3
2,5









15
 
113,3
2,7
113,0
2,1
114,0
2,3
113,3
2,7









	Примітки: * – статистично значима різниця між контрольною та основною групами; # – статистично значима різниця між показниками до та після лікування.

	У контрольній та основній групі до лікування наявна тенденція до зниження САТ при зміні положення тіла з кліноположення у ортостаз на перших хвилинах. Але це зниження (з 114,9 мм рт. ст. до 110,5 мм рт. ст.) у контрольній, та (з 116,9 мм рт. ст. до 105,8 мм рт. ст.) у основній групі не являється статистично достовірним. Протягом ортоположення САТ статистично знаходиться у межах одного довірчого інтервалу. При зміні положення наприкінці проби з ортостазу у кліноположення САТ підвищується. Однак ці зміни також не являються статистично достовірними.
	Після лікування виявлена статистично значима різниця між контрольною та основною групами на 3 та 11хв КОП (p<0,05). У контрольній групі після лікування наявна тенденція до зниження без статистичної вірогідності. У кліноположенні показники САТ повертаються до вихідних значень. На відміну, в основній групі на перших хвилинах наявна тенденція до зростання, котра на 4хв КОП змінюється на тенденцію до зменшення, що досягає статистичної вірогідності на 5хв (p<0,01), 6хв (p<0,001), 7хв (p<0,05), 8хв (p<0,001), 9хв (p<0,01) та 11хв КОП (p<0,001). У кліноположенні дані повертаються до вихідних значень.
	До та після лікування у контрольній групі не виявлено вірогідної різниці. А в основній групі статистично значима (p<0,05) різниця між показниками САТ на 2-3хв та 6хв КОП.
Показники ДАТ при проведенні КОП у досліджуваних групах до та після лікування представлені у табл.  \* MERGEFORMAT 3.2.2:
Табл. 3.2.2. Показники ДАТ у контрольній та основній групах.
ДАТ
До
Після

Контрольна група
Основна група
Контрольна група
Основна група
хв
М
m
М
m
М
m
М
m
1
67,2
1,5
64,6
1,2
66,2
1,8
64,7
1,1









2
68,9
1,9
63,6
1,6
67,6
1,9
63,9
1,4


*(p<0,05)

*(p<0,05)




3
68,6
1,9
67,6
1,6
67,4
1,9
64,5
1,5









4
69,3
1,6
69,8
1,5
68,7
1,7
68,1
1,6









5
68,2
1,6
68,5
1,7
67,1
1,8
69,5
1,1









6
69,6
2,0
68,2
1,5
66,7
1,7
67,2
1,8









7
67,7
2,0
68,5
1,7
66,7
1,8
67,5
1,3










8
66,5
1,9
68,1
2,0
68,6
2,3
66,5
1,3









9
67,2
2,0
68,9
1,2
66,8
1,5
67,3
1,5









10
70,7
2,7
70,1
2,2
66,6
1,4
68,9
1,3









11
70,5
2,5
67,9
1,3
69,6
2,2
68,0
1,2









12
66,8
1,6
64,1
1,6
67,0
1,2
60,3
1,4






*(p<0,001)

*(p<0,001)
13
65,5
1,3
63,0
1,4
63,6
1,4
59,5
1,3






*(p<0,05)

*(p<0,05)
14
65,7
1,5
66,3
1,5
65,2
1,3
59,3
1,2



#(p<0,001)

#(p<0,001)
*(p<0,01)
#(p<0,001)
*(p<0,01)
15
64,8
1,4
64,7
1,2
66,0
1,2
59,8
1,2



#(p<0,01)

#(p<0,01)
*(p<0,001)
#(p<0,01)
*(p<0,001)
Продовження табл. 3.2.2. Показники ДАТ у контрольній та основній групах.
	Примітки: * – статистично значима різниця між контрольною та основною групами; # – статистично значима різниця між показниками до та після лікування.

	До лікування у контрольній групі наявна тенденція до зростання показників у ортоположенні та до зниження у кліноположенні без статистичної достовірності. В основній групі спостерігалася тенденція також до зростання показників, але зі статистичною вірогідністю на 4, 9 та 10хв КОП (p<0,05). В той же час у кліноположенні показники ДАТ основної групи мали тенденцію до зниження без статистичної достовірності.
	До лікування статистично значима різниця між контрольною та основною групами виявлена на 2хв КОП (p<0,05). Після лікування показники ДАТ в основній групі статистично нижчі за показники в контрольній групі 12хв (p<0,001), 13хв (p<0,05), 14хв (p<0,01) та 15хв КОП (p<0,001).
	Після лікування у контрольній групі тенденція до зростання показників зберігається зі статистичною вірогідністю (p<0,01) на 5 та 10хв КОП. У кліноположенні наявна тенденція до зменшення показників порівняно з 1хв КОП зі статистичною достовірністю на 12хв (p<0,05), 13-15хв (p<0,01). В основній групі спостерігаються ті ж тенденції, але без статистичної достовірності.
	До та після лікування у контрольній групі статистично вірогідної відмінності не виявлено. А в основній групі показники статистично нижчі після лікування порівняно з показниками до на 14хв (p<0,001) та 15хв (p<0,01) КОП.
У табл.  \* MERGEFORMAT 3.2.3 наведені показники ПАТ у контрольній та основній групах.
Табл. 3.2.3. Показники ПАТ у досліджуваних групах.
ПАТ
До
Після

Контрольна група
Основна група
Контрольна група
Основна група
хв
М
m
М
m
М
m
М
m
1
47,7
2,2
52,2
2,3
47,3
1,8
50,4
1,9









2
41,6
2,6
42,2
2,5
43,3
2,5
52,0
3,3



#(p<0,05)


*(p<0,05)
#(p<0,05)
*(p<0,05)
3
46,2
4,1
43,9
2,0
39,7
2,1
53,8
1,4



#(p<0,001)


*(p<0,001)
#(p<0,001)
*(p<0,001)
4
45,3
3,5
40,6
0,9
41,4
2,2
42,1
1,0









5
40,9
2,2
38,3
1,2
42,2
2,2
36,9
1,7









Продовження табл. 3.2.3. Показники ПАТ у досліджуваних групах.
6
41,8
2,1
41,5
1,2
42,4
1,9
37,4
2,0









7
42,4
2,8
40,0
1,6
45,6
2,9
42,7
1,8









8
43,3
3,0
38,5
2,0
38,8
2,0
37,9
2,2









9
39,6
2,1
38,5
1,2
43,4
2,4
38,5
0,8









10
39,5
3,0
36,3
2,0
39,5
2,2
41,4
2,2









11
39,9
1,9
39,8
1,9
45,6
3,2
37,9
1,3






*(p<0,05)

*(p<0,05)
12
47,7
2,2
55,8
2,4
47,1
2,0
53,7
2,0


*(p<0,05)

*(p<0,05)

*(p<0,05)

*(p<0,05)
13
50,8
2,3
49,5
2,3
50,7
1,9
54,9
2,2









14
48,6
2,2
49,4
1,6
46,9
2,0
52,8
2,4









15
48,5
2,1
48,3
1,7
48,0
2,1
55,1
2,4



#(p<0,05)


*(p<0,05)
#(p<0,05)
*(p<0,05)
	Примітки: * – статистично значима різниця між контрольною та основною групами; # – статистично значима різниця між показниками до та після лікування.

	До лікування у ортоположенні в контрольній групі спостерігається тенденція до зниження, що стає достовірною (p<0,05) лише на 5хв КОП, 9-10хв (p<0,05) та 11хв КОП (p<0,01). У кліноположенні дані ПАТ повертаються до вихідних значень. Для основної групи також характерна тенденція до зниження з розрахованою вірогідністю з 2-3хв КОП (p<0,01) та протягом 4-11хв (p<0,001). У кліноположенні дані також повертаються до вихідних значень. Виявлена статистично значима різниця (p<0,05) між контрольною та основною групами на 12хв КОП.
	До лікування виявлена вірогідна різниця (p<0,05) між показниками ПАТ основної та контрольної груп на 12хв КОП. Після лікування статистично значима різниця між контрольною та основною групами була зафіксована на 2хв (p<0,05), 3хв (p<0,001) та 11хв (p<0,05) ортоположення. У кліноположенні в основній групі статистично вищі (p<0,05) показники ПАТ на 12 та 15хв КОП.
	Після лікування у контрольній групі наявна тенденція до зниження, що стає достовірною на 3хв (p<0,01) та 4хв КОП (p<0,05), а також 8 та 10хв КОП (p<0,01). У кліноположенні дані повертаються до вихідних значень. А в основній групі наявна спочатку тенденція до зростання, котра на 4хв КОП змінюється тенденцією до зниження показників і достовірна на 4-6хв (p<0,001), 7хв (p<0,01), 8-9хв (p<0,001), 10хв (p<0,01) та 11хв (p<0,001) КОП. У кліноположенні дані повертаються до вихідних значень. 
	До та після лікування у контрольній групі не виявлено статистично вірогідних змін. А в основній групі різниця виявлена на 2хв (p<0,05), 3хв (p<0,001) та 15хв (p<0,05) КОП.
Показники ЧСС при проведенні КОП у досліджуваних групах до та після лікування (табл.  \* MERGEFORMAT 3.2.4):
Табл. 3.2.4. Показники ЧСС у контрольній та основній групах.
ЧСС
До
Після

Контрольна група
Основна група
Контрольна група
Основна група
хв
М
m
М
m
М
m
М
m
1
73,4
2,0
70,8
3,2
73,8
2,5
66,9
2,5









2
97,7
4,1
91,4
3,0
98,7
3,8
85,5
1,8






*(p<0,01)

*(p<0,01)

Продовження табл. 3.2.4. Показники ЧСС у контрольній та основній групах.

3
96,2
2,8
89,9
2,6
95,8
2,7
90,2
2,0









4
95,6
2,5
95,1
2,8
98,1
3,0
92,3
1,7









5
95,3
2,1
94,5
3,0
98,6
3,4
92,6
2,2









6
96,2
2,6
94,9
3,1
97,9
2,6
92,9
2,2









7
95,3
2,1
98,5
3,6
101,7
3,4
95,1
2,5









8
98,7
3,0
99,5
3,3
102,9
3,4
99,0
2,1









9
98,4
3,7
95,3
3,0
100,3
3,0
95,1
1,6









10
99,5
2,3
99,4
2,8
100,2
3,4
98,1
2,0









11
101,0
2,5
93,2
3,0
100,1
3,8
94,4
2,6









12
72,2
2,4
68,4
3,7
72,1
2,5
66,4
3,1









13
71,3
2,1
65,7
3,6
69,6
2,2
64,3
3,5









14
71,0
2,6
70,4
3,7
69,6
2,3
63,1
2,4









15
67,7
2,0
66,4
3,5
70,3
2,3
63,6
2,8









	Примітки: * – статистично значима різниця між контрольною та основною групами; # – статистично значима різниця між показниками до та після лікування.

	До лікування між показниками ЧСС основної та контрольної групи достовірної різниці не виявлено.
	Після лікування у обох групах наявна тенденція до зростання ЧСС з перших хвилин ортостазу (p<0,001) на 2-11хв КОП. У кліноположенні наявна тенденція до зниження, але без статистичної вірогідності.
	Після лікування у основній групі на 2-3хв КОП ЧСС нижче, ніж у контрольній (p<0,001). 
Беручи за основу патогенез[REF вег7 \w \h  \* MERGEFORMAT 9] гемодинамічних змін під час проведення КОП, показники можна розділити на часові інтервали: 
	На 1хв після періоду відпочинку.
	Інтервал 1-2хв ортоположення (2-3хв КОП), коли спостерігається найбільше зростання гідростатичного тиску.
	 Інтервал 2-11хв КОП, що відображає показники гемодинаміки протягом ортоположення загалом.
	 Кліноположення займає проміжок 12-15хв КОП.

Середні показники САТ на інтервалах 1хв КОП, 2-3хв КОП (1-2хв ортостазу) та 12-15хв КОП (кліноположення) представлені у табл.  \* MERGEFORMAT 3.2.5:


Табл. 3.2.5. Середні показники САТ протягом часових інтервалів при проведенні КОП.
САТ
До
Після

Контрольна група
Основна група
Контрольна група
Основна група
хв
М
m
М
m
М
m
М
m
1

114,9
2,8
116,9
2,9
113,4
2,5
115,2
1,9









2-3

112,7
3,4
108,6
2,7
109,0
2,7
117,1
1,7



#(p<0,05)


*(p<0,05)
#(p<0,05)
*(p<0,05)
2-11

110,8
2,8
108,1
1,8
109,8
2,5
109,2
1,4









12-15

114,6
2,5
115,3
1,9
113,6
2,1
113,8
2,2









	Примітки: * – статистично значима різниця між контрольною та основною групами; # – статистично значима різниця між показниками до та після лікування.

	До лікування в основній та контрольній групах спостерігається тенденція до зниження САТ при ортостазі як у перші хвилини, так і протягом усього періоду ортоположення. У основній групі це зниження набуває статистичної достовірності (p<0,05). У кліноположенні наявна тенденція до підвищення САТ у обох групах, але також без статистичної достовірності.
	Після лікування у контрольній групі тенденція до зниження показників САТ у ортоположенні зберігається без статистичної достовірності. У основній групі наявна тенденція до підвищення на 1-2хв ортоположення, що відображається статистично вищим (p<0,001) значенням САТ порівняно з середнім значенням за весь період ортоположення та вищим значенням за показники кліноположення (p<0,05).Виявлено статистичну різницю між основною та контрольною групою на 1-2хв ортостазу (p<0,05). Після лікування у кліноположенні тенденція до відновлення вихідних показників САТ зберігається, але без статистичної достовірності порівняно з ортоположенням.
	До та після лікування у контрольній групі тенденції зберігаються без статистичної достовірності. У основній групі після лікування достовірно (p<0,05) зростають показники САТ на 1-2хв ортоположення. У кліноположенні в основній групі зміни САТ не набувають статистичної достовірності.
	Середні показники ДАТ на інтервалах 1хв, 2-3хв, 2-11хв та 12-15хв КОП (табл.  \* MERGEFORMAT 3.2.6):
Табл.  \* MERGEFORMAT 3.2.6. Середні показники ДАТ у досліджуваних групах.
ДАТ
До
Після

Контрольна група
Основна група
Контрольна група
Основна група
хв
М
m
М
m
М
m
М
m
1
67,2
1,5
64,6
1,2
66,2
1,8
64,7
1,1









2-3
68,8
1,7
65,6
1,5
67,5
1,8
64,2
1,4









2-11
68,7
1,6
68,1
1,5
67,6
1,4
67,1
1,2









12-15
65,7
1,3
64,5
1,3
65,4
1,1
59,7
1,2



#(p<0,01)


*(p<0,001)
#(p<0,01)
*(p<0,001)
	Примітки: * – статистично значима різниця між контрольною та основною групами; # – статистично значима різниця між показниками до та після лікування.

	До лікування ДАТ у контрольній та основній групі має тенденцію до зростання у ортоположенні без статистичної достовірності.
	Після лікування у основній групі спостерігається достовірне зниження ДАТ у кліноположенні порівняно як з 1хв КОП (p<0,01), так і з ортоположенням (p<0,001). У контрольній групі зберігається тенденція до зростання без статистичної достовірності. У кліноположенні наявне достовірне (p<0,001) зниження ДАТ порівняно з контрольною групою.
	До та після лікування у контрольній групі тенденції зберігаються, а в основній наявне достовірне (p<0,01) зниження ДАТ у кліноположенні після лікування.
	Середні показники ПАТ на інтервалах 1хв, 2-3хв, 2-11хв та 12-15хв КОП представлені у табл.  \* MERGEFORMAT 3.2.7:
Табл.  \* MERGEFORMAT 3.2.7. Середні показники ПАТ протягом часових інтервалів при проведенні КОП.
ПАТ
До
Після

Контрольна група
Основна група
Контрольна група
Основна група
хв
М
m
М
m
М
m
М
m
1
47,7
2,2
52,2
2,3
47,3
1,8
50,4
1,9









2-3
43,9
2,9
43,0
2,0
41,5
1,9
52,9
1,8



#(p<0,001)


*(p<0,001)
#(p<0,001)
*(p<0,001)
2-11
42,0
1,9
39,9
0,7
42,2
1,6
42,1
0,8









12-15
48,9
1,9
50,7
1,4
48,2
1,7
54,1
2,0






*(p<0,05)

*(p<0,05)
	Примітки: * – статистично значима різниця між контрольною та основною групами; # – статистично значима різниця між показниками до та після лікування.

	До лікування у основній групі наявна тенденція до зниження показників ПАТ у ортоположенні, як на 2-3хв КОП (p<0,01), так і протягом всього періоду ортостазу (p<0,001). У контрольній групі дана тенденція не має статистичної вірогідності. У кліноположенні показники ПАТ вищі, ніж у ортоположенні, в основній (p<0,001) та контрольній групі (p<0,05). Статистичної відмінності між контрольною та основною групами не виявлено.
	Після лікування у основній групі на 2-3хв КОП показники ПАТ статистично вищі, ніж у контрольній (p<0,001). У контрольній групі наявна тенденція до зниження як на перших хвилинах, так і протягом всього періоду ортоположення (p<0,05). У основній групі з’являється тенденція до зростання ПАТ на 1-2хв ортоположення, а потім до зниження на решті періоду ортостазу (p<0,001). У кліноположенні ПАТ вища в основній (p<0,05), ніж у контрольній групі. Після лікування у контрольній та основній групах на 12-15хв КОП наявне зростання показників до вихідних значень (p<0,05).
	До та після лікування на 2-3хв КОП у основній групі показники ПАТ вищі після лікування (p<0,001). У контрольній групі статистично значимих змін не спостерігається.
	Середні показники ЧСС у 1хв КОП, в 1-2хв ортоположення, протягом усього періоду ортостазу та у кліноположенні (табл.  \* MERGEFORMAT 3.2.8):
Табл.  \* MERGEFORMAT 3.2.8. Середні показники ЧСС на часових інтервалах у досліджуваних групах.
ЧСС
До
Після

Контрольна група
Основна група
Контрольна група
Основна група
хв
М
m
М
m
М
m
М
m
1
73,4
2,0
70,8
3,2
73,8
2,5
66,9
2,5









2-3
96,9
3,0
90,7
2,8
97,3
3,0
87,8
1,9






*(p<0,001)

*(p<0,001)
2-11
97,6
2,0
95,2
2,7
99,4
2,8
93,5
1,9









12-15
70,5
2,1
67,7
3,4
70,4
2,2
64,4
2,8









	Примітки: * – статистично значима різниця між контрольною та основною групами; # – статистично значима різниця між показниками до та після лікування.

	До лікування у контрольній групі наявна тенденція показників ЧСС до зростання зі статистичною вірогідністю (p<0,001) на 2-11хв КОП. У кліноположенні наявна тенденція до зниження показників зі статистичною вірогідністю на 15хв КОП (p<0,05).
	В основній групі спостерігається аналогічна ситуація: тенденція показників ЧСС до зростання зі статистичною вірогідністю (p<0,001) на 2-11хв КОП. У кліноположенні наявна тенденція до зниження показників, але без статистичної значимості.
	До лікування у обох групах наявна тенденція до зростання ЧСС з перших хвилин ортостазу (p<0,001) та до зниження у кліноположенні (p<0,001). Між показниками ЧСС основної та контрольної групи достовірної різниці не виявлено.
	Після лікування у основній групі на 2-3хв КОП ЧСС нижче, ніж у контрольній (p<0,001). Тенденція до зростання показників у ортоположенні (p<0,001) та до зниження у кліноположенні (p<0,001) зберігається в обох групах.
	Було проаналізовано варіанти реакції на КОП показників САТ, ДАТ, ПАТ і ЧСС з урахуванням наявності скарг під час проведення проби. Результати відображені у табл.  \* MERGEFORMAT  \* MERGEFORMAT 3.2.9.
Варіанти КОП
Контрольна
група
Основна
група
До лікування
Після лікування
абс
%
абс
%
Асимпатикотонічний
Асимпатикотонічний
18
60,0
10
32,3


*(p<0,05)

*(p<0,05)

Асимпатикотонічний
Астеносимпатичний
3
10,0
-
-
Асимпатикотонічний
Симпатоастенічний
2
6,7
19
61,3


*(p<0,001)

*(p<0,001)

Астеносимпатичний
Асимпатикотонічний
2
6,7
-
-
Симпатоастенічний
Асимпатикотонічний
2
6,7
-
-
Гіпердіастолічний
Гіпердіастолічний
1
3,3
-
-
Гіпердіастолічний
Асимпатикотонічний
1
3,3
-
-
Симпатоастенічний
Астеносимпатичний
1
3,3
-
-
Симпатоастенічний
Симпатоастенічний
-
-
2
6,5
	Табл. 3.2.9. Зміна варіантів КОП у пацієнтів контрольної та основної групи після лікування.
	Примітки: * – статистично значима різниця між контрольною та основною групами.

	У контрольній групі значною мірою переважає варіант, коли до і після лікування реєструється асимпатикотонічний варіант КОП – 18 пацієнтів (60%). Наявні також варіант „асимпатикотонічний-астеносимпатичний“ – 3 пацієнта (10%), „асимпатикотонічний-симпатоастенічний“, „астеносимпатичний-асимпатикотонічний“, „симпатоастенічний-асимпатикотонічний“ – 2 пацієнти (6,7%). Меншою мірою представлені варіанти „гіпердіастолічний-гіпердіастолічний“, „гіпердіастолічний-асимпатикотонічний“ та „симпатоастенічний-астеносимпатичний“ – 1 пацієнт (3,3%). Відсутній варіант „симпатоастенічний-симпатоастенічний“.
	В основній групі більшою мірою представлені „асимпатикотонічний-симпатоастенічний“ – 19 (61,3%). А також наявні варіанти „асимпатикотонічний-асимпатикотонічний“ – 10 пацієнтів (32,3%) та „симпатоастенічний-симпатоастенічний“ – 2 (6,5%). 
	Статистично вірогідно частіше у контрольній групі зберігається асимпатонічний варіант (p<0,05), а в основній групі вірогідно частіше (p<0,001) асимпатонічний варіант змінюється після лікування на симпатоастенічний, що свідчить про активацію симпатичного компоненту ВНС.
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Клінічний приклад лікуванння пацієнтів з ВСД на мал. \* MERGEFORMAT 3.2.1,  \* MERGEFORMAT 3.2.2 та  \* MERGEFORMAT 3.2.3.
Мал. 3.2.1. Вигляд зі спини. Стрілками вказано на що потрібно звернути увагу.

При порівнянні положення нижніх кутів лопаток до та після остеопатичної корекції, виявлено, що їхнє розташування стало більш симетричним та знаходяться вони на одному рівні. За рахунок цього зменшилася сутулість дитини. Пацієнт зазначив, що „легше стало розправляти плечі“.Остистий відросток середнього сегменту грудного відділу хребта до корекції знаходився у стані латеральної трансляції по відношенню до інших відростків. Після маніпуляцій він займає серединне положення.


file_4.png


file_5.wmf


Мал. 3.2.1. Вигляд збоку. Стрілками вказано на що потрібно звернути увагу.

	Після остеопатичної корекції патологічний шийний лордоз став менш виразним, а лопатки зайняли більш фізіологічне положення, як наслідок менші прояви сутулості та зменшення компенсаторного поперекового патологічного лордозу.
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	Мал. 3.2.3. Ліва рука. Пальці лікаря знаходяться на шиловидних відростках променевої та ліктьової кісток. Стрілками вказано на що потрібно звернути увагу.

	До лікування спостерігається дистальна трансляція відростку променевої кістки. Після лікування відростки ліктьової та променевої кісток знаходяться на одному рівні.


РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ ТА ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Серед 61 обстежених пацієнтів та їх проаналізованих історій хвороб педіатричного відділення Сумської міської клінічної лікарні за 2014-2016рр. з діагнозом ВСД за змішаним типом досліджувану групу склали 30 пацієнтів, а основну – 31 пацієнт.
Контрольна та основна групи являються однорідними за віковим критерієм (мал. 4.1). Дана вікова категорія є превалюючою серед пацієнтів з ВСД за змішаним типом і відповідає дослідженням інших авторів[REF Майданник17 \h  \* MERGEFORMAT  \* MERGEFORMAT 22].
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Мал. 4.1. Показники середнього віку у контрольній та основній групах.


Жіноча стать являється превалюючою у контрольній та основній групах, оскільки ВД являються більш характерними для жіночої статі. Обидві групи являються однорідними за статевим критерієм (мал. 4.2). 
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Диаграмма1

		Абс
Основна група		Абс
Основна група

		%		%

		Абс
Контрольна група		Абс
Контрольна група

		%		%



Дівчатка

Хлопчики

20

11

64.4

35.5

16

14

53.3

46.7



КІГ

		підвищена
Функція гуморальних каналів		підвищена
Функція гуморальних каналів

		знижена		знижена

		не порушена		не порушена

		знижена
Активність ПСНС		знижена
Активність ПСНС

		підвищена		підвищена

		нормальна		нормальна

		підвищена
Активність СНС		підвищена
Активність СНС

		нормальна		нормальна

		знижена		знижена

		напружені
Компенсаторні механізми		напружені
Компенсаторні механізми

		слабкі		слабкі

		не порушені		не порушені

		нормальна
Вегетативна реактивність		нормальна
Вегетативна реактивність

		гіперсимпатикотонічна		гіперсимпатикотонічна

		асимпатикотонічна		асимпатикотонічна



Основна група

Контрольна група

48.4

60

41.9

23.3333333333

9.7

16.6666666667

51.6

60

25.8

23.3333333333

22.5806451613

16.6666666667

77.4193548387

76.6666666667

16.1290322581

13.3333333333

6.4516129032

10

51.6129032258

46.6666666667

32.2580645161

36.6666666667

16.1290322581

16.6666666667

48.3870967742

63.3333333333

41.935483871

30

9.6774193548

6.6666666667



поч КІГ

																		КІГ

		основна група																ф						ПНС						СНС						Компенсаторні						Вегетативна реактивність

		ПІБ		стать		вік		м		зріст		ІМТ		ліжко-дні		остеопатія дні		знижена		підвищена		не пор		знижений		н		підвищена		знижений		нормальна		підвищений		Слабкі		не порушені		напружені		Гіперсимпатикотонічна		н		асимпатикотончна

		Бондаренко Едуард		1		11		44		149		19.8189270754		8		6		1						1										1						1				1

		Беседовський Петро		1		12		31.5		150		14		7		3				1								1						1		1								1

		Денисенко Богдан		1		16		68.9		181		21.0311040567		10		5		1						1										1						1		1

		Сергієнко Юлія		2		15		55.5		167		19.9003191222		10		4				1				1										1						1				1

		Сніжко Євгеній		1		15		49		178		15.465219038		10		5				1								1				1				1						1

		Гончаренко Ростислав		1		11		35.5		156		14.5874424721		12		8		1						1										1						1				1

		Борисова Жасміна		2		12		41.5		151		18.2009560984		19		10		1										1				1				1						1

		Свердлікова Катерина		2		15		63.3		167		22.6971207286		15		6				1								1		1						1								1

		Пугачов Ігор		1		17		67		179		20.9107081552		6		3				1						1								1				1						1

		Беспалова		2		13		34.5		152		14.9324792244		17		5		1						1										1						1		1

		Вітер Євген		1		16		67		185		19.5763330898		12		8				1						1						1				1						1

		Величко Руслан		1		16		55.5		175		18.1224489796		11		7				1				1										1				1						1

		Мальований Антон		1		17		75.5		189		21.136026427		13		7		1						1										1						1				1

		Мартиненко Станіслав		1		15		93.5		182		28.2272672383		5		1						1						1						1				1				1

		Красій Анастасія		2		12		58.5		170		20.2422145329		5		1		1								1								1						1		1

		Чернякова Катерина		2		15		66		180		20.3703703704		7		4				1				1										1						1						1

		Босенко Константин		1		16		82		172		27.7176852353		9		4						1		1										1						1						1

		Сидорець Максим		1		16		49.5		174		16.3495838288		9		10				1						1								1		1						1

		Чернявська Лоліта		2		15		65		170		22.491349481		8		2		1						1										1						1				1

						14.4736842105		58.0631578947		169.8421052632		19.7777660607		10.1578947368		5.2105263158		8		9		2		10		4		5		1		3		15		6		3		10		8		9		2

														Характеристики КІГ				Основна група		Контрольна група

				12д		63.1578947368		%						Функція гуморальних каналів		підвищена		48.4		60.0

				7м		36.8421052632		%								знижена		41.9		23.3

																не порушена		9.7		16.7

														Активність ПСНС		знижена		51.6		60.0

																підвищена		25.8		23.3

																нормальна		22.6		16.7

														Активність СНС		підвищена		77.4		76.7

																нормальна		16.1		13.3

																знижена		6.5		10.0

														Компенсаторні механізми		напружені		51.6		46.7

																слабкі		32.3		36.7

																не порушені		16.1		16.7

														Вегетативна реактивність		нормальна		48.4		63.3

																гіперсимпатикотонічна		41.9		30.0

																асимпатикотонічна		9.7		6.7

																		31		30

																										Основна група				Контрольна група

																										М		m		М		m

																								Дівчатка		64.52		8.74		53.33		9.26

																								Хлопчики		35.48		8.74		46.67		9.26

								Основна група				Контрольна група

								Абс		%		Абс		%

						Дівчатка		20		64.4		16		53.3

						Хлопчики		11		35.5		14		46.7
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Дівчатка

Хлопчики



РЕГ

				РЕГ																														остеопатія дні

				Пульсове кровонаповнення						Асиметрія				Тонус судин

				знижене		норма		Підвищено		Наявна		Відсутня		Норма		Підвищений		Знижений		Дистонія				Венозний відтік

																				гіпертонус		гіпотонус		збережений		Утруднення

																										сонна		вертебро-базилярний басейн

		Бондаренко Едуард																																6

		Беседовський Петро				1														1						1		1						3

		Денисенко Богдан		сонна								1								1						1		1						5

		Сергієнко Юлія						вб справа								1												1						4

		Сніжко Євгеній				1						1								1				1										5

		Гончаренко Ростислав				1		справа		1						1										1		1						8

		Борисова Жасміна				1						1								1				1										10

		Свердлікова Катерина				1						1								1								1						6

		Пугачов																																3

		Беспалова																																5

		Вітер Євген		1 (сонна)								1								1						1		1						8

		Величко Руслан						вб злегка підвищено справа				1								1				1										7

		Мальований Антон		сонна						лівосто вб										1						1		1						7

		Мартиненко Станіслав																																1

		Красій Анастасія																																1

		Чернякова Катерина																																4

		Босенко Константин				1						1								1				1										4

		Сидорець Максим		1						лівостороння										1						1		1						10

		Чернявська Лоліта																																2

				1		6		3		1		7				2				10				4		6		8

				2						3

				3		6		3		4		7				2				10				4		6		8

				15.7894736842		31.5789473684		15.7894736842		21.0526315789		36.8421052632				10.5263157895				52.6315789474				21.0526315789		31.5789473684		42.1052631579

																								збережений		утруднений		73.6842105263

																						21		79

				12		%						11		%

		збережений венозний відтік		4		33.3333333333				збережений венозний відтік		2		18.1818181818

		утруднений		8		66.6666666667				утруднений		9		81.8181818182

		тонус судин								тонус судин		1		9.0909090909

		підвищений		2		16.6666666667				підвищений		2		18.1818181818

		дистонія за гіпер		10		83.3333333333				дистонія за гіпер		10		90.9090909091

				8		9

				12		11

										venous outflow was obstructed in 66,7% (control group) and in 81,8% (study group)

		осн																						к

				Основна група		Контрольна група		Основна група		Контрольна група

		Характеристики РЕГ		Абс				%

		Дистонія за гіпертонічним типом		26		19		83.9		63.3								Control group		Study group

		Венозний відтік утруднений у вертебро-базилярному басейні		21		25		67.7		83.3						Obstructed venous outflow		83.3		67.7																		5		16.7

		Венозний відтік утруднений у басейні сонної артерії		16		16		51.6		53.3						Sufficient venous outflow		16.7		32.3																		22		73.3

		Пульсове кровонаповнення в нормі		13		22		41.9		73.3																												0		0

		Пульсове кровонаповнення знижене		10		5		32.3		16.7																												0		0

		Венозний відтік збережений		10		5		32.3		16.7																												3		10

		Пульсове кровонаповнення підвищене		8		0		25.8		0																												5		16.7

		Тонус судин підвищений		5		5		16.1		16.7																												5		16.7

		Тонус судин знижений		0		0		0		0																												19		63.3

		Тонус судин в нормі		0		3		0		10																												5		16.7

		Дистонія за гіпотонічним типом		0		5		0		16.7																												16		53.3

																																						25		83.3
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Obstructed venous outflow

Sufficient venous outflow

Rheoencephalography



ЕКГ

				ритм				рег				ЕВС						синус дих арит						порушення вншл провідності						Синдром РРШ				брадиаритмія				міграція св ритму		суправентрикулярна екстрасистолія		скорочення QT		АВ блокада		скорочення PQ		Тахікардія		брадикардія		СА блокада 2ст 1 типу		порушення процесів реполяризації в міокарді верхівки		синдром надшлуночкового гребника		остеопатія дні

				синусовий		не син		не рег		рег		н		праворуч		ліворуч		виражена		наявна		відсутня		локальні		відсутні		НБПНПГ		наявний		відсутній		виражена		помірна								1ст				помірна		помрна

		Бондаренко Едуард		1				1						1										1						1																		1										6

		Беседовський Петро				1		1								вертикальна		1						1						1				1				1																				3

		Денисенко Богдан		1				1								вертикальна				1				1						1																												5

		Сергієнко Юлія		1						1						вертикальна								1						1																				1								4

		Сніжко Євгеній		1						1		1																1		1																												5

		Печаткін Владислав		1				1				1						1										1		1																1				1								0

		Левадний дмитро		1				1								вертикальна		1						1						1				1																								0

		Москаленко Софія				передсердний				1						вертикальна								1						1																												0

		Кущенко Василіса		1						1		1																				1														1				1						1		0

		Кущенко Ліза		1						1		1												1						1																												0

		Дух Катя		1				1								вертикальне												1		1						1																1						0

		Гончаренко Ростислав				1		1				1						1										1		1								1														1						8

		Дегтярева Аліна		1						1						вертикальне												1				1																1										0

		Кривогуз Анастасія		1				1								вертикальне		1						1						1																												0

		Міщенко Дарина		1						1		1												1						1																												0

		Борисова Жасміна		1				1				1						1						1						1																												10

		Свердлікова Катерина				1		1				1												1						1				1				1		1																		6

		Пугачов		1				1						1										1						1												1																3

		Беспалова		1				1				1												1						1																												5

		Вітер Євген				1				1		1												1						1				1				1						1														8

		Коржов Денис		1				1				1						1										1				1																										0

		Величко Руслан				1				1		1																1		1						1		1				1																7

		Мальований Антон				1		1								вертикальне								1						1								1										1										7

		2Кулібаба Єгор		1						1		1												1						1																												0

		2 Сенецька Катя																																																								0

		Мартиненко Станіслав		1				1				1						1										1		1																				1								1

		Красій Анастасія		1				1								вертикальне		1						1						1																						1						1

		Яковлев Максимиллиан		1						1						вертикальне														1																												0

		Чернякова Катерина				передсердний		1								вертикальне				1								1		1																												4

		Левченко Ярослав		1				1						1						1				1						1																1												0

		Желдубовский Ярослав		1						1						вертикальне												1				1																1										0

		Кузнецова Каріна				1		1				1								1				1						1								1																				0

		Босенко Константин		1						1						вертикальне								1						1																												4

		Сокол Ярослав				передсердний		1								вертикальне														1																				1				1				0

		Сидорець Максим				1				1		1												1						1								1												1								10

		Турчин Микола				1		1								вертикальне				1				1						1								1																				0

		Чернявська Лоліта				1				1						вертикальне												1		1								1		1																		2

		Бабич Катерина		1				1				1								1				1						1																												0





УЗД

				УЗД щитовидної залози				УЗД кол сугл						УЗД ОЧП						УЗД серця																																						остеопатія дні

				Вікова норма						печінка, селезінка		н		ДЖВП				нирки		Функціонуюче овальне вікно		АРХЛШ		ПМК 1 в межах стулок		Брадиаритмія		Функціональна регургітація на ПК та МК		систолічна екскурсія мшп				фіброз		Брадикардія		Тахікардія		ВВС		Тахіаритмія		мітральна, тр, легенева недостатність		дилятація лівих відділів серця		зменшення фракції викиду лівого шлуночка		ознаки тканинної дисплазії		птк		помірна легенева недостатність		дилятація правих відділів серця

														гіпо		гіпер														н		знижена								комбінована аортальна вада з перевагою аортальної недостатності				помірна

		Бондаренко Едуард								гепатомегалія														1				1																														6

		Беседовський Петро								загиб жм								подвоєння члк справа						1																																		3

		Денисенко Богдан		1						диф зміни в підшлунковій залозі, селезінці												1		1				1																														5

		Сергієнко Юлія		1						реактивні зміни в підшлунковій залозі												1		1				1																														4

		Сніжко Євгеній				дифузні зміни щитоподібної залози				диф зміни печінки, селезінки								подвоєння правої нирки				1		1				1																						1		1						5

		Печаткін Владислав		1								1																																														0

		Левадний дмитро								помірна гепатомегалія												1		1				1																														0

		Москаленко Софія				аутоімунний тиреоїдит, диф зоб 1ст				Дисхолія, реактивні зміни в підшлункові залозі												1																																				0

		Кущенко Василіса				диф зоб 1ст						1										1						1																														0

		Кущенко Ліза				диф зоб 1ст		1		реактивні зміни в підшлунковій залозі, селезінці												1						1																														0

		Дух Катя		1				1		стійкий загиб жм, дисхолія														1				1								1																						0

		Гончаренко Ростислав		1														неповне подвоєння члк лівої нирки				1						1																														8

		Дегтярева Аліна		1						дисхолія												1		1				1																														0

		Кривогуз Анастасія				кістозне утвор правої долі				реактивні зміни в печінці												1		1				1																														0

		Міщенко Дарина						реактивний артрит, зал явища синовіїту																																																		0

		Борисова Жасміна		1										1						1		1		1		1		1																														10

		Свердлікова Катерина										1										1						1				1																										6

		Пугачов		1								1										1		1																																		3

		Беспалова		1								1										1		1				1						передньої стулки мітрального клапана																								5

		Вітер Євген		1														подвоєння правої нирки																		1																						8

		Коржов Денис				диф зміни по типу дифузного зобу				гепатомегалія, спленомегалія														1				1																														0

		Величко Руслан		1						реактивні зміни печінки												1		1												1																						7

		Мальований Антон				диф зміни по типу дифузного зобу												пієлоектазія лівої нирки				1		1				1										1																				7

		2Кулібаба Єгор								гепатоспленомегалія, диф зміни в селезінці																								стулок аорти		1				1				1		1												0

		2 Сенецька Катя												1						Норма везде																																						0

		Мартиненко Станіслав		1						гепатомегалія, диспанкреатизм												1																																				1

		Красій Анастасія				диф зоб 1 ст				гастропатія												1																1																				1

		Яковлев Максимиллиан		1								1										1																																				0

		Чернякова Катерина		1								1												1				1																														4

		Левченко Ярослав		1						дифузні зміни підшлункової залози																												1																				0

		Желдубовский Ярослав		1						помірна гепатомегалія				1										1				1										1																				0

		Кузнецова Каріна		1								1										1		1				1										1																				0

		Босенко Константин		1								1										1						1																														4

		Сокол Ярослав		1						диспанкреатизм										1		1		1				1								1												1		1								0

		Сидорець Максим		1						s-подібна форма жм, помірна спленомегалія								подвоєння члн пр нирки				1		1												1														1		1		1				10

		Турчин Микола				незначна гіпоплазія лівої частки						1										1		1				1																						1								0

		Чернявська Лоліта																		1		1		1																		1		без м										1		1		2

		Бабич Катерина		1								1												1				1										1																				0





аналізи

				мазок зіва та носа				Аналіз сечі		глюкоза сечі		Ентеробіоз		копрограма				Холестерин		Глюкоза крові				ВЕМ																		Допплер судин головного мозку		транскраніальне сканування судин головного мозку		остеопатія дні

				не виявлено				н		н		не виявлено		варіант норми						н				Критерии прекращения проби		толерантність				фізична працездатність						Реакція ССС на нав				зміни Екг		н

																										помірно знижена				низька		середня		висока		гіпотонічна		адекватна

		Бондаренко Едуард						пер еп, слиз та оксалати небагато						волокна, клітковина небагато				4.4																												6

		Беседовський Петро				St aureus		фосфати багато						волокна, клітковина, крохмальні зерна небагато																																3

		Денисенко Богдан				St aureus, STr pyogenus								волокна, клітковина, крохмальні зерна небагато				3.87						ЧСС 189, пом задишка		1						1						1		лок пор вншл провідності без сповільнення, СРРШ, підвищення ел активності правого передсердя, лівого шлуночка						5

		Сергієнко Юлія						оксалати небагато						волокна, клітковина, крохмальні зерна небагато				3.9								1						1				1										4

		Сніжко Євгеній												волокна, клітковина небагато				3.9						втома		1				1						1				нбпнпг, сррш, одиничні передсердні екстрасистоли, підвищення ел активності правого передсердя						5

		Печаткін Владислав						слиз, оксалати багато						волокна, жир, клітковина небагато				1.73																												0

		Левадний дмитро						1						волокна, клітковина небагато				5.2																												0

		Москаленко Софія						1						волокна, клітковина небагато				3.9																												0

		Кущенко Василіса		1				E coli						волокна, клітковина, йод бактерії небагато																																0

		Кущенко Ліза				St aureus								волокна, клітковина небагато				2.9																												0

		Дух Катя												волокна, клітковина небагато				2.7																												0

		Гончаренко Ростислав		1										волокна, клітковина небагато				3.8						втома, задишка		1				1						1				нбпнпг, СРРШ		1		пом церебральний вазоспазм		8

		Дегтярева Аліна				St aureus		слиз небагато						волокна, клітковина небагато				3.12																												0

		Кривогуз Анастасія						дріжжеві гриби небагато						волокна, клітковина, йод бактерії небагато				3.9																												0

		Міщенко Дарина		1				слиз багато						волокна, клітковина небагато				3.36																												0

		Борисова Жасміна		1				1		1		1		1				2.77		1																										10

		Свердлікова Катерина				Str pyogenes		1				1				мязові волокна, клітковина небагато		3.4		1																										6

		Пугачов						оксалати,фосфати		1		1				мязові волокна, клітковина небагато		3.14																												3

		Беспалова						1		1		1				мязові волокна, клітковина небагато		3.32		1																										5

		Вітер Євген						1		1		1				мязові волокна, клітковина небагато		3.4		1																										8

		Коржов Денис		1				1		1		1				мязові волокна, клітковина, крохмал небагато, цисти лямблій		3.8		1				втома		1						1				1				диф порушення реполяризації						0

		Величко Руслан						1		1		1				мязові волокна, клітковина небагато		3.04		1				ЧСС 172, втома		1						1						1		диф порушення реполяризації, нппнпг, СРРШ						7

		Мальований Антон				Str pyogenes		слиз небагато		1		1				мязові волокна, клітковина, крохмал небагато		3.4		1																										7

		2Кулібаба Єгор						1		1		1				мязові волокна, клітковина небагато		3.6		1																										0

		2 Сенецька Катя						1		1						мязові волокна, клітковина небагато																														0

		Мартиненко Станіслав						оксалати небагато		1		1				мязові волокна, клітковина небагато		4.8																												1

		Красій Анастасія						1		1		1				мязові волокна, клітковина небагато		3.4																												1

		Яковлев Максимиллиан						1		1		1				мязові волокна, клітковина небагато		3.14																												0

		Чернякова Катерина						слиз багато				1				мязові волокна, клітковина, йодофільні бактерії небагато, цисти лямблій																														4

		Левченко Ярослав		1				слиз небагато		1		1				мязові волокна, клітковина, йодофільні бактерії небагато		3.75																												0

		Желдубовский Ярослав		1				1		1						мязові волокна, клітковина небагато		3.2		1				втома, ЧСС 176, задишка		1				1						1				ритм ригідний, нппнпг, порушення процесів реполяризації в міокарді лівого шлуночка, підвищення ел активності лівого шлуночка						0

		Кузнецова Каріна				Str pyogenes,  E coli		1		1						мязові волокна, клітковина небагато		4.16																												0

		Босенко Константин								1						мязові волокна, клітковина небагато		3.96		1																						1		помірний церебральний вазоспазмб венозна дисгемія		4

		Сокол Ярослав						слиз багато								мязові волокна, клітковина небагато		2.9																												0

		Сидорець Максим						слиз небагато								мязові волокна, клітковина небагато		3.2																												10

		Турчин Микола						перех епітелій, слиз багато, оксалати багато								мязові волокна, клітковина небагато		3.1						ЧСС 175, задишка, втома		1						1						1		СРРШ, НБПНПГ, помірні порушення реполяризації в міокарді лівого шлуночка						0

		Чернявська Лоліта						слиз багато								мязові волокна, клітковина небагато		2.67																												2

		Бабич Катерина		1				1								мязові волокна, клітковина небагато		3.47																												0





консультації

				консультації																		Рентген дослідження		хв анамнезу								остеопатія дні

				дерматолог		невролог		окуліст		лор		стоматолог		Ортопед		гінеколог		ендокринолог		гастроентеролог

		Бондаренко Едуард				всд по зм		1				аномалія прикусу		сколіотична постава																		6

		Беседовський Петро				всд з астеновег синдромом		1		хр комп тонзиліт, ремісія		1		сколіоз 1ст								1										3

		Денисенко Богдан		звичайні вугрі				1		1				кіфосколіоз						хр пов гастрит, ст нест ремісії з підвищеною кислотністю												5

		Сергієнко Юлія		звичайні вугрі		всд по зм		1				аномалія прикусу		кіфосколіоз						дисфункція жм				синдром сполтк дисплазії, спондилоартроз								4

		Сніжко Євгеній				всд по зм						аномалія прикусу		сколіоз				аутоімунний тиреоїдит														5

		Печаткін Владислав				всд по зм		вени розширені, повнокровні, звивисті				1												синдром Жильбера (гіпербілір)		гіпертонічний синдром						0

		Левадний Дмитро				всд по зм		ангіопатія				1		грудопоперековий сколіоз 1ст								грудопоперековий сколіоз 1ст		диспластична кардіопатія								0

		Москаленко Софія				астеноневротичний синдром на фоні всд зм типу		міопія, ангіопатія				аномалія прикусу				пубертантний період								хр гастрит								0

		Кущенко Василіса				всд по зм		ангіопатія сітківки обох очей				1						диф зоб 1-2ст, не токсичний						реактивний артрит, ремісія		кіфосколіотична постава		хр пов гастрит, ремісія		хр пієлонефрит, ремісія		0

		Кущенко Ліза				всд по зм		міопія сер ст обох очей				аномалія прикусу						диф зоб 1-2ст						дисплазія спол тк		сколіоз		плоскостопість		диспластична артропатія		0

		Дух Катя				всд по зм		1				аномалія прикусу												вт кардіоміопатія		сколіотична постава		ювен хр артрит				0

		Гончаренко Ростислав				всд по зм						аномалія прикусу		пор постави, торакалгії								шиї 1		транзиторна гібербілірубінемія								8

		Дегтярева Аліна				всд по зм з гіперкінетичним см		1				аномалія прикусу				1																0

		Кривогуз Анастасія				астеноневротичний синдром на фоні всд зм типу		ангіопатія сітківки				1		сколіотична деформація грудо-поперекового відділу хребта		1						сколіотична деформація грудо-поперекового відділу хребта		вторинна кардіопатія		інф-ал блефароконюнктивіт		алергічний дерматит				0

		Міщенко Дарина				нейропатія				хр комп тонзиліт, ринопатія														реактивний артрит колінних суглобів								0

		Борисова Жасміна		імпетиго		всд по зм		ангіоспазм 2		гострий лівобічний гайморит		ангулярний стоматит										1 б гайморит		хр поверхневий гастрит		сколіотична постава						10

		Свердлікова Катерина				всд по зм		вени розширені				аномалія прикусу												хронічний гастрит								6

		Пугачов						спазм акомодації, гіперметропія, ангіопатія сітківки обох очей				1																				3

		Беспалова						вени розширені				аномалія прикусу				1								синдром сполучнотканинної дисплазії								5

		Вітер Євген				всд по зм		міопія слабкого ступеня, ангіоспазм сітківки				санов										шийний лордоз згладжений з тенденцією  до формування кіфозу з вершиною на С4										8

		Коржов Денис						ангіопатія сітківки обох очей				аномалія прикусу						диф зоб 1ст														0

		Величко Руслан				всд по зм		міопія слабкого ступеня, астигматизм				аномалія прикусу												хр поверхневий гастрит з підвищеною кислотністю								7

		Мальований Антон				всд по гіпертон типу		алергічний конюнктивіт				аномалія прикусу												сколіоз 1 ст, хронічний тонзиліт, хр гастродуоденіт								7

		2Кулібаба Єгор				всд по гіпертон типу		ангіопатія сітківки обох очей				аномалія прикусу						аутоімунний тиреоїдит, гіпертрофічна форма														0

		2 Сенецька Катя				всд по зм		ангіопатія сітківки обох очей				аномалія прикусу												синдром збудливості								0

		Мартиненко Станіслав				всд по гіпертон типу						1												надмірна вага								1

		Красій Анастасія				всд по зм, гіперкінетичний синдром																		сколотична постава, локальн вузли								1

		Яковлев Максимиллиан				всд по зм						1												синдром збудливості								0

		Чернякова Катерина				всд по зм						1				1								артропатія, вальгусні стопи								4

		Левченко Ярослав						вени розширені				коротка вуздечка в губи												хронічний поверхневий гастрит, ремісія, хр тонзиліт ремісія								0

		Желдубовский Ярослав		юнацькі синерії		всд по зм		1				аномалія прикусу, гострий середній карієс		ювелінільний остеохондроз грудного відділу																		0

		Кузнецова Каріна				всд по зм з астенічним синдромом						аномалія прикусу												кіфосколіоз, нестабільність в шийному відділі хребта, гастродуоденіт								0

		Босенко Константин				всд по зм з гіпертонічним синдромом						аномалія прикусу		нестабільність шийного відділу хребта										хр гастродуоденіт								4

		Сокол Ярослав				всд  по кардіальному типу		міопія слабкого ступеня правого ока				аномалія прикусу		С-подібний грудопоперековий коліоз 1ст, лівобічний						хр пов гастродуоденіт з пов секрецією в ст ремісії				синдром сполучнотканинної дисплазії								0

		Сидорець Максим		висівкоподібний лишай				міопія				1								хр пов гастродуоденіт, дгр 2 типу												10

		Турчин Микола				всд по зм		1				аномалія прикусу, карієс, катаральний гінгівіт						гіпоплазія щитоподібної залози						синдром спол тк дисплазії								0

		Чернявська Лоліта				астеноневротичний синдром		ангіопатія сітківки обох очей, міопія																гіперкінетичний синдром								2

		Бабич Катерина				всд по зм		1				аномалія прикусу												гіперкінетичний синдром								0





анамнез

				дон				по рахунку дитина		м		грудь		хв		операції,травми				остеопатія дні

				дон		недо										наявні		не було

		Бондаренко Едуард		1				1		3450		1				пахова кила				6

		Беседовський Петро		1														1		3

		Денисенко Богдан		1				1		2500		24				фімоз				5

		Сергієнко Юлія		1				1		1050		30		вітряна віспа				1		4

		Сніжко Євгеній		1				1		3550		15		вітряна віспа				1		5

		Печаткін Владислав		1				1		3800				вітряна віспа				1		0

		Левадний дмитро		1				1		2900		3		вітряна віспа, краснуха				1		0

		Москаленко Софія		1				1		3000		9		вітряна віспа				1		0

		Кущенко Василіса		1				2		3200		3						1		0

		Кущенко Ліза		1				1		3250		1		вітряна віспа		струс гм				0

		Дух Катя		1				1		3480		12		вітряна віспа				1		0

		Гончаренко Ростислав		1				1		3050		12		вітряна віспа, краснуха		кесарів розтин, апендектомія				8

		Дегтярева Аліна		1				1		4650		2		вітряна віспа		кесарів розтин, пупкова кила				0

		Кривогуз Анастасія		1				3		2950		12		вітряна віспа, краснуха		перелом пр н кінцівки				0

		Міщенко Дарина		1				1		3050		3		вітряна віспа, герпес, інф-вузлова еритема				1		0

		Борисова Жасміна		1				1		3750		3						1		10

		Свердлікова Катерина				32т		1		1950		2		вітряна віспа				1		6

		Пугачов		1				1		3750		12		краснуха				1		3

		Беспалова		1				2		2850		7		вітряна віспа		звичний вивих коліна				5

		Вітер Євген		1				3		3650		5		вітряна віспа				1		8

		Коржов Денис		1				1		4000		4		вітряна віспа		кесарів розтин		1		0

		Величко Руслан		1				1		2500		1.5		вітряна віспа, краснуха, скарлатина				1		7

		Мальований Антон		1				2		3150		1		вітряна віспа, скарлатина		перелом пр вк, але без операції				7

		2Кулібаба Єгор		1										вітряна віспа						0

		2 Сенецька Катя		1										вітряна віспа		жовтяниця, кесарів розтин				0

		Мартиненко Станіслав		1				1		3550		2				пахова кила				1

		Красій Анастасія		1				1		3000		20		вітряна віспа				1		1

		Яковлев Максимиллиан		1										вітряна віспа						0

		Чернякова Катерина		1				1		3600		3		вітряна віспа				1		4

		Левченко Ярослав		1				1		3950		14		вітряна віспа		перелом пр вк, але без операції				0

		Желдубовский Ярослав		1				2		4000		2		вітряна віспа				1		0

		Кузнецова Каріна		1				1		3000		6		вітряна віспа						0

		Босенко Константин		1				1		3100		1				апендектомія				4

		Сокол Ярослав		1				1		3240		12		вітрняна віспа				1		0

		Сидорець Максим		1				1		3100		6		вітрняна віспа		варікоцеле				10

		Турчин Микола		1				1		3550		2		вітряна віспа				1		0

		Чернявська Лоліта		1				3				18		вітрняна віспа						2

		Бабич Катерина		1				1		2750		1		вітряна віспа, скарлатина				1		0





Скарги д

		0

		Головний біль		Головний біль

		Головокружіння		Головокружіння

		Втома		Втома

		Болі в обл серця після психоемоційного навантаження		Болі в обл серця після психоемоційного навантаження

		Серцебиття		Серцебиття

		Підвищення АТ		Підвищення АТ

		Болі в спині		Болі в спині

		Вразливість		Вразливість

		Нудота		Нудота

		Печія		Печія

		Біль в обл епігастрія		Біль в обл епігастрія

		Біль в гр кл		Біль в гр кл

		Біль у мязах та кістках		Біль у мязах та кістках

		Субфебрилітет		Субфебрилітет

		Дратівливість		Дратівливість

		Утруднення засипання		Утруднення засипання

		Незначне погіршення памяті		Незначне погіршення памяті

		Поверхневий сон		Поверхневий сон

		Зниження АТ		Зниження АТ

		Біль в оці на фоні зниження АТ		Біль в оці на фоні зниження АТ

		Носова кровотеча		Носова кровотеча

		Порушення осанки		Порушення осанки

		Втрата свідомості		Втрата свідомості

		Коливання АТ		Коливання АТ

		Оніміння кінчиків пальців рук		Оніміння кінчиків пальців рук

		Біль та хруст у суглобах		Біль та хруст у суглобах

		Надмірна вага		Надмірна вага

		Задишка		Задишка
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скарги

				до		головний біль		головокружіння		підвищення АТ		втома		болі в обл серця після психоемоційного навантаження		серцебиття		болі в спині		дратівливість		печія		утруднення засипання		незначне погіршення памяті		поверхневий сон		нудота		зниження АТ		біль в оці на фоні зниження АТ		носова кровотеча		вразливість		надмірна вага		біль в обл епігастрія		порушення осанки		втрата свідомості		коливання АТ		біль в гр кл		хруст у суглобах		оніміння кінчиків пальців рук		біль у суглобі		біль у мязах та кістках		субфібрилітет		задишка						після						остеопатія дні

		Бондаренко Едуард				1		1						1		1																																1																										6

		Беседовський Петро				1						1																																												1		1		1														3

		Денисенко Богдан				1				1		1		1																																																												5

		Сергієнко Юлія				1		1		1																				1								1																																				4

		Сніжко Євгеній				1						1		1		1																						1																																				5

		Гончаренко Ростислав				1		1		1		1		1		1		1																				1																																				8

		Борисова Жасміна				1														1		1		1		1		1										1												1																								10

		Свердлікова Катерина				1		1		1				1				1																																																		менший головний біль		рідше кардіалгії		менше головокружіння		6

		Пугачов Ігор				1		1						1																																																												3

		Беспалова										1																																																														5

		Вітер Євген				1		1																						1		1		1		1																																						8

		Величко Руслан				1		1				1										1								1												1		1		1																												7

		Мальований Антон				1		1		1		1		1		1		1																																																								7

		Мартиненко Станіслав				1				1		1																																																														1

		Красій Анастасія				1		1		1						1																																																										1

		Чернякова Катерина				1		1				1		1		1		1																																																								4

		Босенко Константин				1		1		1						1																																						1																				4

		Сидорець Максим				1		1						1		1																										1																																10

		Чернявська Лоліта				1						1				1																																		1								1		1														2
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				до		головний біль		головокружіння		підвищення АТ		втома		болі в обл серця після психоемоційного навантаження		серцебиття		болі в спині		дратівливість		печія		утруднення засипання		незначне погіршення памяті		поверхневий сон		нудота		зниження АТ		біль в оці на фоні зниження АТ		носова кровотеча		вразливість		надмірна вага		біль в обл епігастрія		порушення осанки		втрата свідомості		коливання АТ		біль в гр кл		хруст у суглобах		оніміння кінчиків пальців рук		біль у суглобі		біль у мязах та кістках		субфібрилітет		задишка						після						остеопатія дні
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				19		19		31		30		31		30

				Основна група		Контрольна група		Основна група		Контрольна група		Основна група		Контрольна група

		Головний біль		18		17		29		27		93.5		90

		Головокружіння		12		14		20		22		64.5		73.3

		Втома		10		9		16		14		51.6		46.7

		Болі в обл серця після психоемоційного навантаження		9		8		15		13		48.4		43.3

		Серцебиття		9		10		15		16		48.4		53.3

		Підвищення АТ		8		8		13		13		41.9		43.3

		Болі в спині		4		2		7		3		22.6		10

		Вразливість		4		2		7		3		22.6		10

		Нудота		3		3		5		5		16.1		16.7

		Печія		2		1		3		2		9.7		16.7

		Біль в обл епігастрія		2		4		3		6		9.7		20

		Біль в гр кл		2		0		3		0		9.7		0

		Біль у мязах та кістках		2		1		3		2		9.7		6.7

		Субфебрилітет		2		2		3		3		9.7		10

		Дратівливість		1		2		2		3		6.5		10

		Утруднення засипання		1		0		2		0		6.5		0

		Незначне погіршення памяті		1		0		2		0		6.5		0

		Поверхневий сон		1		0		2		0		6.5		0

		Зниження АТ		1		0		2		0		6.5		0

		Біль в оці на фоні зниження АТ		1		1		2		2		6.5		6.7

		Носова кровотеча		1		1		2		2		6.5		6.7

		Порушення осанки		1		1		2		2		6.5		6.7

		Втрата свідомості		1		0		2		0		6.5		0

		Коливання АТ		1		2		2		3		6.5		10

		Оніміння кінчиків пальців рук		1		0		2		0		6.5		0

		Біль та хруст у суглобах		1		5		2		8		6.5		26.7

		Надмірна вага		0		1		0		2		0		6.7

		Задишка		0		1		0		2		0		6.7

		Скарги		Основна група		Контрольна група

				%

		Головний біль		93.5		90

		Головокружіння		64.5		73.3

		Втома		51.6		46.7

		Болі в обл серця після психоемоційного навантаження		48.4		43.3

		Серцебиття		48.4		53.3

		Підвищення АТ		41.9		43.3

		Болі в спині		22.6		10

		Вразливість		22.6		10

		Нудота		16.1		16.7

		Печія		9.7		16.7

		Біль в обл епігастрія		9.7		20

		Біль в гр кл		9.7		0

		Біль у мязах та кістках		9.7		6.7

		Субфебрилітет		9.7		10

		Дратівливість		6.5		10

		Утруднення засипання		6.5		0

		Незначне погіршення памяті		6.5		0

		Поверхневий сон		6.5		0

		Зниження АТ		6.5		0

		Біль в оці на фоні зниження АТ		6.5		6.7

		Носова кровотеча		6.5		6.7

		Порушення осанки		6.5		6.7

		Втрата свідомості		6.5		0

		Коливання АТ		6.5		10

		Оніміння кінчиків пальців рук		6.5		0

		Біль та хруст у суглобах		6.5		26.7

		Надмірна вага		0		6.7

		Задишка		0		6.7





Основна групаКонтрольна група


Абсолютні числа%Абсолютні числа%


Дівчатка2064,51653,3


Хлопчики1135,51446,7




Характеристики РЕГАбс%


Пульсове кровонаповнення знижене1032,3


Пульсове кровонаповнення в нормі1341,9


Пульсове кровонаповнення підвищене825,8


Тонус судин знижений00


Тонус судин в нормі00


Тонус судин підвищений516,1


Дистонія за гіпотонічним типом00


Дистонія за гіпертонічним типом2683,9


Венозний відтік збережений1032,3


Венозний відтік утруднений у басейні сонної артерії1651,6


Венозний відтік утруднений у вертебро-базилярному басейні2167,7




Характеристики РЕГАбс%


Пульсове кровонаповнення знижене516,7


Пульсове кровонаповнення в нормі2273,3


Пульсове кровонаповнення підвищене00


Тонус судин знижений00


Тонус судин в нормі310


Тонус судин підвищений516,7


Дистонія за гіпотонічним типом516,7


Дистонія за гіпертонічним типом1963,3


Венозний відтік збережений516,7


Венозний відтік утруднений у басейні сонної артерії1653,3


Венозний відтік утруднений у вертебро-базилярному басейні2583,3
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Мал. 4.2. Розподіл пацієнтів за статтю.
У контрольній та основній групі найчастіше зустрічаються скарги на головний біль та головокружіння.Також одними з найпоширеніших являються скарги на втому, болі в області серця після психоемоційного навантаження, серцебиття, підвищення АТ, що загалом відповідає даним інших авторів.
Біль та хруст у суглобах частіше зустрічається у контрольній групі, що може бути пов’язане з тим, що частина пацієнтів не вважає ці симптоми пов’язаними з їх патологією і тому не повідомляють про них. Частина пацієнтів вважає хруст у суглобах нормою. На різницю також могла вплинути величина вибірки (мал. 4.3).
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Мал. 4.3. Розповсюдженість скарг серед досліджуваних груп.. У основній та контрольній групах наявна спільна тенденція щодо змін показників РЕГ: переважає нормальне пульсове кровонаповнення, дистонія судин головного мозку за гіпертонічним типом, утруднення венозного відтоку у вертебро-базилярному басейні. Загалом дані тенденції при ВД відповідають літературним даним з інших джерел.
Характеризуючи однорідність обох груп було виявлено, що немає відмінностей за більшістю показників, окрім: у контрольній групі частіше зустрічається нормальне пульсове кровонаповнення. Дану неоднорідність можна пояснити малою вибіркою.
Для візуальної характеристики додається графік на мал. 4.4.
file_13.emf
0102030405060708090

Основна групаКонтрольна група


file_14.xls
Диаграмма1

		Характеристики РЕГ		Характеристики РЕГ

		Дистонія за гіпертонічним типом		Дистонія за гіпертонічним типом

		Венозний відтік утруднений у вертебро-базилярному басейні		Венозний відтік утруднений у вертебро-базилярному басейні

		Венозний відтік утруднений у басейні сонної артерії		Венозний відтік утруднений у басейні сонної артерії

		Пульсове кровонаповнення в нормі		Пульсове кровонаповнення в нормі

		Пульсове кровонаповнення знижене		Пульсове кровонаповнення знижене

		Венозний відтік збережений		Венозний відтік збережений

		Пульсове кровонаповнення підвищене		Пульсове кровонаповнення підвищене

		Тонус судин підвищений		Тонус судин підвищений

		Тонус судин знижений		Тонус судин знижений

		Тонус судин в нормі		Тонус судин в нормі

		Дистонія за гіпотонічним типом		Дистонія за гіпотонічним типом



Основна група

Контрольна група

0

0

83.9

63.3

67.7

83.3

51.6

53.3

41.9

73.3

32.3

16.7

32.3

16.7

25.8

0

16.1

16.7

0

0

0

10

0

16.7



КІГ

		підвищена
Функція гуморальних каналів		підвищена
Функція гуморальних каналів

		знижена		знижена

		не порушена		не порушена

		знижена
Активність ПСНС		знижена
Активність ПСНС

		підвищена		підвищена

		нормальна		нормальна

		підвищена
Активність СНС		підвищена
Активність СНС

		нормальна		нормальна

		знижена		знижена

		напружені
Компенсаторні механізми		напружені
Компенсаторні механізми
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9.6774193548

6.6666666667



поч КІГ

																		КІГ

		основна група																ф						ПНС						СНС						Компенсаторні						Вегетативна реактивність

		ПІБ		стать		вік		м		зріст		ІМТ		ліжко-дні		остеопатія дні		знижена		підвищена		не пор		знижений		н		підвищена		знижений		нормальна		підвищений		Слабкі		не порушені		напружені		Гіперсимпатикотонічна		н		асимпатикотончна

		Бондаренко Едуард		1		11		44		149		19.8189270754		8.0		6.0		1.0						1										1						1				1

		Беседовський Петро		1		12		31.5		150		14		7.0		3.0				1.0								1						1		1								1

		Денисенко Богдан		1		16		68.9		181		21.0311040567		10.0		5.0		1.0						1										1						1		1

		Сергієнко Юлія		2		15		55.5		167		19.9003191222		10.0		4.0				1.0				1										1						1				1

		Сніжко Євгеній		1		15		49		178		15.465219038		10.0		5.0				1.0								1				1				1						1

		Гончаренко Ростислав		1		11		35.5		156		14.5874424721		12.0		8.0		1.0						1										1						1				1

		Борисова Жасміна		2		12		41.5		151		18.2009560984		19.0		10.0		1.0										1				1				1						1

		Свердлікова Катерина		2		15		63.3		167		22.6971207286		15.0		6.0				1.0								1		1						1								1

		Пугачов Ігор		1		17		67		179		20.9107081552		6.0		3.0				1.0						1								1				1						1

		Беспалова		2		13		34.5		152		14.9324792244		17.0		5.0		1.0						1										1						1		1

		Вітер Євген		1		16		67		185		19.5763330898		12.0		8.0				1.0						1						1				1						1

		Величко Руслан		1		16		55.5		175		18.1224489796		11.0		7.0				1.0				1										1				1						1

		Мальований Антон		1		17		75.5		189		21.136026427		13.0		7.0		1.0						1										1						1				1

		Мартиненко Станіслав		1		15		93.5		182		28.2272672383		5.0		1.0						1						1						1				1				1

		Красій Анастасія		2		12		58.5		170		20.2422145329		5.0		1.0		1.0								1								1						1		1

		Чернякова Катерина		2		15		66		180		20.3703703704		7.0		4.0				1.0				1										1						1						1

		Босенко Константин		1		16		82		172		27.7176852353		9.0		4.0						1		1										1						1						1

		Сидорець Максим		1		16		49.5		174		16.3495838288		9.0		10.0				1.0						1								1		1						1

		Чернявська Лоліта		2		15		65		170		22.491349481		8.0		2.0		1.0						1										1						1				1

						14.4736842105		58.0631578947		169.8421052632		19.7777660607		10.2		5.2		8.0		9.0		2		10		4		5		1		3		15		6		3		10		8		9		2

														Характеристики КІГ				Основна група		Контрольна група

				12д		63.1578947368		%						Функція гуморальних каналів		підвищена		48.4		60.0

				7м		36.8421052632		%								знижена		41.9		23.3

																не порушена		9.7		16.7

														Активність ПСНС		знижена		51.6		60.0

																підвищена		25.8		23.3

																нормальна		22.6		16.7

														Активність СНС		підвищена		77.4		76.7

																нормальна		16.1		13.3

																знижена		6.5		10.0

														Компенсаторні механізми		напружені		51.6		46.7

																слабкі		32.3		36.7

																не порушені		16.1		16.7

														Вегетативна реактивність		нормальна		48.4		63.3

																гіперсимпатикотонічна		41.9		30.0

																асимпатикотонічна		9.7		6.7

																		31.0		30.0

																										Основна група				Контрольна група

																										М		m		М		m

																								Дівчатка		64.52		8.74		53.33		9.26

																								Хлопчики		35.48		8.74		46.67		9.26

								Основна група				Контрольна група

								Абс		%		Абс		%

						Дівчатка		20		64.4		16		53.3

						Хлопчики		11		35.5		14		46.7

				Основна група		Контрольна група		Основна група		Контрольна група

				Абс				%

		Дівчатка		20		16		64.4		53.3

		Хлопчики		11		14		35.5		46.7

		Характеристики РЕГ		Основна група				Контрольна група				Характеристики РЕГ		Основна група				Контрольна група

				абс		%		абс		%				M		m		M		m

		Дистонія за гіпертонічним типом		26		83.9		19		63.3		Дистонія за гіпертонічним типом		83.9		6.7		63.3		8.9

		Венозний відтік утруднений у вертебро-базилярному басейні		21		67.7		25		83.3

		Венозний відтік утруднений у басейні сонної артерії		16		51.6		16		53.3		Венозний відтік утруднений у вертебро-базилярному басейні		67.7		8.5		83.3		6.9

		Пульсове кровонаповнення в нормі		13		41.9		22		73.3

		Пульсове кровонаповнення знижене		10		32.3		5		16.7		Венозний відтік утруднений у басейні сонної артерії		51.6		9.1		53.33		9.26

		Венозний відтік збережений		10		32.3		5		16.7

		Пульсове кровонаповнення підвищене		8		25.8		0		0		Пульсове кровонаповнення в нормі		41.94		9.01		73.33		8.21

		Тонус судин підвищений		5		16.1		5		16.7						*p<0,05				*p<0,05

		Тонус судин знижений		0		0		0		0		Пульсове кровонаповнення знижене		32.26		8.53		16.67		6.92

		Тонус судин в нормі		0		0		3		10

		Дистонія за гіпотонічним типом		0		0		5		16.7		Венозний відтік збережений		32.26		8.53		16.67		6.92

												Пульсове кровонаповнення підвищене		25.81		7.99		0		0

																*p<0,01				*p<0,01

												Тонус судин підвищений		16.13		6.72		16.67		6.92

												Тонус судин знижений		0		0		0		0

												Тонус судин в нормі		0		0		10.00		5.57

												Дистонія за гіпотонічним типом		0		0		16.13		6.72

																*p<0,05				*p<0,05
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Дівчатка

Хлопчики



стат КИг

		Характеристики				Основна група				Контрольна група				Основна група				Контрольна група						Характеристики				Основна група				Контрольна група				Основна група				Контрольна група

		КІГ				M		m		M		m		абс		%		абс		%				КІГ				M		m		M		m		абс		%		абс		%

		Функція		підвищена		48.3870967742		9.1239584669		60		9.0971765229		15		48.4		18		60				Функція гуморальних каналів		підвищена		48.4		9.1		60.0		9.1

		гуморальних		знижена		41.935483871		9.009187125		23.3333333333		7.8540323245		13		41.9		7		23.3

		каналів		не порушена		9.6774193548		5.3978066228		16.6666666667		6.9204566545		3		9.7		5		16.7						знижена		41.9		9.0		23.3		7.9

		Активність		знижена		51.6129032258		9.1239584669		60		9.0971765229		16		51.6		18		60						не порушена		9.7		5.4		16.7		6.9

		ПСНС		підвищена		25.8064516129		7.9888927402		23.3333333333		7.8540323245		8		25.8		7		23.3				Активність ПСНС		знижена		51.6		9.1		60.0		9.1

				нормальна		22.5806451613		7.633651333		16.6666666667		6.9204566545		7		22.6		5		16.7

		Активність		підвищена		77.4193548387		7.633651333		76.6666666667		7.8540323245		24		77.4		23		76.7						підвищена		25.8		8.0		23.3		7.9

		СНС		нормальна		16.1290322581		6.7150516112		13.3333333333		6.3124276863		5		16.1		4		13.3

				знижена		6.4516129032		4.4853018526		10		5.5708601453		2		6.5		3		10						нормальна		22.6		7.6		16.7		6.9

		Компенсаторні механізми		напружені		51.6129032258		9.1239584669		46.6666666667		9.2641111171		16		51.6		14		46.7

				слабкі		32.2580645161		8.5346816486		36.6666666667		8.9485545398		10		32.3		11		36.7				Активність СНС		підвищена		77.4		7.6		76.7		7.9

				не порушені		16.1290322581		6.7150516112		16.6666666667		6.9204566545		5		16.1		5		16.7

		Вегетативна реактивність		нормальна		48.3870967742		9.1239584669		63.3333333333		8.9485545398		15		48.4		19		63.3						нормальна		16.1		6.7		13.3		6.3

				гіперсимпати-котонічна		41.935483871		9.009187125		30		8.509629434		13		41.9		9		30

				асимпатикотонічна		9.6774193548		5.3978066228		6.6666666667		4.6320555585		3		9.7		2		6.7						знижена		6.5		4.5		10.0		5.6

																								Компенсаторні механізми		напружені		51.6		9.1		46.7		9.3

																										слабкі		32.3		8.5		36.7		8.9

																										не порушені		16.1		6.7		16.7		6.9

																								Вегетативна реактивність		нормальна		48.4		9.1		63.3		8.9

																										гіперсимпати-котонічна		41.9		9.0		30.0		8.5

																										асимпатикотонічна		9.7		5.4		6.7		4.6





РЕГ лист

		Характеристики РЕГ		Характеристики РЕГ

		Дистонія за гіпертонічним типом		Дистонія за гіпертонічним типом

		Венозний відтік утруднений у вертебро-базилярному басейні		Венозний відтік утруднений у вертебро-базилярному басейні

		Венозний відтік утруднений у басейні сонної артерії		Венозний відтік утруднений у басейні сонної артерії

		Пульсове кровонаповнення в нормі		Пульсове кровонаповнення в нормі

		Пульсове кровонаповнення знижене		Пульсове кровонаповнення знижене

		Венозний відтік збережений		Венозний відтік збережений

		Пульсове кровонаповнення підвищене		Пульсове кровонаповнення підвищене

		Тонус судин підвищений		Тонус судин підвищений

		Тонус судин знижений		Тонус судин знижений

		Тонус судин в нормі		Тонус судин в нормі

		Дистонія за гіпотонічним типом		Дистонія за гіпотонічним типом



Основна група

Контрольна група

0
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16.7
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0

16.1

16.7

0

0

0

10

0
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РЕГ

				РЕГ																														остеопатія дні

				Пульсове кровонаповнення						Асиметрія				Тонус судин

				знижене		норма		Підвищено		Наявна		Відсутня		Норма		Підвищений		Знижений		Дистонія				Венозний відтік

																				гіпертонус		гіпотонус		збережений		Утруднення

																										сонна		вертебро-базилярний басейн

		Бондаренко Едуард																																6

		Беседовський Петро				1														1						1		1						3

		Денисенко Богдан		сонна								1								1						1		1						5

		Сергієнко Юлія						вб справа								1												1						4

		Сніжко Євгеній				1						1								1				1										5

		Гончаренко Ростислав				1		справа		1						1										1		1						8

		Борисова Жасміна				1						1								1				1										10

		Свердлікова Катерина				1						1								1								1						6

		Пугачов																																3

		Беспалова																																5

		Вітер Євген		1 (сонна)								1								1						1		1						8

		Величко Руслан						вб злегка підвищено справа				1								1				1										7

		Мальований Антон		сонна						лівосто вб										1						1		1						7

		Мартиненко Станіслав																																1

		Красій Анастасія																																1

		Чернякова Катерина																																4

		Босенко Константин				1						1								1				1										4

		Сидорець Максим		1						лівостороння										1						1		1						10

		Чернявська Лоліта																																2

				1		6		3		1		7				2				10				4		6		8

				2						3

				3		6		3		4		7				2				10				4		6		8

				15.7894736842		31.5789473684		15.7894736842		21.0526315789		36.8421052632				10.5263157895				52.6315789474				21.0526315789		31.5789473684		42.1052631579

																								збережений		утруднений		73.6842105263

																						21		79

				12		%						11		%

		збережений венозний відтік		4		33.3333333333				збережений венозний відтік		2		18.1818181818

		утруднений		8		66.6666666667				утруднений		9		81.8181818182

		тонус судин								тонус судин		1		9.0909090909

		підвищений		2		16.6666666667				підвищений		2		18.1818181818

		дистонія за гіпер		10		83.3333333333				дистонія за гіпер		10		90.9090909091

				8		9

				12		11

										venous outflow was obstructed in 66,7% (control group) and in 81,8% (study group)

		осн																						к

																Пульсове кровонаповнення в нормі 13 (41,9%), дистонія судин головного мозку за гіпертонічним типом - 26 (83,9%), венозний відтік утруднений у вертебро-базилярному басейні - 21 (67,7%).

																																														Пульсове кровонаповнення в нормі - 22 (73,3%), дистонія судин за гіпертонічним типом 19 (63,3%), венозний відтік утруднений у вертебро-базилярному басейні - 25 (83,3%).

				Основна група		Контрольна група		Основна група		Контрольна група

		Характеристики РЕГ		Абс		Абс		%		%

		Дистонія за гіпертонічним типом		26		19		83.9		63.3								Control group		Study group

		Венозний відтік утруднений у вертебро-базилярному басейні		21		25		67.7		83.3						Obstructed venous outflow		83.3		67.7																		5		16.7

		Венозний відтік утруднений у басейні сонної артерії		16		16		51.6		53.3						Sufficient venous outflow		16.7		32.3																		22		73.3

		Пульсове кровонаповнення в нормі		13		22		41.9		73.3																												0		0

		Пульсове кровонаповнення знижене		10		5		32.3		16.7																												0		0

		Венозний відтік збережений		10		5		32.3		16.7																												3		10

		Пульсове кровонаповнення підвищене		8		0		25.8		0																												5		16.7

		Тонус судин підвищений		5		5		16.1		16.7																												5		16.7

		Тонус судин знижений		0		0		0		0																												19		63.3

		Тонус судин в нормі		0		3		0		10																												5		16.7

		Дистонія за гіпотонічним типом		0		5		0		16.7																												16		53.3

																																						25		83.3
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Obstructed venous outflow

Sufficient venous outflow

Rheoencephalography



ЕКГ

				ритм				рег				ЕВС						синус дих арит						порушення вншл провідності						Синдром РРШ				брадиаритмія				міграція св ритму		суправентрикулярна екстрасистолія		скорочення QT		АВ блокада		скорочення PQ		Тахікардія		брадикардія		СА блокада 2ст 1 типу		порушення процесів реполяризації в міокарді верхівки		синдром надшлуночкового гребника		остеопатія дні

				синусовий		не син		не рег		рег		н		праворуч		ліворуч		виражена		наявна		відсутня		локальні		відсутні		НБПНПГ		наявний		відсутній		виражена		помірна								1ст				помірна		помрна

		Бондаренко Едуард		1				1						1										1						1																		1										6

		Беседовський Петро				1		1								вертикальна		1						1						1				1				1																				3

		Денисенко Богдан		1				1								вертикальна				1				1						1																												5

		Сергієнко Юлія		1						1						вертикальна								1						1																				1								4

		Сніжко Євгеній		1						1		1																1		1																												5

		Печаткін Владислав		1				1				1						1										1		1																1				1								0

		Левадний дмитро		1				1								вертикальна		1						1						1				1																								0

		Москаленко Софія				передсердний				1						вертикальна								1						1																												0

		Кущенко Василіса		1						1		1																				1														1				1						1		0

		Кущенко Ліза		1						1		1												1						1																												0

		Дух Катя		1				1								вертикальне												1		1						1																1						0

		Гончаренко Ростислав				1		1				1						1										1		1								1														1						8

		Дегтярева Аліна		1						1						вертикальне												1				1																1										0

		Кривогуз Анастасія		1				1								вертикальне		1						1						1																												0

		Міщенко Дарина		1						1		1												1						1																												0

		Борисова Жасміна		1				1				1						1						1						1																												10

		Свердлікова Катерина				1		1				1												1						1				1				1		1																		6

		Пугачов		1				1						1										1						1												1																3

		Беспалова		1				1				1												1						1																												5

		Вітер Євген				1				1		1												1						1				1				1						1														8

		Коржов Денис		1				1				1						1										1				1																										0

		Величко Руслан				1				1		1																1		1						1		1				1																7

		Мальований Антон				1		1								вертикальне								1						1								1										1										7

		2Кулібаба Єгор		1						1		1												1						1																												0

		2 Сенецька Катя																																																								0

		Мартиненко Станіслав		1				1				1						1										1		1																				1								1

		Красій Анастасія		1				1								вертикальне		1						1						1																						1						1

		Яковлев Максимиллиан		1						1						вертикальне														1																												0

		Чернякова Катерина				передсердний		1								вертикальне				1								1		1																												4

		Левченко Ярослав		1				1						1						1				1						1																1												0

		Желдубовский Ярослав		1						1						вертикальне												1				1																1										0

		Кузнецова Каріна				1		1				1								1				1						1								1																				0

		Босенко Константин		1						1						вертикальне								1						1																												4

		Сокол Ярослав				передсердний		1								вертикальне														1																				1				1				0

		Сидорець Максим				1				1		1												1						1								1												1								10

		Турчин Микола				1		1								вертикальне				1				1						1								1																				0

		Чернявська Лоліта				1				1						вертикальне												1		1								1		1																		2

		Бабич Катерина		1				1				1								1				1						1																												0





УЗД

				УЗД щитовидної залози				УЗД кол сугл						УЗД ОЧП						УЗД серця																																						остеопатія дні

				Вікова норма						печінка, селезінка		н		ДЖВП				нирки		Функціонуюче овальне вікно		АРХЛШ		ПМК 1 в межах стулок		Брадиаритмія		Функціональна регургітація на ПК та МК		систолічна екскурсія мшп				фіброз		Брадикардія		Тахікардія		ВВС		Тахіаритмія		мітральна, тр, легенева недостатність		дилятація лівих відділів серця		зменшення фракції викиду лівого шлуночка		ознаки тканинної дисплазії		птк		помірна легенева недостатність		дилятація правих відділів серця

														гіпо		гіпер														н		знижена								комбінована аортальна вада з перевагою аортальної недостатності				помірна

		Бондаренко Едуард								гепатомегалія														1				1																														6

		Беседовський Петро								загиб жм								подвоєння члк справа						1																																		3

		Денисенко Богдан		1						диф зміни в підшлунковій залозі, селезінці												1		1				1																														5

		Сергієнко Юлія		1						реактивні зміни в підшлунковій залозі												1		1				1																														4

		Сніжко Євгеній				дифузні зміни щитоподібної залози				диф зміни печінки, селезінки								подвоєння правої нирки				1		1				1																						1		1						5

		Печаткін Владислав		1								1																																														0

		Левадний дмитро								помірна гепатомегалія												1		1				1																														0

		Москаленко Софія				аутоімунний тиреоїдит, диф зоб 1ст				Дисхолія, реактивні зміни в підшлункові залозі												1																																				0

		Кущенко Василіса				диф зоб 1ст						1										1						1																														0

		Кущенко Ліза				диф зоб 1ст		1		реактивні зміни в підшлунковій залозі, селезінці												1						1																														0

		Дух Катя		1				1		стійкий загиб жм, дисхолія														1				1								1																						0

		Гончаренко Ростислав		1														неповне подвоєння члк лівої нирки				1						1																														8

		Дегтярева Аліна		1						дисхолія												1		1				1																														0

		Кривогуз Анастасія				кістозне утвор правої долі				реактивні зміни в печінці												1		1				1																														0

		Міщенко Дарина						реактивний артрит, зал явища синовіїту																																																		0

		Борисова Жасміна		1										1						1		1		1		1		1																														10

		Свердлікова Катерина										1										1						1				1																										6

		Пугачов		1								1										1		1																																		3

		Беспалова		1								1										1		1				1						передньої стулки мітрального клапана																								5

		Вітер Євген		1														подвоєння правої нирки																		1																						8

		Коржов Денис				диф зміни по типу дифузного зобу				гепатомегалія, спленомегалія														1				1																														0

		Величко Руслан		1						реактивні зміни печінки												1		1												1																						7

		Мальований Антон				диф зміни по типу дифузного зобу												пієлоектазія лівої нирки				1		1				1										1																				7

		2Кулібаба Єгор								гепатоспленомегалія, диф зміни в селезінці																								стулок аорти		1				1				1		1												0

		2 Сенецька Катя												1						Норма везде																																						0

		Мартиненко Станіслав		1						гепатомегалія, диспанкреатизм												1																																				1

		Красій Анастасія				диф зоб 1 ст				гастропатія												1																1																				1

		Яковлев Максимиллиан		1								1										1																																				0

		Чернякова Катерина		1								1												1				1																														4

		Левченко Ярослав		1						дифузні зміни підшлункової залози																												1																				0

		Желдубовский Ярослав		1						помірна гепатомегалія				1										1				1										1																				0

		Кузнецова Каріна		1								1										1		1				1										1																				0

		Босенко Константин		1								1										1						1																														4

		Сокол Ярослав		1						диспанкреатизм										1		1		1				1								1												1		1								0

		Сидорець Максим		1						s-подібна форма жм, помірна спленомегалія								подвоєння члн пр нирки				1		1												1														1		1		1				10

		Турчин Микола				незначна гіпоплазія лівої частки						1										1		1				1																						1								0

		Чернявська Лоліта																		1		1		1																		1		без м										1		1		2

		Бабич Катерина		1								1												1				1										1																				0





аналізи

				мазок зіва та носа				Аналіз сечі		глюкоза сечі		Ентеробіоз		копрограма				Холестерин		Глюкоза крові				ВЕМ																		Допплер судин головного мозку		транскраніальне сканування судин головного мозку		остеопатія дні

				не виявлено				н		н		не виявлено		варіант норми						н				Критерии прекращения проби		толерантність				фізична працездатність						Реакція ССС на нав				зміни Екг		н

																										помірно знижена				низька		середня		висока		гіпотонічна		адекватна

		Бондаренко Едуард						пер еп, слиз та оксалати небагато						волокна, клітковина небагато				4.4																												6

		Беседовський Петро				St aureus		фосфати багато						волокна, клітковина, крохмальні зерна небагато																																3

		Денисенко Богдан				St aureus, STr pyogenus								волокна, клітковина, крохмальні зерна небагато				3.87						ЧСС 189, пом задишка		1						1						1		лок пор вншл провідності без сповільнення, СРРШ, підвищення ел активності правого передсердя, лівого шлуночка						5

		Сергієнко Юлія						оксалати небагато						волокна, клітковина, крохмальні зерна небагато				3.9								1						1				1										4

		Сніжко Євгеній												волокна, клітковина небагато				3.9						втома		1				1						1				нбпнпг, сррш, одиничні передсердні екстрасистоли, підвищення ел активності правого передсердя						5

		Печаткін Владислав						слиз, оксалати багато						волокна, жир, клітковина небагато				1.73																												0

		Левадний дмитро						1						волокна, клітковина небагато				5.2																												0

		Москаленко Софія						1						волокна, клітковина небагато				3.9																												0

		Кущенко Василіса		1				E coli						волокна, клітковина, йод бактерії небагато																																0

		Кущенко Ліза				St aureus								волокна, клітковина небагато				2.9																												0

		Дух Катя												волокна, клітковина небагато				2.7																												0

		Гончаренко Ростислав		1										волокна, клітковина небагато				3.8						втома, задишка		1				1						1				нбпнпг, СРРШ		1		пом церебральний вазоспазм		8

		Дегтярева Аліна				St aureus		слиз небагато						волокна, клітковина небагато				3.12																												0

		Кривогуз Анастасія						дріжжеві гриби небагато						волокна, клітковина, йод бактерії небагато				3.9																												0

		Міщенко Дарина		1				слиз багато						волокна, клітковина небагато				3.36																												0

		Борисова Жасміна		1				1		1		1		1				2.77		1																										10

		Свердлікова Катерина				Str pyogenes		1				1				мязові волокна, клітковина небагато		3.4		1																										6

		Пугачов						оксалати,фосфати		1		1				мязові волокна, клітковина небагато		3.14																												3

		Беспалова						1		1		1				мязові волокна, клітковина небагато		3.32		1																										5

		Вітер Євген						1		1		1				мязові волокна, клітковина небагато		3.4		1																										8

		Коржов Денис		1				1		1		1				мязові волокна, клітковина, крохмал небагато, цисти лямблій		3.8		1				втома		1						1				1				диф порушення реполяризації						0

		Величко Руслан						1		1		1				мязові волокна, клітковина небагато		3.04		1				ЧСС 172, втома		1						1						1		диф порушення реполяризації, нппнпг, СРРШ						7

		Мальований Антон				Str pyogenes		слиз небагато		1		1				мязові волокна, клітковина, крохмал небагато		3.4		1																										7

		2Кулібаба Єгор						1		1		1				мязові волокна, клітковина небагато		3.6		1																										0

		2 Сенецька Катя						1		1						мязові волокна, клітковина небагато																														0

		Мартиненко Станіслав						оксалати небагато		1		1				мязові волокна, клітковина небагато		4.8																												1

		Красій Анастасія						1		1		1				мязові волокна, клітковина небагато		3.4																												1

		Яковлев Максимиллиан						1		1		1				мязові волокна, клітковина небагато		3.14																												0

		Чернякова Катерина						слиз багато				1				мязові волокна, клітковина, йодофільні бактерії небагато, цисти лямблій																														4

		Левченко Ярослав		1				слиз небагато		1		1				мязові волокна, клітковина, йодофільні бактерії небагато		3.75																												0

		Желдубовский Ярослав		1				1		1						мязові волокна, клітковина небагато		3.2		1				втома, ЧСС 176, задишка		1				1						1				ритм ригідний, нппнпг, порушення процесів реполяризації в міокарді лівого шлуночка, підвищення ел активності лівого шлуночка						0

		Кузнецова Каріна				Str pyogenes,  E coli		1		1						мязові волокна, клітковина небагато		4.16																												0

		Босенко Константин								1						мязові волокна, клітковина небагато		3.96		1																						1		помірний церебральний вазоспазмб венозна дисгемія		4

		Сокол Ярослав						слиз багато								мязові волокна, клітковина небагато		2.9																												0

		Сидорець Максим						слиз небагато								мязові волокна, клітковина небагато		3.2																												10

		Турчин Микола						перех епітелій, слиз багато, оксалати багато								мязові волокна, клітковина небагато		3.1						ЧСС 175, задишка, втома		1						1						1		СРРШ, НБПНПГ, помірні порушення реполяризації в міокарді лівого шлуночка						0

		Чернявська Лоліта						слиз багато								мязові волокна, клітковина небагато		2.67																												2

		Бабич Катерина		1				1								мязові волокна, клітковина небагато		3.47																												0





консультації

				консультації																		Рентген дослідження		хв анамнезу								остеопатія дні

				дерматолог		невролог		окуліст		лор		стоматолог		Ортопед		гінеколог		ендокринолог		гастроентеролог

		Бондаренко Едуард				всд по зм		1				аномалія прикусу		сколіотична постава																		6

		Беседовський Петро				всд з астеновег синдромом		1		хр комп тонзиліт, ремісія		1		сколіоз 1ст								1										3

		Денисенко Богдан		звичайні вугрі				1		1				кіфосколіоз						хр пов гастрит, ст нест ремісії з підвищеною кислотністю												5

		Сергієнко Юлія		звичайні вугрі		всд по зм		1				аномалія прикусу		кіфосколіоз						дисфункція жм				синдром сполтк дисплазії, спондилоартроз								4

		Сніжко Євгеній				всд по зм						аномалія прикусу		сколіоз				аутоімунний тиреоїдит														5

		Печаткін Владислав				всд по зм		вени розширені, повнокровні, звивисті				1												синдром Жильбера (гіпербілір)		гіпертонічний синдром						0

		Левадний Дмитро				всд по зм		ангіопатія				1		грудопоперековий сколіоз 1ст								грудопоперековий сколіоз 1ст		диспластична кардіопатія								0

		Москаленко Софія				астеноневротичний синдром на фоні всд зм типу		міопія, ангіопатія				аномалія прикусу				пубертантний період								хр гастрит								0

		Кущенко Василіса				всд по зм		ангіопатія сітківки обох очей				1						диф зоб 1-2ст, не токсичний						реактивний артрит, ремісія		кіфосколіотична постава		хр пов гастрит, ремісія		хр пієлонефрит, ремісія		0

		Кущенко Ліза				всд по зм		міопія сер ст обох очей				аномалія прикусу						диф зоб 1-2ст						дисплазія спол тк		сколіоз		плоскостопість		диспластична артропатія		0

		Дух Катя				всд по зм		1				аномалія прикусу												вт кардіоміопатія		сколіотична постава		ювен хр артрит				0

		Гончаренко Ростислав				всд по зм						аномалія прикусу		пор постави, торакалгії								шиї 1		транзиторна гібербілірубінемія								8

		Дегтярева Аліна				всд по зм з гіперкінетичним см		1				аномалія прикусу				1																0

		Кривогуз Анастасія				астеноневротичний синдром на фоні всд зм типу		ангіопатія сітківки				1		сколіотична деформація грудо-поперекового відділу хребта		1						сколіотична деформація грудо-поперекового відділу хребта		вторинна кардіопатія		інф-ал блефароконюнктивіт		алергічний дерматит				0

		Міщенко Дарина				нейропатія				хр комп тонзиліт, ринопатія														реактивний артрит колінних суглобів								0

		Борисова Жасміна		імпетиго		всд по зм		ангіоспазм 2		гострий лівобічний гайморит		ангулярний стоматит										1 б гайморит		хр поверхневий гастрит		сколіотична постава						10

		Свердлікова Катерина				всд по зм		вени розширені				аномалія прикусу												хронічний гастрит								6

		Пугачов						спазм акомодації, гіперметропія, ангіопатія сітківки обох очей				1																				3

		Беспалова						вени розширені				аномалія прикусу				1								синдром сполучнотканинної дисплазії								5

		Вітер Євген				всд по зм		міопія слабкого ступеня, ангіоспазм сітківки				санов										шийний лордоз згладжений з тенденцією  до формування кіфозу з вершиною на С4										8

		Коржов Денис						ангіопатія сітківки обох очей				аномалія прикусу						диф зоб 1ст														0

		Величко Руслан				всд по зм		міопія слабкого ступеня, астигматизм				аномалія прикусу												хр поверхневий гастрит з підвищеною кислотністю								7

		Мальований Антон				всд по гіпертон типу		алергічний конюнктивіт				аномалія прикусу												сколіоз 1 ст, хронічний тонзиліт, хр гастродуоденіт								7

		2Кулібаба Єгор				всд по гіпертон типу		ангіопатія сітківки обох очей				аномалія прикусу						аутоімунний тиреоїдит, гіпертрофічна форма														0

		2 Сенецька Катя				всд по зм		ангіопатія сітківки обох очей				аномалія прикусу												синдром збудливості								0

		Мартиненко Станіслав				всд по гіпертон типу						1												надмірна вага								1

		Красій Анастасія				всд по зм, гіперкінетичний синдром																		сколотична постава, локальн вузли								1

		Яковлев Максимиллиан				всд по зм						1												синдром збудливості								0

		Чернякова Катерина				всд по зм						1				1								артропатія, вальгусні стопи								4

		Левченко Ярослав						вени розширені				коротка вуздечка в губи												хронічний поверхневий гастрит, ремісія, хр тонзиліт ремісія								0

		Желдубовский Ярослав		юнацькі синерії		всд по зм		1				аномалія прикусу, гострий середній карієс		ювелінільний остеохондроз грудного відділу																		0

		Кузнецова Каріна				всд по зм з астенічним синдромом						аномалія прикусу												кіфосколіоз, нестабільність в шийному відділі хребта, гастродуоденіт								0

		Босенко Константин				всд по зм з гіпертонічним синдромом						аномалія прикусу		нестабільність шийного відділу хребта										хр гастродуоденіт								4

		Сокол Ярослав				всд  по кардіальному типу		міопія слабкого ступеня правого ока				аномалія прикусу		С-подібний грудопоперековий коліоз 1ст, лівобічний						хр пов гастродуоденіт з пов секрецією в ст ремісії				синдром сполучнотканинної дисплазії								0

		Сидорець Максим		висівкоподібний лишай				міопія				1								хр пов гастродуоденіт, дгр 2 типу												10

		Турчин Микола				всд по зм		1				аномалія прикусу, карієс, катаральний гінгівіт						гіпоплазія щитоподібної залози						синдром спол тк дисплазії								0

		Чернявська Лоліта				астеноневротичний синдром		ангіопатія сітківки обох очей, міопія																гіперкінетичний синдром								2

		Бабич Катерина				всд по зм		1				аномалія прикусу												гіперкінетичний синдром								0





анамнез

				дон				по рахунку дитина		м		грудь		хв		операції,травми				остеопатія дні

				дон		недо										наявні		не було

		Бондаренко Едуард		1				1		3450		1				пахова кила				6

		Беседовський Петро		1														1		3

		Денисенко Богдан		1				1		2500		24				фімоз				5

		Сергієнко Юлія		1				1		1050		30		вітряна віспа				1		4

		Сніжко Євгеній		1				1		3550		15		вітряна віспа				1		5

		Печаткін Владислав		1				1		3800				вітряна віспа				1		0

		Левадний дмитро		1				1		2900		3		вітряна віспа, краснуха				1		0

		Москаленко Софія		1				1		3000		9		вітряна віспа				1		0

		Кущенко Василіса		1				2		3200		3						1		0

		Кущенко Ліза		1				1		3250		1		вітряна віспа		струс гм				0

		Дух Катя		1				1		3480		12		вітряна віспа				1		0

		Гончаренко Ростислав		1				1		3050		12		вітряна віспа, краснуха		кесарів розтин, апендектомія				8

		Дегтярева Аліна		1				1		4650		2		вітряна віспа		кесарів розтин, пупкова кила				0

		Кривогуз Анастасія		1				3		2950		12		вітряна віспа, краснуха		перелом пр н кінцівки				0

		Міщенко Дарина		1				1		3050		3		вітряна віспа, герпес, інф-вузлова еритема				1		0

		Борисова Жасміна		1				1		3750		3						1		10

		Свердлікова Катерина				32т		1		1950		2		вітряна віспа				1		6

		Пугачов		1				1		3750		12		краснуха				1		3

		Беспалова		1				2		2850		7		вітряна віспа		звичний вивих коліна				5

		Вітер Євген		1				3		3650		5		вітряна віспа				1		8

		Коржов Денис		1				1		4000		4		вітряна віспа		кесарів розтин		1		0

		Величко Руслан		1				1		2500		1.5		вітряна віспа, краснуха, скарлатина				1		7

		Мальований Антон		1				2		3150		1		вітряна віспа, скарлатина		перелом пр вк, але без операції				7

		2Кулібаба Єгор		1										вітряна віспа						0

		2 Сенецька Катя		1										вітряна віспа		жовтяниця, кесарів розтин				0

		Мартиненко Станіслав		1				1		3550		2				пахова кила				1

		Красій Анастасія		1				1		3000		20		вітряна віспа				1		1

		Яковлев Максимиллиан		1										вітряна віспа						0

		Чернякова Катерина		1				1		3600		3		вітряна віспа				1		4

		Левченко Ярослав		1				1		3950		14		вітряна віспа		перелом пр вк, але без операції				0

		Желдубовский Ярослав		1				2		4000		2		вітряна віспа				1		0

		Кузнецова Каріна		1				1		3000		6		вітряна віспа						0

		Босенко Константин		1				1		3100		1				апендектомія				4

		Сокол Ярослав		1				1		3240		12		вітрняна віспа				1		0

		Сидорець Максим		1				1		3100		6		вітрняна віспа		варікоцеле				10

		Турчин Микола		1				1		3550		2		вітряна віспа				1		0

		Чернявська Лоліта		1				3				18		вітрняна віспа						2

		Бабич Катерина		1				1		2750		1		вітряна віспа, скарлатина				1		0





Скарги д

		0

		Головний біль		Головний біль

		Головокружіння		Головокружіння

		Втома		Втома

		Болі в обл серця після психоемоційного навантаження		Болі в обл серця після психоемоційного навантаження

		Серцебиття		Серцебиття

		Підвищення АТ		Підвищення АТ

		Болі в спині		Болі в спині

		Вразливість		Вразливість

		Нудота		Нудота

		Печія		Печія

		Біль в обл епігастрія		Біль в обл епігастрія

		Біль в гр кл		Біль в гр кл

		Біль у мязах та кістках		Біль у мязах та кістках

		Субфебрилітет		Субфебрилітет

		Дратівливість		Дратівливість

		Утруднення засипання		Утруднення засипання

		Незначне погіршення памяті		Незначне погіршення памяті

		Поверхневий сон		Поверхневий сон

		Зниження АТ		Зниження АТ

		Біль в оці на фоні зниження АТ		Біль в оці на фоні зниження АТ

		Носова кровотеча		Носова кровотеча

		Порушення осанки		Порушення осанки

		Втрата свідомості		Втрата свідомості

		Коливання АТ		Коливання АТ

		Оніміння кінчиків пальців рук		Оніміння кінчиків пальців рук

		Біль та хруст у суглобах		Біль та хруст у суглобах

		Надмірна вага		Надмірна вага

		Задишка		Задишка
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скарги

				до		головний біль		головокружіння		підвищення АТ		втома		болі в обл серця після психоемоційного навантаження		серцебиття		болі в спині		дратівливість		печія		утруднення засипання		незначне погіршення памяті		поверхневий сон		нудота		зниження АТ		біль в оці на фоні зниження АТ		носова кровотеча		вразливість		надмірна вага		біль в обл епігастрія		порушення осанки		втрата свідомості		коливання АТ		біль в гр кл		хруст у суглобах		оніміння кінчиків пальців рук		біль у суглобі		біль у мязах та кістках		субфібрилітет		задишка						після						остеопатія дні

		Бондаренко Едуард				1		1						1		1																																1																										6

		Беседовський Петро				1						1																																												1		1		1														3

		Денисенко Богдан				1				1		1		1																																																												5

		Сергієнко Юлія				1		1		1																				1								1																																				4

		Сніжко Євгеній				1						1		1		1																						1																																				5

		Гончаренко Ростислав				1		1		1		1		1		1		1																				1																																				8

		Борисова Жасміна				1														1		1		1		1		1										1												1																								10

		Свердлікова Катерина				1		1		1				1				1																																																		менший головний біль		рідше кардіалгії		менше головокружіння		6

		Пугачов Ігор				1		1						1																																																												3

		Беспалова										1																																																														5

		Вітер Євген				1		1																						1		1		1		1																																						8

		Величко Руслан				1		1				1										1								1												1		1		1																												7

		Мальований Антон				1		1		1		1		1		1		1																																																								7

		Мартиненко Станіслав				1				1		1																																																														1

		Красій Анастасія				1		1		1						1																																																										1

		Чернякова Катерина				1		1				1		1		1		1																																																								4

		Босенко Константин				1		1		1						1																																						1																				4

		Сидорець Максим				1		1						1		1																										1																																10

		Чернявська Лоліта				1						1				1																																		1								1		1														2

						18		12		8		10		9		9		4		1		2		1		1		1		3		1		1		1		4		0		2		1		1		1		2		0		1		1		2		2		0

				до		головний біль		головокружіння		підвищення АТ		втома		болі в обл серця після психоемоційного навантаження		серцебиття		болі в спині		дратівливість		печія		утруднення засипання		незначне погіршення памяті		поверхневий сон		нудота		зниження АТ		біль в оці на фоні зниження АТ		носова кровотеча		вразливість		надмірна вага		біль в обл епігастрія		порушення осанки		втрата свідомості		коливання АТ		біль в гр кл		хруст у суглобах		оніміння кінчиків пальців рук		біль у суглобі		біль у мязах та кістках		субфібрилітет		задишка						після						остеопатія дні

						18		12		8		10		9		9		4		1		2		1		1		1		3		1		1		1		4		0		2		1		1		1		2		0		1		1		2		2		0

		Скарги		Основна група		Контрольна група		Основна група				Контрольна група

				абс				M		m						абс		M		m						Скарги		Основна група						Контрольна група

		Головний біль		29				93.5		4.5						27		90.0		5.6								абс		M		m		абс		M		m

		Головокружіння		20				64.5		8.7						22		73.3		8.2						Головний біль		29		93.5		4.5		27		90.0		5.6

		Втома		16				51.6		9.1						14		46.7		9.3

		Болі в обл серця після психоемоційного навантаження		15				48.4		9.1						13		43.3		9.2						Головокружіння		20		64.5		8.7		22		73.3		8.2

		Серцебиття		15				48.4		9.1						16		53.3		9.3

		Підвищення АТ		13				41.9		9.0						13		43.3		9.2						Втома		16		51.6		9.1		14		46.7		9.3

		Болі в спині		7				22.6		7.6						3		10.0		5.6

		Вразливість		7				22.6		7.6						3		10.0		5.6						Болі в обл серця після психоемоційного навантаження		15		48.4		9.1		13		43.3		9.2

		Нудота		5				16.1		6.7						5		16.7		6.9

		Печія		3				9.7		5.4						2		6.7		4.6						Серцебиття		15		48.4		9.1		16		53.3		9.3

		Біль в обл епігастрія		3				9.7		5.4						6		20.0		7.4

		Біль в гр кл		3				9.7		5.4						0		0.0		0.0						Підвищення АТ		13		41.9		9.0		13		43.3		9.2

		Біль у мязах та кістках		3				9.7		5.4						2		6.7		4.6

		Субфебрилітет		3				9.7		5.4						3		10.0		5.6						Болі в спині		7		22.6		7.6		3		10.0		5.6

		Дратівливість		2				6.5		4.5						3		10.0		5.6

		Утруднення засипання		2				6.5		4.5						0		0.0		0.0						Вразливість		7		22.6		7.6		3		10.0		5.6

		Незначне погіршення памяті		2				6.5		4.5						0		0.0		0.0

		Поверхневий сон		2				6.5		4.5						0		0.0		0.0						Нудота		5		16.1		6.7		5		16.7		6.9

		Зниження АТ		2				6.5		4.5						0		0.0		0.0

		Біль в оці на фоні зниження АТ		2				6.5		4.5						2		6.7		4.6						Печія		3		9.7		5.4		2		6.7		4.6

		Носова кровотеча		2				6.5		4.5						2		6.7		4.6

		Порушення осанки		2				6.5		4.5						2		6.7		4.6						Біль в обл епігастрія		3		9.7		5.4		6		20.0		7.4

		Втрата свідомості		2				6.5		4.5						0		0.0		0.0

		Коливання АТ		2				6.5		4.5						3		10.0		5.6						Біль в гр кл		3		9.7		5.4		0		0.0		0.0

		Оніміння кінчиків пальців рук		2				6.5		4.5						0		0.0		0.0

		Біль та хруст у суглобах		2				6.5		4.5						8		26.7		8.2						Біль у мязах та кістках		3		9.7		5.4		2		6.7		4.6

		Надмірна вага		0				0.0		0.0						2		6.7		4.6

		Задишка		0				0.0		0.0						2		6.7		4.6						Субфебрилітет		3		9.7		5.4		3		10.0		5.6

		Скарги		Основна група		Контрольна група																				Дратівливість		2		6.5		4.5		3		10.0		5.6

				%

		Головний біль		93.5		90																				Утруднення засипання		2		6.5		4.5		0		0.0		0.0

		Головокружіння		64.5		73.3

		Втома		51.6		46.7																				Незначне погіршення памяті		2		6.5		4.5		0		0.0		0.0

		Болі в обл серця після психоемоційного навантаження		48.4		43.3

		Серцебиття		48.4		53.3																				Поверхневий сон		2		6.5		4.5		0		0.0		0.0

		Підвищення АТ		41.9		43.3

		Болі в спині		22.6		10																				Зниження АТ		2		6.5		4.5		0		0.0		0.0

		Вразливість		22.6		10

		Нудота		16.1		16.7																				Біль в оці на фоні зниження АТ		2		6.5		4.5		2		6.7		4.6

		Печія		9.7		16.7

		Біль в обл епігастрія		9.7		20																				Носова кровотеча		2		6.5		4.5		2		6.7		4.6

		Біль в гр кл		9.7		0

		Біль у мязах та кістках		9.7		6.7																				Порушення осанки		2		6.5		4.5		2		6.7		4.6

		Субфебрилітет		9.7		10

		Дратівливість		6.5		10																				Втрата свідомості		2		6.5		4.5		0		0.0		0.0

		Утруднення засипання		6.5		0

		Незначне погіршення памяті		6.5		0																				Коливання АТ		2		6.5		4.5		3		10.0		5.6

		Поверхневий сон		6.5		0

		Зниження АТ		6.5		0																				Оніміння кінчиків пальців рук		2		6.5		4.5		0		0.0		0.0

		Біль в оці на фоні зниження АТ		6.5		6.7

		Носова кровотеча		6.5		6.7																				Біль та хруст у суглобах		2		6.5		4.5		8		26.7		8.2

		Порушення осанки		6.5		6.7

		Втрата свідомості		6.5		0																				Надмірна вага		0		0.0		0.0		2		6.7		4.6

		Коливання АТ		6.5		10

		Оніміння кінчиків пальців рук		6.5		0																				Задишка		0		0.0		0.0		2		6.7		4.6

		Біль та хруст у суглобах		6.5		26.7

		Надмірна вага		0		6.7

		Задишка		0		6.7





Стат скарги

		Скарги		Основна група				Контрольна група																Основна				Контрольна

				M		m		M		m												1		93.5483870968		4.4853018526		90		5.5708601453

		Головний біль		93.5483870968		4.4853018526		90		5.5708601453												2		64.5161290323		8.7355251663		73.3333333333		8.2117568274

																						3		51.6129032258		9.1239584669		46.6666666667		9.2641111171

		Головокружіння		64.5161290323		8.7355251663		73.3333333333		8.2117568274												4		48.3870967742		9.1239584669		43.3333333333		9.2018655447

																						5		48.3870967742		9.1239584669		53.3333333333		9.2641111171

		Втома		51.6129032258		9.1239584669		46.6666666667		9.2641111171												6		41.935483871		9.009187125		43.3333333333		9.2018655447

																						7		22.5806451613		7.633651333		10		5.5708601453

		Болі в обл серця після психоемоційного навантаження		48.3870967742		9.1239584669		43.3333333333		9.2018655447												8		22.5806451613		7.633651333		10		5.5708601453

																						9		16.1290322581		6.7150516112		16.6666666667		6.9204566545

		Серцебиття		48.3870967742		9.1239584669		53.3333333333		9.2641111171												10		9.6774193548		5.3978066228		6.6666666667		4.6320555585

																						11		9.6774193548		5.3978066228		20		7.4278135271

		Підвищення АТ		41.935483871		9.009187125		43.3333333333		9.2018655447												12		9.6774193548		5.3978066228		0		0

																						13		9.6774193548		5.3978066228		6.6666666667		4.6320555585

		Болі в спині		22.5806451613		7.633651333		10		5.5708601453												14		9.6774193548		5.3978066228		10		5.5708601453

																						15		6.4516129032		4.4853018526		10		5.5708601453

		Вразливість		22.5806451613		7.633651333		10		5.5708601453												16		6.4516129032		4.4853018526		0		0

																						17		6.4516129032		4.4853018526		0		0

		Нудота		16.1290322581		6.7150516112		16.6666666667		6.9204566545												18		6.4516129032		4.4853018526		0		0

																						19		6.4516129032		4.4853018526		0		0

		Печія		9.6774193548		5.3978066228		6.6666666667		4.6320555585												20		6.4516129032		4.4853018526		6.6666666667		4.6320555585

																						21		6.4516129032		4.4853018526		6.6666666667		4.6320555585

		Біль в обл епігастрія		9.6774193548		5.3978066228		20		7.4278135271												22		6.4516129032		4.4853018526		6.6666666667		4.6320555585

																						23		6.4516129032		4.4853018526		0		0

		Біль в гр кл		9.6774193548		5.3978066228		0		0												24		6.4516129032		4.4853018526		10		5.5708601453

																						25		6.4516129032		4.4853018526		0		0

		Біль у мязах та кістках		9.6774193548		5.3978066228		6.6666666667		4.6320555585												26		6.4516129032		4.4853018526		26.6666666667		8.2117568274

																						27		0		0		6.6666666667		4.6320555585

		Субфебрилітет		9.6774193548		5.3978066228		10		5.5708601453												28		0		0		6.6666666667		4.6320555585

		Дратівливість		6.4516129032		4.4853018526		10		5.5708601453

		Утруднення засипання		6.4516129032		4.4853018526		0		0

		Незначне погіршення памяті		6.4516129032		4.4853018526		0		0

		Поверхневий сон		6.4516129032		4.4853018526		0		0

		Зниження АТ		6.4516129032		4.4853018526		0		0

		Біль в оці на фоні зниження АТ		6.4516129032		4.4853018526		6.6666666667		4.6320555585

		Носова кровотеча		6.4516129032		4.4853018526		6.6666666667		4.6320555585

		Порушення осанки		6.4516129032		4.4853018526		6.6666666667		4.6320555585

		Втрата свідомості		6.4516129032		4.4853018526		0		0

		Коливання АТ		6.4516129032		4.4853018526		10		5.5708601453

																		Біль та хруст у суглобах статистично частіше (p<0,05) зустрічається у контрольній групі, що може бути пов

		Оніміння кінчиків пальців рук		6.4516129032		4.4853018526		0		0

		Біль та хруст у суглобах		6.4516129032		4.4853018526		26.6666666667		8.2117568274

						(p<0,05)				(p<0,05)

		Надмірна вага		0		0		6.6666666667		4.6320555585

		Задишка		0		0		6.6666666667		4.6320555585
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Дівчатка2064,51653,3


Хлопчики1135,51446,7




Характеристики РЕГАбс%


Пульсове кровонаповнення знижене1032,3


Пульсове кровонаповнення в нормі1341,9


Пульсове кровонаповнення підвищене825,8


Тонус судин знижений00


Тонус судин в нормі00


Тонус судин підвищений516,1


Дистонія за гіпотонічним типом00


Дистонія за гіпертонічним типом2683,9


Венозний відтік збережений1032,3


Венозний відтік утруднений у басейні сонної артерії1651,6


Венозний відтік утруднений у вертебро-базилярному басейні2167,7




Характеристики РЕГАбс%


Пульсове кровонаповнення знижене516,7


Пульсове кровонаповнення в нормі2273,3


Пульсове кровонаповнення підвищене00


Тонус судин знижений00


Тонус судин в нормі310


Тонус судин підвищений516,7


Дистонія за гіпотонічним типом516,7


Дистонія за гіпертонічним типом1963,3


Венозний відтік збережений516,7


Венозний відтік утруднений у басейні сонної артерії1653,3


Венозний відтік утруднений у вертебро-базилярному басейні2583,3
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поч КІГ

																		КІГ

		основна група																ф						ПНС						СНС						Компенсаторні						Вегетативна реактивність

		ПІБ		стать		вік		м		зріст		ІМТ		ліжко-дні		остеопатія дні		знижена		підвищена		не пор		знижений		н		підвищена		знижений		нормальна		підвищений		Слабкі		не порушені		напружені		Гіперсимпатикотонічна		н		асимпатикотончна

		Бондаренко Едуард		1		11		44		149		19.8189270754		8.0		6.0		1.0						1										1						1				1

		Беседовський Петро		1		12		31.5		150		14		7.0		3.0				1.0								1						1		1								1

		Денисенко Богдан		1		16		68.9		181		21.0311040567		10.0		5.0		1.0						1										1						1		1

		Сергієнко Юлія		2		15		55.5		167		19.9003191222		10.0		4.0				1.0				1										1						1				1

		Сніжко Євгеній		1		15		49		178		15.465219038		10.0		5.0				1.0								1				1				1						1

		Гончаренко Ростислав		1		11		35.5		156		14.5874424721		12.0		8.0		1.0						1										1						1				1

		Борисова Жасміна		2		12		41.5		151		18.2009560984		19.0		10.0		1.0										1				1				1						1

		Свердлікова Катерина		2		15		63.3		167		22.6971207286		15.0		6.0				1.0								1		1						1								1

		Пугачов Ігор		1		17		67		179		20.9107081552		6.0		3.0				1.0						1								1				1						1

		Беспалова		2		13		34.5		152		14.9324792244		17.0		5.0		1.0						1										1						1		1

		Вітер Євген		1		16		67		185		19.5763330898		12.0		8.0				1.0						1						1				1						1

		Величко Руслан		1		16		55.5		175		18.1224489796		11.0		7.0				1.0				1										1				1						1

		Мальований Антон		1		17		75.5		189		21.136026427		13.0		7.0		1.0						1										1						1				1

		Мартиненко Станіслав		1		15		93.5		182		28.2272672383		5.0		1.0						1						1						1				1				1

		Красій Анастасія		2		12		58.5		170		20.2422145329		5.0		1.0		1.0								1								1						1		1

		Чернякова Катерина		2		15		66		180		20.3703703704		7.0		4.0				1.0				1										1						1						1

		Босенко Константин		1		16		82		172		27.7176852353		9.0		4.0						1		1										1						1						1

		Сидорець Максим		1		16		49.5		174		16.3495838288		9.0		10.0				1.0						1								1		1						1

		Чернявська Лоліта		2		15		65		170		22.491349481		8.0		2.0		1.0						1										1						1				1

						14.4736842105		58.0631578947		169.8421052632		19.7777660607		10.2		5.2		8.0		9.0		2		10		4		5		1		3		15		6		3		10		8		9		2

														Характеристики КІГ				Основна група		Контрольна група

				12д		63.1578947368		%						Функція гуморальних каналів		підвищена		48.4		60.0

				7м		36.8421052632		%								знижена		41.9		23.3

																не порушена		9.7		16.7

														Активність ПСНС		знижена		51.6		60.0

																підвищена		25.8		23.3

																нормальна		22.6		16.7

														Активність СНС		підвищена		77.4		76.7

																нормальна		16.1		13.3

																знижена		6.5		10.0

														Компенсаторні механізми		напружені		51.6		46.7

																слабкі		32.3		36.7

																не порушені		16.1		16.7

														Вегетативна реактивність		нормальна		48.4		63.3

																гіперсимпатикотонічна		41.9		30.0

																асимпатикотонічна		9.7		6.7

																		31.0		30.0

																										Основна група				Контрольна група

																										М		m		М		m

																								Дівчатка		64.52		8.74		53.33		9.26

																								Хлопчики		35.48		8.74		46.67		9.26

								Основна група				Контрольна група

								Абс		%		Абс		%

						Дівчатка		20		64.4		16		53.3

						Хлопчики		11		35.5		14		46.7

				Основна група		Контрольна група		Основна група		Контрольна група

				Абс				%

		Дівчатка		20		16		64.4		53.3

		Хлопчики		11		14		35.5		46.7

		Характеристики РЕГ		Основна група				Контрольна група				Характеристики РЕГ		Основна група				Контрольна група

				абс		%		абс		%				M		m		M		m

		Дистонія за гіпертонічним типом		26		83.9		19		63.3		Дистонія за гіпертонічним типом		83.9		6.7		63.3		8.9

		Венозний відтік утруднений у вертебро-базилярному басейні		21		67.7		25		83.3

		Венозний відтік утруднений у басейні сонної артерії		16		51.6		16		53.3		Венозний відтік утруднений у вертебро-базилярному басейні		67.7		8.5		83.3		6.9

		Пульсове кровонаповнення в нормі		13		41.9		22		73.3

		Пульсове кровонаповнення знижене		10		32.3		5		16.7		Венозний відтік утруднений у басейні сонної артерії		51.6		9.1		53.33		9.26

		Венозний відтік збережений		10		32.3		5		16.7

		Пульсове кровонаповнення підвищене		8		25.8		0		0		Пульсове кровонаповнення в нормі		41.94		9.01		73.33		8.21

		Тонус судин підвищений		5		16.1		5		16.7						*p<0,05				*p<0,05

		Тонус судин знижений		0		0		0		0		Пульсове кровонаповнення знижене		32.26		8.53		16.67		6.92

		Тонус судин в нормі		0		0		3		10

		Дистонія за гіпотонічним типом		0		0		5		16.7		Венозний відтік збережений		32.26		8.53		16.67		6.92

												Пульсове кровонаповнення підвищене		25.81		7.99		0		0

																*p<0,01				*p<0,01

												Тонус судин підвищений		16.13		6.72		16.67		6.92

												Тонус судин знижений		0		0		0		0

												Тонус судин в нормі		0		0		10.00		5.57

												Дистонія за гіпотонічним типом		0		0		16.13		6.72

																*p<0,05				*p<0,05





поч КІГ

		



Дівчатка

Хлопчики



стат КИг

		Характеристики				Основна група				Контрольна група				Основна група				Контрольна група						Характеристики				Основна група				Контрольна група				Основна група				Контрольна група

		КІГ				M		m		M		m		абс		%		абс		%				КІГ				M		m		M		m		абс		%		абс		%

		Функція		підвищена		48.3870967742		9.1239584669		60		9.0971765229		15		48.4		18		60				Функція гуморальних каналів		підвищена		48.4		9.1		60.0		9.1

		гуморальних		знижена		41.935483871		9.009187125		23.3333333333		7.8540323245		13		41.9		7		23.3

		каналів		не порушена		9.6774193548		5.3978066228		16.6666666667		6.9204566545		3		9.7		5		16.7						знижена		41.9		9.0		23.3		7.9

		Активність		знижена		51.6129032258		9.1239584669		60		9.0971765229		16		51.6		18		60						не порушена		9.7		5.4		16.7		6.9

		ПСНС		підвищена		25.8064516129		7.9888927402		23.3333333333		7.8540323245		8		25.8		7		23.3				Активність ПСНС		знижена		51.6		9.1		60.0		9.1

				нормальна		22.5806451613		7.633651333		16.6666666667		6.9204566545		7		22.6		5		16.7

		Активність		підвищена		77.4193548387		7.633651333		76.6666666667		7.8540323245		24		77.4		23		76.7						підвищена		25.8		8.0		23.3		7.9

		СНС		нормальна		16.1290322581		6.7150516112		13.3333333333		6.3124276863		5		16.1		4		13.3

				знижена		6.4516129032		4.4853018526		10		5.5708601453		2		6.5		3		10						нормальна		22.6		7.6		16.7		6.9

		Компенсаторні механізми		напружені		51.6129032258		9.1239584669		46.6666666667		9.2641111171		16		51.6		14		46.7

				слабкі		32.2580645161		8.5346816486		36.6666666667		8.9485545398		10		32.3		11		36.7				Активність СНС		підвищена		77.4		7.6		76.7		7.9

				не порушені		16.1290322581		6.7150516112		16.6666666667		6.9204566545		5		16.1		5		16.7

		Вегетативна реактивність		нормальна		48.3870967742		9.1239584669		63.3333333333		8.9485545398		15		48.4		19		63.3						нормальна		16.1		6.7		13.3		6.3

				гіперсимпати-котонічна		41.935483871		9.009187125		30		8.509629434		13		41.9		9		30

				асимпатикотонічна		9.6774193548		5.3978066228		6.6666666667		4.6320555585		3		9.7		2		6.7						знижена		6.5		4.5		10.0		5.6

																								Компенсаторні механізми		напружені		51.6		9.1		46.7		9.3

																										слабкі		32.3		8.5		36.7		8.9

																										не порушені		16.1		6.7		16.7		6.9

																								Вегетативна реактивність		нормальна		48.4		9.1		63.3		8.9

																										гіперсимпати-котонічна		41.9		9.0		30.0		8.5

																										асимпатикотонічна		9.7		5.4		6.7		4.6





РЕГ лист

		Характеристики РЕГ		Характеристики РЕГ

		Дистонія за гіпертонічним типом		Дистонія за гіпертонічним типом

		Венозний відтік утруднений у вертебро-базилярному басейні		Венозний відтік утруднений у вертебро-базилярному басейні

		Венозний відтік утруднений у басейні сонної артерії		Венозний відтік утруднений у басейні сонної артерії

		Пульсове кровонаповнення в нормі		Пульсове кровонаповнення в нормі

		Пульсове кровонаповнення знижене		Пульсове кровонаповнення знижене

		Венозний відтік збережений		Венозний відтік збережений

		Пульсове кровонаповнення підвищене		Пульсове кровонаповнення підвищене

		Тонус судин підвищений		Тонус судин підвищений

		Тонус судин знижений		Тонус судин знижений

		Тонус судин в нормі		Тонус судин в нормі

		Дистонія за гіпотонічним типом		Дистонія за гіпотонічним типом



Основна група

Контрольна група
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РЕГ

				РЕГ																														остеопатія дні

				Пульсове кровонаповнення						Асиметрія				Тонус судин

				знижене		норма		Підвищено		Наявна		Відсутня		Норма		Підвищений		Знижений		Дистонія				Венозний відтік

																				гіпертонус		гіпотонус		збережений		Утруднення

																										сонна		вертебро-базилярний басейн

		Бондаренко Едуард																																6

		Беседовський Петро				1														1						1		1						3

		Денисенко Богдан		сонна								1								1						1		1						5

		Сергієнко Юлія						вб справа								1												1						4

		Сніжко Євгеній				1						1								1				1										5

		Гончаренко Ростислав				1		справа		1						1										1		1						8

		Борисова Жасміна				1						1								1				1										10

		Свердлікова Катерина				1						1								1								1						6

		Пугачов																																3

		Беспалова																																5

		Вітер Євген		1 (сонна)								1								1						1		1						8

		Величко Руслан						вб злегка підвищено справа				1								1				1										7

		Мальований Антон		сонна						лівосто вб										1						1		1						7

		Мартиненко Станіслав																																1

		Красій Анастасія																																1

		Чернякова Катерина																																4

		Босенко Константин				1						1								1				1										4

		Сидорець Максим		1						лівостороння										1						1		1						10

		Чернявська Лоліта																																2

				1		6		3		1		7				2				10				4		6		8

				2						3

				3		6		3		4		7				2				10				4		6		8

				15.7894736842		31.5789473684		15.7894736842		21.0526315789		36.8421052632				10.5263157895				52.6315789474				21.0526315789		31.5789473684		42.1052631579

																								збережений		утруднений		73.6842105263

																						21		79

				12		%						11		%

		збережений венозний відтік		4		33.3333333333				збережений венозний відтік		2		18.1818181818

		утруднений		8		66.6666666667				утруднений		9		81.8181818182

		тонус судин								тонус судин		1		9.0909090909

		підвищений		2		16.6666666667				підвищений		2		18.1818181818

		дистонія за гіпер		10		83.3333333333				дистонія за гіпер		10		90.9090909091

				8		9

				12		11

										venous outflow was obstructed in 66,7% (control group) and in 81,8% (study group)

		осн																						к

																Пульсове кровонаповнення в нормі 13 (41,9%), дистонія судин головного мозку за гіпертонічним типом - 26 (83,9%), венозний відтік утруднений у вертебро-базилярному басейні - 21 (67,7%).

																																														Пульсове кровонаповнення в нормі - 22 (73,3%), дистонія судин за гіпертонічним типом 19 (63,3%), венозний відтік утруднений у вертебро-базилярному басейні - 25 (83,3%).

				Основна група		Контрольна група		Основна група		Контрольна група

		Характеристики РЕГ		Абс		Абс		%		%

		Дистонія за гіпертонічним типом		26		19		83.9		63.3								Control group		Study group

		Венозний відтік утруднений у вертебро-базилярному басейні		21		25		67.7		83.3						Obstructed venous outflow		83.3		67.7																		5		16.7

		Венозний відтік утруднений у басейні сонної артерії		16		16		51.6		53.3						Sufficient venous outflow		16.7		32.3																		22		73.3

		Пульсове кровонаповнення в нормі		13		22		41.9		73.3																												0		0

		Пульсове кровонаповнення знижене		10		5		32.3		16.7																												0		0

		Венозний відтік збережений		10		5		32.3		16.7																												3		10

		Пульсове кровонаповнення підвищене		8		0		25.8		0																												5		16.7

		Тонус судин підвищений		5		5		16.1		16.7																												5		16.7

		Тонус судин знижений		0		0		0		0																												19		63.3

		Тонус судин в нормі		0		3		0		10																												5		16.7

		Дистонія за гіпотонічним типом		0		5		0		16.7																												16		53.3

																																						25		83.3





РЕГ

		



Obstructed venous outflow

Sufficient venous outflow

Rheoencephalography



ЕКГ

				ритм				рег				ЕВС						синус дих арит						порушення вншл провідності						Синдром РРШ				брадиаритмія				міграція св ритму		суправентрикулярна екстрасистолія		скорочення QT		АВ блокада		скорочення PQ		Тахікардія		брадикардія		СА блокада 2ст 1 типу		порушення процесів реполяризації в міокарді верхівки		синдром надшлуночкового гребника		остеопатія дні

				синусовий		не син		не рег		рег		н		праворуч		ліворуч		виражена		наявна		відсутня		локальні		відсутні		НБПНПГ		наявний		відсутній		виражена		помірна								1ст				помірна		помрна

		Бондаренко Едуард		1				1						1										1						1																		1										6

		Беседовський Петро				1		1								вертикальна		1						1						1				1				1																				3

		Денисенко Богдан		1				1								вертикальна				1				1						1																												5

		Сергієнко Юлія		1						1						вертикальна								1						1																				1								4

		Сніжко Євгеній		1						1		1																1		1																												5

		Печаткін Владислав		1				1				1						1										1		1																1				1								0

		Левадний дмитро		1				1								вертикальна		1						1						1				1																								0

		Москаленко Софія				передсердний				1						вертикальна								1						1																												0

		Кущенко Василіса		1						1		1																				1														1				1						1		0

		Кущенко Ліза		1						1		1												1						1																												0

		Дух Катя		1				1								вертикальне												1		1						1																1						0

		Гончаренко Ростислав				1		1				1						1										1		1								1														1						8

		Дегтярева Аліна		1						1						вертикальне												1				1																1										0

		Кривогуз Анастасія		1				1								вертикальне		1						1						1																												0

		Міщенко Дарина		1						1		1												1						1																												0

		Борисова Жасміна		1				1				1						1						1						1																												10

		Свердлікова Катерина				1		1				1												1						1				1				1		1																		6

		Пугачов		1				1						1										1						1												1																3

		Беспалова		1				1				1												1						1																												5

		Вітер Євген				1				1		1												1						1				1				1						1														8

		Коржов Денис		1				1				1						1										1				1																										0

		Величко Руслан				1				1		1																1		1						1		1				1																7

		Мальований Антон				1		1								вертикальне								1						1								1										1										7

		2Кулібаба Єгор		1						1		1												1						1																												0

		2 Сенецька Катя																																																								0

		Мартиненко Станіслав		1				1				1						1										1		1																				1								1

		Красій Анастасія		1				1								вертикальне		1						1						1																						1						1

		Яковлев Максимиллиан		1						1						вертикальне														1																												0

		Чернякова Катерина				передсердний		1								вертикальне				1								1		1																												4

		Левченко Ярослав		1				1						1						1				1						1																1												0

		Желдубовский Ярослав		1						1						вертикальне												1				1																1										0

		Кузнецова Каріна				1		1				1								1				1						1								1																				0

		Босенко Константин		1						1						вертикальне								1						1																												4

		Сокол Ярослав				передсердний		1								вертикальне														1																				1				1				0

		Сидорець Максим				1				1		1												1						1								1												1								10

		Турчин Микола				1		1								вертикальне				1				1						1								1																				0

		Чернявська Лоліта				1				1						вертикальне												1		1								1		1																		2

		Бабич Катерина		1				1				1								1				1						1																												0





УЗД

				УЗД щитовидної залози				УЗД кол сугл						УЗД ОЧП						УЗД серця																																						остеопатія дні

				Вікова норма						печінка, селезінка		н		ДЖВП				нирки		Функціонуюче овальне вікно		АРХЛШ		ПМК 1 в межах стулок		Брадиаритмія		Функціональна регургітація на ПК та МК		систолічна екскурсія мшп				фіброз		Брадикардія		Тахікардія		ВВС		Тахіаритмія		мітральна, тр, легенева недостатність		дилятація лівих відділів серця		зменшення фракції викиду лівого шлуночка		ознаки тканинної дисплазії		птк		помірна легенева недостатність		дилятація правих відділів серця

														гіпо		гіпер														н		знижена								комбінована аортальна вада з перевагою аортальної недостатності				помірна

		Бондаренко Едуард								гепатомегалія														1				1																														6

		Беседовський Петро								загиб жм								подвоєння члк справа						1																																		3

		Денисенко Богдан		1						диф зміни в підшлунковій залозі, селезінці												1		1				1																														5

		Сергієнко Юлія		1						реактивні зміни в підшлунковій залозі												1		1				1																														4

		Сніжко Євгеній				дифузні зміни щитоподібної залози				диф зміни печінки, селезінки								подвоєння правої нирки				1		1				1																						1		1						5

		Печаткін Владислав		1								1																																														0

		Левадний дмитро								помірна гепатомегалія												1		1				1																														0

		Москаленко Софія				аутоімунний тиреоїдит, диф зоб 1ст				Дисхолія, реактивні зміни в підшлункові залозі												1																																				0

		Кущенко Василіса				диф зоб 1ст						1										1						1																														0

		Кущенко Ліза				диф зоб 1ст		1		реактивні зміни в підшлунковій залозі, селезінці												1						1																														0

		Дух Катя		1				1		стійкий загиб жм, дисхолія														1				1								1																						0

		Гончаренко Ростислав		1														неповне подвоєння члк лівої нирки				1						1																														8

		Дегтярева Аліна		1						дисхолія												1		1				1																														0

		Кривогуз Анастасія				кістозне утвор правої долі				реактивні зміни в печінці												1		1				1																														0

		Міщенко Дарина						реактивний артрит, зал явища синовіїту																																																		0

		Борисова Жасміна		1										1						1		1		1		1		1																														10

		Свердлікова Катерина										1										1						1				1																										6

		Пугачов		1								1										1		1																																		3

		Беспалова		1								1										1		1				1						передньої стулки мітрального клапана																								5

		Вітер Євген		1														подвоєння правої нирки																		1																						8

		Коржов Денис				диф зміни по типу дифузного зобу				гепатомегалія, спленомегалія														1				1																														0

		Величко Руслан		1						реактивні зміни печінки												1		1												1																						7

		Мальований Антон				диф зміни по типу дифузного зобу												пієлоектазія лівої нирки				1		1				1										1																				7

		2Кулібаба Єгор								гепатоспленомегалія, диф зміни в селезінці																								стулок аорти		1				1				1		1												0

		2 Сенецька Катя												1						Норма везде																																						0

		Мартиненко Станіслав		1						гепатомегалія, диспанкреатизм												1																																				1

		Красій Анастасія				диф зоб 1 ст				гастропатія												1																1																				1

		Яковлев Максимиллиан		1								1										1																																				0

		Чернякова Катерина		1								1												1				1																														4

		Левченко Ярослав		1						дифузні зміни підшлункової залози																												1																				0

		Желдубовский Ярослав		1						помірна гепатомегалія				1										1				1										1																				0

		Кузнецова Каріна		1								1										1		1				1										1																				0

		Босенко Константин		1								1										1						1																														4

		Сокол Ярослав		1						диспанкреатизм										1		1		1				1								1												1		1								0

		Сидорець Максим		1						s-подібна форма жм, помірна спленомегалія								подвоєння члн пр нирки				1		1												1														1		1		1				10

		Турчин Микола				незначна гіпоплазія лівої частки						1										1		1				1																						1								0

		Чернявська Лоліта																		1		1		1																		1		без м										1		1		2

		Бабич Катерина		1								1												1				1										1																				0





аналізи

				мазок зіва та носа				Аналіз сечі		глюкоза сечі		Ентеробіоз		копрограма				Холестерин		Глюкоза крові				ВЕМ																		Допплер судин головного мозку		транскраніальне сканування судин головного мозку		остеопатія дні

				не виявлено				н		н		не виявлено		варіант норми						н				Критерии прекращения проби		толерантність				фізична працездатність						Реакція ССС на нав				зміни Екг		н

																										помірно знижена				низька		середня		висока		гіпотонічна		адекватна

		Бондаренко Едуард						пер еп, слиз та оксалати небагато						волокна, клітковина небагато				4.4																												6

		Беседовський Петро				St aureus		фосфати багато						волокна, клітковина, крохмальні зерна небагато																																3

		Денисенко Богдан				St aureus, STr pyogenus								волокна, клітковина, крохмальні зерна небагато				3.87						ЧСС 189, пом задишка		1						1						1		лок пор вншл провідності без сповільнення, СРРШ, підвищення ел активності правого передсердя, лівого шлуночка						5

		Сергієнко Юлія						оксалати небагато						волокна, клітковина, крохмальні зерна небагато				3.9								1						1				1										4

		Сніжко Євгеній												волокна, клітковина небагато				3.9						втома		1				1						1				нбпнпг, сррш, одиничні передсердні екстрасистоли, підвищення ел активності правого передсердя						5

		Печаткін Владислав						слиз, оксалати багато						волокна, жир, клітковина небагато				1.73																												0

		Левадний дмитро						1						волокна, клітковина небагато				5.2																												0

		Москаленко Софія						1						волокна, клітковина небагато				3.9																												0

		Кущенко Василіса		1				E coli						волокна, клітковина, йод бактерії небагато																																0

		Кущенко Ліза				St aureus								волокна, клітковина небагато				2.9																												0

		Дух Катя												волокна, клітковина небагато				2.7																												0

		Гончаренко Ростислав		1										волокна, клітковина небагато				3.8						втома, задишка		1				1						1				нбпнпг, СРРШ		1		пом церебральний вазоспазм		8

		Дегтярева Аліна				St aureus		слиз небагато						волокна, клітковина небагато				3.12																												0

		Кривогуз Анастасія						дріжжеві гриби небагато						волокна, клітковина, йод бактерії небагато				3.9																												0

		Міщенко Дарина		1				слиз багато						волокна, клітковина небагато				3.36																												0

		Борисова Жасміна		1				1		1		1		1				2.77		1																										10

		Свердлікова Катерина				Str pyogenes		1				1				мязові волокна, клітковина небагато		3.4		1																										6

		Пугачов						оксалати,фосфати		1		1				мязові волокна, клітковина небагато		3.14																												3

		Беспалова						1		1		1				мязові волокна, клітковина небагато		3.32		1																										5

		Вітер Євген						1		1		1				мязові волокна, клітковина небагато		3.4		1																										8

		Коржов Денис		1				1		1		1				мязові волокна, клітковина, крохмал небагато, цисти лямблій		3.8		1				втома		1						1				1				диф порушення реполяризації						0

		Величко Руслан						1		1		1				мязові волокна, клітковина небагато		3.04		1				ЧСС 172, втома		1						1						1		диф порушення реполяризації, нппнпг, СРРШ						7

		Мальований Антон				Str pyogenes		слиз небагато		1		1				мязові волокна, клітковина, крохмал небагато		3.4		1																										7

		2Кулібаба Єгор						1		1		1				мязові волокна, клітковина небагато		3.6		1																										0

		2 Сенецька Катя						1		1						мязові волокна, клітковина небагато																														0

		Мартиненко Станіслав						оксалати небагато		1		1				мязові волокна, клітковина небагато		4.8																												1

		Красій Анастасія						1		1		1				мязові волокна, клітковина небагато		3.4																												1

		Яковлев Максимиллиан						1		1		1				мязові волокна, клітковина небагато		3.14																												0

		Чернякова Катерина						слиз багато				1				мязові волокна, клітковина, йодофільні бактерії небагато, цисти лямблій																														4

		Левченко Ярослав		1				слиз небагато		1		1				мязові волокна, клітковина, йодофільні бактерії небагато		3.75																												0

		Желдубовский Ярослав		1				1		1						мязові волокна, клітковина небагато		3.2		1				втома, ЧСС 176, задишка		1				1						1				ритм ригідний, нппнпг, порушення процесів реполяризації в міокарді лівого шлуночка, підвищення ел активності лівого шлуночка						0

		Кузнецова Каріна				Str pyogenes,  E coli		1		1						мязові волокна, клітковина небагато		4.16																												0

		Босенко Константин								1						мязові волокна, клітковина небагато		3.96		1																						1		помірний церебральний вазоспазмб венозна дисгемія		4

		Сокол Ярослав						слиз багато								мязові волокна, клітковина небагато		2.9																												0

		Сидорець Максим						слиз небагато								мязові волокна, клітковина небагато		3.2																												10

		Турчин Микола						перех епітелій, слиз багато, оксалати багато								мязові волокна, клітковина небагато		3.1						ЧСС 175, задишка, втома		1						1						1		СРРШ, НБПНПГ, помірні порушення реполяризації в міокарді лівого шлуночка						0

		Чернявська Лоліта						слиз багато								мязові волокна, клітковина небагато		2.67																												2

		Бабич Катерина		1				1								мязові волокна, клітковина небагато		3.47																												0





консультації

				консультації																		Рентген дослідження		хв анамнезу								остеопатія дні

				дерматолог		невролог		окуліст		лор		стоматолог		Ортопед		гінеколог		ендокринолог		гастроентеролог

		Бондаренко Едуард				всд по зм		1				аномалія прикусу		сколіотична постава																		6

		Беседовський Петро				всд з астеновег синдромом		1		хр комп тонзиліт, ремісія		1		сколіоз 1ст								1										3

		Денисенко Богдан		звичайні вугрі				1		1				кіфосколіоз						хр пов гастрит, ст нест ремісії з підвищеною кислотністю												5

		Сергієнко Юлія		звичайні вугрі		всд по зм		1				аномалія прикусу		кіфосколіоз						дисфункція жм				синдром сполтк дисплазії, спондилоартроз								4

		Сніжко Євгеній				всд по зм						аномалія прикусу		сколіоз				аутоімунний тиреоїдит														5

		Печаткін Владислав				всд по зм		вени розширені, повнокровні, звивисті				1												синдром Жильбера (гіпербілір)		гіпертонічний синдром						0

		Левадний Дмитро				всд по зм		ангіопатія				1		грудопоперековий сколіоз 1ст								грудопоперековий сколіоз 1ст		диспластична кардіопатія								0

		Москаленко Софія				астеноневротичний синдром на фоні всд зм типу		міопія, ангіопатія				аномалія прикусу				пубертантний період								хр гастрит								0

		Кущенко Василіса				всд по зм		ангіопатія сітківки обох очей				1						диф зоб 1-2ст, не токсичний						реактивний артрит, ремісія		кіфосколіотична постава		хр пов гастрит, ремісія		хр пієлонефрит, ремісія		0

		Кущенко Ліза				всд по зм		міопія сер ст обох очей				аномалія прикусу						диф зоб 1-2ст						дисплазія спол тк		сколіоз		плоскостопість		диспластична артропатія		0

		Дух Катя				всд по зм		1				аномалія прикусу												вт кардіоміопатія		сколіотична постава		ювен хр артрит				0

		Гончаренко Ростислав				всд по зм						аномалія прикусу		пор постави, торакалгії								шиї 1		транзиторна гібербілірубінемія								8

		Дегтярева Аліна				всд по зм з гіперкінетичним см		1				аномалія прикусу				1																0

		Кривогуз Анастасія				астеноневротичний синдром на фоні всд зм типу		ангіопатія сітківки				1		сколіотична деформація грудо-поперекового відділу хребта		1						сколіотична деформація грудо-поперекового відділу хребта		вторинна кардіопатія		інф-ал блефароконюнктивіт		алергічний дерматит				0

		Міщенко Дарина				нейропатія				хр комп тонзиліт, ринопатія														реактивний артрит колінних суглобів								0

		Борисова Жасміна		імпетиго		всд по зм		ангіоспазм 2		гострий лівобічний гайморит		ангулярний стоматит										1 б гайморит		хр поверхневий гастрит		сколіотична постава						10

		Свердлікова Катерина				всд по зм		вени розширені				аномалія прикусу												хронічний гастрит								6

		Пугачов						спазм акомодації, гіперметропія, ангіопатія сітківки обох очей				1																				3

		Беспалова						вени розширені				аномалія прикусу				1								синдром сполучнотканинної дисплазії								5

		Вітер Євген				всд по зм		міопія слабкого ступеня, ангіоспазм сітківки				санов										шийний лордоз згладжений з тенденцією  до формування кіфозу з вершиною на С4										8

		Коржов Денис						ангіопатія сітківки обох очей				аномалія прикусу						диф зоб 1ст														0

		Величко Руслан				всд по зм		міопія слабкого ступеня, астигматизм				аномалія прикусу												хр поверхневий гастрит з підвищеною кислотністю								7

		Мальований Антон				всд по гіпертон типу		алергічний конюнктивіт				аномалія прикусу												сколіоз 1 ст, хронічний тонзиліт, хр гастродуоденіт								7

		2Кулібаба Єгор				всд по гіпертон типу		ангіопатія сітківки обох очей				аномалія прикусу						аутоімунний тиреоїдит, гіпертрофічна форма														0

		2 Сенецька Катя				всд по зм		ангіопатія сітківки обох очей				аномалія прикусу												синдром збудливості								0

		Мартиненко Станіслав				всд по гіпертон типу						1												надмірна вага								1

		Красій Анастасія				всд по зм, гіперкінетичний синдром																		сколотична постава, локальн вузли								1

		Яковлев Максимиллиан				всд по зм						1												синдром збудливості								0

		Чернякова Катерина				всд по зм						1				1								артропатія, вальгусні стопи								4

		Левченко Ярослав						вени розширені				коротка вуздечка в губи												хронічний поверхневий гастрит, ремісія, хр тонзиліт ремісія								0

		Желдубовский Ярослав		юнацькі синерії		всд по зм		1				аномалія прикусу, гострий середній карієс		ювелінільний остеохондроз грудного відділу																		0

		Кузнецова Каріна				всд по зм з астенічним синдромом						аномалія прикусу												кіфосколіоз, нестабільність в шийному відділі хребта, гастродуоденіт								0

		Босенко Константин				всд по зм з гіпертонічним синдромом						аномалія прикусу		нестабільність шийного відділу хребта										хр гастродуоденіт								4

		Сокол Ярослав				всд  по кардіальному типу		міопія слабкого ступеня правого ока				аномалія прикусу		С-подібний грудопоперековий коліоз 1ст, лівобічний						хр пов гастродуоденіт з пов секрецією в ст ремісії				синдром сполучнотканинної дисплазії								0

		Сидорець Максим		висівкоподібний лишай				міопія				1								хр пов гастродуоденіт, дгр 2 типу												10

		Турчин Микола				всд по зм		1				аномалія прикусу, карієс, катаральний гінгівіт						гіпоплазія щитоподібної залози						синдром спол тк дисплазії								0

		Чернявська Лоліта				астеноневротичний синдром		ангіопатія сітківки обох очей, міопія																гіперкінетичний синдром								2

		Бабич Катерина				всд по зм		1				аномалія прикусу												гіперкінетичний синдром								0





анамнез

				дон				по рахунку дитина		м		грудь		хв		операції,травми				остеопатія дні

				дон		недо										наявні		не було

		Бондаренко Едуард		1				1		3450		1				пахова кила				6

		Беседовський Петро		1														1		3

		Денисенко Богдан		1				1		2500		24				фімоз				5

		Сергієнко Юлія		1				1		1050		30		вітряна віспа				1		4

		Сніжко Євгеній		1				1		3550		15		вітряна віспа				1		5

		Печаткін Владислав		1				1		3800				вітряна віспа				1		0

		Левадний дмитро		1				1		2900		3		вітряна віспа, краснуха				1		0

		Москаленко Софія		1				1		3000		9		вітряна віспа				1		0

		Кущенко Василіса		1				2		3200		3						1		0

		Кущенко Ліза		1				1		3250		1		вітряна віспа		струс гм				0

		Дух Катя		1				1		3480		12		вітряна віспа				1		0

		Гончаренко Ростислав		1				1		3050		12		вітряна віспа, краснуха		кесарів розтин, апендектомія				8

		Дегтярева Аліна		1				1		4650		2		вітряна віспа		кесарів розтин, пупкова кила				0

		Кривогуз Анастасія		1				3		2950		12		вітряна віспа, краснуха		перелом пр н кінцівки				0

		Міщенко Дарина		1				1		3050		3		вітряна віспа, герпес, інф-вузлова еритема				1		0

		Борисова Жасміна		1				1		3750		3						1		10

		Свердлікова Катерина				32т		1		1950		2		вітряна віспа				1		6

		Пугачов		1				1		3750		12		краснуха				1		3

		Беспалова		1				2		2850		7		вітряна віспа		звичний вивих коліна				5

		Вітер Євген		1				3		3650		5		вітряна віспа				1		8

		Коржов Денис		1				1		4000		4		вітряна віспа		кесарів розтин		1		0

		Величко Руслан		1				1		2500		1.5		вітряна віспа, краснуха, скарлатина				1		7

		Мальований Антон		1				2		3150		1		вітряна віспа, скарлатина		перелом пр вк, але без операції				7

		2Кулібаба Єгор		1										вітряна віспа						0

		2 Сенецька Катя		1										вітряна віспа		жовтяниця, кесарів розтин				0

		Мартиненко Станіслав		1				1		3550		2				пахова кила				1

		Красій Анастасія		1				1		3000		20		вітряна віспа				1		1

		Яковлев Максимиллиан		1										вітряна віспа						0

		Чернякова Катерина		1				1		3600		3		вітряна віспа				1		4

		Левченко Ярослав		1				1		3950		14		вітряна віспа		перелом пр вк, але без операції				0

		Желдубовский Ярослав		1				2		4000		2		вітряна віспа				1		0

		Кузнецова Каріна		1				1		3000		6		вітряна віспа						0

		Босенко Константин		1				1		3100		1				апендектомія				4

		Сокол Ярослав		1				1		3240		12		вітрняна віспа				1		0

		Сидорець Максим		1				1		3100		6		вітрняна віспа		варікоцеле				10

		Турчин Микола		1				1		3550		2		вітряна віспа				1		0

		Чернявська Лоліта		1				3				18		вітрняна віспа						2

		Бабич Катерина		1				1		2750		1		вітряна віспа, скарлатина				1		0





Скарги д

		0

		Головний біль		Головний біль

		Головокружіння		Головокружіння

		Втома		Втома

		Болі в обл серця після психоемоційного навантаження		Болі в обл серця після психоемоційного навантаження

		Серцебиття		Серцебиття

		Підвищення АТ		Підвищення АТ

		Болі в спині		Болі в спині

		Вразливість		Вразливість

		Нудота		Нудота

		Печія		Печія

		Біль в обл епігастрія		Біль в обл епігастрія

		Біль в гр кл		Біль в гр кл

		Біль у мязах та кістках		Біль у мязах та кістках

		Субфебрилітет		Субфебрилітет

		Дратівливість		Дратівливість

		Утруднення засипання		Утруднення засипання

		Незначне погіршення памяті		Незначне погіршення памяті

		Поверхневий сон		Поверхневий сон

		Зниження АТ		Зниження АТ

		Біль в оці на фоні зниження АТ		Біль в оці на фоні зниження АТ

		Носова кровотеча		Носова кровотеча

		Порушення осанки		Порушення осанки

		Втрата свідомості		Втрата свідомості

		Коливання АТ		Коливання АТ

		Оніміння кінчиків пальців рук		Оніміння кінчиків пальців рук

		Біль та хруст у суглобах		Біль та хруст у суглобах

		Надмірна вага		Надмірна вага

		Задишка		Задишка
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скарги

				до		головний біль		головокружіння		підвищення АТ		втома		болі в обл серця після психоемоційного навантаження		серцебиття		болі в спині		дратівливість		печія		утруднення засипання		незначне погіршення памяті		поверхневий сон		нудота		зниження АТ		біль в оці на фоні зниження АТ		носова кровотеча		вразливість		надмірна вага		біль в обл епігастрія		порушення осанки		втрата свідомості		коливання АТ		біль в гр кл		хруст у суглобах		оніміння кінчиків пальців рук		біль у суглобі		біль у мязах та кістках		субфібрилітет		задишка						після						остеопатія дні

		Бондаренко Едуард				1		1						1		1																																1																										6

		Беседовський Петро				1						1																																												1		1		1														3

		Денисенко Богдан				1				1		1		1																																																												5

		Сергієнко Юлія				1		1		1																				1								1																																				4

		Сніжко Євгеній				1						1		1		1																						1																																				5

		Гончаренко Ростислав				1		1		1		1		1		1		1																				1																																				8

		Борисова Жасміна				1														1		1		1		1		1										1												1																								10

		Свердлікова Катерина				1		1		1				1				1																																																		менший головний біль		рідше кардіалгії		менше головокружіння		6

		Пугачов Ігор				1		1						1																																																												3

		Беспалова										1																																																														5

		Вітер Євген				1		1																						1		1		1		1																																						8

		Величко Руслан				1		1				1										1								1												1		1		1																												7

		Мальований Антон				1		1		1		1		1		1		1																																																								7

		Мартиненко Станіслав				1				1		1																																																														1

		Красій Анастасія				1		1		1						1																																																										1

		Чернякова Катерина				1		1				1		1		1		1																																																								4

		Босенко Константин				1		1		1						1																																						1																				4

		Сидорець Максим				1		1						1		1																										1																																10

		Чернявська Лоліта				1						1				1																																		1								1		1														2

						18		12		8		10		9		9		4		1		2		1		1		1		3		1		1		1		4		0		2		1		1		1		2		0		1		1		2		2		0

				до		головний біль		головокружіння		підвищення АТ		втома		болі в обл серця після психоемоційного навантаження		серцебиття		болі в спині		дратівливість		печія		утруднення засипання		незначне погіршення памяті		поверхневий сон		нудота		зниження АТ		біль в оці на фоні зниження АТ		носова кровотеча		вразливість		надмірна вага		біль в обл епігастрія		порушення осанки		втрата свідомості		коливання АТ		біль в гр кл		хруст у суглобах		оніміння кінчиків пальців рук		біль у суглобі		біль у мязах та кістках		субфібрилітет		задишка						після						остеопатія дні

						18		12		8		10		9		9		4		1		2		1		1		1		3		1		1		1		4		0		2		1		1		1		2		0		1		1		2		2		0

		Скарги		Основна група		Контрольна група		Основна група				Контрольна група

				абс				M		m						абс		M		m						Скарги		Основна група						Контрольна група

		Головний біль		29				93.5		4.5						27		90.0		5.6								абс		M		m		абс		M		m

		Головокружіння		20				64.5		8.7						22		73.3		8.2						Головний біль		29		93.5		4.5		27		90.0		5.6

		Втома		16				51.6		9.1						14		46.7		9.3

		Болі в обл серця після психоемоційного навантаження		15				48.4		9.1						13		43.3		9.2						Головокружіння		20		64.5		8.7		22		73.3		8.2

		Серцебиття		15				48.4		9.1						16		53.3		9.3

		Підвищення АТ		13				41.9		9.0						13		43.3		9.2						Втома		16		51.6		9.1		14		46.7		9.3

		Болі в спині		7				22.6		7.6						3		10.0		5.6

		Вразливість		7				22.6		7.6						3		10.0		5.6						Болі в обл серця після психоемоційного навантаження		15		48.4		9.1		13		43.3		9.2

		Нудота		5				16.1		6.7						5		16.7		6.9

		Печія		3				9.7		5.4						2		6.7		4.6						Серцебиття		15		48.4		9.1		16		53.3		9.3

		Біль в обл епігастрія		3				9.7		5.4						6		20.0		7.4

		Біль в гр кл		3				9.7		5.4						0		0.0		0.0						Підвищення АТ		13		41.9		9.0		13		43.3		9.2

		Біль у мязах та кістках		3				9.7		5.4						2		6.7		4.6

		Субфебрилітет		3				9.7		5.4						3		10.0		5.6						Болі в спині		7		22.6		7.6		3		10.0		5.6

		Дратівливість		2				6.5		4.5						3		10.0		5.6

		Утруднення засипання		2				6.5		4.5						0		0.0		0.0						Вразливість		7		22.6		7.6		3		10.0		5.6

		Незначне погіршення памяті		2				6.5		4.5						0		0.0		0.0

		Поверхневий сон		2				6.5		4.5						0		0.0		0.0						Нудота		5		16.1		6.7		5		16.7		6.9

		Зниження АТ		2				6.5		4.5						0		0.0		0.0

		Біль в оці на фоні зниження АТ		2				6.5		4.5						2		6.7		4.6						Печія		3		9.7		5.4		2		6.7		4.6

		Носова кровотеча		2				6.5		4.5						2		6.7		4.6

		Порушення осанки		2				6.5		4.5						2		6.7		4.6						Біль в обл епігастрія		3		9.7		5.4		6		20.0		7.4

		Втрата свідомості		2				6.5		4.5						0		0.0		0.0

		Коливання АТ		2				6.5		4.5						3		10.0		5.6						Біль в гр кл		3		9.7		5.4		0		0.0		0.0

		Оніміння кінчиків пальців рук		2				6.5		4.5						0		0.0		0.0

		Біль та хруст у суглобах		2				6.5		4.5						8		26.7		8.2						Біль у мязах та кістках		3		9.7		5.4		2		6.7		4.6

		Надмірна вага		0				0.0		0.0						2		6.7		4.6

		Задишка		0				0.0		0.0						2		6.7		4.6						Субфебрилітет		3		9.7		5.4		3		10.0		5.6

		Скарги		Основна група		Контрольна група																				Дратівливість		2		6.5		4.5		3		10.0		5.6

				%

		Головний біль		93.5		90																				Утруднення засипання		2		6.5		4.5		0		0.0		0.0

		Головокружіння		64.5		73.3

		Втома		51.6		46.7																				Незначне погіршення памяті		2		6.5		4.5		0		0.0		0.0

		Болі в обл серця після психоемоційного навантаження		48.4		43.3

		Серцебиття		48.4		53.3																				Поверхневий сон		2		6.5		4.5		0		0.0		0.0

		Підвищення АТ		41.9		43.3

		Болі в спині		22.6		10																				Зниження АТ		2		6.5		4.5		0		0.0		0.0

		Вразливість		22.6		10

		Нудота		16.1		16.7																				Біль в оці на фоні зниження АТ		2		6.5		4.5		2		6.7		4.6

		Печія		9.7		16.7

		Біль в обл епігастрія		9.7		20																				Носова кровотеча		2		6.5		4.5		2		6.7		4.6

		Біль в гр кл		9.7		0

		Біль у мязах та кістках		9.7		6.7																				Порушення осанки		2		6.5		4.5		2		6.7		4.6

		Субфебрилітет		9.7		10

		Дратівливість		6.5		10																				Втрата свідомості		2		6.5		4.5		0		0.0		0.0

		Утруднення засипання		6.5		0

		Незначне погіршення памяті		6.5		0																				Коливання АТ		2		6.5		4.5		3		10.0		5.6

		Поверхневий сон		6.5		0

		Зниження АТ		6.5		0																				Оніміння кінчиків пальців рук		2		6.5		4.5		0		0.0		0.0

		Біль в оці на фоні зниження АТ		6.5		6.7

		Носова кровотеча		6.5		6.7																				Біль та хруст у суглобах		2		6.5		4.5		8		26.7		8.2

		Порушення осанки		6.5		6.7

		Втрата свідомості		6.5		0																				Надмірна вага		0		0.0		0.0		2		6.7		4.6

		Коливання АТ		6.5		10

		Оніміння кінчиків пальців рук		6.5		0																				Задишка		0		0.0		0.0		2		6.7		4.6

		Біль та хруст у суглобах		6.5		26.7

		Надмірна вага		0		6.7

		Задишка		0		6.7





Стат скарги

		Скарги		Основна група				Контрольна група																Основна				Контрольна

				M		m		M		m												1		93.5483870968		4.4853018526		90		5.5708601453

		Головний біль		93.5483870968		4.4853018526		90		5.5708601453												2		64.5161290323		8.7355251663		73.3333333333		8.2117568274

																						3		51.6129032258		9.1239584669		46.6666666667		9.2641111171

		Головокружіння		64.5161290323		8.7355251663		73.3333333333		8.2117568274												4		48.3870967742		9.1239584669		43.3333333333		9.2018655447

																						5		48.3870967742		9.1239584669		53.3333333333		9.2641111171

		Втома		51.6129032258		9.1239584669		46.6666666667		9.2641111171												6		41.935483871		9.009187125		43.3333333333		9.2018655447

																						7		22.5806451613		7.633651333		10		5.5708601453

		Болі в обл серця після психоемоційного навантаження		48.3870967742		9.1239584669		43.3333333333		9.2018655447												8		22.5806451613		7.633651333		10		5.5708601453

																						9		16.1290322581		6.7150516112		16.6666666667		6.9204566545

		Серцебиття		48.3870967742		9.1239584669		53.3333333333		9.2641111171												10		9.6774193548		5.3978066228		6.6666666667		4.6320555585

																						11		9.6774193548		5.3978066228		20		7.4278135271

		Підвищення АТ		41.935483871		9.009187125		43.3333333333		9.2018655447												12		9.6774193548		5.3978066228		0		0

																						13		9.6774193548		5.3978066228		6.6666666667		4.6320555585

		Болі в спині		22.5806451613		7.633651333		10		5.5708601453												14		9.6774193548		5.3978066228		10		5.5708601453

																						15		6.4516129032		4.4853018526		10		5.5708601453

		Вразливість		22.5806451613		7.633651333		10		5.5708601453												16		6.4516129032		4.4853018526		0		0

																						17		6.4516129032		4.4853018526		0		0

		Нудота		16.1290322581		6.7150516112		16.6666666667		6.9204566545												18		6.4516129032		4.4853018526		0		0

																						19		6.4516129032		4.4853018526		0		0

		Печія		9.6774193548		5.3978066228		6.6666666667		4.6320555585												20		6.4516129032		4.4853018526		6.6666666667		4.6320555585

																						21		6.4516129032		4.4853018526		6.6666666667		4.6320555585

		Біль в обл епігастрія		9.6774193548		5.3978066228		20		7.4278135271												22		6.4516129032		4.4853018526		6.6666666667		4.6320555585

																						23		6.4516129032		4.4853018526		0		0

		Біль в гр кл		9.6774193548		5.3978066228		0		0												24		6.4516129032		4.4853018526		10		5.5708601453

																						25		6.4516129032		4.4853018526		0		0

		Біль у мязах та кістках		9.6774193548		5.3978066228		6.6666666667		4.6320555585												26		6.4516129032		4.4853018526		26.6666666667		8.2117568274

																						27		0		0		6.6666666667		4.6320555585

		Субфебрилітет		9.6774193548		5.3978066228		10		5.5708601453												28		0		0		6.6666666667		4.6320555585

		Дратівливість		6.4516129032		4.4853018526		10		5.5708601453

		Утруднення засипання		6.4516129032		4.4853018526		0		0

		Незначне погіршення памяті		6.4516129032		4.4853018526		0		0

		Поверхневий сон		6.4516129032		4.4853018526		0		0

		Зниження АТ		6.4516129032		4.4853018526		0		0

		Біль в оці на фоні зниження АТ		6.4516129032		4.4853018526		6.6666666667		4.6320555585

		Носова кровотеча		6.4516129032		4.4853018526		6.6666666667		4.6320555585

		Порушення осанки		6.4516129032		4.4853018526		6.6666666667		4.6320555585

		Втрата свідомості		6.4516129032		4.4853018526		0		0

		Коливання АТ		6.4516129032		4.4853018526		10		5.5708601453

																		Біль та хруст у суглобах статистично частіше (p<0,05) зустрічається у контрольній групі, що може бути пов

		Оніміння кінчиків пальців рук		6.4516129032		4.4853018526		0		0

		Біль та хруст у суглобах		6.4516129032		4.4853018526		26.6666666667		8.2117568274

						(p<0,05)				(p<0,05)

		Надмірна вага		0		0		6.6666666667		4.6320555585

		Задишка		0		0		6.6666666667		4.6320555585
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Мал. 4.4. Дані РЕГ у досліджуваних групах..	Характеризуючи показники КІГ, варто зазначити, що як в основній, так і в контрольній групі переважає підвищена функція гуморальних каналів, знижена активність ПСНС, підвищена активність СНС, напружені компенсаторні механізми та нормальна вегетативна реактивність, що корелює з даними інших авторів.
	Контрольна та основна групи являються однорідними за всіма характеристиками КІГ (мал. 4.4).
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Мал. 4.4. Дані КІГу контрольній та основній групах..	Порівнюючи дані УЗД серця варто зазначити, що в основній групі вірогідно вища частка пацієнтів з АРХЛШ. Однак цей показник не відіграє суттєвої ролі у регулюванні гемодинаміки. За іншими показниками контрольна та основна група являються однорідними. Найбільшою мірою представлені такі зміни УЗД серця, як АРХЛШ, ПМК Іст в межах стулок та функціональна регургітація на мітральному клапані.file_18.xls
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поч КІГ

																		КІГ

		основна група																ф						ПНС						СНС						Компенсаторні						Вегетативна реактивність

		ПІБ		стать		вік		м		зріст		ІМТ		ліжко-дні		остеопатія дні		знижена		підвищена		не пор		знижений		н		підвищена		знижений		нормальна		підвищений		Слабкі		не порушені		напружені		Гіперсимпатикотонічна		н		асимпатикотончна

		Бондаренко Едуард		1		11		44		149		19.8189270754		8.0		6.0		1.0						1										1						1				1

		Беседовський Петро		1		12		31.5		150		14		7.0		3.0				1.0								1						1		1								1

		Денисенко Богдан		1		16		68.9		181		21.0311040567		10.0		5.0		1.0						1										1						1		1

		Сергієнко Юлія		2		15		55.5		167		19.9003191222		10.0		4.0				1.0				1										1						1				1

		Сніжко Євгеній		1		15		49		178		15.465219038		10.0		5.0				1.0								1				1				1						1

		Гончаренко Ростислав		1		11		35.5		156		14.5874424721		12.0		8.0		1.0						1										1						1				1

		Борисова Жасміна		2		12		41.5		151		18.2009560984		19.0		10.0		1.0										1				1				1						1

		Свердлікова Катерина		2		15		63.3		167		22.6971207286		15.0		6.0				1.0								1		1						1								1

		Пугачов Ігор		1		17		67		179		20.9107081552		6.0		3.0				1.0						1								1				1						1

		Беспалова		2		13		34.5		152		14.9324792244		17.0		5.0		1.0						1										1						1		1

		Вітер Євген		1		16		67		185		19.5763330898		12.0		8.0				1.0						1						1				1						1

		Величко Руслан		1		16		55.5		175		18.1224489796		11.0		7.0				1.0				1										1				1						1

		Мальований Антон		1		17		75.5		189		21.136026427		13.0		7.0		1.0						1										1						1				1

		Мартиненко Станіслав		1		15		93.5		182		28.2272672383		5.0		1.0						1						1						1				1				1

		Красій Анастасія		2		12		58.5		170		20.2422145329		5.0		1.0		1.0								1								1						1		1

		Чернякова Катерина		2		15		66		180		20.3703703704		7.0		4.0				1.0				1										1						1						1

		Босенко Константин		1		16		82		172		27.7176852353		9.0		4.0						1		1										1						1						1

		Сидорець Максим		1		16		49.5		174		16.3495838288		9.0		10.0				1.0						1								1		1						1

		Чернявська Лоліта		2		15		65		170		22.491349481		8.0		2.0		1.0						1										1						1				1

						14.4736842105		58.0631578947		169.8421052632		19.7777660607		10.2		5.2		8.0		9.0		2		10		4		5		1		3		15		6		3		10		8		9		2

														Характеристики КІГ				Основна група		Контрольна група

				12д		63.1578947368		%						Функція гуморальних каналів		підвищена		48.4		60.0

				7м		36.8421052632		%								знижена		41.9		23.3

																не порушена		9.7		16.7

														Активність ПСНС		знижена		51.6		60.0

																підвищена		25.8		23.3

																нормальна		22.6		16.7

														Активність СНС		підвищена		77.4		76.7

																нормальна		16.1		13.3

																знижена		6.5		10.0

														Компенсаторні механізми		напружені		51.6		46.7

																слабкі		32.3		36.7

																не порушені		16.1		16.7

														Вегетативна реактивність		нормальна		48.4		63.3

																гіперсимпатикотонічна		41.9		30.0

																асимпатикотонічна		9.7		6.7

																		31.0		30.0

																										Основна група				Контрольна група

																										М		m		М		m

																								Дівчатка		64.52		8.74		53.33		9.26

																								Хлопчики		35.48		8.74		46.67		9.26

								Основна група				Контрольна група

								Абс		%		Абс		%

						Дівчатка		20		64.4		16		53.3

						Хлопчики		11		35.5		14		46.7

				Основна група		Контрольна група		Основна група		Контрольна група

				Абс				%

		Дівчатка		20		16		64.4		53.3

		Хлопчики		11		14		35.5		46.7

		Характеристики РЕГ		Основна група				Контрольна група				Характеристики РЕГ		Основна група				Контрольна група

				абс		%		абс		%				M		m		M		m

		Дистонія за гіпертонічним типом		26		83.9		19		63.3		Дистонія за гіпертонічним типом		83.9		6.7		63.3		8.9

		Венозний відтік утруднений у вертебро-базилярному басейні		21		67.7		25		83.3

		Венозний відтік утруднений у басейні сонної артерії		16		51.6		16		53.3		Венозний відтік утруднений у вертебро-базилярному басейні		67.7		8.5		83.3		6.9

		Пульсове кровонаповнення в нормі		13		41.9		22		73.3

		Пульсове кровонаповнення знижене		10		32.3		5		16.7		Венозний відтік утруднений у басейні сонної артерії		51.6		9.1		53.33		9.26

		Венозний відтік збережений		10		32.3		5		16.7

		Пульсове кровонаповнення підвищене		8		25.8		0		0		Пульсове кровонаповнення в нормі		41.94		9.01		73.33		8.21

		Тонус судин підвищений		5		16.1		5		16.7						*p<0,05				*p<0,05

		Тонус судин знижений		0		0		0		0		Пульсове кровонаповнення знижене		32.26		8.53		16.67		6.92

		Тонус судин в нормі		0		0		3		10

		Дистонія за гіпотонічним типом		0		0		5		16.7		Венозний відтік збережений		32.26		8.53		16.67		6.92

												Пульсове кровонаповнення підвищене		25.81		7.99		0		0

																*p<0,01				*p<0,01

												Тонус судин підвищений		16.13		6.72		16.67		6.92

												Тонус судин знижений		0		0		0		0

												Тонус судин в нормі		0		0		10.00		5.57

												Дистонія за гіпотонічним типом		0		0		16.13		6.72

																*p<0,05				*p<0,05





поч КІГ

		



Дівчатка

Хлопчики



стат КИг

		Характеристики				Основна група				Контрольна група				Основна група				Контрольна група						Характеристики				Основна група				Контрольна група				Основна група				Контрольна група

		КІГ				M		m		M		m		абс		%		абс		%				КІГ				M		m		M		m		абс		%		абс		%

		Функція		підвищена		48.3870967742		9.1239584669		60		9.0971765229		15		48.4		18		60				Функція гуморальних каналів		підвищена		48.4		9.1		60.0		9.1

		гуморальних		знижена		41.935483871		9.009187125		23.3333333333		7.8540323245		13		41.9		7		23.3

		каналів		не порушена		9.6774193548		5.3978066228		16.6666666667		6.9204566545		3		9.7		5		16.7						знижена		41.9		9.0		23.3		7.9

		Активність		знижена		51.6129032258		9.1239584669		60		9.0971765229		16		51.6		18		60						не порушена		9.7		5.4		16.7		6.9

		ПСНС		підвищена		25.8064516129		7.9888927402		23.3333333333		7.8540323245		8		25.8		7		23.3				Активність ПСНС		знижена		51.6		9.1		60.0		9.1

				нормальна		22.5806451613		7.633651333		16.6666666667		6.9204566545		7		22.6		5		16.7

		Активність		підвищена		77.4193548387		7.633651333		76.6666666667		7.8540323245		24		77.4		23		76.7						підвищена		25.8		8.0		23.3		7.9

		СНС		нормальна		16.1290322581		6.7150516112		13.3333333333		6.3124276863		5		16.1		4		13.3

				знижена		6.4516129032		4.4853018526		10		5.5708601453		2		6.5		3		10						нормальна		22.6		7.6		16.7		6.9

		Компенсаторні механізми		напружені		51.6129032258		9.1239584669		46.6666666667		9.2641111171		16		51.6		14		46.7

				слабкі		32.2580645161		8.5346816486		36.6666666667		8.9485545398		10		32.3		11		36.7				Активність СНС		підвищена		77.4		7.6		76.7		7.9

				не порушені		16.1290322581		6.7150516112		16.6666666667		6.9204566545		5		16.1		5		16.7

		Вегетативна реактивність		нормальна		48.3870967742		9.1239584669		63.3333333333		8.9485545398		15		48.4		19		63.3						нормальна		16.1		6.7		13.3		6.3

				гіперсимпати-котонічна		41.935483871		9.009187125		30		8.509629434		13		41.9		9		30

				асимпатикотонічна		9.6774193548		5.3978066228		6.6666666667		4.6320555585		3		9.7		2		6.7						знижена		6.5		4.5		10.0		5.6

																								Компенсаторні механізми		напружені		51.6		9.1		46.7		9.3

																										слабкі		32.3		8.5		36.7		8.9

																										не порушені		16.1		6.7		16.7		6.9

																								Вегетативна реактивність		нормальна		48.4		9.1		63.3		8.9

																										гіперсимпати-котонічна		41.9		9.0		30.0		8.5

																										асимпатикотонічна		9.7		5.4		6.7		4.6





РЕГ лист

		Характеристики РЕГ		Характеристики РЕГ

		Дистонія за гіпертонічним типом		Дистонія за гіпертонічним типом

		Венозний відтік утруднений у вертебро-базилярному басейні		Венозний відтік утруднений у вертебро-базилярному басейні

		Венозний відтік утруднений у басейні сонної артерії		Венозний відтік утруднений у басейні сонної артерії

		Пульсове кровонаповнення в нормі		Пульсове кровонаповнення в нормі

		Пульсове кровонаповнення знижене		Пульсове кровонаповнення знижене

		Венозний відтік збережений		Венозний відтік збережений

		Пульсове кровонаповнення підвищене		Пульсове кровонаповнення підвищене

		Тонус судин підвищений		Тонус судин підвищений

		Тонус судин знижений		Тонус судин знижений

		Тонус судин в нормі		Тонус судин в нормі

		Дистонія за гіпотонічним типом		Дистонія за гіпотонічним типом



Основна група

Контрольна група

0

0

83.9
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32.3
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32.3

16.7

25.8

0

16.1

16.7

0

0

0

10

0

16.7



РЕГ

				РЕГ																														остеопатія дні

				Пульсове кровонаповнення						Асиметрія				Тонус судин

				знижене		норма		Підвищено		Наявна		Відсутня		Норма		Підвищений		Знижений		Дистонія				Венозний відтік

																				гіпертонус		гіпотонус		збережений		Утруднення

																										сонна		вертебро-базилярний басейн

		Бондаренко Едуард																																6

		Беседовський Петро				1														1						1		1						3

		Денисенко Богдан		сонна								1								1						1		1						5

		Сергієнко Юлія						вб справа								1												1						4

		Сніжко Євгеній				1						1								1				1										5

		Гончаренко Ростислав				1		справа		1						1										1		1						8

		Борисова Жасміна				1						1								1				1										10

		Свердлікова Катерина				1						1								1								1						6

		Пугачов																																3

		Беспалова																																5

		Вітер Євген		1 (сонна)								1								1						1		1						8

		Величко Руслан						вб злегка підвищено справа				1								1				1										7

		Мальований Антон		сонна						лівосто вб										1						1		1						7

		Мартиненко Станіслав																																1

		Красій Анастасія																																1

		Чернякова Катерина																																4

		Босенко Константин				1						1								1				1										4

		Сидорець Максим		1						лівостороння										1						1		1						10

		Чернявська Лоліта																																2

				1		6		3		1		7				2				10				4		6		8

				2						3

				3		6		3		4		7				2				10				4		6		8

				15.7894736842		31.5789473684		15.7894736842		21.0526315789		36.8421052632				10.5263157895				52.6315789474				21.0526315789		31.5789473684		42.1052631579

																								збережений		утруднений		73.6842105263

																						21		79

				12		%						11		%

		збережений венозний відтік		4		33.3333333333				збережений венозний відтік		2		18.1818181818

		утруднений		8		66.6666666667				утруднений		9		81.8181818182

		тонус судин								тонус судин		1		9.0909090909

		підвищений		2		16.6666666667				підвищений		2		18.1818181818

		дистонія за гіпер		10		83.3333333333				дистонія за гіпер		10		90.9090909091

				8		9

				12		11

										venous outflow was obstructed in 66,7% (control group) and in 81,8% (study group)

		осн																						к

																Пульсове кровонаповнення в нормі 13 (41,9%), дистонія судин головного мозку за гіпертонічним типом - 26 (83,9%), венозний відтік утруднений у вертебро-базилярному басейні - 21 (67,7%).

																																														Пульсове кровонаповнення в нормі - 22 (73,3%), дистонія судин за гіпертонічним типом 19 (63,3%), венозний відтік утруднений у вертебро-базилярному басейні - 25 (83,3%).

				Основна група		Контрольна група		Основна група		Контрольна група

		Характеристики РЕГ		Абс		Абс		%		%

		Дистонія за гіпертонічним типом		26		19		83.9		63.3								Control group		Study group

		Венозний відтік утруднений у вертебро-базилярному басейні		21		25		67.7		83.3						Obstructed venous outflow		83.3		67.7																		5		16.7

		Венозний відтік утруднений у басейні сонної артерії		16		16		51.6		53.3						Sufficient venous outflow		16.7		32.3																		22		73.3

		Пульсове кровонаповнення в нормі		13		22		41.9		73.3																												0		0

		Пульсове кровонаповнення знижене		10		5		32.3		16.7																												0		0

		Венозний відтік збережений		10		5		32.3		16.7																												3		10

		Пульсове кровонаповнення підвищене		8		0		25.8		0																												5		16.7

		Тонус судин підвищений		5		5		16.1		16.7																												5		16.7

		Тонус судин знижений		0		0		0		0																												19		63.3

		Тонус судин в нормі		0		3		0		10																												5		16.7

		Дистонія за гіпотонічним типом		0		5		0		16.7																												16		53.3

																																						25		83.3





РЕГ

		



Obstructed venous outflow

Sufficient venous outflow

Rheoencephalography



ЕКГ

				ритм				рег				ЕВС						синус дих арит						порушення вншл провідності						Синдром РРШ				брадиаритмія				міграція св ритму		суправентрикулярна екстрасистолія		скорочення QT		АВ блокада		скорочення PQ		Тахікардія		брадикардія		СА блокада 2ст 1 типу		порушення процесів реполяризації в міокарді верхівки		синдром надшлуночкового гребника		остеопатія дні

				синусовий		не син		не рег		рег		н		праворуч		ліворуч		виражена		наявна		відсутня		локальні		відсутні		НБПНПГ		наявний		відсутній		виражена		помірна								1ст				помірна		помрна

		Бондаренко Едуард		1				1						1										1						1																		1										6

		Беседовський Петро				1		1								вертикальна		1						1						1				1				1																				3

		Денисенко Богдан		1				1								вертикальна				1				1						1																												5

		Сергієнко Юлія		1						1						вертикальна								1						1																				1								4

		Сніжко Євгеній		1						1		1																1		1																												5

		Печаткін Владислав		1				1				1						1										1		1																1				1								0

		Левадний дмитро		1				1								вертикальна		1						1						1				1																								0

		Москаленко Софія				передсердний				1						вертикальна								1						1																												0

		Кущенко Василіса		1						1		1																				1														1				1						1		0

		Кущенко Ліза		1						1		1												1						1																												0

		Дух Катя		1				1								вертикальне												1		1						1																1						0

		Гончаренко Ростислав				1		1				1						1										1		1								1														1						8

		Дегтярева Аліна		1						1						вертикальне												1				1																1										0

		Кривогуз Анастасія		1				1								вертикальне		1						1						1																												0

		Міщенко Дарина		1						1		1												1						1																												0

		Борисова Жасміна		1				1				1						1						1						1																												10

		Свердлікова Катерина				1		1				1												1						1				1				1		1																		6

		Пугачов		1				1						1										1						1												1																3

		Беспалова		1				1				1												1						1																												5

		Вітер Євген				1				1		1												1						1				1				1						1														8

		Коржов Денис		1				1				1						1										1				1																										0

		Величко Руслан				1				1		1																1		1						1		1				1																7

		Мальований Антон				1		1								вертикальне								1						1								1										1										7

		2Кулібаба Єгор		1						1		1												1						1																												0

		2 Сенецька Катя																																																								0

		Мартиненко Станіслав		1				1				1						1										1		1																				1								1

		Красій Анастасія		1				1								вертикальне		1						1						1																						1						1

		Яковлев Максимиллиан		1						1						вертикальне														1																												0

		Чернякова Катерина				передсердний		1								вертикальне				1								1		1																												4

		Левченко Ярослав		1				1						1						1				1						1																1												0

		Желдубовский Ярослав		1						1						вертикальне												1				1																1										0

		Кузнецова Каріна				1		1				1								1				1						1								1																				0

		Босенко Константин		1						1						вертикальне								1						1																												4

		Сокол Ярослав				передсердний		1								вертикальне														1																				1				1				0

		Сидорець Максим				1				1		1												1						1								1												1								10

		Турчин Микола				1		1								вертикальне				1				1						1								1																				0

		Чернявська Лоліта				1				1						вертикальне												1		1								1		1																		2

		Бабич Катерина		1				1				1								1				1						1																												0





УЗД

				УЗД щитовидної залози				УЗД кол сугл						УЗД ОЧП						УЗД серця																																						остеопатія дні

				Вікова норма						печінка, селезінка		н		ДЖВП				нирки		Функціонуюче овальне вікно		АРХЛШ		ПМК 1 в межах стулок		Брадиаритмія		Функціональна регургітація на ПК та МК		систолічна екскурсія мшп				фіброз		Брадикардія		Тахікардія		ВВС		Тахіаритмія		мітральна, тр, легенева недостатність		дилятація лівих відділів серця		зменшення фракції викиду лівого шлуночка		ознаки тканинної дисплазії		птк		помірна легенева недостатність		дилятація правих відділів серця

														гіпо		гіпер														н		знижена								комбінована аортальна вада з перевагою аортальної недостатності				помірна

		Бондаренко Едуард								гепатомегалія														1				1																														6

		Беседовський Петро								загиб жм								подвоєння члк справа						1																																		3

		Денисенко Богдан		1						диф зміни в підшлунковій залозі, селезінці												1		1				1																														5

		Сергієнко Юлія		1						реактивні зміни в підшлунковій залозі												1		1				1																														4

		Сніжко Євгеній				дифузні зміни щитоподібної залози				диф зміни печінки, селезінки								подвоєння правої нирки				1		1				1																						1		1						5

		Печаткін Владислав		1								1																																														0

		Левадний дмитро								помірна гепатомегалія												1		1				1																														0

		Москаленко Софія				аутоімунний тиреоїдит, диф зоб 1ст				Дисхолія, реактивні зміни в підшлункові залозі												1																																				0

		Кущенко Василіса				диф зоб 1ст						1										1						1																														0

		Кущенко Ліза				диф зоб 1ст		1		реактивні зміни в підшлунковій залозі, селезінці												1						1																														0

		Дух Катя		1				1		стійкий загиб жм, дисхолія														1				1								1																						0

		Гончаренко Ростислав		1														неповне подвоєння члк лівої нирки				1						1																														8

		Дегтярева Аліна		1						дисхолія												1		1				1																														0

		Кривогуз Анастасія				кістозне утвор правої долі				реактивні зміни в печінці												1		1				1																														0

		Міщенко Дарина						реактивний артрит, зал явища синовіїту																																																		0

		Борисова Жасміна		1										1						1		1		1		1		1																														10

		Свердлікова Катерина										1										1						1				1																										6

		Пугачов		1								1										1		1																																		3

		Беспалова		1								1										1		1				1						передньої стулки мітрального клапана																								5

		Вітер Євген		1														подвоєння правої нирки																		1																						8

		Коржов Денис				диф зміни по типу дифузного зобу				гепатомегалія, спленомегалія														1				1																														0

		Величко Руслан		1						реактивні зміни печінки												1		1												1																						7

		Мальований Антон				диф зміни по типу дифузного зобу												пієлоектазія лівої нирки				1		1				1										1																				7

		2Кулібаба Єгор								гепатоспленомегалія, диф зміни в селезінці																								стулок аорти		1				1				1		1												0

		2 Сенецька Катя												1						Норма везде																																						0

		Мартиненко Станіслав		1						гепатомегалія, диспанкреатизм												1																																				1

		Красій Анастасія				диф зоб 1 ст				гастропатія												1																1																				1

		Яковлев Максимиллиан		1								1										1																																				0

		Чернякова Катерина		1								1												1				1																														4

		Левченко Ярослав		1						дифузні зміни підшлункової залози																												1																				0

		Желдубовский Ярослав		1						помірна гепатомегалія				1										1				1										1																				0

		Кузнецова Каріна		1								1										1		1				1										1																				0

		Босенко Константин		1								1										1						1																														4

		Сокол Ярослав		1						диспанкреатизм										1		1		1				1								1												1		1								0

		Сидорець Максим		1						s-подібна форма жм, помірна спленомегалія								подвоєння члн пр нирки				1		1												1														1		1		1				10

		Турчин Микола				незначна гіпоплазія лівої частки						1										1		1				1																						1								0

		Чернявська Лоліта																		1		1		1																		1		без м										1		1		2

		Бабич Катерина		1								1												1				1										1																				0

				УЗД щитовидної залози				УЗД кол сугл						УЗД ОЧП						УЗД серця																																						остеопатія дні

				Вікова норма						печінка, селезінка		н		ДЖВП				нирки		Функціонуюче овальне вікно		АРХЛШ		ПМК 1 в межах стулок		Брадиаритмія		Функціональна регургітація на ПК та МК		систолічна екскурсія мшп		фіброз стулок серця		Брадикардія		Тахікардія		ВВС		Тахіаритмія		мітральна, тр, легенева недостатність		дилятація лівих відділів серця		зменшення фракції викиду лівого шлуночка		ознаки тканинної дисплазії		птк		помірна легенева недостатність		дилятація правих відділів серця

														гіпо		гіпер														знижена								комбінована аортальна вада з перевагою аортальної недостатності				помірна

		Бондаренко Едуард								гепатомегалія														1				1																												6

		Беседовський Петро								загиб жм								подвоєння члк справа						1																																3

		Денисенко Богдан		1						диф зміни в підшлунковій залозі, селезінці												1		1				1																												5

		Сергієнко Юлія		1						реактивні зміни в підшлунковій залозі												1		1				1																												4

		Сніжко Євгеній				дифузні зміни щитоподібної залози				диф зміни печінки, селезінки								подвоєння правої нирки				1		1				1																				1		1						5

		Гончаренко Ростислав		1														неповне подвоєння члк лівої нирки				1						1																												8

		Борисова Жасміна		1										1						1		1		1		1		1																												10

		Свердлікова Катерина										1										1						1		1																										6

		Пугачов		1								1										1		1																																3

		Беспалова		1								1										1		1				1				1																								5

		Вітер Євген		1														подвоєння правої нирки																1																						8

		Величко Руслан		1						реактивні зміни печінки												1		1										1																						7

		Мальований Антон				диф зміни по типу дифузного зобу												пієлоектазія лівої нирки				1		1				1								1																				7

		Мартиненко Станіслав		1						гепатомегалія, диспанкреатизм												1																																		1

		Красій Анастасія				диф зоб 1 ст				гастропатія												1														1																				1

		Чернякова Катерина		1								1												1				1																												4

		Босенко Константин		1								1										1						1																												4

		Сидорець Максим		1						s-подібна форма жм, помірна спленомегалія								подвоєння члн пр нирки				1		1										1														1		1		1				10

		Чернявська Лоліта																		1		1		1																1		1										1		1		2

																				2		15		13		1		11		1		1		3		2		0		1		1		0		0		2		2		2		1

				УЗД щитовидної залози				УЗД кол сугл						УЗД ОЧП						УЗД серця																																				остеопатія дні

		Печаткін Владислав		1								1																																												0

		Левадний дмитро								помірна гепатомегалія												1		1				1																												0

		Москаленко Софія				аутоімунний тиреоїдит, диф зоб 1ст				Дисхолія, реактивні зміни в підшлункові залозі												1																																		0

		Кущенко Василіса				диф зоб 1ст						1										1						1																												0

		Кущенко Ліза				диф зоб 1ст		1		реактивні зміни в підшлунковій залозі, селезінці												1						1																												0

		Дух Катя		1				1		стійкий загиб жм, дисхолія														1				1						1																						0

		Дегтярева Аліна		1						дисхолія												1		1				1																												0

		Кривогуз Анастасія				кістозне утвор правої долі				реактивні зміни в печінці												1		1				1																												0

		Міщенко Дарина						реактивний артрит, зал явища синовіїту																																																0

		Коржов Денис				диф зміни по типу дифузного зобу				гепатомегалія, спленомегалія														1				1																												0

		2Кулібаба Єгор								гепатоспленомегалія, диф зміни в селезінці																						1		1				1				1		1												0

		2 Сенецька Катя												1						Норма везде																																				0

		Яковлев Максимиллиан		1								1										1																																		0

		Левченко Ярослав		1						дифузні зміни підшлункової залози																										1																				0

		Желдубовский Ярослав		1						помірна гепатомегалія				1										1				1								1																				0

		Кузнецова Каріна		1								1										1		1				1								1																				0

		Сокол Ярослав		1						диспанкреатизм										1		1		1				1						1												1		1								0

		Турчин Микола				незначна гіпоплазія лівої частки						1										1		1				1																				1								0

		Бабич Катерина		1								1												1				1								1																				0

																				1		10		10		0		12		0		1		3		4		1		0		1		1		1		2		0		0		0

		Дані УЗД серця		Основна група				Контрольна група										Дані УЗД серця		Основна група						Контрольна група

		АРХЛШ		25		80.6		16		53.3								АРХЛШ		25		80.6451612903		7.2131225081		16		53.3333333333		9.2641111171

						*p<0,05				*p<0,05								ПМК Іст в межах стулок		21		67.7419354839		8.5346816486		16		53.3333333333		9.2641111171

		ПМК Іст в межах стулок		21		67.7		16		53.3								Функціональна регургітація на мітральному клапані		18		58.064516129		9.009187125		19		63.3333333333		8.9485545398

		Функціональна регургітація на мітральному клапані		18		58.1		19		63.3								Брадикардія		5		16.1290322581		6.7150516112		5		16.6666666667		6.9204566545

		Брадикардія		5		16.1		5		16.7

		Помірна легенева недостатність		5		16.1		0		0.0								Тахікардія		3		9.6774193548		5.3978066228		6		20		7.4278135271

		Тахікардія		3		9.7		6		20.0								Ознаки тканинної дисплазії		3		9.6774193548		5.3978066228		3		10		5.5708601453

		Ознаки тканинної дисплазії		3		9.7		3		10.0								Функціонуюче овальне вікно		3		9.6774193548		5.3978066228		2		6.6666666667		4.6320555585

		Функціонуюче овальне вікно		3		9.7		2		6.7

		Пролапс трикуспідального клапана		3		9.7		0		0.0								Фіброз стулок серця		2		6.4516129032		4.4853018526		2		6.6666666667		4.6320555585

		Фіброз стулок серця		2		6.5		2		6.7								Помірна трикуспідальна недостатність		2		6.4516129032		4.4853018526		2		6.6666666667		4.6320555585

		Помірна трикуспідальна недостатність		2		6.5		2		6.7

		Брадиаритмія		2		6.5		0		0.0

		Знижена систолічна екскурсія міжшлуночкової перегородки		2		6.5		0		0.0

		Тахіаритмія		2		6.5		0		0.0

		Дилятація правих відділів серця		2		6.5		0		0.0

		Комбінована аортальна вада з перевагою аортальної недостатності		0		0.0		2		6.7

		Дилятація лівих відділів серця		0		0.0		2		6.7

		Зменшення фракції викиду лівого шлуночка		0		0.0		2		6.7

				Основна група				Контрольна група

		Дані УЗД серця		абс		%		абс		%

		АРХЛШ		25		80.6		16		53.3

		ПМК Іст в межах стулок		21		67.7		16		53.3

		Функціональна регургітація на мітральному клапані		18		58.1		19		63.3

		Брадикардія		5		16.1		5		16.7

		Помірна легенева недостатність		5		16.1		0		0.0

		Тахікардія		3		9.7		6		20.0

		Ознаки тканинної дисплазії		3		9.7		3		10.0

		Функціонуюче овальне вікно		3		9.7		2		6.7

		Пролапс трикуспідального клапана		3		9.7		0		0.0

		Фіброз стулок серця		2		6.5		2		6.7

		Помірна трикуспідальна недостатність		2		6.5		2		6.7

		Брадиаритмія		2		6.5		0		0.0

		Знижена систолічна екскурсія міжшлуночкової перегородки		2		6.5		0		0.0

		Тахіаритмія		2		6.5		0		0.0

		Дилятація правих відділів серця		2		6.5		0		0.0

		Комбінована аортальна вада з перевагою аортальної недостатності		0		0.0		2		6.7

		Дилятація лівих відділів серця		0		0.0		2		6.7

		Зменшення фракції викиду лівого шлуночка		0		0.0		2		6.7





УЗД

		



Основна група

Контрольна група



аналізи

				мазок зіва та носа				Аналіз сечі		глюкоза сечі		Ентеробіоз		копрограма				Холестерин		Глюкоза крові				ВЕМ																		Допплер судин головного мозку		транскраніальне сканування судин головного мозку		остеопатія дні

				не виявлено				н		н		не виявлено		варіант норми						н				Критерии прекращения проби		толерантність				фізична працездатність						Реакція ССС на нав				зміни Екг		н

																										помірно знижена				низька		середня		висока		гіпотонічна		адекватна

		Бондаренко Едуард						пер еп, слиз та оксалати небагато						волокна, клітковина небагато				4.4																												6

		Беседовський Петро				St aureus		фосфати багато						волокна, клітковина, крохмальні зерна небагато																																3

		Денисенко Богдан				St aureus, STr pyogenus								волокна, клітковина, крохмальні зерна небагато				3.87						ЧСС 189, пом задишка		1						1						1		лок пор вншл провідності без сповільнення, СРРШ, підвищення ел активності правого передсердя, лівого шлуночка						5

		Сергієнко Юлія						оксалати небагато						волокна, клітковина, крохмальні зерна небагато				3.9								1						1				1										4

		Сніжко Євгеній												волокна, клітковина небагато				3.9						втома		1				1						1				нбпнпг, сррш, одиничні передсердні екстрасистоли, підвищення ел активності правого передсердя						5

		Печаткін Владислав						слиз, оксалати багато						волокна, жир, клітковина небагато				1.73																												0

		Левадний дмитро						1						волокна, клітковина небагато				5.2																												0

		Москаленко Софія						1						волокна, клітковина небагато				3.9																												0

		Кущенко Василіса		1				E coli						волокна, клітковина, йод бактерії небагато																																0

		Кущенко Ліза				St aureus								волокна, клітковина небагато				2.9																												0

		Дух Катя												волокна, клітковина небагато				2.7																												0

		Гончаренко Ростислав		1										волокна, клітковина небагато				3.8						втома, задишка		1				1						1				нбпнпг, СРРШ		1		пом церебральний вазоспазм		8

		Дегтярева Аліна				St aureus		слиз небагато						волокна, клітковина небагато				3.12																												0

		Кривогуз Анастасія						дріжжеві гриби небагато						волокна, клітковина, йод бактерії небагато				3.9																												0

		Міщенко Дарина		1				слиз багато						волокна, клітковина небагато				3.36																												0

		Борисова Жасміна		1				1		1		1		1				2.77		1																										10

		Свердлікова Катерина				Str pyogenes		1				1				мязові волокна, клітковина небагато		3.4		1																										6

		Пугачов						оксалати,фосфати		1		1				мязові волокна, клітковина небагато		3.14																												3

		Беспалова						1		1		1				мязові волокна, клітковина небагато		3.32		1																										5

		Вітер Євген						1		1		1				мязові волокна, клітковина небагато		3.4		1																										8

		Коржов Денис		1				1		1		1				мязові волокна, клітковина, крохмал небагато, цисти лямблій		3.8		1				втома		1						1				1				диф порушення реполяризації						0

		Величко Руслан						1		1		1				мязові волокна, клітковина небагато		3.04		1				ЧСС 172, втома		1						1						1		диф порушення реполяризації, нппнпг, СРРШ						7

		Мальований Антон				Str pyogenes		слиз небагато		1		1				мязові волокна, клітковина, крохмал небагато		3.4		1																										7

		2Кулібаба Єгор						1		1		1				мязові волокна, клітковина небагато		3.6		1																										0

		2 Сенецька Катя						1		1						мязові волокна, клітковина небагато																														0

		Мартиненко Станіслав						оксалати небагато		1		1				мязові волокна, клітковина небагато		4.8																												1

		Красій Анастасія						1		1		1				мязові волокна, клітковина небагато		3.4																												1

		Яковлев Максимиллиан						1		1		1				мязові волокна, клітковина небагато		3.14																												0

		Чернякова Катерина						слиз багато				1				мязові волокна, клітковина, йодофільні бактерії небагато, цисти лямблій																														4

		Левченко Ярослав		1				слиз небагато		1		1				мязові волокна, клітковина, йодофільні бактерії небагато		3.75																												0

		Желдубовский Ярослав		1				1		1						мязові волокна, клітковина небагато		3.2		1				втома, ЧСС 176, задишка		1				1						1				ритм ригідний, нппнпг, порушення процесів реполяризації в міокарді лівого шлуночка, підвищення ел активності лівого шлуночка						0

		Кузнецова Каріна				Str pyogenes,  E coli		1		1						мязові волокна, клітковина небагато		4.16																												0

		Босенко Константин								1						мязові волокна, клітковина небагато		3.96		1																						1		помірний церебральний вазоспазмб венозна дисгемія		4

		Сокол Ярослав						слиз багато								мязові волокна, клітковина небагато		2.9																												0

		Сидорець Максим						слиз небагато								мязові волокна, клітковина небагато		3.2																												10

		Турчин Микола						перех епітелій, слиз багато, оксалати багато								мязові волокна, клітковина небагато		3.1						ЧСС 175, задишка, втома		1						1						1		СРРШ, НБПНПГ, помірні порушення реполяризації в міокарді лівого шлуночка						0

		Чернявська Лоліта						слиз багато								мязові волокна, клітковина небагато		2.67																												2

		Бабич Катерина		1				1								мязові волокна, клітковина небагато		3.47																												0





консультації

				консультації																		Рентген дослідження		хв анамнезу								остеопатія дні

				дерматолог		невролог		окуліст		лор		стоматолог		Ортопед		гінеколог		ендокринолог		гастроентеролог

		Бондаренко Едуард				всд по зм		1				аномалія прикусу		сколіотична постава																		6

		Беседовський Петро				всд з астеновег синдромом		1		хр комп тонзиліт, ремісія		1		сколіоз 1ст								1										3

		Денисенко Богдан		звичайні вугрі				1		1				кіфосколіоз						хр пов гастрит, ст нест ремісії з підвищеною кислотністю												5

		Сергієнко Юлія		звичайні вугрі		всд по зм		1				аномалія прикусу		кіфосколіоз						дисфункція жм				синдром сполтк дисплазії, спондилоартроз								4

		Сніжко Євгеній				всд по зм						аномалія прикусу		сколіоз				аутоімунний тиреоїдит														5

		Печаткін Владислав				всд по зм		вени розширені, повнокровні, звивисті				1												синдром Жильбера (гіпербілір)		гіпертонічний синдром						0

		Левадний Дмитро				всд по зм		ангіопатія				1		грудопоперековий сколіоз 1ст								грудопоперековий сколіоз 1ст		диспластична кардіопатія								0

		Москаленко Софія				астеноневротичний синдром на фоні всд зм типу		міопія, ангіопатія				аномалія прикусу				пубертантний період								хр гастрит								0

		Кущенко Василіса				всд по зм		ангіопатія сітківки обох очей				1						диф зоб 1-2ст, не токсичний						реактивний артрит, ремісія		кіфосколіотична постава		хр пов гастрит, ремісія		хр пієлонефрит, ремісія		0

		Кущенко Ліза				всд по зм		міопія сер ст обох очей				аномалія прикусу						диф зоб 1-2ст						дисплазія спол тк		сколіоз		плоскостопість		диспластична артропатія		0

		Дух Катя				всд по зм		1				аномалія прикусу												вт кардіоміопатія		сколіотична постава		ювен хр артрит				0

		Гончаренко Ростислав				всд по зм						аномалія прикусу		пор постави, торакалгії								шиї 1		транзиторна гібербілірубінемія								8

		Дегтярева Аліна				всд по зм з гіперкінетичним см		1				аномалія прикусу				1																0

		Кривогуз Анастасія				астеноневротичний синдром на фоні всд зм типу		ангіопатія сітківки				1		сколіотична деформація грудо-поперекового відділу хребта		1						сколіотична деформація грудо-поперекового відділу хребта		вторинна кардіопатія		інф-ал блефароконюнктивіт		алергічний дерматит				0

		Міщенко Дарина				нейропатія				хр комп тонзиліт, ринопатія														реактивний артрит колінних суглобів								0

		Борисова Жасміна		імпетиго		всд по зм		ангіоспазм 2		гострий лівобічний гайморит		ангулярний стоматит										1 б гайморит		хр поверхневий гастрит		сколіотична постава						10

		Свердлікова Катерина				всд по зм		вени розширені				аномалія прикусу												хронічний гастрит								6

		Пугачов						спазм акомодації, гіперметропія, ангіопатія сітківки обох очей				1																				3

		Беспалова						вени розширені				аномалія прикусу				1								синдром сполучнотканинної дисплазії								5

		Вітер Євген				всд по зм		міопія слабкого ступеня, ангіоспазм сітківки				санов										шийний лордоз згладжений з тенденцією  до формування кіфозу з вершиною на С4										8

		Коржов Денис						ангіопатія сітківки обох очей				аномалія прикусу						диф зоб 1ст														0

		Величко Руслан				всд по зм		міопія слабкого ступеня, астигматизм				аномалія прикусу												хр поверхневий гастрит з підвищеною кислотністю								7

		Мальований Антон				всд по гіпертон типу		алергічний конюнктивіт				аномалія прикусу												сколіоз 1 ст, хронічний тонзиліт, хр гастродуоденіт								7

		2Кулібаба Єгор				всд по гіпертон типу		ангіопатія сітківки обох очей				аномалія прикусу						аутоімунний тиреоїдит, гіпертрофічна форма														0

		2 Сенецька Катя				всд по зм		ангіопатія сітківки обох очей				аномалія прикусу												синдром збудливості								0

		Мартиненко Станіслав				всд по гіпертон типу						1												надмірна вага								1

		Красій Анастасія				всд по зм, гіперкінетичний синдром																		сколотична постава, локальн вузли								1

		Яковлев Максимиллиан				всд по зм						1												синдром збудливості								0

		Чернякова Катерина				всд по зм						1				1								артропатія, вальгусні стопи								4

		Левченко Ярослав						вени розширені				коротка вуздечка в губи												хронічний поверхневий гастрит, ремісія, хр тонзиліт ремісія								0

		Желдубовский Ярослав		юнацькі синерії		всд по зм		1				аномалія прикусу, гострий середній карієс		ювелінільний остеохондроз грудного відділу																		0

		Кузнецова Каріна				всд по зм з астенічним синдромом						аномалія прикусу												кіфосколіоз, нестабільність в шийному відділі хребта, гастродуоденіт								0

		Босенко Константин				всд по зм з гіпертонічним синдромом						аномалія прикусу		нестабільність шийного відділу хребта										хр гастродуоденіт								4

		Сокол Ярослав				всд  по кардіальному типу		міопія слабкого ступеня правого ока				аномалія прикусу		С-подібний грудопоперековий коліоз 1ст, лівобічний						хр пов гастродуоденіт з пов секрецією в ст ремісії				синдром сполучнотканинної дисплазії								0

		Сидорець Максим		висівкоподібний лишай				міопія				1								хр пов гастродуоденіт, дгр 2 типу												10

		Турчин Микола				всд по зм		1				аномалія прикусу, карієс, катаральний гінгівіт						гіпоплазія щитоподібної залози						синдром спол тк дисплазії								0

		Чернявська Лоліта				астеноневротичний синдром		ангіопатія сітківки обох очей, міопія																гіперкінетичний синдром								2

		Бабич Катерина				всд по зм		1				аномалія прикусу												гіперкінетичний синдром								0





анамнез

				дон				по рахунку дитина		м		грудь		хв		операції,травми				остеопатія дні

				дон		недо										наявні		не було

		Бондаренко Едуард		1				1		3450		1				пахова кила				6

		Беседовський Петро		1														1		3

		Денисенко Богдан		1				1		2500		24				фімоз				5

		Сергієнко Юлія		1				1		1050		30		вітряна віспа				1		4

		Сніжко Євгеній		1				1		3550		15		вітряна віспа				1		5

		Печаткін Владислав		1				1		3800				вітряна віспа				1		0

		Левадний дмитро		1				1		2900		3		вітряна віспа, краснуха				1		0

		Москаленко Софія		1				1		3000		9		вітряна віспа				1		0

		Кущенко Василіса		1				2		3200		3						1		0

		Кущенко Ліза		1				1		3250		1		вітряна віспа		струс гм				0

		Дух Катя		1				1		3480		12		вітряна віспа				1		0

		Гончаренко Ростислав		1				1		3050		12		вітряна віспа, краснуха		кесарів розтин, апендектомія				8

		Дегтярева Аліна		1				1		4650		2		вітряна віспа		кесарів розтин, пупкова кила				0

		Кривогуз Анастасія		1				3		2950		12		вітряна віспа, краснуха		перелом пр н кінцівки				0

		Міщенко Дарина		1				1		3050		3		вітряна віспа, герпес, інф-вузлова еритема				1		0

		Борисова Жасміна		1				1		3750		3						1		10

		Свердлікова Катерина				32т		1		1950		2		вітряна віспа				1		6

		Пугачов		1				1		3750		12		краснуха				1		3

		Беспалова		1				2		2850		7		вітряна віспа		звичний вивих коліна				5

		Вітер Євген		1				3		3650		5		вітряна віспа				1		8

		Коржов Денис		1				1		4000		4		вітряна віспа		кесарів розтин		1		0

		Величко Руслан		1				1		2500		1.5		вітряна віспа, краснуха, скарлатина				1		7

		Мальований Антон		1				2		3150		1		вітряна віспа, скарлатина		перелом пр вк, але без операції				7

		2Кулібаба Єгор		1										вітряна віспа						0

		2 Сенецька Катя		1										вітряна віспа		жовтяниця, кесарів розтин				0

		Мартиненко Станіслав		1				1		3550		2				пахова кила				1

		Красій Анастасія		1				1		3000		20		вітряна віспа				1		1

		Яковлев Максимиллиан		1										вітряна віспа						0

		Чернякова Катерина		1				1		3600		3		вітряна віспа				1		4

		Левченко Ярослав		1				1		3950		14		вітряна віспа		перелом пр вк, але без операції				0

		Желдубовский Ярослав		1				2		4000		2		вітряна віспа				1		0

		Кузнецова Каріна		1				1		3000		6		вітряна віспа						0

		Босенко Константин		1				1		3100		1				апендектомія				4

		Сокол Ярослав		1				1		3240		12		вітрняна віспа				1		0

		Сидорець Максим		1				1		3100		6		вітрняна віспа		варікоцеле				10

		Турчин Микола		1				1		3550		2		вітряна віспа				1		0

		Чернявська Лоліта		1				3				18		вітрняна віспа						2

		Бабич Катерина		1				1		2750		1		вітряна віспа, скарлатина				1		0





Скарги д

		0

		Головний біль		Головний біль

		Головокружіння		Головокружіння

		Втома		Втома

		Болі в обл серця після психоемоційного навантаження		Болі в обл серця після психоемоційного навантаження

		Серцебиття		Серцебиття

		Підвищення АТ		Підвищення АТ

		Болі в спині		Болі в спині

		Вразливість		Вразливість

		Нудота		Нудота

		Печія		Печія

		Біль в обл епігастрія		Біль в обл епігастрія

		Біль в гр кл		Біль в гр кл

		Біль у мязах та кістках		Біль у мязах та кістках

		Субфебрилітет		Субфебрилітет

		Дратівливість		Дратівливість

		Утруднення засипання		Утруднення засипання

		Незначне погіршення памяті		Незначне погіршення памяті

		Поверхневий сон		Поверхневий сон

		Зниження АТ		Зниження АТ

		Біль в оці на фоні зниження АТ		Біль в оці на фоні зниження АТ

		Носова кровотеча		Носова кровотеча

		Порушення осанки		Порушення осанки

		Втрата свідомості		Втрата свідомості

		Коливання АТ		Коливання АТ

		Оніміння кінчиків пальців рук		Оніміння кінчиків пальців рук

		Біль та хруст у суглобах		Біль та хруст у суглобах

		Надмірна вага		Надмірна вага

		Задишка		Задишка
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скарги

				до		головний біль		головокружіння		підвищення АТ		втома		болі в обл серця після психоемоційного навантаження		серцебиття		болі в спині		дратівливість		печія		утруднення засипання		незначне погіршення памяті		поверхневий сон		нудота		зниження АТ		біль в оці на фоні зниження АТ		носова кровотеча		вразливість		надмірна вага		біль в обл епігастрія		порушення осанки		втрата свідомості		коливання АТ		біль в гр кл		хруст у суглобах		оніміння кінчиків пальців рук		біль у суглобі		біль у мязах та кістках		субфібрилітет		задишка						після						остеопатія дні

		Бондаренко Едуард				1		1						1		1																																1																										6

		Беседовський Петро				1						1																																												1		1		1														3

		Денисенко Богдан				1				1		1		1																																																												5

		Сергієнко Юлія				1		1		1																				1								1																																				4

		Сніжко Євгеній				1						1		1		1																						1																																				5

		Гончаренко Ростислав				1		1		1		1		1		1		1																				1																																				8

		Борисова Жасміна				1														1		1		1		1		1										1												1																								10

		Свердлікова Катерина				1		1		1				1				1																																																		менший головний біль		рідше кардіалгії		менше головокружіння		6

		Пугачов Ігор				1		1						1																																																												3

		Беспалова										1																																																														5

		Вітер Євген				1		1																						1		1		1		1																																						8

		Величко Руслан				1		1				1										1								1												1		1		1																												7

		Мальований Антон				1		1		1		1		1		1		1																																																								7

		Мартиненко Станіслав				1				1		1																																																														1

		Красій Анастасія				1		1		1						1																																																										1

		Чернякова Катерина				1		1				1		1		1		1																																																								4

		Босенко Константин				1		1		1						1																																						1																				4

		Сидорець Максим				1		1						1		1																										1																																10

		Чернявська Лоліта				1						1				1																																		1								1		1														2
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				до		головний біль		головокружіння		підвищення АТ		втома		болі в обл серця після психоемоційного навантаження		серцебиття		болі в спині		дратівливість		печія		утруднення засипання		незначне погіршення памяті		поверхневий сон		нудота		зниження АТ		біль в оці на фоні зниження АТ		носова кровотеча		вразливість		надмірна вага		біль в обл епігастрія		порушення осанки		втрата свідомості		коливання АТ		біль в гр кл		хруст у суглобах		оніміння кінчиків пальців рук		біль у суглобі		біль у мязах та кістках		субфібрилітет		задишка						після						остеопатія дні

						18		12		8		10		9		9		4		1		2		1		1		1		3		1		1		1		4		0		2		1		1		1		2		0		1		1		2		2		0

		Скарги		Основна група		Контрольна група		Основна група				Контрольна група

				абс				M		m						абс		M		m						Скарги		Основна група						Контрольна група

		Головний біль		29				93.5		4.5						27		90.0		5.6								абс		M		m		абс		M		m

		Головокружіння		20				64.5		8.7						22		73.3		8.2						Головний біль		29		93.5		4.5		27		90.0		5.6

		Втома		16				51.6		9.1						14		46.7		9.3

		Болі в обл серця після психоемоційного навантаження		15				48.4		9.1						13		43.3		9.2						Головокружіння		20		64.5		8.7		22		73.3		8.2

		Серцебиття		15				48.4		9.1						16		53.3		9.3

		Підвищення АТ		13				41.9		9.0						13		43.3		9.2						Втома		16		51.6		9.1		14		46.7		9.3

		Болі в спині		7				22.6		7.6						3		10.0		5.6

		Вразливість		7				22.6		7.6						3		10.0		5.6						Болі в обл серця після психоемоційного навантаження		15		48.4		9.1		13		43.3		9.2

		Нудота		5				16.1		6.7						5		16.7		6.9

		Печія		3				9.7		5.4						2		6.7		4.6						Серцебиття		15		48.4		9.1		16		53.3		9.3

		Біль в обл епігастрія		3				9.7		5.4						6		20.0		7.4

		Біль в гр кл		3				9.7		5.4						0		0.0		0.0						Підвищення АТ		13		41.9		9.0		13		43.3		9.2

		Біль у мязах та кістках		3				9.7		5.4						2		6.7		4.6

		Субфебрилітет		3				9.7		5.4						3		10.0		5.6						Болі в спині		7		22.6		7.6		3		10.0		5.6

		Дратівливість		2				6.5		4.5						3		10.0		5.6

		Утруднення засипання		2				6.5		4.5						0		0.0		0.0						Вразливість		7		22.6		7.6		3		10.0		5.6

		Незначне погіршення памяті		2				6.5		4.5						0		0.0		0.0

		Поверхневий сон		2				6.5		4.5						0		0.0		0.0						Нудота		5		16.1		6.7		5		16.7		6.9

		Зниження АТ		2				6.5		4.5						0		0.0		0.0

		Біль в оці на фоні зниження АТ		2				6.5		4.5						2		6.7		4.6						Печія		3		9.7		5.4		2		6.7		4.6

		Носова кровотеча		2				6.5		4.5						2		6.7		4.6

		Порушення осанки		2				6.5		4.5						2		6.7		4.6						Біль в обл епігастрія		3		9.7		5.4		6		20.0		7.4

		Втрата свідомості		2				6.5		4.5						0		0.0		0.0

		Коливання АТ		2				6.5		4.5						3		10.0		5.6						Біль в гр кл		3		9.7		5.4		0		0.0		0.0

		Оніміння кінчиків пальців рук		2				6.5		4.5						0		0.0		0.0

		Біль та хруст у суглобах		2				6.5		4.5						8		26.7		8.2						Біль у мязах та кістках		3		9.7		5.4		2		6.7		4.6

		Надмірна вага		0				0.0		0.0						2		6.7		4.6

		Задишка		0				0.0		0.0						2		6.7		4.6						Субфебрилітет		3		9.7		5.4		3		10.0		5.6

		Скарги		Основна група		Контрольна група																				Дратівливість		2		6.5		4.5		3		10.0		5.6

				%

		Головний біль		93.5		90																				Утруднення засипання		2		6.5		4.5		0		0.0		0.0

		Головокружіння		64.5		73.3

		Втома		51.6		46.7																				Незначне погіршення памяті		2		6.5		4.5		0		0.0		0.0

		Болі в обл серця після психоемоційного навантаження		48.4		43.3

		Серцебиття		48.4		53.3																				Поверхневий сон		2		6.5		4.5		0		0.0		0.0

		Підвищення АТ		41.9		43.3

		Болі в спині		22.6		10																				Зниження АТ		2		6.5		4.5		0		0.0		0.0

		Вразливість		22.6		10

		Нудота		16.1		16.7																				Біль в оці на фоні зниження АТ		2		6.5		4.5		2		6.7		4.6

		Печія		9.7		16.7

		Біль в обл епігастрія		9.7		20																				Носова кровотеча		2		6.5		4.5		2		6.7		4.6

		Біль в гр кл		9.7		0

		Біль у мязах та кістках		9.7		6.7																				Порушення осанки		2		6.5		4.5		2		6.7		4.6

		Субфебрилітет		9.7		10

		Дратівливість		6.5		10																				Втрата свідомості		2		6.5		4.5		0		0.0		0.0

		Утруднення засипання		6.5		0

		Незначне погіршення памяті		6.5		0																				Коливання АТ		2		6.5		4.5		3		10.0		5.6

		Поверхневий сон		6.5		0

		Зниження АТ		6.5		0																				Оніміння кінчиків пальців рук		2		6.5		4.5		0		0.0		0.0

		Біль в оці на фоні зниження АТ		6.5		6.7

		Носова кровотеча		6.5		6.7																				Біль та хруст у суглобах		2		6.5		4.5		8		26.7		8.2

		Порушення осанки		6.5		6.7

		Втрата свідомості		6.5		0																				Надмірна вага		0		0.0		0.0		2		6.7		4.6

		Коливання АТ		6.5		10

		Оніміння кінчиків пальців рук		6.5		0																				Задишка		0		0.0		0.0		2		6.7		4.6

		Біль та хруст у суглобах		6.5		26.7

		Надмірна вага		0		6.7

		Задишка		0		6.7





Стат скарги

		Скарги		Основна група				Контрольна група																Основна				Контрольна

				M		m		M		m												1		93.5483870968		4.4853018526		90		5.5708601453

		Головний біль		93.5483870968		4.4853018526		90		5.5708601453												2		64.5161290323		8.7355251663		73.3333333333		8.2117568274

																						3		51.6129032258		9.1239584669		46.6666666667		9.2641111171

		Головокружіння		64.5161290323		8.7355251663		73.3333333333		8.2117568274												4		48.3870967742		9.1239584669		43.3333333333		9.2018655447

																						5		48.3870967742		9.1239584669		53.3333333333		9.2641111171

		Втома		51.6129032258		9.1239584669		46.6666666667		9.2641111171												6		41.935483871		9.009187125		43.3333333333		9.2018655447

																						7		22.5806451613		7.633651333		10		5.5708601453

		Болі в обл серця після психоемоційного навантаження		48.3870967742		9.1239584669		43.3333333333		9.2018655447												8		22.5806451613		7.633651333		10		5.5708601453

																						9		16.1290322581		6.7150516112		16.6666666667		6.9204566545

		Серцебиття		48.3870967742		9.1239584669		53.3333333333		9.2641111171												10		9.6774193548		5.3978066228		6.6666666667		4.6320555585

																						11		9.6774193548		5.3978066228		20		7.4278135271

		Підвищення АТ		41.935483871		9.009187125		43.3333333333		9.2018655447												12		9.6774193548		5.3978066228		0		0

																						13		9.6774193548		5.3978066228		6.6666666667		4.6320555585

		Болі в спині		22.5806451613		7.633651333		10		5.5708601453												14		9.6774193548		5.3978066228		10		5.5708601453

																						15		6.4516129032		4.4853018526		10		5.5708601453

		Вразливість		22.5806451613		7.633651333		10		5.5708601453												16		6.4516129032		4.4853018526		0		0

																						17		6.4516129032		4.4853018526		0		0

		Нудота		16.1290322581		6.7150516112		16.6666666667		6.9204566545												18		6.4516129032		4.4853018526		0		0

																						19		6.4516129032		4.4853018526		0		0

		Печія		9.6774193548		5.3978066228		6.6666666667		4.6320555585												20		6.4516129032		4.4853018526		6.6666666667		4.6320555585

																						21		6.4516129032		4.4853018526		6.6666666667		4.6320555585

		Біль в обл епігастрія		9.6774193548		5.3978066228		20		7.4278135271												22		6.4516129032		4.4853018526		6.6666666667		4.6320555585

																						23		6.4516129032		4.4853018526		0		0

		Біль в гр кл		9.6774193548		5.3978066228		0		0												24		6.4516129032		4.4853018526		10		5.5708601453

																						25		6.4516129032		4.4853018526		0		0

		Біль у мязах та кістках		9.6774193548		5.3978066228		6.6666666667		4.6320555585												26		6.4516129032		4.4853018526		26.6666666667		8.2117568274

																						27		0		0		6.6666666667		4.6320555585

		Субфебрилітет		9.6774193548		5.3978066228		10		5.5708601453												28		0		0		6.6666666667		4.6320555585

		Дратівливість		6.4516129032		4.4853018526		10		5.5708601453

		Утруднення засипання		6.4516129032		4.4853018526		0		0

		Незначне погіршення памяті		6.4516129032		4.4853018526		0		0

		Поверхневий сон		6.4516129032		4.4853018526		0		0

		Зниження АТ		6.4516129032		4.4853018526		0		0

		Біль в оці на фоні зниження АТ		6.4516129032		4.4853018526		6.6666666667		4.6320555585

		Носова кровотеча		6.4516129032		4.4853018526		6.6666666667		4.6320555585

		Порушення осанки		6.4516129032		4.4853018526		6.6666666667		4.6320555585

		Втрата свідомості		6.4516129032		4.4853018526		0		0

		Коливання АТ		6.4516129032		4.4853018526		10		5.5708601453

																		Біль та хруст у суглобах статистично частіше (p<0,05) зустрічається у контрольній групі, що може бути пов

		Оніміння кінчиків пальців рук		6.4516129032		4.4853018526		0		0

		Біль та хруст у суглобах		6.4516129032		4.4853018526		26.6666666667		8.2117568274

						(p<0,05)				(p<0,05)

		Надмірна вага		0		0		6.6666666667		4.6320555585

		Задишка		0		0		6.6666666667		4.6320555585
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Венозний відтік утруднений у вертебро-базилярному басейні2583,3
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Мал. 4.5. Дані УЗД серця у досліджуваних групах..	Характеризуючи показники САТ при проведенні КОП у контрольній та основній групах, потрібно зазначити, що в обох групах вони мають однакову тенденцію до зниження при ортостазі до лікування. Однак після лікування на перших хвилинах ортоположення показники САТ в основній групі мають тенденцію до зростання на відміну від контрольної групи. Це свідчить на користь збільшення фракції викиду серця, збільшення сили серця і опосередковано свідчить про активацію симпатичного відділу ВНС для збереження гомеостазу в умовах вертикального положення. 
	У контрольній групі показники САТ не мають тенденції до змін після лікування на відміну від основної групи(мал. 4.6 та 4.7).
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КІГ

		підвищена
Функція гуморальних каналів		підвищена
Функція гуморальних каналів

		знижена		знижена
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поч КІГ

																		КІГ

		основна група																ф						ПНС						СНС						Компенсаторні						Вегетативна реактивність

		ПІБ		стать		вік		м		зріст		ІМТ		ліжко-дні		остеопатія дні		знижена		підвищена		не пор		знижений		н		підвищена		знижений		нормальна		підвищений		Слабкі		не порушені		напружені		Гіперсимпатикотонічна		н		асимпатикотончна

		Бондаренко Едуард		1		11		44		149		19.8189270754		8.0		6.0		1.0						1										1						1				1

		Беседовський Петро		1		12		31.5		150		14		7.0		3.0				1.0								1						1		1								1

		Денисенко Богдан		1		16		68.9		181		21.0311040567		10.0		5.0		1.0						1										1						1		1

		Сергієнко Юлія		2		15		55.5		167		19.9003191222		10.0		4.0				1.0				1										1						1				1

		Сніжко Євгеній		1		15		49		178		15.465219038		10.0		5.0				1.0								1				1				1						1

		Гончаренко Ростислав		1		11		35.5		156		14.5874424721		12.0		8.0		1.0						1										1						1				1

		Борисова Жасміна		2		12		41.5		151		18.2009560984		19.0		10.0		1.0										1				1				1						1

		Свердлікова Катерина		2		15		63.3		167		22.6971207286		15.0		6.0				1.0								1		1						1								1

		Пугачов Ігор		1		17		67		179		20.9107081552		6.0		3.0				1.0						1								1				1						1

		Беспалова		2		13		34.5		152		14.9324792244		17.0		5.0		1.0						1										1						1		1

		Вітер Євген		1		16		67		185		19.5763330898		12.0		8.0				1.0						1						1				1						1

		Величко Руслан		1		16		55.5		175		18.1224489796		11.0		7.0				1.0				1										1				1						1

		Мальований Антон		1		17		75.5		189		21.136026427		13.0		7.0		1.0						1										1						1				1

		Мартиненко Станіслав		1		15		93.5		182		28.2272672383		5.0		1.0						1						1						1				1				1

		Красій Анастасія		2		12		58.5		170		20.2422145329		5.0		1.0		1.0								1								1						1		1

		Чернякова Катерина		2		15		66		180		20.3703703704		7.0		4.0				1.0				1										1						1						1

		Босенко Константин		1		16		82		172		27.7176852353		9.0		4.0						1		1										1						1						1

		Сидорець Максим		1		16		49.5		174		16.3495838288		9.0		10.0				1.0						1								1		1						1

		Чернявська Лоліта		2		15		65		170		22.491349481		8.0		2.0		1.0						1										1						1				1

						14.4736842105		58.0631578947		169.8421052632		19.7777660607		10.2		5.2		8.0		9.0		2		10		4		5		1		3		15		6		3		10		8		9		2

														Характеристики КІГ				Основна група		Контрольна група

				12д		63.1578947368		%						Функція гуморальних каналів		підвищена		48.4		60.0

				7м		36.8421052632		%								знижена		41.9		23.3

																не порушена		9.7		16.7

														Активність ПСНС		знижена		51.6		60.0

																підвищена		25.8		23.3

																нормальна		22.6		16.7

														Активність СНС		підвищена		77.4		76.7

																нормальна		16.1		13.3

																знижена		6.5		10.0

														Компенсаторні механізми		напружені		51.6		46.7

																слабкі		32.3		36.7

																не порушені		16.1		16.7

														Вегетативна реактивність		нормальна		48.4		63.3

																гіперсимпатикотонічна		41.9		30.0

																асимпатикотонічна		9.7		6.7

																		31.0		30.0

																										Основна група				Контрольна група

																										М		m		М		m

																								Дівчатка		64.52		8.74		53.33		9.26

																								Хлопчики		35.48		8.74		46.67		9.26

								Основна група				Контрольна група

								Абс		%		Абс		%

						Дівчатка		20		64.4		16		53.3

						Хлопчики		11		35.5		14		46.7

				Основна група		Контрольна група		Основна група		Контрольна група

				Абс				%

		Дівчатка		20		16		64.4		53.3

		Хлопчики		11		14		35.5		46.7

		Характеристики РЕГ		Основна група				Контрольна група				Характеристики РЕГ		Основна група				Контрольна група

				абс		%		абс		%				M		m		M		m

		Дистонія за гіпертонічним типом		26		83.9		19		63.3		Дистонія за гіпертонічним типом		83.9		6.7		63.3		8.9

		Венозний відтік утруднений у вертебро-базилярному басейні		21		67.7		25		83.3

		Венозний відтік утруднений у басейні сонної артерії		16		51.6		16		53.3		Венозний відтік утруднений у вертебро-базилярному басейні		67.7		8.5		83.3		6.9

		Пульсове кровонаповнення в нормі		13		41.9		22		73.3

		Пульсове кровонаповнення знижене		10		32.3		5		16.7		Венозний відтік утруднений у басейні сонної артерії		51.6		9.1		53.33		9.26

		Венозний відтік збережений		10		32.3		5		16.7

		Пульсове кровонаповнення підвищене		8		25.8		0		0		Пульсове кровонаповнення в нормі		41.94		9.01		73.33		8.21

		Тонус судин підвищений		5		16.1		5		16.7						*p<0,05				*p<0,05

		Тонус судин знижений		0		0		0		0		Пульсове кровонаповнення знижене		32.26		8.53		16.67		6.92

		Тонус судин в нормі		0		0		3		10

		Дистонія за гіпотонічним типом		0		0		5		16.7		Венозний відтік збережений		32.26		8.53		16.67		6.92

												Пульсове кровонаповнення підвищене		25.81		7.99		0		0

																*p<0,01				*p<0,01

												Тонус судин підвищений		16.13		6.72		16.67		6.92

												Тонус судин знижений		0		0		0		0

												Тонус судин в нормі		0		0		10.00		5.57

												Дистонія за гіпотонічним типом		0		0		16.13		6.72

																*p<0,05				*p<0,05





поч КІГ

		



Дівчатка

Хлопчики



стат КИг

		Характеристики				Основна група				Контрольна група				Основна група				Контрольна група						Характеристики				Основна група				Контрольна група				Основна група				Контрольна група

		КІГ				M		m		M		m		абс		%		абс		%				КІГ				M		m		M		m		абс		%		абс		%

		Функція		підвищена		48.3870967742		9.1239584669		60		9.0971765229		15		48.4		18		60				Функція гуморальних каналів		підвищена		48.4		9.1		60.0		9.1

		гуморальних		знижена		41.935483871		9.009187125		23.3333333333		7.8540323245		13		41.9		7		23.3

		каналів		не порушена		9.6774193548		5.3978066228		16.6666666667		6.9204566545		3		9.7		5		16.7						знижена		41.9		9.0		23.3		7.9

		Активність		знижена		51.6129032258		9.1239584669		60		9.0971765229		16		51.6		18		60						не порушена		9.7		5.4		16.7		6.9

		ПСНС		підвищена		25.8064516129		7.9888927402		23.3333333333		7.8540323245		8		25.8		7		23.3				Активність ПСНС		знижена		51.6		9.1		60.0		9.1

				нормальна		22.5806451613		7.633651333		16.6666666667		6.9204566545		7		22.6		5		16.7

		Активність		підвищена		77.4193548387		7.633651333		76.6666666667		7.8540323245		24		77.4		23		76.7						підвищена		25.8		8.0		23.3		7.9

		СНС		нормальна		16.1290322581		6.7150516112		13.3333333333		6.3124276863		5		16.1		4		13.3

				знижена		6.4516129032		4.4853018526		10		5.5708601453		2		6.5		3		10						нормальна		22.6		7.6		16.7		6.9

		Компенсаторні механізми		напружені		51.6129032258		9.1239584669		46.6666666667		9.2641111171		16		51.6		14		46.7

				слабкі		32.2580645161		8.5346816486		36.6666666667		8.9485545398		10		32.3		11		36.7				Активність СНС		підвищена		77.4		7.6		76.7		7.9

				не порушені		16.1290322581		6.7150516112		16.6666666667		6.9204566545		5		16.1		5		16.7

		Вегетативна реактивність		нормальна		48.3870967742		9.1239584669		63.3333333333		8.9485545398		15		48.4		19		63.3						нормальна		16.1		6.7		13.3		6.3

				гіперсимпати-котонічна		41.935483871		9.009187125		30		8.509629434		13		41.9		9		30

				асимпатикотонічна		9.6774193548		5.3978066228		6.6666666667		4.6320555585		3		9.7		2		6.7						знижена		6.5		4.5		10.0		5.6

																								Компенсаторні механізми		напружені		51.6		9.1		46.7		9.3

																										слабкі		32.3		8.5		36.7		8.9

																										не порушені		16.1		6.7		16.7		6.9

																								Вегетативна реактивність		нормальна		48.4		9.1		63.3		8.9

																										гіперсимпати-котонічна		41.9		9.0		30.0		8.5

																										асимпатикотонічна		9.7		5.4		6.7		4.6





РЕГ лист

		Характеристики РЕГ		Характеристики РЕГ

		Дистонія за гіпертонічним типом		Дистонія за гіпертонічним типом

		Венозний відтік утруднений у вертебро-базилярному басейні		Венозний відтік утруднений у вертебро-базилярному басейні

		Венозний відтік утруднений у басейні сонної артерії		Венозний відтік утруднений у басейні сонної артерії

		Пульсове кровонаповнення в нормі		Пульсове кровонаповнення в нормі

		Пульсове кровонаповнення знижене		Пульсове кровонаповнення знижене

		Венозний відтік збережений		Венозний відтік збережений

		Пульсове кровонаповнення підвищене		Пульсове кровонаповнення підвищене

		Тонус судин підвищений		Тонус судин підвищений

		Тонус судин знижений		Тонус судин знижений

		Тонус судин в нормі		Тонус судин в нормі

		Дистонія за гіпотонічним типом		Дистонія за гіпотонічним типом



Основна група

Контрольна група
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РЕГ

				РЕГ																														остеопатія дні

				Пульсове кровонаповнення						Асиметрія				Тонус судин

				знижене		норма		Підвищено		Наявна		Відсутня		Норма		Підвищений		Знижений		Дистонія				Венозний відтік

																				гіпертонус		гіпотонус		збережений		Утруднення

																										сонна		вертебро-базилярний басейн

		Бондаренко Едуард																																6

		Беседовський Петро				1														1						1		1						3

		Денисенко Богдан		сонна								1								1						1		1						5

		Сергієнко Юлія						вб справа								1												1						4

		Сніжко Євгеній				1						1								1				1										5

		Гончаренко Ростислав				1		справа		1						1										1		1						8

		Борисова Жасміна				1						1								1				1										10

		Свердлікова Катерина				1						1								1								1						6

		Пугачов																																3

		Беспалова																																5

		Вітер Євген		1 (сонна)								1								1						1		1						8

		Величко Руслан						вб злегка підвищено справа				1								1				1										7

		Мальований Антон		сонна						лівосто вб										1						1		1						7

		Мартиненко Станіслав																																1

		Красій Анастасія																																1

		Чернякова Катерина																																4

		Босенко Константин				1						1								1				1										4

		Сидорець Максим		1						лівостороння										1						1		1						10

		Чернявська Лоліта																																2

				1		6		3		1		7				2				10				4		6		8

				2						3

				3		6		3		4		7				2				10				4		6		8

				15.7894736842		31.5789473684		15.7894736842		21.0526315789		36.8421052632				10.5263157895				52.6315789474				21.0526315789		31.5789473684		42.1052631579

																								збережений		утруднений		73.6842105263

																						21		79

				12		%						11		%

		збережений венозний відтік		4		33.3333333333				збережений венозний відтік		2		18.1818181818

		утруднений		8		66.6666666667				утруднений		9		81.8181818182

		тонус судин								тонус судин		1		9.0909090909

		підвищений		2		16.6666666667				підвищений		2		18.1818181818

		дистонія за гіпер		10		83.3333333333				дистонія за гіпер		10		90.9090909091

				8		9

				12		11

										venous outflow was obstructed in 66,7% (control group) and in 81,8% (study group)

		осн																						к

																Пульсове кровонаповнення в нормі 13 (41,9%), дистонія судин головного мозку за гіпертонічним типом - 26 (83,9%), венозний відтік утруднений у вертебро-базилярному басейні - 21 (67,7%).

																																														Пульсове кровонаповнення в нормі - 22 (73,3%), дистонія судин за гіпертонічним типом 19 (63,3%), венозний відтік утруднений у вертебро-базилярному басейні - 25 (83,3%).

				Основна група		Контрольна група		Основна група		Контрольна група

		Характеристики РЕГ		Абс		Абс		%		%

		Дистонія за гіпертонічним типом		26		19		83.9		63.3								Control group		Study group

		Венозний відтік утруднений у вертебро-базилярному басейні		21		25		67.7		83.3						Obstructed venous outflow		83.3		67.7																		5		16.7

		Венозний відтік утруднений у басейні сонної артерії		16		16		51.6		53.3						Sufficient venous outflow		16.7		32.3																		22		73.3

		Пульсове кровонаповнення в нормі		13		22		41.9		73.3																												0		0

		Пульсове кровонаповнення знижене		10		5		32.3		16.7																												0		0

		Венозний відтік збережений		10		5		32.3		16.7																												3		10

		Пульсове кровонаповнення підвищене		8		0		25.8		0																												5		16.7

		Тонус судин підвищений		5		5		16.1		16.7																												5		16.7

		Тонус судин знижений		0		0		0		0																												19		63.3

		Тонус судин в нормі		0		3		0		10																												5		16.7

		Дистонія за гіпотонічним типом		0		5		0		16.7																												16		53.3

																																						25		83.3
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Obstructed venous outflow

Sufficient venous outflow

Rheoencephalography



ЕКГ

				ритм				рег				ЕВС						синус дих арит						порушення вншл провідності						Синдром РРШ				брадиаритмія				міграція св ритму		суправентрикулярна екстрасистолія		скорочення QT		АВ блокада		скорочення PQ		Тахікардія		брадикардія		СА блокада 2ст 1 типу		порушення процесів реполяризації в міокарді верхівки		синдром надшлуночкового гребника		остеопатія дні

				синусовий		не син		не рег		рег		н		праворуч		ліворуч		виражена		наявна		відсутня		локальні		відсутні		НБПНПГ		наявний		відсутній		виражена		помірна								1ст				помірна		помрна

		Бондаренко Едуард		1				1						1										1						1																		1										6

		Беседовський Петро				1		1								вертикальна		1						1						1				1				1																				3

		Денисенко Богдан		1				1								вертикальна				1				1						1																												5

		Сергієнко Юлія		1						1						вертикальна								1						1																				1								4

		Сніжко Євгеній		1						1		1																1		1																												5

		Печаткін Владислав		1				1				1						1										1		1																1				1								0

		Левадний дмитро		1				1								вертикальна		1						1						1				1																								0

		Москаленко Софія				передсердний				1						вертикальна								1						1																												0

		Кущенко Василіса		1						1		1																				1														1				1						1		0

		Кущенко Ліза		1						1		1												1						1																												0

		Дух Катя		1				1								вертикальне												1		1						1																1						0

		Гончаренко Ростислав				1		1				1						1										1		1								1														1						8

		Дегтярева Аліна		1						1						вертикальне												1				1																1										0

		Кривогуз Анастасія		1				1								вертикальне		1						1						1																												0

		Міщенко Дарина		1						1		1												1						1																												0

		Борисова Жасміна		1				1				1						1						1						1																												10

		Свердлікова Катерина				1		1				1												1						1				1				1		1																		6

		Пугачов		1				1						1										1						1												1																3

		Беспалова		1				1				1												1						1																												5

		Вітер Євген				1				1		1												1						1				1				1						1														8

		Коржов Денис		1				1				1						1										1				1																										0

		Величко Руслан				1				1		1																1		1						1		1				1																7

		Мальований Антон				1		1								вертикальне								1						1								1										1										7

		2Кулібаба Єгор		1						1		1												1						1																												0

		2 Сенецька Катя																																																								0

		Мартиненко Станіслав		1				1				1						1										1		1																				1								1

		Красій Анастасія		1				1								вертикальне		1						1						1																						1						1

		Яковлев Максимиллиан		1						1						вертикальне														1																												0

		Чернякова Катерина				передсердний		1								вертикальне				1								1		1																												4

		Левченко Ярослав		1				1						1						1				1						1																1												0

		Желдубовский Ярослав		1						1						вертикальне												1				1																1										0

		Кузнецова Каріна				1		1				1								1				1						1								1																				0

		Босенко Константин		1						1						вертикальне								1						1																												4

		Сокол Ярослав				передсердний		1								вертикальне														1																				1				1				0

		Сидорець Максим				1				1		1												1						1								1												1								10

		Турчин Микола				1		1								вертикальне				1				1						1								1																				0

		Чернявська Лоліта				1				1						вертикальне												1		1								1		1																		2

		Бабич Катерина		1				1				1								1				1						1																												0





УЗД

				УЗД щитовидної залози				УЗД кол сугл						УЗД ОЧП						УЗД серця																																						остеопатія дні

				Вікова норма						печінка, селезінка		н		ДЖВП				нирки		Функціонуюче овальне вікно		АРХЛШ		ПМК 1 в межах стулок		Брадиаритмія		Функціональна регургітація на ПК та МК		систолічна екскурсія мшп				фіброз		Брадикардія		Тахікардія		ВВС		Тахіаритмія		мітральна, тр, легенева недостатність		дилятація лівих відділів серця		зменшення фракції викиду лівого шлуночка		ознаки тканинної дисплазії		птк		помірна легенева недостатність		дилятація правих відділів серця

														гіпо		гіпер														н		знижена								комбінована аортальна вада з перевагою аортальної недостатності				помірна

		Бондаренко Едуард								гепатомегалія														1				1																														6

		Беседовський Петро								загиб жм								подвоєння члк справа						1																																		3

		Денисенко Богдан		1						диф зміни в підшлунковій залозі, селезінці												1		1				1																														5

		Сергієнко Юлія		1						реактивні зміни в підшлунковій залозі												1		1				1																														4

		Сніжко Євгеній				дифузні зміни щитоподібної залози				диф зміни печінки, селезінки								подвоєння правої нирки				1		1				1																						1		1						5

		Печаткін Владислав		1								1																																														0

		Левадний дмитро								помірна гепатомегалія												1		1				1																														0

		Москаленко Софія				аутоімунний тиреоїдит, диф зоб 1ст				Дисхолія, реактивні зміни в підшлункові залозі												1																																				0

		Кущенко Василіса				диф зоб 1ст						1										1						1																														0

		Кущенко Ліза				диф зоб 1ст		1		реактивні зміни в підшлунковій залозі, селезінці												1						1																														0

		Дух Катя		1				1		стійкий загиб жм, дисхолія														1				1								1																						0

		Гончаренко Ростислав		1														неповне подвоєння члк лівої нирки				1						1																														8

		Дегтярева Аліна		1						дисхолія												1		1				1																														0

		Кривогуз Анастасія				кістозне утвор правої долі				реактивні зміни в печінці												1		1				1																														0

		Міщенко Дарина						реактивний артрит, зал явища синовіїту																																																		0

		Борисова Жасміна		1										1						1		1		1		1		1																														10

		Свердлікова Катерина										1										1						1				1																										6

		Пугачов		1								1										1		1																																		3

		Беспалова		1								1										1		1				1						передньої стулки мітрального клапана																								5

		Вітер Євген		1														подвоєння правої нирки																		1																						8

		Коржов Денис				диф зміни по типу дифузного зобу				гепатомегалія, спленомегалія														1				1																														0

		Величко Руслан		1						реактивні зміни печінки												1		1												1																						7

		Мальований Антон				диф зміни по типу дифузного зобу												пієлоектазія лівої нирки				1		1				1										1																				7

		2Кулібаба Єгор								гепатоспленомегалія, диф зміни в селезінці																								стулок аорти		1				1				1		1												0

		2 Сенецька Катя												1						Норма везде																																						0

		Мартиненко Станіслав		1						гепатомегалія, диспанкреатизм												1																																				1

		Красій Анастасія				диф зоб 1 ст				гастропатія												1																1																				1

		Яковлев Максимиллиан		1								1										1																																				0

		Чернякова Катерина		1								1												1				1																														4

		Левченко Ярослав		1						дифузні зміни підшлункової залози																												1																				0

		Желдубовский Ярослав		1						помірна гепатомегалія				1										1				1										1																				0

		Кузнецова Каріна		1								1										1		1				1										1																				0

		Босенко Константин		1								1										1						1																														4

		Сокол Ярослав		1						диспанкреатизм										1		1		1				1								1												1		1								0

		Сидорець Максим		1						s-подібна форма жм, помірна спленомегалія								подвоєння члн пр нирки				1		1												1														1		1		1				10

		Турчин Микола				незначна гіпоплазія лівої частки						1										1		1				1																						1								0

		Чернявська Лоліта																		1		1		1																		1		без м										1		1		2

		Бабич Катерина		1								1												1				1										1																				0





аналізи

				мазок зіва та носа				Аналіз сечі		глюкоза сечі		Ентеробіоз		копрограма				Холестерин		Глюкоза крові				ВЕМ																		Допплер судин головного мозку		транскраніальне сканування судин головного мозку		остеопатія дні

				не виявлено				н		н		не виявлено		варіант норми						н				Критерии прекращения проби		толерантність				фізична працездатність						Реакція ССС на нав				зміни Екг		н

																										помірно знижена				низька		середня		висока		гіпотонічна		адекватна

		Бондаренко Едуард						пер еп, слиз та оксалати небагато						волокна, клітковина небагато				4.4																												6

		Беседовський Петро				St aureus		фосфати багато						волокна, клітковина, крохмальні зерна небагато																																3

		Денисенко Богдан				St aureus, STr pyogenus								волокна, клітковина, крохмальні зерна небагато				3.87						ЧСС 189, пом задишка		1						1						1		лок пор вншл провідності без сповільнення, СРРШ, підвищення ел активності правого передсердя, лівого шлуночка						5

		Сергієнко Юлія						оксалати небагато						волокна, клітковина, крохмальні зерна небагато				3.9								1						1				1										4

		Сніжко Євгеній												волокна, клітковина небагато				3.9						втома		1				1						1				нбпнпг, сррш, одиничні передсердні екстрасистоли, підвищення ел активності правого передсердя						5

		Печаткін Владислав						слиз, оксалати багато						волокна, жир, клітковина небагато				1.73																												0

		Левадний дмитро						1						волокна, клітковина небагато				5.2																												0

		Москаленко Софія						1						волокна, клітковина небагато				3.9																												0

		Кущенко Василіса		1				E coli						волокна, клітковина, йод бактерії небагато																																0

		Кущенко Ліза				St aureus								волокна, клітковина небагато				2.9																												0

		Дух Катя												волокна, клітковина небагато				2.7																												0

		Гончаренко Ростислав		1										волокна, клітковина небагато				3.8						втома, задишка		1				1						1				нбпнпг, СРРШ		1		пом церебральний вазоспазм		8

		Дегтярева Аліна				St aureus		слиз небагато						волокна, клітковина небагато				3.12																												0

		Кривогуз Анастасія						дріжжеві гриби небагато						волокна, клітковина, йод бактерії небагато				3.9																												0

		Міщенко Дарина		1				слиз багато						волокна, клітковина небагато				3.36																												0

		Борисова Жасміна		1				1		1		1		1				2.77		1																										10

		Свердлікова Катерина				Str pyogenes		1				1				мязові волокна, клітковина небагато		3.4		1																										6

		Пугачов						оксалати,фосфати		1		1				мязові волокна, клітковина небагато		3.14																												3

		Беспалова						1		1		1				мязові волокна, клітковина небагато		3.32		1																										5

		Вітер Євген						1		1		1				мязові волокна, клітковина небагато		3.4		1																										8

		Коржов Денис		1				1		1		1				мязові волокна, клітковина, крохмал небагато, цисти лямблій		3.8		1				втома		1						1				1				диф порушення реполяризації						0

		Величко Руслан						1		1		1				мязові волокна, клітковина небагато		3.04		1				ЧСС 172, втома		1						1						1		диф порушення реполяризації, нппнпг, СРРШ						7

		Мальований Антон				Str pyogenes		слиз небагато		1		1				мязові волокна, клітковина, крохмал небагато		3.4		1																										7

		2Кулібаба Єгор						1		1		1				мязові волокна, клітковина небагато		3.6		1																										0

		2 Сенецька Катя						1		1						мязові волокна, клітковина небагато																														0

		Мартиненко Станіслав						оксалати небагато		1		1				мязові волокна, клітковина небагато		4.8																												1

		Красій Анастасія						1		1		1				мязові волокна, клітковина небагато		3.4																												1

		Яковлев Максимиллиан						1		1		1				мязові волокна, клітковина небагато		3.14																												0

		Чернякова Катерина						слиз багато				1				мязові волокна, клітковина, йодофільні бактерії небагато, цисти лямблій																														4

		Левченко Ярослав		1				слиз небагато		1		1				мязові волокна, клітковина, йодофільні бактерії небагато		3.75																												0

		Желдубовский Ярослав		1				1		1						мязові волокна, клітковина небагато		3.2		1				втома, ЧСС 176, задишка		1				1						1				ритм ригідний, нппнпг, порушення процесів реполяризації в міокарді лівого шлуночка, підвищення ел активності лівого шлуночка						0

		Кузнецова Каріна				Str pyogenes,  E coli		1		1						мязові волокна, клітковина небагато		4.16																												0

		Босенко Константин								1						мязові волокна, клітковина небагато		3.96		1																						1		помірний церебральний вазоспазмб венозна дисгемія		4

		Сокол Ярослав						слиз багато								мязові волокна, клітковина небагато		2.9																												0

		Сидорець Максим						слиз небагато								мязові волокна, клітковина небагато		3.2																												10

		Турчин Микола						перех епітелій, слиз багато, оксалати багато								мязові волокна, клітковина небагато		3.1						ЧСС 175, задишка, втома		1						1						1		СРРШ, НБПНПГ, помірні порушення реполяризації в міокарді лівого шлуночка						0

		Чернявська Лоліта						слиз багато								мязові волокна, клітковина небагато		2.67																												2

		Бабич Катерина		1				1								мязові волокна, клітковина небагато		3.47																												0





консультації

				консультації																		Рентген дослідження		хв анамнезу								остеопатія дні

				дерматолог		невролог		окуліст		лор		стоматолог		Ортопед		гінеколог		ендокринолог		гастроентеролог

		Бондаренко Едуард				всд по зм		1				аномалія прикусу		сколіотична постава																		6

		Беседовський Петро				всд з астеновег синдромом		1		хр комп тонзиліт, ремісія		1		сколіоз 1ст								1										3

		Денисенко Богдан		звичайні вугрі				1		1				кіфосколіоз						хр пов гастрит, ст нест ремісії з підвищеною кислотністю												5

		Сергієнко Юлія		звичайні вугрі		всд по зм		1				аномалія прикусу		кіфосколіоз						дисфункція жм				синдром сполтк дисплазії, спондилоартроз								4

		Сніжко Євгеній				всд по зм						аномалія прикусу		сколіоз				аутоімунний тиреоїдит														5

		Печаткін Владислав				всд по зм		вени розширені, повнокровні, звивисті				1												синдром Жильбера (гіпербілір)		гіпертонічний синдром						0

		Левадний Дмитро				всд по зм		ангіопатія				1		грудопоперековий сколіоз 1ст								грудопоперековий сколіоз 1ст		диспластична кардіопатія								0

		Москаленко Софія				астеноневротичний синдром на фоні всд зм типу		міопія, ангіопатія				аномалія прикусу				пубертантний період								хр гастрит								0

		Кущенко Василіса				всд по зм		ангіопатія сітківки обох очей				1						диф зоб 1-2ст, не токсичний						реактивний артрит, ремісія		кіфосколіотична постава		хр пов гастрит, ремісія		хр пієлонефрит, ремісія		0

		Кущенко Ліза				всд по зм		міопія сер ст обох очей				аномалія прикусу						диф зоб 1-2ст						дисплазія спол тк		сколіоз		плоскостопість		диспластична артропатія		0

		Дух Катя				всд по зм		1				аномалія прикусу												вт кардіоміопатія		сколіотична постава		ювен хр артрит				0

		Гончаренко Ростислав				всд по зм						аномалія прикусу		пор постави, торакалгії								шиї 1		транзиторна гібербілірубінемія								8

		Дегтярева Аліна				всд по зм з гіперкінетичним см		1				аномалія прикусу				1																0

		Кривогуз Анастасія				астеноневротичний синдром на фоні всд зм типу		ангіопатія сітківки				1		сколіотична деформація грудо-поперекового відділу хребта		1						сколіотична деформація грудо-поперекового відділу хребта		вторинна кардіопатія		інф-ал блефароконюнктивіт		алергічний дерматит				0

		Міщенко Дарина				нейропатія				хр комп тонзиліт, ринопатія														реактивний артрит колінних суглобів								0

		Борисова Жасміна		імпетиго		всд по зм		ангіоспазм 2		гострий лівобічний гайморит		ангулярний стоматит										1 б гайморит		хр поверхневий гастрит		сколіотична постава						10

		Свердлікова Катерина				всд по зм		вени розширені				аномалія прикусу												хронічний гастрит								6

		Пугачов						спазм акомодації, гіперметропія, ангіопатія сітківки обох очей				1																				3

		Беспалова						вени розширені				аномалія прикусу				1								синдром сполучнотканинної дисплазії								5

		Вітер Євген				всд по зм		міопія слабкого ступеня, ангіоспазм сітківки				санов										шийний лордоз згладжений з тенденцією  до формування кіфозу з вершиною на С4										8

		Коржов Денис						ангіопатія сітківки обох очей				аномалія прикусу						диф зоб 1ст														0

		Величко Руслан				всд по зм		міопія слабкого ступеня, астигматизм				аномалія прикусу												хр поверхневий гастрит з підвищеною кислотністю								7

		Мальований Антон				всд по гіпертон типу		алергічний конюнктивіт				аномалія прикусу												сколіоз 1 ст, хронічний тонзиліт, хр гастродуоденіт								7

		2Кулібаба Єгор				всд по гіпертон типу		ангіопатія сітківки обох очей				аномалія прикусу						аутоімунний тиреоїдит, гіпертрофічна форма														0

		2 Сенецька Катя				всд по зм		ангіопатія сітківки обох очей				аномалія прикусу												синдром збудливості								0

		Мартиненко Станіслав				всд по гіпертон типу						1												надмірна вага								1

		Красій Анастасія				всд по зм, гіперкінетичний синдром																		сколотична постава, локальн вузли								1

		Яковлев Максимиллиан				всд по зм						1												синдром збудливості								0

		Чернякова Катерина				всд по зм						1				1								артропатія, вальгусні стопи								4

		Левченко Ярослав						вени розширені				коротка вуздечка в губи												хронічний поверхневий гастрит, ремісія, хр тонзиліт ремісія								0

		Желдубовский Ярослав		юнацькі синерії		всд по зм		1				аномалія прикусу, гострий середній карієс		ювелінільний остеохондроз грудного відділу																		0

		Кузнецова Каріна				всд по зм з астенічним синдромом						аномалія прикусу												кіфосколіоз, нестабільність в шийному відділі хребта, гастродуоденіт								0

		Босенко Константин				всд по зм з гіпертонічним синдромом						аномалія прикусу		нестабільність шийного відділу хребта										хр гастродуоденіт								4

		Сокол Ярослав				всд  по кардіальному типу		міопія слабкого ступеня правого ока				аномалія прикусу		С-подібний грудопоперековий коліоз 1ст, лівобічний						хр пов гастродуоденіт з пов секрецією в ст ремісії				синдром сполучнотканинної дисплазії								0

		Сидорець Максим		висівкоподібний лишай				міопія				1								хр пов гастродуоденіт, дгр 2 типу												10

		Турчин Микола				всд по зм		1				аномалія прикусу, карієс, катаральний гінгівіт						гіпоплазія щитоподібної залози						синдром спол тк дисплазії								0

		Чернявська Лоліта				астеноневротичний синдром		ангіопатія сітківки обох очей, міопія																гіперкінетичний синдром								2

		Бабич Катерина				всд по зм		1				аномалія прикусу												гіперкінетичний синдром								0





анамнез

				дон				по рахунку дитина		м		грудь		хв		операції,травми				остеопатія дні

				дон		недо										наявні		не було

		Бондаренко Едуард		1				1		3450		1				пахова кила				6

		Беседовський Петро		1														1		3

		Денисенко Богдан		1				1		2500		24				фімоз				5

		Сергієнко Юлія		1				1		1050		30		вітряна віспа				1		4

		Сніжко Євгеній		1				1		3550		15		вітряна віспа				1		5

		Печаткін Владислав		1				1		3800				вітряна віспа				1		0

		Левадний дмитро		1				1		2900		3		вітряна віспа, краснуха				1		0

		Москаленко Софія		1				1		3000		9		вітряна віспа				1		0

		Кущенко Василіса		1				2		3200		3						1		0

		Кущенко Ліза		1				1		3250		1		вітряна віспа		струс гм				0

		Дух Катя		1				1		3480		12		вітряна віспа				1		0

		Гончаренко Ростислав		1				1		3050		12		вітряна віспа, краснуха		кесарів розтин, апендектомія				8

		Дегтярева Аліна		1				1		4650		2		вітряна віспа		кесарів розтин, пупкова кила				0

		Кривогуз Анастасія		1				3		2950		12		вітряна віспа, краснуха		перелом пр н кінцівки				0

		Міщенко Дарина		1				1		3050		3		вітряна віспа, герпес, інф-вузлова еритема				1		0

		Борисова Жасміна		1				1		3750		3						1		10

		Свердлікова Катерина				32т		1		1950		2		вітряна віспа				1		6

		Пугачов		1				1		3750		12		краснуха				1		3

		Беспалова		1				2		2850		7		вітряна віспа		звичний вивих коліна				5

		Вітер Євген		1				3		3650		5		вітряна віспа				1		8

		Коржов Денис		1				1		4000		4		вітряна віспа		кесарів розтин		1		0

		Величко Руслан		1				1		2500		1.5		вітряна віспа, краснуха, скарлатина				1		7

		Мальований Антон		1				2		3150		1		вітряна віспа, скарлатина		перелом пр вк, але без операції				7

		2Кулібаба Єгор		1										вітряна віспа						0

		2 Сенецька Катя		1										вітряна віспа		жовтяниця, кесарів розтин				0

		Мартиненко Станіслав		1				1		3550		2				пахова кила				1

		Красій Анастасія		1				1		3000		20		вітряна віспа				1		1

		Яковлев Максимиллиан		1										вітряна віспа						0

		Чернякова Катерина		1				1		3600		3		вітряна віспа				1		4

		Левченко Ярослав		1				1		3950		14		вітряна віспа		перелом пр вк, але без операції				0

		Желдубовский Ярослав		1				2		4000		2		вітряна віспа				1		0

		Кузнецова Каріна		1				1		3000		6		вітряна віспа						0

		Босенко Константин		1				1		3100		1				апендектомія				4

		Сокол Ярослав		1				1		3240		12		вітрняна віспа				1		0

		Сидорець Максим		1				1		3100		6		вітрняна віспа		варікоцеле				10

		Турчин Микола		1				1		3550		2		вітряна віспа				1		0

		Чернявська Лоліта		1				3				18		вітрняна віспа						2

		Бабич Катерина		1				1		2750		1		вітряна віспа, скарлатина				1		0





Скарги д

		0

		Головний біль		Головний біль

		Головокружіння		Головокружіння

		Втома		Втома

		Болі в обл серця після психоемоційного навантаження		Болі в обл серця після психоемоційного навантаження

		Серцебиття		Серцебиття

		Підвищення АТ		Підвищення АТ

		Болі в спині		Болі в спині

		Вразливість		Вразливість

		Нудота		Нудота

		Печія		Печія

		Біль в обл епігастрія		Біль в обл епігастрія

		Біль в гр кл		Біль в гр кл

		Біль у мязах та кістках		Біль у мязах та кістках

		Субфебрилітет		Субфебрилітет

		Дратівливість		Дратівливість

		Утруднення засипання		Утруднення засипання

		Незначне погіршення памяті		Незначне погіршення памяті

		Поверхневий сон		Поверхневий сон

		Зниження АТ		Зниження АТ

		Біль в оці на фоні зниження АТ		Біль в оці на фоні зниження АТ

		Носова кровотеча		Носова кровотеча

		Порушення осанки		Порушення осанки

		Втрата свідомості		Втрата свідомості

		Коливання АТ		Коливання АТ

		Оніміння кінчиків пальців рук		Оніміння кінчиків пальців рук

		Біль та хруст у суглобах		Біль та хруст у суглобах

		Надмірна вага		Надмірна вага

		Задишка		Задишка
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скарги

				до		головний біль		головокружіння		підвищення АТ		втома		болі в обл серця після психоемоційного навантаження		серцебиття		болі в спині		дратівливість		печія		утруднення засипання		незначне погіршення памяті		поверхневий сон		нудота		зниження АТ		біль в оці на фоні зниження АТ		носова кровотеча		вразливість		надмірна вага		біль в обл епігастрія		порушення осанки		втрата свідомості		коливання АТ		біль в гр кл		хруст у суглобах		оніміння кінчиків пальців рук		біль у суглобі		біль у мязах та кістках		субфібрилітет		задишка						після						остеопатія дні

		Бондаренко Едуард				1		1						1		1																																1																										6

		Беседовський Петро				1						1																																												1		1		1														3

		Денисенко Богдан				1				1		1		1																																																												5

		Сергієнко Юлія				1		1		1																				1								1																																				4

		Сніжко Євгеній				1						1		1		1																						1																																				5

		Гончаренко Ростислав				1		1		1		1		1		1		1																				1																																				8

		Борисова Жасміна				1														1		1		1		1		1										1												1																								10

		Свердлікова Катерина				1		1		1				1				1																																																		менший головний біль		рідше кардіалгії		менше головокружіння		6

		Пугачов Ігор				1		1						1																																																												3

		Беспалова										1																																																														5

		Вітер Євген				1		1																						1		1		1		1																																						8

		Величко Руслан				1		1				1										1								1												1		1		1																												7

		Мальований Антон				1		1		1		1		1		1		1																																																								7

		Мартиненко Станіслав				1				1		1																																																														1

		Красій Анастасія				1		1		1						1																																																										1

		Чернякова Катерина				1		1				1		1		1		1																																																								4

		Босенко Константин				1		1		1						1																																						1																				4

		Сидорець Максим				1		1						1		1																										1																																10

		Чернявська Лоліта				1						1				1																																		1								1		1														2

						18		12		8		10		9		9		4		1		2		1		1		1		3		1		1		1		4		0		2		1		1		1		2		0		1		1		2		2		0

				до		головний біль		головокружіння		підвищення АТ		втома		болі в обл серця після психоемоційного навантаження		серцебиття		болі в спині		дратівливість		печія		утруднення засипання		незначне погіршення памяті		поверхневий сон		нудота		зниження АТ		біль в оці на фоні зниження АТ		носова кровотеча		вразливість		надмірна вага		біль в обл епігастрія		порушення осанки		втрата свідомості		коливання АТ		біль в гр кл		хруст у суглобах		оніміння кінчиків пальців рук		біль у суглобі		біль у мязах та кістках		субфібрилітет		задишка						після						остеопатія дні

						18		12		8		10		9		9		4		1		2		1		1		1		3		1		1		1		4		0		2		1		1		1		2		0		1		1		2		2		0

		Скарги		Основна група		Контрольна група		Основна група				Контрольна група

				абс				M		m						абс		M		m						Скарги		Основна група						Контрольна група

		Головний біль		29				93.5		4.5						27		90.0		5.6								абс		M		m		абс		M		m

		Головокружіння		20				64.5		8.7						22		73.3		8.2						Головний біль		29		93.5		4.5		27		90.0		5.6

		Втома		16				51.6		9.1						14		46.7		9.3

		Болі в обл серця після психоемоційного навантаження		15				48.4		9.1						13		43.3		9.2						Головокружіння		20		64.5		8.7		22		73.3		8.2

		Серцебиття		15				48.4		9.1						16		53.3		9.3

		Підвищення АТ		13				41.9		9.0						13		43.3		9.2						Втома		16		51.6		9.1		14		46.7		9.3

		Болі в спині		7				22.6		7.6						3		10.0		5.6

		Вразливість		7				22.6		7.6						3		10.0		5.6						Болі в обл серця після психоемоційного навантаження		15		48.4		9.1		13		43.3		9.2

		Нудота		5				16.1		6.7						5		16.7		6.9

		Печія		3				9.7		5.4						2		6.7		4.6						Серцебиття		15		48.4		9.1		16		53.3		9.3

		Біль в обл епігастрія		3				9.7		5.4						6		20.0		7.4

		Біль в гр кл		3				9.7		5.4						0		0.0		0.0						Підвищення АТ		13		41.9		9.0		13		43.3		9.2

		Біль у мязах та кістках		3				9.7		5.4						2		6.7		4.6

		Субфебрилітет		3				9.7		5.4						3		10.0		5.6						Болі в спині		7		22.6		7.6		3		10.0		5.6

		Дратівливість		2				6.5		4.5						3		10.0		5.6

		Утруднення засипання		2				6.5		4.5						0		0.0		0.0						Вразливість		7		22.6		7.6		3		10.0		5.6

		Незначне погіршення памяті		2				6.5		4.5						0		0.0		0.0

		Поверхневий сон		2				6.5		4.5						0		0.0		0.0						Нудота		5		16.1		6.7		5		16.7		6.9

		Зниження АТ		2				6.5		4.5						0		0.0		0.0

		Біль в оці на фоні зниження АТ		2				6.5		4.5						2		6.7		4.6						Печія		3		9.7		5.4		2		6.7		4.6

		Носова кровотеча		2				6.5		4.5						2		6.7		4.6

		Порушення осанки		2				6.5		4.5						2		6.7		4.6						Біль в обл епігастрія		3		9.7		5.4		6		20.0		7.4

		Втрата свідомості		2				6.5		4.5						0		0.0		0.0

		Коливання АТ		2				6.5		4.5						3		10.0		5.6						Біль в гр кл		3		9.7		5.4		0		0.0		0.0

		Оніміння кінчиків пальців рук		2				6.5		4.5						0		0.0		0.0

		Біль та хруст у суглобах		2				6.5		4.5						8		26.7		8.2						Біль у мязах та кістках		3		9.7		5.4		2		6.7		4.6

		Надмірна вага		0				0.0		0.0						2		6.7		4.6

		Задишка		0				0.0		0.0						2		6.7		4.6						Субфебрилітет		3		9.7		5.4		3		10.0		5.6

		Скарги		Основна група		Контрольна група																				Дратівливість		2		6.5		4.5		3		10.0		5.6

				%

		Головний біль		93.5		90																				Утруднення засипання		2		6.5		4.5		0		0.0		0.0

		Головокружіння		64.5		73.3

		Втома		51.6		46.7																				Незначне погіршення памяті		2		6.5		4.5		0		0.0		0.0

		Болі в обл серця після психоемоційного навантаження		48.4		43.3

		Серцебиття		48.4		53.3																				Поверхневий сон		2		6.5		4.5		0		0.0		0.0

		Підвищення АТ		41.9		43.3

		Болі в спині		22.6		10																				Зниження АТ		2		6.5		4.5		0		0.0		0.0

		Вразливість		22.6		10

		Нудота		16.1		16.7																				Біль в оці на фоні зниження АТ		2		6.5		4.5		2		6.7		4.6

		Печія		9.7		16.7

		Біль в обл епігастрія		9.7		20																				Носова кровотеча		2		6.5		4.5		2		6.7		4.6

		Біль в гр кл		9.7		0

		Біль у мязах та кістках		9.7		6.7																				Порушення осанки		2		6.5		4.5		2		6.7		4.6

		Субфебрилітет		9.7		10

		Дратівливість		6.5		10																				Втрата свідомості		2		6.5		4.5		0		0.0		0.0

		Утруднення засипання		6.5		0

		Незначне погіршення памяті		6.5		0																				Коливання АТ		2		6.5		4.5		3		10.0		5.6

		Поверхневий сон		6.5		0

		Зниження АТ		6.5		0																				Оніміння кінчиків пальців рук		2		6.5		4.5		0		0.0		0.0

		Біль в оці на фоні зниження АТ		6.5		6.7

		Носова кровотеча		6.5		6.7																				Біль та хруст у суглобах		2		6.5		4.5		8		26.7		8.2

		Порушення осанки		6.5		6.7

		Втрата свідомості		6.5		0																				Надмірна вага		0		0.0		0.0		2		6.7		4.6

		Коливання АТ		6.5		10

		Оніміння кінчиків пальців рук		6.5		0																				Задишка		0		0.0		0.0		2		6.7		4.6

		Біль та хруст у суглобах		6.5		26.7

		Надмірна вага		0		6.7

		Задишка		0		6.7





Стат скарги

		Скарги		Основна група				Контрольна група																Основна				Контрольна

				M		m		M		m												1		93.5483870968		4.4853018526		90		5.5708601453

		Головний біль		93.5483870968		4.4853018526		90		5.5708601453												2		64.5161290323		8.7355251663		73.3333333333		8.2117568274

																						3		51.6129032258		9.1239584669		46.6666666667		9.2641111171

		Головокружіння		64.5161290323		8.7355251663		73.3333333333		8.2117568274												4		48.3870967742		9.1239584669		43.3333333333		9.2018655447

																						5		48.3870967742		9.1239584669		53.3333333333		9.2641111171

		Втома		51.6129032258		9.1239584669		46.6666666667		9.2641111171												6		41.935483871		9.009187125		43.3333333333		9.2018655447

																						7		22.5806451613		7.633651333		10		5.5708601453

		Болі в обл серця після психоемоційного навантаження		48.3870967742		9.1239584669		43.3333333333		9.2018655447												8		22.5806451613		7.633651333		10		5.5708601453

																						9		16.1290322581		6.7150516112		16.6666666667		6.9204566545

		Серцебиття		48.3870967742		9.1239584669		53.3333333333		9.2641111171												10		9.6774193548		5.3978066228		6.6666666667		4.6320555585

																						11		9.6774193548		5.3978066228		20		7.4278135271

		Підвищення АТ		41.935483871		9.009187125		43.3333333333		9.2018655447												12		9.6774193548		5.3978066228		0		0

																						13		9.6774193548		5.3978066228		6.6666666667		4.6320555585

		Болі в спині		22.5806451613		7.633651333		10		5.5708601453												14		9.6774193548		5.3978066228		10		5.5708601453

																						15		6.4516129032		4.4853018526		10		5.5708601453

		Вразливість		22.5806451613		7.633651333		10		5.5708601453												16		6.4516129032		4.4853018526		0		0

																						17		6.4516129032		4.4853018526		0		0

		Нудота		16.1290322581		6.7150516112		16.6666666667		6.9204566545												18		6.4516129032		4.4853018526		0		0

																						19		6.4516129032		4.4853018526		0		0

		Печія		9.6774193548		5.3978066228		6.6666666667		4.6320555585												20		6.4516129032		4.4853018526		6.6666666667		4.6320555585

																						21		6.4516129032		4.4853018526		6.6666666667		4.6320555585

		Біль в обл епігастрія		9.6774193548		5.3978066228		20		7.4278135271												22		6.4516129032		4.4853018526		6.6666666667		4.6320555585

																						23		6.4516129032		4.4853018526		0		0

		Біль в гр кл		9.6774193548		5.3978066228		0		0												24		6.4516129032		4.4853018526		10		5.5708601453

																						25		6.4516129032		4.4853018526		0		0

		Біль у мязах та кістках		9.6774193548		5.3978066228		6.6666666667		4.6320555585												26		6.4516129032		4.4853018526		26.6666666667		8.2117568274

																						27		0		0		6.6666666667		4.6320555585

		Субфебрилітет		9.6774193548		5.3978066228		10		5.5708601453												28		0		0		6.6666666667		4.6320555585

		Дратівливість		6.4516129032		4.4853018526		10		5.5708601453

		Утруднення засипання		6.4516129032		4.4853018526		0		0

		Незначне погіршення памяті		6.4516129032		4.4853018526		0		0

		Поверхневий сон		6.4516129032		4.4853018526		0		0

		Зниження АТ		6.4516129032		4.4853018526		0		0

		Біль в оці на фоні зниження АТ		6.4516129032		4.4853018526		6.6666666667		4.6320555585

		Носова кровотеча		6.4516129032		4.4853018526		6.6666666667		4.6320555585

		Порушення осанки		6.4516129032		4.4853018526		6.6666666667		4.6320555585

		Втрата свідомості		6.4516129032		4.4853018526		0		0

		Коливання АТ		6.4516129032		4.4853018526		10		5.5708601453

																		Біль та хруст у суглобах статистично частіше (p<0,05) зустрічається у контрольній групі, що може бути пов

		Оніміння кінчиків пальців рук		6.4516129032		4.4853018526		0		0

		Біль та хруст у суглобах		6.4516129032		4.4853018526		26.6666666667		8.2117568274

						(p<0,05)				(p<0,05)

		Надмірна вага		0		0		6.6666666667		4.6320555585

		Задишка		0		0		6.6666666667		4.6320555585





види КОП

		Варіанти КОП				Контрольна група				Основна група								До								Після

		До лікування		Після лікування		абс		%		абс		%						Контрольна група				Основна група				Контрольна група				Основна група

		Асимпатикотонічний		Асимпатикотонічний		18		60.0		10		32.3						М		m		М		m		М		m		М		m

		Асимпатикотонічний		Астеносимпатичний		3		10.0		0		0.0						114.9		2.8		116.9		2.9		113.4		2.5		114.9		2.8

		Асимпатикотонічний		Симпатоастенічний		2		6.7		19		61.3						110.5		3.4		105.8		3.1		110.9		3.4		110.5		3.4

		Астеносимпатичний		Асимпатикотонічний		2		6.7		0		0.0						114.9		4.4		111.5		2.6		107.1		2.8		114.9		4.4

		Симпатоастенічний		Асимпатикотонічний		2		6.7		0		0.0						114.5		4.1		110.4		2		110		3.2		114.5		4.1

		Гіпердіастолічний		Гіпердіастолічний		1		3.3		0		0.0						109.1		3		106.8		2.4		109.3		3		109.1		3

		Гіпердіастолічний		Асимпатикотонічний		1		3.3		0		0.0						111.4		3.3		109.7		1.7		109.2		2.8		111.4		3.3

		Симпатоастенічний		Астеносимпатичний		1		3.3		0		0.0						110.1		3.4		108.5		2.3		112.3		3.3		110.1		3.4

		Симпатоастенічний		Симпатоастенічний		0		0.0		2		6.5						109.8		3.4		106.6		2.3		107.4		2.8		109.8		3.4

																		106.8		3		107.4		0.7		110.2		3.1		106.8		3

																		110.2		3.4		106.4		2.2		106		3		110.2		3.4

																		110.4		3		107.7		2.8		115.2		3.7		110.4		3

																		114.5		2.7		119.9		2.8		114.1		2.1		114.5		2.7

																		116.3		2.6		112.5		2.4		114.3		2.2		116.3		2.6

																		114.3		2.5		115.7		2.1		112.1		2.3		114.3		2.5

																		113.3		2.7		113		2.1		114		2.3		113.3		2.7

																САТ у контрольній групі						До		Після

																До		Після				Основна група		Основна група

																114.9		113.4				116.9		114.9

																110.5		110.9				105.8		110.5

																114.9		107.1				111.5		114.9

																114.5		110				110.4		114.5

																109.1		109.3				106.8		109.1

																111.4		109.2				109.7		111.4

																110.1		112.3				108.5		110.1

																109.8		107.4				106.6		109.8

																106.8		110.2				107.4		106.8

																110.2		106				106.4		110.2

																110.4		115.2				107.7		110.4

																114.5		114.1				119.9		114.5

																116.3		114.3				112.5		116.3

																114.3		112.1				115.7		114.3

																113.3		114				113		113.3





види КОП

		



До

Після



		



До

Після



Основна групаКонтрольна група


Абсолютні числа%Абсолютні числа%


Дівчатка2064,51653,3


Хлопчики1135,51446,7




Характеристики РЕГАбс%


Пульсове кровонаповнення знижене1032,3


Пульсове кровонаповнення в нормі1341,9


Пульсове кровонаповнення підвищене825,8


Тонус судин знижений00


Тонус судин в нормі00


Тонус судин підвищений516,1


Дистонія за гіпотонічним типом00


Дистонія за гіпертонічним типом2683,9


Венозний відтік збережений1032,3


Венозний відтік утруднений у басейні сонної артерії1651,6


Венозний відтік утруднений у вертебро-базилярному басейні2167,7




Характеристики РЕГАбс%


Пульсове кровонаповнення знижене516,7


Пульсове кровонаповнення в нормі2273,3


Пульсове кровонаповнення підвищене00


Тонус судин знижений00


Тонус судин в нормі310


Тонус судин підвищений516,7


Дистонія за гіпотонічним типом516,7


Дистонія за гіпертонічним типом1963,3


Венозний відтік збережений516,7


Венозний відтік утруднений у басейні сонної артерії1653,3


Венозний відтік утруднений у вертебро-базилярному басейні2583,3
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КІГ

		підвищена
Функція гуморальних каналів		підвищена
Функція гуморальних каналів
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Основна група

Контрольна група

48.4

60

41.9

23.3333333333

9.7

16.6666666667

51.6

60

25.8

23.3333333333

22.5806451613

16.6666666667

77.4193548387

76.6666666667

16.1290322581

13.3333333333

6.4516129032

10

51.6129032258

46.6666666667

32.2580645161

36.6666666667

16.1290322581

16.6666666667

48.3870967742

63.3333333333

41.935483871

30

9.6774193548

6.6666666667



поч КІГ

																		КІГ

		основна група																ф						ПНС						СНС						Компенсаторні						Вегетативна реактивність

		ПІБ		стать		вік		м		зріст		ІМТ		ліжко-дні		остеопатія дні		знижена		підвищена		не пор		знижений		н		підвищена		знижений		нормальна		підвищений		Слабкі		не порушені		напружені		Гіперсимпатикотонічна		н		асимпатикотончна

		Бондаренко Едуард		1		11		44		149		19.8189270754		8.0		6.0		1.0						1										1						1				1

		Беседовський Петро		1		12		31.5		150		14		7.0		3.0				1.0								1						1		1								1

		Денисенко Богдан		1		16		68.9		181		21.0311040567		10.0		5.0		1.0						1										1						1		1

		Сергієнко Юлія		2		15		55.5		167		19.9003191222		10.0		4.0				1.0				1										1						1				1

		Сніжко Євгеній		1		15		49		178		15.465219038		10.0		5.0				1.0								1				1				1						1

		Гончаренко Ростислав		1		11		35.5		156		14.5874424721		12.0		8.0		1.0						1										1						1				1

		Борисова Жасміна		2		12		41.5		151		18.2009560984		19.0		10.0		1.0										1				1				1						1

		Свердлікова Катерина		2		15		63.3		167		22.6971207286		15.0		6.0				1.0								1		1						1								1

		Пугачов Ігор		1		17		67		179		20.9107081552		6.0		3.0				1.0						1								1				1						1

		Беспалова		2		13		34.5		152		14.9324792244		17.0		5.0		1.0						1										1						1		1

		Вітер Євген		1		16		67		185		19.5763330898		12.0		8.0				1.0						1						1				1						1

		Величко Руслан		1		16		55.5		175		18.1224489796		11.0		7.0				1.0				1										1				1						1

		Мальований Антон		1		17		75.5		189		21.136026427		13.0		7.0		1.0						1										1						1				1

		Мартиненко Станіслав		1		15		93.5		182		28.2272672383		5.0		1.0						1						1						1				1				1

		Красій Анастасія		2		12		58.5		170		20.2422145329		5.0		1.0		1.0								1								1						1		1

		Чернякова Катерина		2		15		66		180		20.3703703704		7.0		4.0				1.0				1										1						1						1

		Босенко Константин		1		16		82		172		27.7176852353		9.0		4.0						1		1										1						1						1

		Сидорець Максим		1		16		49.5		174		16.3495838288		9.0		10.0				1.0						1								1		1						1

		Чернявська Лоліта		2		15		65		170		22.491349481		8.0		2.0		1.0						1										1						1				1

						14.4736842105		58.0631578947		169.8421052632		19.7777660607		10.2		5.2		8.0		9.0		2		10		4		5		1		3		15		6		3		10		8		9		2

														Характеристики КІГ				Основна група		Контрольна група

				12д		63.1578947368		%						Функція гуморальних каналів		підвищена		48.4		60.0

				7м		36.8421052632		%								знижена		41.9		23.3

																не порушена		9.7		16.7

														Активність ПСНС		знижена		51.6		60.0

																підвищена		25.8		23.3

																нормальна		22.6		16.7

														Активність СНС		підвищена		77.4		76.7

																нормальна		16.1		13.3

																знижена		6.5		10.0

														Компенсаторні механізми		напружені		51.6		46.7

																слабкі		32.3		36.7

																не порушені		16.1		16.7

														Вегетативна реактивність		нормальна		48.4		63.3

																гіперсимпатикотонічна		41.9		30.0

																асимпатикотонічна		9.7		6.7

																		31.0		30.0

																										Основна група				Контрольна група

																										М		m		М		m

																								Дівчатка		64.52		8.74		53.33		9.26

																								Хлопчики		35.48		8.74		46.67		9.26

								Основна група				Контрольна група

								Абс		%		Абс		%

						Дівчатка		20		64.4		16		53.3

						Хлопчики		11		35.5		14		46.7

				Основна група		Контрольна група		Основна група		Контрольна група

				Абс				%

		Дівчатка		20		16		64.4		53.3

		Хлопчики		11		14		35.5		46.7

		Характеристики РЕГ		Основна група				Контрольна група				Характеристики РЕГ		Основна група				Контрольна група

				абс		%		абс		%				M		m		M		m

		Дистонія за гіпертонічним типом		26		83.9		19		63.3		Дистонія за гіпертонічним типом		83.9		6.7		63.3		8.9

		Венозний відтік утруднений у вертебро-базилярному басейні		21		67.7		25		83.3

		Венозний відтік утруднений у басейні сонної артерії		16		51.6		16		53.3		Венозний відтік утруднений у вертебро-базилярному басейні		67.7		8.5		83.3		6.9

		Пульсове кровонаповнення в нормі		13		41.9		22		73.3

		Пульсове кровонаповнення знижене		10		32.3		5		16.7		Венозний відтік утруднений у басейні сонної артерії		51.6		9.1		53.33		9.26

		Венозний відтік збережений		10		32.3		5		16.7

		Пульсове кровонаповнення підвищене		8		25.8		0		0		Пульсове кровонаповнення в нормі		41.94		9.01		73.33		8.21

		Тонус судин підвищений		5		16.1		5		16.7						*p<0,05				*p<0,05

		Тонус судин знижений		0		0		0		0		Пульсове кровонаповнення знижене		32.26		8.53		16.67		6.92

		Тонус судин в нормі		0		0		3		10

		Дистонія за гіпотонічним типом		0		0		5		16.7		Венозний відтік збережений		32.26		8.53		16.67		6.92

												Пульсове кровонаповнення підвищене		25.81		7.99		0		0

																*p<0,01				*p<0,01

												Тонус судин підвищений		16.13		6.72		16.67		6.92

												Тонус судин знижений		0		0		0		0

												Тонус судин в нормі		0		0		10.00		5.57

												Дистонія за гіпотонічним типом		0		0		16.13		6.72

																*p<0,05				*p<0,05





поч КІГ

		



Дівчатка

Хлопчики



стат КИг

		Характеристики				Основна група				Контрольна група				Основна група				Контрольна група						Характеристики				Основна група				Контрольна група				Основна група				Контрольна група

		КІГ				M		m		M		m		абс		%		абс		%				КІГ				M		m		M		m		абс		%		абс		%

		Функція		підвищена		48.3870967742		9.1239584669		60		9.0971765229		15		48.4		18		60				Функція гуморальних каналів		підвищена		48.4		9.1		60.0		9.1

		гуморальних		знижена		41.935483871		9.009187125		23.3333333333		7.8540323245		13		41.9		7		23.3

		каналів		не порушена		9.6774193548		5.3978066228		16.6666666667		6.9204566545		3		9.7		5		16.7						знижена		41.9		9.0		23.3		7.9

		Активність		знижена		51.6129032258		9.1239584669		60		9.0971765229		16		51.6		18		60						не порушена		9.7		5.4		16.7		6.9

		ПСНС		підвищена		25.8064516129		7.9888927402		23.3333333333		7.8540323245		8		25.8		7		23.3				Активність ПСНС		знижена		51.6		9.1		60.0		9.1

				нормальна		22.5806451613		7.633651333		16.6666666667		6.9204566545		7		22.6		5		16.7

		Активність		підвищена		77.4193548387		7.633651333		76.6666666667		7.8540323245		24		77.4		23		76.7						підвищена		25.8		8.0		23.3		7.9

		СНС		нормальна		16.1290322581		6.7150516112		13.3333333333		6.3124276863		5		16.1		4		13.3

				знижена		6.4516129032		4.4853018526		10		5.5708601453		2		6.5		3		10						нормальна		22.6		7.6		16.7		6.9

		Компенсаторні механізми		напружені		51.6129032258		9.1239584669		46.6666666667		9.2641111171		16		51.6		14		46.7

				слабкі		32.2580645161		8.5346816486		36.6666666667		8.9485545398		10		32.3		11		36.7				Активність СНС		підвищена		77.4		7.6		76.7		7.9

				не порушені		16.1290322581		6.7150516112		16.6666666667		6.9204566545		5		16.1		5		16.7

		Вегетативна реактивність		нормальна		48.3870967742		9.1239584669		63.3333333333		8.9485545398		15		48.4		19		63.3						нормальна		16.1		6.7		13.3		6.3

				гіперсимпати-котонічна		41.935483871		9.009187125		30		8.509629434		13		41.9		9		30

				асимпатикотонічна		9.6774193548		5.3978066228		6.6666666667		4.6320555585		3		9.7		2		6.7						знижена		6.5		4.5		10.0		5.6

																								Компенсаторні механізми		напружені		51.6		9.1		46.7		9.3

																										слабкі		32.3		8.5		36.7		8.9

																										не порушені		16.1		6.7		16.7		6.9

																								Вегетативна реактивність		нормальна		48.4		9.1		63.3		8.9

																										гіперсимпати-котонічна		41.9		9.0		30.0		8.5

																										асимпатикотонічна		9.7		5.4		6.7		4.6





РЕГ лист

		Характеристики РЕГ		Характеристики РЕГ

		Дистонія за гіпертонічним типом		Дистонія за гіпертонічним типом

		Венозний відтік утруднений у вертебро-базилярному басейні		Венозний відтік утруднений у вертебро-базилярному басейні

		Венозний відтік утруднений у басейні сонної артерії		Венозний відтік утруднений у басейні сонної артерії

		Пульсове кровонаповнення в нормі		Пульсове кровонаповнення в нормі

		Пульсове кровонаповнення знижене		Пульсове кровонаповнення знижене

		Венозний відтік збережений		Венозний відтік збережений

		Пульсове кровонаповнення підвищене		Пульсове кровонаповнення підвищене

		Тонус судин підвищений		Тонус судин підвищений

		Тонус судин знижений		Тонус судин знижений

		Тонус судин в нормі		Тонус судин в нормі

		Дистонія за гіпотонічним типом		Дистонія за гіпотонічним типом



Основна група

Контрольна група
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0
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10
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РЕГ

				РЕГ																														остеопатія дні

				Пульсове кровонаповнення						Асиметрія				Тонус судин

				знижене		норма		Підвищено		Наявна		Відсутня		Норма		Підвищений		Знижений		Дистонія				Венозний відтік

																				гіпертонус		гіпотонус		збережений		Утруднення

																										сонна		вертебро-базилярний басейн

		Бондаренко Едуард																																6

		Беседовський Петро				1														1						1		1						3

		Денисенко Богдан		сонна								1								1						1		1						5

		Сергієнко Юлія						вб справа								1												1						4

		Сніжко Євгеній				1						1								1				1										5

		Гончаренко Ростислав				1		справа		1						1										1		1						8

		Борисова Жасміна				1						1								1				1										10

		Свердлікова Катерина				1						1								1								1						6

		Пугачов																																3

		Беспалова																																5

		Вітер Євген		1 (сонна)								1								1						1		1						8

		Величко Руслан						вб злегка підвищено справа				1								1				1										7

		Мальований Антон		сонна						лівосто вб										1						1		1						7

		Мартиненко Станіслав																																1

		Красій Анастасія																																1

		Чернякова Катерина																																4

		Босенко Константин				1						1								1				1										4

		Сидорець Максим		1						лівостороння										1						1		1						10

		Чернявська Лоліта																																2

				1		6		3		1		7				2				10				4		6		8

				2						3

				3		6		3		4		7				2				10				4		6		8

				15.7894736842		31.5789473684		15.7894736842		21.0526315789		36.8421052632				10.5263157895				52.6315789474				21.0526315789		31.5789473684		42.1052631579

																								збережений		утруднений		73.6842105263

																						21		79

				12		%						11		%

		збережений венозний відтік		4		33.3333333333				збережений венозний відтік		2		18.1818181818

		утруднений		8		66.6666666667				утруднений		9		81.8181818182

		тонус судин								тонус судин		1		9.0909090909

		підвищений		2		16.6666666667				підвищений		2		18.1818181818

		дистонія за гіпер		10		83.3333333333				дистонія за гіпер		10		90.9090909091

				8		9

				12		11

										venous outflow was obstructed in 66,7% (control group) and in 81,8% (study group)

		осн																						к

																Пульсове кровонаповнення в нормі 13 (41,9%), дистонія судин головного мозку за гіпертонічним типом - 26 (83,9%), венозний відтік утруднений у вертебро-базилярному басейні - 21 (67,7%).

																																														Пульсове кровонаповнення в нормі - 22 (73,3%), дистонія судин за гіпертонічним типом 19 (63,3%), венозний відтік утруднений у вертебро-базилярному басейні - 25 (83,3%).

				Основна група		Контрольна група		Основна група		Контрольна група

		Характеристики РЕГ		Абс		Абс		%		%

		Дистонія за гіпертонічним типом		26		19		83.9		63.3								Control group		Study group

		Венозний відтік утруднений у вертебро-базилярному басейні		21		25		67.7		83.3						Obstructed venous outflow		83.3		67.7																		5		16.7

		Венозний відтік утруднений у басейні сонної артерії		16		16		51.6		53.3						Sufficient venous outflow		16.7		32.3																		22		73.3

		Пульсове кровонаповнення в нормі		13		22		41.9		73.3																												0		0

		Пульсове кровонаповнення знижене		10		5		32.3		16.7																												0		0

		Венозний відтік збережений		10		5		32.3		16.7																												3		10

		Пульсове кровонаповнення підвищене		8		0		25.8		0																												5		16.7

		Тонус судин підвищений		5		5		16.1		16.7																												5		16.7

		Тонус судин знижений		0		0		0		0																												19		63.3

		Тонус судин в нормі		0		3		0		10																												5		16.7

		Дистонія за гіпотонічним типом		0		5		0		16.7																												16		53.3

																																						25		83.3





РЕГ

		



Obstructed venous outflow

Sufficient venous outflow

Rheoencephalography



ЕКГ

				ритм				рег				ЕВС						синус дих арит						порушення вншл провідності						Синдром РРШ				брадиаритмія				міграція св ритму		суправентрикулярна екстрасистолія		скорочення QT		АВ блокада		скорочення PQ		Тахікардія		брадикардія		СА блокада 2ст 1 типу		порушення процесів реполяризації в міокарді верхівки		синдром надшлуночкового гребника		остеопатія дні

				синусовий		не син		не рег		рег		н		праворуч		ліворуч		виражена		наявна		відсутня		локальні		відсутні		НБПНПГ		наявний		відсутній		виражена		помірна								1ст				помірна		помрна

		Бондаренко Едуард		1				1						1										1						1																		1										6

		Беседовський Петро				1		1								вертикальна		1						1						1				1				1																				3

		Денисенко Богдан		1				1								вертикальна				1				1						1																												5

		Сергієнко Юлія		1						1						вертикальна								1						1																				1								4

		Сніжко Євгеній		1						1		1																1		1																												5

		Печаткін Владислав		1				1				1						1										1		1																1				1								0

		Левадний дмитро		1				1								вертикальна		1						1						1				1																								0

		Москаленко Софія				передсердний				1						вертикальна								1						1																												0

		Кущенко Василіса		1						1		1																				1														1				1						1		0

		Кущенко Ліза		1						1		1												1						1																												0

		Дух Катя		1				1								вертикальне												1		1						1																1						0

		Гончаренко Ростислав				1		1				1						1										1		1								1														1						8

		Дегтярева Аліна		1						1						вертикальне												1				1																1										0

		Кривогуз Анастасія		1				1								вертикальне		1						1						1																												0

		Міщенко Дарина		1						1		1												1						1																												0

		Борисова Жасміна		1				1				1						1						1						1																												10

		Свердлікова Катерина				1		1				1												1						1				1				1		1																		6

		Пугачов		1				1						1										1						1												1																3

		Беспалова		1				1				1												1						1																												5

		Вітер Євген				1				1		1												1						1				1				1						1														8

		Коржов Денис		1				1				1						1										1				1																										0

		Величко Руслан				1				1		1																1		1						1		1				1																7

		Мальований Антон				1		1								вертикальне								1						1								1										1										7

		2Кулібаба Єгор		1						1		1												1						1																												0

		2 Сенецька Катя																																																								0

		Мартиненко Станіслав		1				1				1						1										1		1																				1								1

		Красій Анастасія		1				1								вертикальне		1						1						1																						1						1

		Яковлев Максимиллиан		1						1						вертикальне														1																												0

		Чернякова Катерина				передсердний		1								вертикальне				1								1		1																												4

		Левченко Ярослав		1				1						1						1				1						1																1												0

		Желдубовский Ярослав		1						1						вертикальне												1				1																1										0

		Кузнецова Каріна				1		1				1								1				1						1								1																				0

		Босенко Константин		1						1						вертикальне								1						1																												4

		Сокол Ярослав				передсердний		1								вертикальне														1																				1				1				0

		Сидорець Максим				1				1		1												1						1								1												1								10

		Турчин Микола				1		1								вертикальне				1				1						1								1																				0

		Чернявська Лоліта				1				1						вертикальне												1		1								1		1																		2

		Бабич Катерина		1				1				1								1				1						1																												0





УЗД

				УЗД щитовидної залози				УЗД кол сугл						УЗД ОЧП						УЗД серця																																						остеопатія дні

				Вікова норма						печінка, селезінка		н		ДЖВП				нирки		Функціонуюче овальне вікно		АРХЛШ		ПМК 1 в межах стулок		Брадиаритмія		Функціональна регургітація на ПК та МК		систолічна екскурсія мшп				фіброз		Брадикардія		Тахікардія		ВВС		Тахіаритмія		мітральна, тр, легенева недостатність		дилятація лівих відділів серця		зменшення фракції викиду лівого шлуночка		ознаки тканинної дисплазії		птк		помірна легенева недостатність		дилятація правих відділів серця

														гіпо		гіпер														н		знижена								комбінована аортальна вада з перевагою аортальної недостатності				помірна

		Бондаренко Едуард								гепатомегалія														1				1																														6

		Беседовський Петро								загиб жм								подвоєння члк справа						1																																		3

		Денисенко Богдан		1						диф зміни в підшлунковій залозі, селезінці												1		1				1																														5

		Сергієнко Юлія		1						реактивні зміни в підшлунковій залозі												1		1				1																														4

		Сніжко Євгеній				дифузні зміни щитоподібної залози				диф зміни печінки, селезінки								подвоєння правої нирки				1		1				1																						1		1						5

		Печаткін Владислав		1								1																																														0

		Левадний дмитро								помірна гепатомегалія												1		1				1																														0

		Москаленко Софія				аутоімунний тиреоїдит, диф зоб 1ст				Дисхолія, реактивні зміни в підшлункові залозі												1																																				0

		Кущенко Василіса				диф зоб 1ст						1										1						1																														0

		Кущенко Ліза				диф зоб 1ст		1		реактивні зміни в підшлунковій залозі, селезінці												1						1																														0

		Дух Катя		1				1		стійкий загиб жм, дисхолія														1				1								1																						0

		Гончаренко Ростислав		1														неповне подвоєння члк лівої нирки				1						1																														8

		Дегтярева Аліна		1						дисхолія												1		1				1																														0

		Кривогуз Анастасія				кістозне утвор правої долі				реактивні зміни в печінці												1		1				1																														0

		Міщенко Дарина						реактивний артрит, зал явища синовіїту																																																		0

		Борисова Жасміна		1										1						1		1		1		1		1																														10

		Свердлікова Катерина										1										1						1				1																										6

		Пугачов		1								1										1		1																																		3

		Беспалова		1								1										1		1				1						передньої стулки мітрального клапана																								5

		Вітер Євген		1														подвоєння правої нирки																		1																						8

		Коржов Денис				диф зміни по типу дифузного зобу				гепатомегалія, спленомегалія														1				1																														0

		Величко Руслан		1						реактивні зміни печінки												1		1												1																						7

		Мальований Антон				диф зміни по типу дифузного зобу												пієлоектазія лівої нирки				1		1				1										1																				7

		2Кулібаба Єгор								гепатоспленомегалія, диф зміни в селезінці																								стулок аорти		1				1				1		1												0

		2 Сенецька Катя												1						Норма везде																																						0

		Мартиненко Станіслав		1						гепатомегалія, диспанкреатизм												1																																				1

		Красій Анастасія				диф зоб 1 ст				гастропатія												1																1																				1

		Яковлев Максимиллиан		1								1										1																																				0

		Чернякова Катерина		1								1												1				1																														4

		Левченко Ярослав		1						дифузні зміни підшлункової залози																												1																				0

		Желдубовский Ярослав		1						помірна гепатомегалія				1										1				1										1																				0

		Кузнецова Каріна		1								1										1		1				1										1																				0

		Босенко Константин		1								1										1						1																														4

		Сокол Ярослав		1						диспанкреатизм										1		1		1				1								1												1		1								0

		Сидорець Максим		1						s-подібна форма жм, помірна спленомегалія								подвоєння члн пр нирки				1		1												1														1		1		1				10

		Турчин Микола				незначна гіпоплазія лівої частки						1										1		1				1																						1								0

		Чернявська Лоліта																		1		1		1																		1		без м										1		1		2

		Бабич Катерина		1								1												1				1										1																				0





аналізи

				мазок зіва та носа				Аналіз сечі		глюкоза сечі		Ентеробіоз		копрограма				Холестерин		Глюкоза крові				ВЕМ																		Допплер судин головного мозку		транскраніальне сканування судин головного мозку		остеопатія дні

				не виявлено				н		н		не виявлено		варіант норми						н				Критерии прекращения проби		толерантність				фізична працездатність						Реакція ССС на нав				зміни Екг		н

																										помірно знижена				низька		середня		висока		гіпотонічна		адекватна

		Бондаренко Едуард						пер еп, слиз та оксалати небагато						волокна, клітковина небагато				4.4																												6

		Беседовський Петро				St aureus		фосфати багато						волокна, клітковина, крохмальні зерна небагато																																3

		Денисенко Богдан				St aureus, STr pyogenus								волокна, клітковина, крохмальні зерна небагато				3.87						ЧСС 189, пом задишка		1						1						1		лок пор вншл провідності без сповільнення, СРРШ, підвищення ел активності правого передсердя, лівого шлуночка						5

		Сергієнко Юлія						оксалати небагато						волокна, клітковина, крохмальні зерна небагато				3.9								1						1				1										4

		Сніжко Євгеній												волокна, клітковина небагато				3.9						втома		1				1						1				нбпнпг, сррш, одиничні передсердні екстрасистоли, підвищення ел активності правого передсердя						5

		Печаткін Владислав						слиз, оксалати багато						волокна, жир, клітковина небагато				1.73																												0

		Левадний дмитро						1						волокна, клітковина небагато				5.2																												0

		Москаленко Софія						1						волокна, клітковина небагато				3.9																												0

		Кущенко Василіса		1				E coli						волокна, клітковина, йод бактерії небагато																																0

		Кущенко Ліза				St aureus								волокна, клітковина небагато				2.9																												0

		Дух Катя												волокна, клітковина небагато				2.7																												0

		Гончаренко Ростислав		1										волокна, клітковина небагато				3.8						втома, задишка		1				1						1				нбпнпг, СРРШ		1		пом церебральний вазоспазм		8

		Дегтярева Аліна				St aureus		слиз небагато						волокна, клітковина небагато				3.12																												0

		Кривогуз Анастасія						дріжжеві гриби небагато						волокна, клітковина, йод бактерії небагато				3.9																												0

		Міщенко Дарина		1				слиз багато						волокна, клітковина небагато				3.36																												0

		Борисова Жасміна		1				1		1		1		1				2.77		1																										10

		Свердлікова Катерина				Str pyogenes		1				1				мязові волокна, клітковина небагато		3.4		1																										6

		Пугачов						оксалати,фосфати		1		1				мязові волокна, клітковина небагато		3.14																												3

		Беспалова						1		1		1				мязові волокна, клітковина небагато		3.32		1																										5

		Вітер Євген						1		1		1				мязові волокна, клітковина небагато		3.4		1																										8

		Коржов Денис		1				1		1		1				мязові волокна, клітковина, крохмал небагато, цисти лямблій		3.8		1				втома		1						1				1				диф порушення реполяризації						0

		Величко Руслан						1		1		1				мязові волокна, клітковина небагато		3.04		1				ЧСС 172, втома		1						1						1		диф порушення реполяризації, нппнпг, СРРШ						7

		Мальований Антон				Str pyogenes		слиз небагато		1		1				мязові волокна, клітковина, крохмал небагато		3.4		1																										7

		2Кулібаба Єгор						1		1		1				мязові волокна, клітковина небагато		3.6		1																										0

		2 Сенецька Катя						1		1						мязові волокна, клітковина небагато																														0

		Мартиненко Станіслав						оксалати небагато		1		1				мязові волокна, клітковина небагато		4.8																												1

		Красій Анастасія						1		1		1				мязові волокна, клітковина небагато		3.4																												1

		Яковлев Максимиллиан						1		1		1				мязові волокна, клітковина небагато		3.14																												0

		Чернякова Катерина						слиз багато				1				мязові волокна, клітковина, йодофільні бактерії небагато, цисти лямблій																														4

		Левченко Ярослав		1				слиз небагато		1		1				мязові волокна, клітковина, йодофільні бактерії небагато		3.75																												0

		Желдубовский Ярослав		1				1		1						мязові волокна, клітковина небагато		3.2		1				втома, ЧСС 176, задишка		1				1						1				ритм ригідний, нппнпг, порушення процесів реполяризації в міокарді лівого шлуночка, підвищення ел активності лівого шлуночка						0

		Кузнецова Каріна				Str pyogenes,  E coli		1		1						мязові волокна, клітковина небагато		4.16																												0

		Босенко Константин								1						мязові волокна, клітковина небагато		3.96		1																						1		помірний церебральний вазоспазмб венозна дисгемія		4

		Сокол Ярослав						слиз багато								мязові волокна, клітковина небагато		2.9																												0

		Сидорець Максим						слиз небагато								мязові волокна, клітковина небагато		3.2																												10

		Турчин Микола						перех епітелій, слиз багато, оксалати багато								мязові волокна, клітковина небагато		3.1						ЧСС 175, задишка, втома		1						1						1		СРРШ, НБПНПГ, помірні порушення реполяризації в міокарді лівого шлуночка						0

		Чернявська Лоліта						слиз багато								мязові волокна, клітковина небагато		2.67																												2

		Бабич Катерина		1				1								мязові волокна, клітковина небагато		3.47																												0





консультації

				консультації																		Рентген дослідження		хв анамнезу								остеопатія дні

				дерматолог		невролог		окуліст		лор		стоматолог		Ортопед		гінеколог		ендокринолог		гастроентеролог

		Бондаренко Едуард				всд по зм		1				аномалія прикусу		сколіотична постава																		6

		Беседовський Петро				всд з астеновег синдромом		1		хр комп тонзиліт, ремісія		1		сколіоз 1ст								1										3

		Денисенко Богдан		звичайні вугрі				1		1				кіфосколіоз						хр пов гастрит, ст нест ремісії з підвищеною кислотністю												5

		Сергієнко Юлія		звичайні вугрі		всд по зм		1				аномалія прикусу		кіфосколіоз						дисфункція жм				синдром сполтк дисплазії, спондилоартроз								4

		Сніжко Євгеній				всд по зм						аномалія прикусу		сколіоз				аутоімунний тиреоїдит														5

		Печаткін Владислав				всд по зм		вени розширені, повнокровні, звивисті				1												синдром Жильбера (гіпербілір)		гіпертонічний синдром						0

		Левадний Дмитро				всд по зм		ангіопатія				1		грудопоперековий сколіоз 1ст								грудопоперековий сколіоз 1ст		диспластична кардіопатія								0

		Москаленко Софія				астеноневротичний синдром на фоні всд зм типу		міопія, ангіопатія				аномалія прикусу				пубертантний період								хр гастрит								0

		Кущенко Василіса				всд по зм		ангіопатія сітківки обох очей				1						диф зоб 1-2ст, не токсичний						реактивний артрит, ремісія		кіфосколіотична постава		хр пов гастрит, ремісія		хр пієлонефрит, ремісія		0

		Кущенко Ліза				всд по зм		міопія сер ст обох очей				аномалія прикусу						диф зоб 1-2ст						дисплазія спол тк		сколіоз		плоскостопість		диспластична артропатія		0

		Дух Катя				всд по зм		1				аномалія прикусу												вт кардіоміопатія		сколіотична постава		ювен хр артрит				0

		Гончаренко Ростислав				всд по зм						аномалія прикусу		пор постави, торакалгії								шиї 1		транзиторна гібербілірубінемія								8

		Дегтярева Аліна				всд по зм з гіперкінетичним см		1				аномалія прикусу				1																0

		Кривогуз Анастасія				астеноневротичний синдром на фоні всд зм типу		ангіопатія сітківки				1		сколіотична деформація грудо-поперекового відділу хребта		1						сколіотична деформація грудо-поперекового відділу хребта		вторинна кардіопатія		інф-ал блефароконюнктивіт		алергічний дерматит				0

		Міщенко Дарина				нейропатія				хр комп тонзиліт, ринопатія														реактивний артрит колінних суглобів								0

		Борисова Жасміна		імпетиго		всд по зм		ангіоспазм 2		гострий лівобічний гайморит		ангулярний стоматит										1 б гайморит		хр поверхневий гастрит		сколіотична постава						10

		Свердлікова Катерина				всд по зм		вени розширені				аномалія прикусу												хронічний гастрит								6

		Пугачов						спазм акомодації, гіперметропія, ангіопатія сітківки обох очей				1																				3

		Беспалова						вени розширені				аномалія прикусу				1								синдром сполучнотканинної дисплазії								5

		Вітер Євген				всд по зм		міопія слабкого ступеня, ангіоспазм сітківки				санов										шийний лордоз згладжений з тенденцією  до формування кіфозу з вершиною на С4										8

		Коржов Денис						ангіопатія сітківки обох очей				аномалія прикусу						диф зоб 1ст														0

		Величко Руслан				всд по зм		міопія слабкого ступеня, астигматизм				аномалія прикусу												хр поверхневий гастрит з підвищеною кислотністю								7

		Мальований Антон				всд по гіпертон типу		алергічний конюнктивіт				аномалія прикусу												сколіоз 1 ст, хронічний тонзиліт, хр гастродуоденіт								7

		2Кулібаба Єгор				всд по гіпертон типу		ангіопатія сітківки обох очей				аномалія прикусу						аутоімунний тиреоїдит, гіпертрофічна форма														0

		2 Сенецька Катя				всд по зм		ангіопатія сітківки обох очей				аномалія прикусу												синдром збудливості								0

		Мартиненко Станіслав				всд по гіпертон типу						1												надмірна вага								1

		Красій Анастасія				всд по зм, гіперкінетичний синдром																		сколотична постава, локальн вузли								1

		Яковлев Максимиллиан				всд по зм						1												синдром збудливості								0

		Чернякова Катерина				всд по зм						1				1								артропатія, вальгусні стопи								4

		Левченко Ярослав						вени розширені				коротка вуздечка в губи												хронічний поверхневий гастрит, ремісія, хр тонзиліт ремісія								0

		Желдубовский Ярослав		юнацькі синерії		всд по зм		1				аномалія прикусу, гострий середній карієс		ювелінільний остеохондроз грудного відділу																		0

		Кузнецова Каріна				всд по зм з астенічним синдромом						аномалія прикусу												кіфосколіоз, нестабільність в шийному відділі хребта, гастродуоденіт								0

		Босенко Константин				всд по зм з гіпертонічним синдромом						аномалія прикусу		нестабільність шийного відділу хребта										хр гастродуоденіт								4

		Сокол Ярослав				всд  по кардіальному типу		міопія слабкого ступеня правого ока				аномалія прикусу		С-подібний грудопоперековий коліоз 1ст, лівобічний						хр пов гастродуоденіт з пов секрецією в ст ремісії				синдром сполучнотканинної дисплазії								0

		Сидорець Максим		висівкоподібний лишай				міопія				1								хр пов гастродуоденіт, дгр 2 типу												10

		Турчин Микола				всд по зм		1				аномалія прикусу, карієс, катаральний гінгівіт						гіпоплазія щитоподібної залози						синдром спол тк дисплазії								0

		Чернявська Лоліта				астеноневротичний синдром		ангіопатія сітківки обох очей, міопія																гіперкінетичний синдром								2

		Бабич Катерина				всд по зм		1				аномалія прикусу												гіперкінетичний синдром								0





анамнез

				дон				по рахунку дитина		м		грудь		хв		операції,травми				остеопатія дні

				дон		недо										наявні		не було

		Бондаренко Едуард		1				1		3450		1				пахова кила				6

		Беседовський Петро		1														1		3

		Денисенко Богдан		1				1		2500		24				фімоз				5

		Сергієнко Юлія		1				1		1050		30		вітряна віспа				1		4

		Сніжко Євгеній		1				1		3550		15		вітряна віспа				1		5

		Печаткін Владислав		1				1		3800				вітряна віспа				1		0

		Левадний дмитро		1				1		2900		3		вітряна віспа, краснуха				1		0

		Москаленко Софія		1				1		3000		9		вітряна віспа				1		0

		Кущенко Василіса		1				2		3200		3						1		0

		Кущенко Ліза		1				1		3250		1		вітряна віспа		струс гм				0

		Дух Катя		1				1		3480		12		вітряна віспа				1		0

		Гончаренко Ростислав		1				1		3050		12		вітряна віспа, краснуха		кесарів розтин, апендектомія				8

		Дегтярева Аліна		1				1		4650		2		вітряна віспа		кесарів розтин, пупкова кила				0

		Кривогуз Анастасія		1				3		2950		12		вітряна віспа, краснуха		перелом пр н кінцівки				0

		Міщенко Дарина		1				1		3050		3		вітряна віспа, герпес, інф-вузлова еритема				1		0

		Борисова Жасміна		1				1		3750		3						1		10

		Свердлікова Катерина				32т		1		1950		2		вітряна віспа				1		6

		Пугачов		1				1		3750		12		краснуха				1		3

		Беспалова		1				2		2850		7		вітряна віспа		звичний вивих коліна				5

		Вітер Євген		1				3		3650		5		вітряна віспа				1		8

		Коржов Денис		1				1		4000		4		вітряна віспа		кесарів розтин		1		0

		Величко Руслан		1				1		2500		1.5		вітряна віспа, краснуха, скарлатина				1		7

		Мальований Антон		1				2		3150		1		вітряна віспа, скарлатина		перелом пр вк, але без операції				7

		2Кулібаба Єгор		1										вітряна віспа						0

		2 Сенецька Катя		1										вітряна віспа		жовтяниця, кесарів розтин				0

		Мартиненко Станіслав		1				1		3550		2				пахова кила				1

		Красій Анастасія		1				1		3000		20		вітряна віспа				1		1

		Яковлев Максимиллиан		1										вітряна віспа						0

		Чернякова Катерина		1				1		3600		3		вітряна віспа				1		4

		Левченко Ярослав		1				1		3950		14		вітряна віспа		перелом пр вк, але без операції				0

		Желдубовский Ярослав		1				2		4000		2		вітряна віспа				1		0

		Кузнецова Каріна		1				1		3000		6		вітряна віспа						0

		Босенко Константин		1				1		3100		1				апендектомія				4

		Сокол Ярослав		1				1		3240		12		вітрняна віспа				1		0

		Сидорець Максим		1				1		3100		6		вітрняна віспа		варікоцеле				10

		Турчин Микола		1				1		3550		2		вітряна віспа				1		0

		Чернявська Лоліта		1				3				18		вітрняна віспа						2

		Бабич Катерина		1				1		2750		1		вітряна віспа, скарлатина				1		0





Скарги д

		0

		Головний біль		Головний біль

		Головокружіння		Головокружіння

		Втома		Втома

		Болі в обл серця після психоемоційного навантаження		Болі в обл серця після психоемоційного навантаження

		Серцебиття		Серцебиття

		Підвищення АТ		Підвищення АТ

		Болі в спині		Болі в спині

		Вразливість		Вразливість

		Нудота		Нудота

		Печія		Печія

		Біль в обл епігастрія		Біль в обл епігастрія

		Біль в гр кл		Біль в гр кл

		Біль у мязах та кістках		Біль у мязах та кістках

		Субфебрилітет		Субфебрилітет

		Дратівливість		Дратівливість

		Утруднення засипання		Утруднення засипання

		Незначне погіршення памяті		Незначне погіршення памяті

		Поверхневий сон		Поверхневий сон

		Зниження АТ		Зниження АТ

		Біль в оці на фоні зниження АТ		Біль в оці на фоні зниження АТ

		Носова кровотеча		Носова кровотеча

		Порушення осанки		Порушення осанки

		Втрата свідомості		Втрата свідомості

		Коливання АТ		Коливання АТ

		Оніміння кінчиків пальців рук		Оніміння кінчиків пальців рук

		Біль та хруст у суглобах		Біль та хруст у суглобах

		Надмірна вага		Надмірна вага

		Задишка		Задишка
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скарги

				до		головний біль		головокружіння		підвищення АТ		втома		болі в обл серця після психоемоційного навантаження		серцебиття		болі в спині		дратівливість		печія		утруднення засипання		незначне погіршення памяті		поверхневий сон		нудота		зниження АТ		біль в оці на фоні зниження АТ		носова кровотеча		вразливість		надмірна вага		біль в обл епігастрія		порушення осанки		втрата свідомості		коливання АТ		біль в гр кл		хруст у суглобах		оніміння кінчиків пальців рук		біль у суглобі		біль у мязах та кістках		субфібрилітет		задишка						після						остеопатія дні

		Бондаренко Едуард				1		1						1		1																																1																										6

		Беседовський Петро				1						1																																												1		1		1														3

		Денисенко Богдан				1				1		1		1																																																												5

		Сергієнко Юлія				1		1		1																				1								1																																				4

		Сніжко Євгеній				1						1		1		1																						1																																				5

		Гончаренко Ростислав				1		1		1		1		1		1		1																				1																																				8

		Борисова Жасміна				1														1		1		1		1		1										1												1																								10

		Свердлікова Катерина				1		1		1				1				1																																																		менший головний біль		рідше кардіалгії		менше головокружіння		6

		Пугачов Ігор				1		1						1																																																												3

		Беспалова										1																																																														5

		Вітер Євген				1		1																						1		1		1		1																																						8

		Величко Руслан				1		1				1										1								1												1		1		1																												7

		Мальований Антон				1		1		1		1		1		1		1																																																								7

		Мартиненко Станіслав				1				1		1																																																														1

		Красій Анастасія				1		1		1						1																																																										1

		Чернякова Катерина				1		1				1		1		1		1																																																								4

		Босенко Константин				1		1		1						1																																						1																				4

		Сидорець Максим				1		1						1		1																										1																																10

		Чернявська Лоліта				1						1				1																																		1								1		1														2

						18		12		8		10		9		9		4		1		2		1		1		1		3		1		1		1		4		0		2		1		1		1		2		0		1		1		2		2		0

				до		головний біль		головокружіння		підвищення АТ		втома		болі в обл серця після психоемоційного навантаження		серцебиття		болі в спині		дратівливість		печія		утруднення засипання		незначне погіршення памяті		поверхневий сон		нудота		зниження АТ		біль в оці на фоні зниження АТ		носова кровотеча		вразливість		надмірна вага		біль в обл епігастрія		порушення осанки		втрата свідомості		коливання АТ		біль в гр кл		хруст у суглобах		оніміння кінчиків пальців рук		біль у суглобі		біль у мязах та кістках		субфібрилітет		задишка						після						остеопатія дні

						18		12		8		10		9		9		4		1		2		1		1		1		3		1		1		1		4		0		2		1		1		1		2		0		1		1		2		2		0

		Скарги		Основна група		Контрольна група		Основна група				Контрольна група

				абс				M		m						абс		M		m						Скарги		Основна група						Контрольна група

		Головний біль		29				93.5		4.5						27		90.0		5.6								абс		M		m		абс		M		m

		Головокружіння		20				64.5		8.7						22		73.3		8.2						Головний біль		29		93.5		4.5		27		90.0		5.6

		Втома		16				51.6		9.1						14		46.7		9.3

		Болі в обл серця після психоемоційного навантаження		15				48.4		9.1						13		43.3		9.2						Головокружіння		20		64.5		8.7		22		73.3		8.2

		Серцебиття		15				48.4		9.1						16		53.3		9.3

		Підвищення АТ		13				41.9		9.0						13		43.3		9.2						Втома		16		51.6		9.1		14		46.7		9.3

		Болі в спині		7				22.6		7.6						3		10.0		5.6

		Вразливість		7				22.6		7.6						3		10.0		5.6						Болі в обл серця після психоемоційного навантаження		15		48.4		9.1		13		43.3		9.2

		Нудота		5				16.1		6.7						5		16.7		6.9

		Печія		3				9.7		5.4						2		6.7		4.6						Серцебиття		15		48.4		9.1		16		53.3		9.3

		Біль в обл епігастрія		3				9.7		5.4						6		20.0		7.4

		Біль в гр кл		3				9.7		5.4						0		0.0		0.0						Підвищення АТ		13		41.9		9.0		13		43.3		9.2

		Біль у мязах та кістках		3				9.7		5.4						2		6.7		4.6

		Субфебрилітет		3				9.7		5.4						3		10.0		5.6						Болі в спині		7		22.6		7.6		3		10.0		5.6

		Дратівливість		2				6.5		4.5						3		10.0		5.6

		Утруднення засипання		2				6.5		4.5						0		0.0		0.0						Вразливість		7		22.6		7.6		3		10.0		5.6

		Незначне погіршення памяті		2				6.5		4.5						0		0.0		0.0

		Поверхневий сон		2				6.5		4.5						0		0.0		0.0						Нудота		5		16.1		6.7		5		16.7		6.9

		Зниження АТ		2				6.5		4.5						0		0.0		0.0

		Біль в оці на фоні зниження АТ		2				6.5		4.5						2		6.7		4.6						Печія		3		9.7		5.4		2		6.7		4.6

		Носова кровотеча		2				6.5		4.5						2		6.7		4.6

		Порушення осанки		2				6.5		4.5						2		6.7		4.6						Біль в обл епігастрія		3		9.7		5.4		6		20.0		7.4

		Втрата свідомості		2				6.5		4.5						0		0.0		0.0

		Коливання АТ		2				6.5		4.5						3		10.0		5.6						Біль в гр кл		3		9.7		5.4		0		0.0		0.0

		Оніміння кінчиків пальців рук		2				6.5		4.5						0		0.0		0.0

		Біль та хруст у суглобах		2				6.5		4.5						8		26.7		8.2						Біль у мязах та кістках		3		9.7		5.4		2		6.7		4.6

		Надмірна вага		0				0.0		0.0						2		6.7		4.6

		Задишка		0				0.0		0.0						2		6.7		4.6						Субфебрилітет		3		9.7		5.4		3		10.0		5.6

		Скарги		Основна група		Контрольна група																				Дратівливість		2		6.5		4.5		3		10.0		5.6

				%

		Головний біль		93.5		90																				Утруднення засипання		2		6.5		4.5		0		0.0		0.0

		Головокружіння		64.5		73.3

		Втома		51.6		46.7																				Незначне погіршення памяті		2		6.5		4.5		0		0.0		0.0

		Болі в обл серця після психоемоційного навантаження		48.4		43.3

		Серцебиття		48.4		53.3																				Поверхневий сон		2		6.5		4.5		0		0.0		0.0

		Підвищення АТ		41.9		43.3

		Болі в спині		22.6		10																				Зниження АТ		2		6.5		4.5		0		0.0		0.0

		Вразливість		22.6		10

		Нудота		16.1		16.7																				Біль в оці на фоні зниження АТ		2		6.5		4.5		2		6.7		4.6

		Печія		9.7		16.7

		Біль в обл епігастрія		9.7		20																				Носова кровотеча		2		6.5		4.5		2		6.7		4.6

		Біль в гр кл		9.7		0

		Біль у мязах та кістках		9.7		6.7																				Порушення осанки		2		6.5		4.5		2		6.7		4.6

		Субфебрилітет		9.7		10

		Дратівливість		6.5		10																				Втрата свідомості		2		6.5		4.5		0		0.0		0.0

		Утруднення засипання		6.5		0

		Незначне погіршення памяті		6.5		0																				Коливання АТ		2		6.5		4.5		3		10.0		5.6

		Поверхневий сон		6.5		0

		Зниження АТ		6.5		0																				Оніміння кінчиків пальців рук		2		6.5		4.5		0		0.0		0.0

		Біль в оці на фоні зниження АТ		6.5		6.7

		Носова кровотеча		6.5		6.7																				Біль та хруст у суглобах		2		6.5		4.5		8		26.7		8.2

		Порушення осанки		6.5		6.7

		Втрата свідомості		6.5		0																				Надмірна вага		0		0.0		0.0		2		6.7		4.6

		Коливання АТ		6.5		10

		Оніміння кінчиків пальців рук		6.5		0																				Задишка		0		0.0		0.0		2		6.7		4.6

		Біль та хруст у суглобах		6.5		26.7

		Надмірна вага		0		6.7

		Задишка		0		6.7





Стат скарги

		Скарги		Основна група				Контрольна група																Основна				Контрольна

				M		m		M		m												1		93.5483870968		4.4853018526		90		5.5708601453

		Головний біль		93.5483870968		4.4853018526		90		5.5708601453												2		64.5161290323		8.7355251663		73.3333333333		8.2117568274

																						3		51.6129032258		9.1239584669		46.6666666667		9.2641111171

		Головокружіння		64.5161290323		8.7355251663		73.3333333333		8.2117568274												4		48.3870967742		9.1239584669		43.3333333333		9.2018655447

																						5		48.3870967742		9.1239584669		53.3333333333		9.2641111171

		Втома		51.6129032258		9.1239584669		46.6666666667		9.2641111171												6		41.935483871		9.009187125		43.3333333333		9.2018655447

																						7		22.5806451613		7.633651333		10		5.5708601453

		Болі в обл серця після психоемоційного навантаження		48.3870967742		9.1239584669		43.3333333333		9.2018655447												8		22.5806451613		7.633651333		10		5.5708601453

																						9		16.1290322581		6.7150516112		16.6666666667		6.9204566545

		Серцебиття		48.3870967742		9.1239584669		53.3333333333		9.2641111171												10		9.6774193548		5.3978066228		6.6666666667		4.6320555585

																						11		9.6774193548		5.3978066228		20		7.4278135271

		Підвищення АТ		41.935483871		9.009187125		43.3333333333		9.2018655447												12		9.6774193548		5.3978066228		0		0

																						13		9.6774193548		5.3978066228		6.6666666667		4.6320555585

		Болі в спині		22.5806451613		7.633651333		10		5.5708601453												14		9.6774193548		5.3978066228		10		5.5708601453

																						15		6.4516129032		4.4853018526		10		5.5708601453

		Вразливість		22.5806451613		7.633651333		10		5.5708601453												16		6.4516129032		4.4853018526		0		0

																						17		6.4516129032		4.4853018526		0		0

		Нудота		16.1290322581		6.7150516112		16.6666666667		6.9204566545												18		6.4516129032		4.4853018526		0		0

																						19		6.4516129032		4.4853018526		0		0

		Печія		9.6774193548		5.3978066228		6.6666666667		4.6320555585												20		6.4516129032		4.4853018526		6.6666666667		4.6320555585

																						21		6.4516129032		4.4853018526		6.6666666667		4.6320555585

		Біль в обл епігастрія		9.6774193548		5.3978066228		20		7.4278135271												22		6.4516129032		4.4853018526		6.6666666667		4.6320555585

																						23		6.4516129032		4.4853018526		0		0

		Біль в гр кл		9.6774193548		5.3978066228		0		0												24		6.4516129032		4.4853018526		10		5.5708601453

																						25		6.4516129032		4.4853018526		0		0

		Біль у мязах та кістках		9.6774193548		5.3978066228		6.6666666667		4.6320555585												26		6.4516129032		4.4853018526		26.6666666667		8.2117568274

																						27		0		0		6.6666666667		4.6320555585

		Субфебрилітет		9.6774193548		5.3978066228		10		5.5708601453												28		0		0		6.6666666667		4.6320555585

		Дратівливість		6.4516129032		4.4853018526		10		5.5708601453

		Утруднення засипання		6.4516129032		4.4853018526		0		0

		Незначне погіршення памяті		6.4516129032		4.4853018526		0		0

		Поверхневий сон		6.4516129032		4.4853018526		0		0

		Зниження АТ		6.4516129032		4.4853018526		0		0

		Біль в оці на фоні зниження АТ		6.4516129032		4.4853018526		6.6666666667		4.6320555585

		Носова кровотеча		6.4516129032		4.4853018526		6.6666666667		4.6320555585

		Порушення осанки		6.4516129032		4.4853018526		6.6666666667		4.6320555585

		Втрата свідомості		6.4516129032		4.4853018526		0		0

		Коливання АТ		6.4516129032		4.4853018526		10		5.5708601453

																		Біль та хруст у суглобах статистично частіше (p<0,05) зустрічається у контрольній групі, що може бути пов

		Оніміння кінчиків пальців рук		6.4516129032		4.4853018526		0		0

		Біль та хруст у суглобах		6.4516129032		4.4853018526		26.6666666667		8.2117568274

						(p<0,05)				(p<0,05)

		Надмірна вага		0		0		6.6666666667		4.6320555585

		Задишка		0		0		6.6666666667		4.6320555585





види КОП

		Варіанти КОП				Контрольна група				Основна група								До								Після

		До лікування		Після лікування		абс		%		абс		%						Контрольна група				Основна група				Контрольна група				Основна група

		Асимпатикотонічний		Асимпатикотонічний		18		60.0		10		32.3						М		m		М		m		М		m		М		m

		Асимпатикотонічний		Астеносимпатичний		3		10.0		0		0.0						114.9		2.8		116.9		2.9		113.4		2.5		114.9		2.8

		Асимпатикотонічний		Симпатоастенічний		2		6.7		19		61.3						110.5		3.4		105.8		3.1		110.9		3.4		110.5		3.4

		Астеносимпатичний		Асимпатикотонічний		2		6.7		0		0.0						114.9		4.4		111.5		2.6		107.1		2.8		114.9		4.4

		Симпатоастенічний		Асимпатикотонічний		2		6.7		0		0.0						114.5		4.1		110.4		2		110		3.2		114.5		4.1

		Гіпердіастолічний		Гіпердіастолічний		1		3.3		0		0.0						109.1		3		106.8		2.4		109.3		3		109.1		3

		Гіпердіастолічний		Асимпатикотонічний		1		3.3		0		0.0						111.4		3.3		109.7		1.7		109.2		2.8		111.4		3.3

		Симпатоастенічний		Астеносимпатичний		1		3.3		0		0.0						110.1		3.4		108.5		2.3		112.3		3.3		110.1		3.4

		Симпатоастенічний		Симпатоастенічний		0		0.0		2		6.5						109.8		3.4		106.6		2.3		107.4		2.8		109.8		3.4

																		106.8		3		107.4		0.7		110.2		3.1		106.8		3

																		110.2		3.4		106.4		2.2		106		3		110.2		3.4

																		110.4		3		107.7		2.8		115.2		3.7		110.4		3

																		114.5		2.7		119.9		2.8		114.1		2.1		114.5		2.7

																		116.3		2.6		112.5		2.4		114.3		2.2		116.3		2.6

																		114.3		2.5		115.7		2.1		112.1		2.3		114.3		2.5

																		113.3		2.7		113		2.1		114		2.3		113.3		2.7

																САТ у контрольній групі						До		Після

																До		Після				Основна група		Основна група

																114.9		113.4				116.9		114.9

																110.5		110.9				105.8		110.5

																114.9		107.1				111.5		114.9

																114.5		110				110.4		114.5

																109.1		109.3				106.8		109.1

																111.4		109.2				109.7		111.4

																110.1		112.3				108.5		110.1

																109.8		107.4				106.6		109.8

																106.8		110.2				107.4		106.8

																110.2		106				106.4		110.2

																110.4		115.2				107.7		110.4

																114.5		114.1				119.9		114.5

																116.3		114.3				112.5		116.3

																114.3		112.1				115.7		114.3

																113.3		114				113		113.3





види КОП

		



До

Після



		



До

Після



Основна групаКонтрольна група


Абсолютні числа%Абсолютні числа%


Дівчатка2064,51653,3


Хлопчики1135,51446,7




Характеристики РЕГАбс%


Пульсове кровонаповнення знижене1032,3


Пульсове кровонаповнення в нормі1341,9


Пульсове кровонаповнення підвищене825,8


Тонус судин знижений00


Тонус судин в нормі00


Тонус судин підвищений516,1


Дистонія за гіпотонічним типом00


Дистонія за гіпертонічним типом2683,9


Венозний відтік збережений1032,3


Венозний відтік утруднений у басейні сонної артерії1651,6


Венозний відтік утруднений у вертебро-базилярному басейні2167,7




Характеристики РЕГАбс%


Пульсове кровонаповнення знижене516,7


Пульсове кровонаповнення в нормі2273,3


Пульсове кровонаповнення підвищене00


Тонус судин знижений00


Тонус судин в нормі310


Тонус судин підвищений516,7


Дистонія за гіпотонічним типом516,7


Дистонія за гіпертонічним типом1963,3


Венозний відтік збережений516,7


Венозний відтік утруднений у басейні сонної артерії1653,3


Венозний відтік утруднений у вертебро-базилярному басейні2583,3
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	Мал. 4.7. САТ в основній групі до та після лікування.
	До лікування в основній та контрольній групах наявні спільні тенденції показників ДАТ до підвищення при ортостазі та зниженні у кліноположенні.
Досліджувані групи являються однорідними за середніми показниками на перших хвилинах ортостазу, протягом усього періоду ортоположення та у кліноположенні. Після лікування тенденції в досліджуваних групах збереглися, однак в основній групі показники ДАТ вірогідно нижчі за дані в контрольній групі (мал. 4.8 та 4.9). Ці зміни пов’язані зі зниженням загального периферичного опору судин у горизонтальному положенні і опосередковано свідчать про зниження активності симпатичної нервової системи та підвищення активності парасимпатичної нервової системи, як результат адаптації до горизонтального положення.
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До

Після



САТ

		САД				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		до		116		118		109		119		99		114		116		103		105		117		99		116		123		104		112		111.3333333333		116		113.5		109.9		113.75

		Босенко Константин		до		154		136		139		124		126		126		126		111		108		123		131		135		95		137		126		126.4666666667		154		137.5		125		123.25

		Гончаренко Ростислав		до		101		115		101		104		111		103		95		86		109		104		114		113		108		115		115		106.2666666667		101		108		104.2		112.75

		Сидорець Максим		до		118		89		110		104		113		114		115		116		109		104		104		105		129		121		126		111.8		118		99.5		107.8		120.25

		Снижко Евгений		до		112		98		109		111		96		102		100		100		109		105		121		142		114		113		110		109.4666666667		112		103.5		105.1		119.75

		Свердликова Катя		до		112		115		124		112		117		108		95		116		106		111		88		112		108		108		101		108.8666666667		112		119.5		109.2		107.25

		Борисова Жасмина		до		97		87		90		96		94		96		96		88		99		97		89		98		100		99		98		94.9333333333		97		88.5		93.2		98.75

		Витер Евгений		до		133		119		125		128		122		122		128		125		111		119		128		143		135		132		131		126.7333333333		133		122		122.7		135.25

		Величко Руслан		до		113		82		99		98		86		105		108		110		111		83		103		118		102		115		104		102.4666666667		113		90.5		98.5		109.75

		Бондаренко Едуард		до		116		118		109		119		99		114		116		103		105		117		99		116		123		104		112		111.3333333333		116		113.5		109.9		113.75

		Босенко Константин		до		154		136		139		124		126		126		126		111		108		123		131		135		95		137		126		126.4666666667		154		137.5		125		123.25

		Гончаренко Ростислав		до		101		115		101		104		111		103		95		86		109		104		114		113		108		115		115		106.2666666667		101		108		104.2		112.75

		Сидорець Максим		до		118		89		110		104		113		114		115		116		109		104		104		105		129		121		126		111.8		118		99.5		107.8		120.25

		Снижко Евгений		до		112		98		109		111		96		102		100		100		109		105		121		142		114		113		110		109.4666666667		112		103.5		105.1		119.75

		Свердликова Катя		до		112		115		124		112		117		108		95		116		106		111		88		112		108		108		101		108.8666666667		112		119.5		109.2		107.25

		Борисова Жасмина		до		97		87		90		96		94		96		96		88		99		97		89		98		100		99		98		94.9333333333		97		88.5		93.2		98.75

		Витер Евгений		до		133		119		125		128		122		122		128		125		111		119		128		143		135		132		131		126.7333333333		133		122		122.7		135.25

		Величко Руслан		до		113		82		99		98		86		105		108		110		111		83		103		118		102		115		104		102.4666666667		113		90.5		98.5		109.75

		Бондаренко Едуард		до		116		118		109		119		99		114		116		103		105		117		99		116		123		104		112		111.3333333333		116		113.5		109.9		113.75

		Босенко Константин		до		154		136		139		124		126		126		126		111		108		123		131		135		95		137		126		126.4666666667		154		137.5		125		123.25

		Гончаренко Ростислав		до		101		115		101		104		111		103		95		86		109		104		114		113		108		115		115		106.2666666667		101		108		104.2		112.75

		Сидорець Максим		до		118		89		110		104		113		114		115		116		109		104		104		105		129		121		126		111.8		118		99.5		107.8		120.25

		Снижко Евгений		до		112		98		109		111		96		102		100		100		109		105		121		142		114		113		110		109.4666666667		112		103.5		105.1		119.75

		Свердликова Катя		до		112		115		124		112		117		108		95		116		106		111		88		112		108		108		101		108.8666666667		112		119.5		109.2		107.25

		Борисова Жасмина		до		97		87		90		96		94		96		96		88		99		97		89		98		100		99		98		94.9333333333		97		88.5		93.2		98.75

		Витер Евгений		до		133		119		125		128		122		122		128		125		111		119		128		143		135		132		131		126.7333333333		133		122		122.7		135.25

		Величко Руслан		до		113		82		99		98		86		105		108		110		111		83		103		118		102		115		104		102.4666666667		113		90.5		98.5		109.75

		Свердликова Катя		до		112		115		124		112		117		108		95		116		106		111		88		112		108		108		101		108.8666666667		112		119.5		109.2		107.25

		Борисова Жасмина		до		97		87		90		96		94		96		96		88		99		97		89		98		100		99		98		94.9333333333		97		88.5		93.2		98.75

		Витер Евгений		до		133		119		125		128		122		122		128		125		111		119		128		143		135		132		131		126.7333333333		133		122		122.7		135.25

		Величко Руслан		до		113		82		99		98		86		105		108		110		111		83		103		118		102		115		104		102.4666666667		113		90.5		98.5		109.75

						116.8709677419		105.8064516129		111.4838709677		110.3870967742		106.8064516129		109.7096774194		108.5161290323		106.5806451613		107.3548387097		106.4193548387		107.7096774194		119.9032258065		112.4838709677		115.6774193548		113		110.5806451613		116.8709677419		108.6451612903		108.0774193548		115.2661290323

		САД				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		после		104		109		115		115		111		93		111		107		101		112		104		120		117		117		119		110.3333333333		104		112		107.8		118.25

		Босенко Константин		после		128		124		136		122		128		124		105		107		119		112		108		124		128		133		129		121.8		128		130		118.5		128.5

		Гончаренко Ростислав		после		115		118		124		118		106		100		114		117		110		108		124		113		100		120		112		113.2666666667		115		121		113.9		111.25

		Сидорець Максим		после		107		101		98		94		89		98		99		107		94		94		103		125		117		122		119		104.4666666667		107		99.5		97.7		120.75

		Снижко Евгений		после		100		115		116		104		89		112		99		97		92		97		95		89		94		102		102		100.2		100		115.5		101.6		96.75

		Свердликова Катя		после		124		121		127		127		121		114		121		124		123		122		116		128		124		102		125		121.2666666667		124		124		121.6		119.75

		Борисова Жасмина		после		105		94		125		109		95		89		109		92		101		97		95		93		102		85		97		99.2		105		109.5		100.6		94.25

		Витер Евгений		после		130		109		116		105		107		105		122		109		114		141		104		128		129		132		128		118.6		130		112.5		113.2		129.25

		Величко Руслан		после		118		149		107		98		109		107		106		83		95		103		105		106		114		104		105		107.2666666667		118		128		106.2		107.25

		Бондаренко Едуард		после		104		109		115		115		111		93		111		107		101		112		104		120		117		117		119		110.3333333333		104		112		107.8		118.25

		Босенко Константин		после		128		124		136		122		128		124		105		107		119		112		108		124		128		133		129		121.8		128		130		118.5		128.5

		Гончаренко Ростислав		после		115		118		124		118		106		100		114		117		110		108		124		113		100		120		112		113.2666666667		115		121		113.9		111.25

		Сидорець Максим		после		107		101		98		94		89		98		99		107		94		94		103		125		117		122		119		104.4666666667		107		99.5		97.7		120.75

		Снижко Евгений		после		100		115		116		104		89		112		99		97		92		97		95		89		94		102		102		100.2		100		115.5		101.6		96.75

		Свердликова Катя		после		124		121		127		127		121		114		121		124		123		122		116		128		124		102		125		121.2666666667		124		124		121.6		119.75

		Борисова Жасмина		после		105		94		125		109		95		89		109		92		101		97		95		93		102		85		97		99.2		105		109.5		100.6		94.25

		Витер Евгений		после		130		109		116		105		107		105		122		109		114		141		104		128		129		132		128		118.6		130		112.5		113.2		129.25

		Величко Руслан		после		118		149		107		98		109		107		106		83		95		103		105		106		114		104		105		107.2666666667		118		128		106.2		107.25

		Бондаренко Едуард		после		104		109		115		115		111		93		111		107		101		112		104		120		117		117		119		110.3333333333		104		112		107.8		118.25

		Босенко Константин		после		128		124		136		122		128		124		105		107		119		112		108		124		128		133		129		121.8		128		130		118.5		128.5

		Гончаренко Ростислав		после		115		118		124		118		106		100		114		117		110		108		124		113		100		120		112		113.2666666667		115		121		113.9		111.25

		Сидорець Максим		после		107		101		98		94		89		98		99		107		94		94		103		125		117		122		119		104.4666666667		107		99.5		97.7		120.75

		Снижко Евгений		после		100		115		116		104		89		112		99		97		92		97		95		89		94		102		102		100.2		100		115.5		101.6		96.75

		Свердликова Катя		после		124		121		127		127		121		114		121		124		123		122		116		128		124		102		125		121.2666666667		124		124		121.6		119.75

		Борисова Жасмина		после		105		94		125		109		95		89		109		92		101		97		95		93		102		85		97		99.2		105		109.5		100.6		94.25

		Витер Евгений		после		130		109		116		105		107		105		122		109		114		141		104		128		129		132		128		118.6		130		112.5		113.2		129.25

		Величко Руслан		после		118		149		107		98		109		107		106		83		95		103		105		106		114		104		105		107.2666666667		118		128		106.2		107.25

		Свердликова Катя		после		124		121		127		127		121		114		121		124		123		122		116		128		124		102		125		121.2666666667		124		124		121.6		119.75

		Борисова Жасмина		после		105		94		125		109		95		89		109		92		101		97		95		93		102		85		97		99.2		105		109.5		100.6		94.25

		Витер Евгений		после		130		109		116		105		107		105		122		109		114		141		104		128		129		132		128		118.6		130		112.5		113.2		129.25

		Величко Руслан		после		118		149		107		98		109		107		106		83		95		103		105		106		114		104		105		107.2666666667		118		128		106.2		107.25

						115.1612903226		115.9032258065		118.2903225806		110.1612903226		106.3548387097		104.5483870968		110.1935483871		104.4193548387		105.8064516129		110.3548387097		105.8709677419		113.9677419355		114.3225806452		112.064516129		114.935483871		110.823655914		115.1612903226		117.0967741935		109.1903225806		113.8225806452
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до

до



ДАТ

		ДАД				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		до		74		63		70		67		61		62		62		71		62		58		58		76		72		72		69		66.4666666667		74.0		66.5		63.4		72.3

		Босенко Константин		до		76		72		72		81		87		78		87		87		74		91		77		75		72		80		77		79.0666666667		76.0		72.0		80.6		76.0

		Гончаренко Ростислав		до		66		54		61		65		68		70		62		62		68		67		63		67		58		67		61		63.9333333333		66.0		57.5		64.0		63.3

		Сидорець Максим		до		66		62		60		71		68		64		70		70		71		67		71		69		67		68		71		67.6666666667		66.0		61.0		67.4		68.8

		Снижко Евгений		до		62		72		81		72		68		71		71		71		70		75		78		70		74		69		72		71.7333333333		62.0		76.5		72.9		71.3

		Свердликова Катя		до		55		65		70		70		70		72		65		67		71		65		66		58		59		53		56		64.1333333333		55.0		67.5		68.1		56.5

		Борисова Жасмина		до		60		54		58		59		60		54		62		53		66		55		59		49		51		61		58		57.2666666667		60.0		56.0		58.0		54.8

		Витер Евгений		до		70		78		80		84		80		80		82		83		80		90		76		65		64		74		63		76.6		70.0		79.0		81.3		66.5

		Величко Руслан		до		58		54		58		61		57		64		58		54		58		65		65		57		57		59		62		59.1333333333		58.0		56.0		59.4		58.8

		Бондаренко Едуард		до		74		63		70		67		61		62		62		71		62		58		58		76		72		72		69		66.4666666667		74.0		66.5		63.4		72.3

		Босенко Константин		до		76		72		72		81		87		78		87		87		74		91		77		75		72		80		77		79.0666666667		76.0		72.0		80.6		76.0

		Гончаренко Ростислав		до		66		54		61		65		68		70		62		62		68		67		63		67		58		67		61		63.9333333333		66.0		57.5		64.0		63.3

		Сидорець Максим		до		66		62		60		71		68		64		70		70		71		67		71		69		67		68		71		67.6666666667		66.0		61.0		67.4		68.8

		Снижко Евгений		до		62		72		81		72		68		71		71		71		70		75		78		70		74		69		72		71.7333333333		62.0		76.5		72.9		71.3

		Свердликова Катя		до		55		65		70		70		70		72		65		67		71		65		66		58		59		53		56		64.1333333333		55.0		67.5		68.1		56.5

		Борисова Жасмина		до		60		54		58		59		60		54		62		53		66		55		59		49		51		61		58		57.2666666667		60.0		56.0		58.0		54.8

		Витер Евгений		до		70		78		80		84		80		80		82		83		80		90		76		65		64		74		63		76.6		70.0		79.0		81.3		66.5

		Величко Руслан		до		58		54		58		61		57		64		58		54		58		65		65		57		57		59		62		59.1333333333		58.0		56.0		59.4		58.8

		Бондаренко Едуард		до		74		63		70		67		61		62		62		71		62		58		58		76		72		72		69		66.4666666667		74.0		66.5		63.4		72.3

		Босенко Константин		до		76		72		72		81		87		78		87		87		74		91		77		75		72		80		77		79.0666666667		76.0		72.0		80.6		76.0

		Гончаренко Ростислав		до		66		54		61		65		68		70		62		62		68		67		63		67		58		67		61		63.9333333333		66.0		57.5		64.0		63.3

		Сидорець Максим		до		66		62		60		71		68		64		70		70		71		67		71		69		67		68		71		67.6666666667		66.0		61.0		67.4		68.8

		Снижко Евгений		до		62		72		81		72		68		71		71		71		70		75		78		70		74		69		72		71.7333333333		62.0		76.5		72.9		71.3

		Свердликова Катя		до		55		65		70		70		70		72		65		67		71		65		66		58		59		53		56		64.1333333333		55.0		67.5		68.1		56.5

		Борисова Жасмина		до		60		54		58		59		60		54		62		53		66		55		59		49		51		61		58		57.2666666667		60.0		56.0		58.0		54.8

		Витер Евгений		до		70		78		80		84		80		80		82		83		80		90		76		65		64		74		63		76.6		70.0		79.0		81.3		66.5

		Величко Руслан		до		58		54		58		61		57		64		58		54		58		65		65		57		57		59		62		59.1333333333		58.0		56.0		59.4		58.8

		Свердликова Катя		до		55		65		70		70		70		72		65		67		71		65		66		58		59		53		56		64.1333333333		55.0		67.5		68.1		56.5

		Борисова Жасмина		до		60		54		58		59		60		54		62		53		66		55		59		49		51		61		58		57.2666666667		60.0		56.0		58.0		54.8

		Витер Евгений		до		70		78		80		84		80		80		82		83		80		90		76		65		64		74		63		76.6		70.0		79.0		81.3		66.5

		Величко Руслан		до		58		54		58		61		57		64		58		54		58		65		65		57		57		59		62		59.1333333333		58.0		56.0		59.4		58.8

						64.6		63.6		67.6		69.8		68.5		68.2		68.5		68.1		68.9		70.1		67.9		64.1		63.0		66.3		64.7		66.9		64.6		65.6		68.1		64.5

		ДАД				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		после		69		62		64		70		68		78		65		72		68		69		62		73		77		69		79		69.6666666667		69.0		63.0		67.8		74.5

		Босенко Константин		после		79		74		76		77		79		78		84		80		77		80		76		70		65		67		59		74.7333333333		79.0		75.0		78.1		65.3

		Гончаренко Ростислав		после		73		71		79		80		72		81		67		68		72		78		81		66		64		72		62		72.4		73.0		75.0		74.9		66.0

		Сидорець Максим		после		60		61		56		64		61		51		53		61		64		62		54		55		54		52		58		57.7333333333		60.0		58.5		58.7		54.8

		Снижко Евгений		после		60		68		73		70		74		66		70		72		53		62		68		47		53		54		59		63.2666666667		60.0		70.5		67.6		53.3

		Свердликова Катя		после		64		75		63		78		76		75		70		72		80		74		69		64		59		57		54		68.6666666667		64.0		69.0		73.2		58.5

		Борисова Жасмина		после		60		60		62		63		59		56		65		59		60		59		67		55		55		53		60		59.5333333333		60.0		61.0		61.0		55.8

		Витер Евгений		после		61		56		63		63		71		62		68		56		72		72		67		60		58		58		57		62.9333333333		61.0		59.5		65.0		58.3

		Величко Руслан		после		61		52		51		53		67		62		66		64		59		66		68		55		54		56		55		59.2666666667		61.0		51.5		60.8		55.0

		Бондаренко Едуард		после		69		62		64		70		68		78		65		72		68		69		62		73		77		69		79		69.6666666667		69.0		63.0		67.8		74.5

		Босенко Константин		после		79		74		76		77		79		78		84		80		77		80		76		70		65		67		59		74.7333333333		79.0		75.0		78.1		65.3

		Гончаренко Ростислав		после		73		71		79		80		72		81		67		68		72		78		81		66		64		72		62		72.4		73.0		75.0		74.9		66.0

		Сидорець Максим		после		60		61		56		64		61		51		53		61		64		62		54		55		54		52		58		57.7333333333		60.0		58.5		58.7		54.8

		Снижко Евгений		после		60		68		73		70		74		66		70		72		53		62		68		47		53		54		59		63.2666666667		60.0		70.5		67.6		53.3

		Свердликова Катя		после		64		75		63		78		76		75		70		72		80		74		69		64		59		57		54		68.6666666667		64.0		69.0		73.2		58.5

		Борисова Жасмина		после		60		60		62		63		59		56		65		59		60		59		67		55		55		53		60		59.5333333333		60.0		61.0		61.0		55.8

		Витер Евгений		после		61		56		63		63		71		62		68		56		72		72		67		60		58		58		57		62.9333333333		61.0		59.5		65.0		58.3

		Величко Руслан		после		61		52		51		53		67		62		66		64		59		66		68		55		54		56		55		59.2666666667		61.0		51.5		60.8		55.0

		Бондаренко Едуард		после		69		62		64		70		68		78		65		72		68		69		62		73		77		69		79		69.6666666667		69.0		63.0		67.8		74.5

		Босенко Константин		после		79		74		76		77		79		78		84		80		77		80		76		70		65		67		59		74.7333333333		79.0		75.0		78.1		65.3

		Гончаренко Ростислав		после		73		71		79		80		72		81		67		68		72		78		81		66		64		72		62		72.4		73.0		75.0		74.9		66.0

		Сидорець Максим		после		60		61		56		64		61		51		53		61		64		62		54		55		54		52		58		57.7333333333		60.0		58.5		58.7		54.8

		Снижко Евгений		после		60		68		73		70		74		66		70		72		53		62		68		47		53		54		59		63.2666666667		60.0		70.5		67.6		53.3

		Свердликова Катя		после		64		75		63		78		76		75		70		72		80		74		69		64		59		57		54		68.6666666667		64.0		69.0		73.2		58.5

		Борисова Жасмина		после		60		60		62		63		59		56		65		59		60		59		67		55		55		53		60		59.5333333333		60.0		61.0		61.0		55.8

		Витер Евгений		после		61		56		63		63		71		62		68		56		72		72		67		60		58		58		57		62.9333333333		61.0		59.5		65.0		58.3

		Величко Руслан		после		61		52		51		53		67		62		66		64		59		66		68		55		54		56		55		59.2666666667		61.0		51.5		60.8		55.0

		Свердликова Катя		после		64		75		63		78		76		75		70		72		80		74		69		64		59		57		54		68.6666666667		64.0		69.0		73.2		58.5

		Борисова Жасмина		после		60		60		62		63		59		56		65		59		60		59		67		55		55		53		60		59.5333333333		60.0		61.0		61.0		55.8

		Витер Евгений		после		61		56		63		63		71		62		68		56		72		72		67		60		58		58		57		62.9333333333		61.0		59.5		65.0		58.3

		Величко Руслан		после		61		52		51		53		67		62		66		64		59		66		68		55		54		56		55		59.2666666667		61.0		51.5		60.8		55.0

						64.7419354839		63.8709677419		64.5161290323		68.0967741935		69.4838709677		67.1612903226		67.5161290323		66.5483870968		67.2903225806		68.935483871		67.9677419355		60.2903225806		59.4516129032		59.2903225806		59.8387096774		65		64.7		64.2		67.1		59.7





ДАТ

		



67

67



ДАТ роз

		



75

65



ЧСС

		ДАТ		До								Після										до								Після

				Контрольна група				Основна група				Контрольна група				Основна група						к				о				к				о

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m				67.2		1.4609082358		64.6451612903		1.240489313		64.7419354839		1.1396733563		66.1666666667		1.7953217195

		1		67.2		1.5		64.6		1.2		66.2		1.8		64.7		1.1				68.9333333333		1.8612400596		63.6451612903		1.566825698		63.8709677419		1.4344021537		67.6		1.9001512342

																						68.6333333333		1.9342546358		67.6129032258		1.570341665		64.5161290323		1.5497977445		67.4		1.9438083251

		2		68.9		1.9		63.6		1.6		67.6		1.9		63.9		1.4				69.2666666667		1.5572842064		69.8064516129		1.4922158993		68.0967741935		1.5542898241		68.6666666667		1.6879105858

						*(p<0,05)				*(p<0,05)												68.2333333333		1.5979033197		68.5161290323		1.6570935612		69.4838709677		1.1442901427		67.1333333333		1.7556040538

		3		68.6		1.9		67.6		1.6		67.4		1.9		64.5		1.5				69.5666666667		1.9656143688		68.2258064516		1.4596432599		67.1612903226		1.803280627		66.7333333333		1.7220232242

																						67.7333333333		2.0459847604		68.5161290323		1.7019097229		67.5161290323		1.289219959		66.7333333333		1.8098919339

		4		69.3		1.6		69.8		1.5		68.7		1.7		68.1		1.6				66.4666666667		1.9254695402		68.0967741935		2.0332477536		66.5483870968		1.327005449		68.6		2.254293477

																						67.2333333333		1.9732016887		68.8709677419		1.1637369687		67.2903225806		1.5444618706		66.8		1.4726627693

		5		68.2		1.6		68.5		1.7		67.1		1.8		69.5		1.1				70.6666666667		2.6898418247		70.1290322581		2.2200174055		68.935483871		1.2580369448		66.5666666667		1.3550105682

																						70.5		2.4995401876		67.9032258065		1.3020701786		67.9677419355		1.2299872112		69.6333333333		2.1911437906

		6		69.6		2.0		68.2		1.5		66.7		1.7		67.2		1.8				66.7666666667		1.5906937208		64.0967741935		1.5549814774		60.2903225806		1.3750413862		66.9666666667		1.2340786813

																						65.5333333333		1.3198165436		63		1.3756718789		59.4516129032		1.2698647034		63.6333333333		1.4347760715

		7		67.7		2.0		68.5		1.7		66.7		1.8		67.5		1.3				65.7		1.5079482902		66.3225806452		1.4527594039		59.2903225806		1.234968589		65.1666666667		1.3140123106

																						64.8		1.3824848527		64.7096774194		1.2058937242		59.8387096774		1.2235122844		66		1.1527079562

		8		66.5		1.9		68.1		2.0		68.6		2.3		66.5		1.3

																						до				Після

		9		67.2		2.0		68.9		1.2		66.8		1.5		67.3		1.5				Контрольна група		Основна група		Контрольна група		Основна група

																						67.2		64.6451612903		66.1666666667		64.7419354839

		10		70.7		2.7		70.1		2.2		66.6		1.4		68.9		1.3				68.9333333333		63.6451612903		67.6		63.8709677419

																						68.6333333333		67.6129032258		67.4		64.5161290323

		11		70.5		2.5		67.9		1.3		69.6		2.2		68.0		1.2				69.2666666667		69.8064516129		68.6666666667		68.0967741935

																						68.2333333333		68.5161290323		67.1333333333		69.4838709677

		12		66.8		1.6		64.1		1.6		67.0		1.2		60.3		1.4				69.5666666667		68.2258064516		66.7333333333		67.1612903226

														*(p<0,001)				*(p<0,001)				67.7333333333		68.5161290323		66.7333333333		67.5161290323

		13		65.5		1.3		63.0		1.4		63.6		1.4		59.5		1.3				66.4666666667		68.0967741935		68.6		66.5483870968

														*(p<0,05)				*(p<0,05)				67.2333333333		68.8709677419		66.8		67.2903225806

		14		65.7		1.5		66.3		1.5		65.2		1.3		59.3		1.2				70.6666666667		70.1290322581		66.5666666667		68.935483871

												#(p<0,001)		*(p<0,01)		#(p<0,001)		*(p<0,01)				70.5		67.9032258065		69.6333333333		67.9677419355

		15		64.8		1.4		64.7		1.2		66.0		1.2		59.8		1.2				66.7666666667		64.0967741935		66.9666666667		60.2903225806

												#(p<0,01)		*(p<0,001)		#(p<0,01)		*(p<0,001)				65.5333333333		63		63.6333333333		59.4516129032

																						65.7		66.3225806452		65.1666666667		59.2903225806

																						64.8		64.7096774194		66		59.8387096774														к

																						Контрольна група

																						До		Після				О

																						67.2		66.1666666667				До		Після

																						68.9333333333		67.6				64.6451612903		64.7419354839

																						68.6333333333		67.4				63.6451612903		63.8709677419

																						69.2666666667		68.6666666667				67.6129032258		64.5161290323

																						68.2333333333		67.1333333333				69.8064516129		68.0967741935

																						69.5666666667		66.7333333333				68.5161290323		69.4838709677

																						67.7333333333		66.7333333333				68.2258064516		67.1612903226

																						66.4666666667		68.6				68.5161290323		67.5161290323

																						67.2333333333		66.8				68.0967741935		66.5483870968

																						70.6666666667		66.5666666667				68.8709677419		67.2903225806

																						70.5		69.6333333333				70.1290322581		68.935483871

																						66.7666666667		66.9666666667				67.9032258065		67.9677419355

																						65.5333333333		63.6333333333				64.0967741935		60.2903225806

																						65.7		65.1666666667				63		59.4516129032

																						64.8		66				66.3225806452		59.2903225806												о

																												64.7096774194		59.8387096774





ЧСС

		



Контрольна група

Основна група



ЧСС розр

		



Контрольна група

Основна група



4чсс

		



До

Після



ПАТ

		



До

Після



ПАТ роз

		ЧСС				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		до		97		121		110		119		109		114		87		131		113		122		62		103		95		101		96		105.3333333333		97.0		115.5		108.8		98.8

		Босенко Константин		до		85		92		93		103		99		100		107		103		99		103		97		83		77		75		66		92.1333333333		85.0		92.5		99.6		75.3

		Гончаренко Ростислав		до		92		107		111		114		117		124		122		123		118		125		118		94		101		102		100		111.2		92.0		109.0		117.9		99.3

		Сидорець Максим		до		51		87		86		93		99		99		111		104		99		109		99		53		48		50		50		82.5333333333		51.0		86.5		98.6		50.3

		Снижко Евгений		до		75		104		96		103		105		98		104		103		105		97		104		88		83		70		86		94.7333333333		75.0		100.0		101.9		81.8

		Свердликова Катя		до		52		71		72		73		74		79		81		80		84		80		87		63		51		51		48		69.7333333333		52.0		71.5		78.1		53.3

		Борисова Жасмина		до		85		101		102		105		110		108		131		109		109		105		106		54		56		90		68		95.9333333333		85.0		101.5		108.6		67.0

		Витер Евгений		до		50		68		71		79		72		73		75		77		77		80		70		41		45		52		46		65.0666666667		50.0		69.5		74.2		46.0

		Величко Руслан		до		62		85		80		81		80		74		78		82		68		88		99		56		54		54		54		73		62.0		82.5		81.5		54.5

		Бондаренко Едуард		до		97		121		110		119		109		114		87		131		113		122		62		103		95		101		96		105.3333333333		97.0		115.5		108.8		98.8

		Босенко Константин		до		85		92		93		103		99		100		107		103		99		103		97		83		77		75		66		92.1333333333		85.0		92.5		99.6		75.3

		Гончаренко Ростислав		до		92		107		111		114		117		124		122		123		118		125		118		94		101		102		100		111.2		92.0		109.0		117.9		99.3

		Сидорець Максим		до		51		87		86		93		99		99		111		104		99		109		99		53		48		50		50		82.5333333333		51.0		86.5		98.6		50.3

		Снижко Евгений		до		75		104		96		103		105		98		104		103		105		97		104		88		83		70		86		94.7333333333		75.0		100.0		101.9		81.8

		Свердликова Катя		до		52		71		72		73		74		79		81		80		84		80		87		63		51		51		48		69.7333333333		52.0		71.5		78.1		53.3

		Борисова Жасмина		до		85		101		102		105		110		108		131		109		109		105		106		54		56		90		68		95.9333333333		85.0		101.5		108.6		67.0

		Витер Евгений		до		50		68		71		79		72		73		75		77		77		80		70		41		45		52		46		65.0666666667		50.0		69.5		74.2		46.0

		Величко Руслан		до		62		85		80		81		80		74		78		82		68		88		99		56		54		54		54		73		62.0		82.5		81.5		54.5

		Бондаренко Едуард		до		97		121		110		119		109		114		87		131		113		122		62		103		95		101		96		105.3333333333		97.0		115.5		108.8		98.8

		Босенко Константин		до		85		92		93		103		99		100		107		103		99		103		97		83		77		75		66		92.1333333333		85.0		92.5		99.6		75.3

		Гончаренко Ростислав		до		92		107		111		114		117		124		122		123		118		125		118		94		101		102		100		111.2		92.0		109.0		117.9		99.3

		Сидорець Максим		до		51		87		86		93		99		99		111		104		99		109		99		53		48		50		50		82.5333333333		51.0		86.5		98.6		50.3

		Снижко Евгений		до		75		104		96		103		105		98		104		103		105		97		104		88		83		70		86		94.7333333333		75.0		100.0		101.9		81.8

		Свердликова Катя		до		52		71		72		73		74		79		81		80		84		80		87		63		51		51		48		69.7333333333		52.0		71.5		78.1		53.3

		Борисова Жасмина		до		85		101		102		105		110		108		131		109		109		105		106		54		56		90		68		95.9333333333		85.0		101.5		108.6		67.0

		Витер Евгений		до		50		68		71		79		72		73		75		77		77		80		70		41		45		52		46		65.0666666667		50.0		69.5		74.2		46.0

		Величко Руслан		до		62		85		80		81		80		74		78		82		68		88		99		56		54		54		54		73		62.0		82.5		81.5		54.5

		Свердликова Катя		до		52		71		72		73		74		79		81		80		84		80		87		63		51		51		48		69.7333333333		52.0		71.5		78.1		53.3

		Борисова Жасмина		до		85		101		102		105		110		108		131		109		109		105		106		54		56		90		68		95.9333333333		85.0		101.5		108.6		67.0

		Витер Евгений		до		50		68		71		79		72		73		75		77		77		80		70		41		45		52		46		65.0666666667		50.0		69.5		74.2		46.0

		Величко Руслан		до		62		85		80		81		80		74		78		82		68		88		99		56		54		54		54		73		62.0		82.5		81.5		54.5

						70.8387096774		91.3870967742		89.935483871		95.0967741935		94.5483870968		94.8709677419		98.4838709677		99.4838709677		95.2903225806		99.3548387097		93.1612903226		68.3548387097		65.6774193548		70.3870967742		66.3870967742		86.2172043011		70.8		90.7		95.2		67.7

		ЧСС				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		после		83		100		96		100		100		107		109		106		100		109		116		88		99		88		93		99.6		83.0		98.0		104.3		92.0

		Босенко Константин		после		73		95		105		103		105		104		119		119		101		113		104		81		70		67		66		95		73.0		100.0		106.8		71.0

		Гончаренко Ростислав		после		92		96		102		103		106		110		115		110		108		110		107		96		101		81		90		101.8		92.0		99.0		106.7		92.0

		Сидорець Максим		после		57		90		98		90		95		95		93		85		95		97		101		50		50		51		53		80		57.0		94.0		93.9		51.0

		Снижко Евгений		после		74		82		88		94		98		87		88		94		88		89		86		74		62		73		69		83.0666666667		74.0		85.0		89.4		69.5

		Свердликова Катя		после		66		73		81		84		84		85		85		94		100		95		92		67		65		56		51		78.5333333333		66.0		77.0		87.3		59.8

		Борисова Жасмина		после		68		92		99		103		105		103		99		108		100		109		104		62		54		62		64		88.8		68.0		95.5		102.2		60.5

		Витер Евгений		после		45		78		76		81		78		82		79		81		90		85		80		48		47		47		46		69.5333333333		45.0		77.0		81.0		47.0

		Величко Руслан		после		55		72		76		80		73		73		81		99		78		83		70		46		46		54		54		69.3333333333		55.0		74.0		78.5		50.0

		Бондаренко Едуард		после		83		100		96		100		100		107		109		106		100		109		116		88		99		88		93		99.6		83.0		98.0		104.3		92.0

		Босенко Константин		после		73		95		105		103		105		104		119		119		101		113		104		81		70		67		66		95		73.0		100.0		106.8		71.0

		Гончаренко Ростислав		после		92		96		102		103		106		110		115		110		108		110		107		96		101		81		90		101.8		92.0		99.0		106.7		92.0

		Сидорець Максим		после		57		90		98		90		95		95		93		85		95		97		101		50		50		51		53		80		57.0		94.0		93.9		51.0

		Снижко Евгений		после		74		82		88		94		98		87		88		94		88		89		86		74		62		73		69		83.0666666667		74.0		85.0		89.4		69.5

		Свердликова Катя		после		66		73		81		84		84		85		85		94		100		95		92		67		65		56		51		78.5333333333		66.0		77.0		87.3		59.8

		Борисова Жасмина		после		68		92		99		103		105		103		99		108		100		109		104		62		54		62		64		88.8		68.0		95.5		102.2		60.5

		Витер Евгений		после		45		78		76		81		78		82		79		81		90		85		80		48		47		47		46		69.5333333333		45.0		77.0		81.0		47.0

		Величко Руслан		после		55		72		76		80		73		73		81		99		78		83		70		46		46		54		54		69.3333333333		55.0		74.0		78.5		50.0

		Бондаренко Едуард		после		83		100		96		100		100		107		109		106		100		109		116		88		99		88		93		99.6		83.0		98.0		104.3		92.0

		Босенко Константин		после		73		95		105		103		105		104		119		119		101		113		104		81		70		67		66		95		73.0		100.0		106.8		71.0

		Гончаренко Ростислав		после		92		96		102		103		106		110		115		110		108		110		107		96		101		81		90		101.8		92.0		99.0		106.7		92.0

		Сидорець Максим		после		57		90		98		90		95		95		93		85		95		97		101		50		50		51		53		80		57.0		94.0		93.9		51.0

		Снижко Евгений		после		74		82		88		94		98		87		88		94		88		89		86		74		62		73		69		83.0666666667		74.0		85.0		89.4		69.5

		Свердликова Катя		после		66		73		81		84		84		85		85		94		100		95		92		67		65		56		51		78.5333333333		66.0		77.0		87.3		59.8

		Борисова Жасмина		после		68		92		99		103		105		103		99		108		100		109		104		62		54		62		64		88.8		68.0		95.5		102.2		60.5

		Витер Евгений		после		45		78		76		81		78		82		79		81		90		85		80		48		47		47		46		69.5333333333		45.0		77.0		81.0		47.0

		Величко Руслан		после		55		72		76		80		73		73		81		99		78		83		70		46		46		54		54		69.3333333333		55.0		74.0		78.5		50.0

		Свердликова Катя		после		66		73		81		84		84		85		85		94		100		95		92		67		65		56		51		78.5333333333		66.0		77.0		87.3		59.8

		Борисова Жасмина		после		68		92		99		103		105		103		99		108		100		109		104		62		54		62		64		88.8		68.0		95.5		102.2		60.5

		Витер Евгений		после		45		78		76		81		78		82		79		81		90		85		80		48		47		47		46		69.5333333333		45.0		77.0		81.0		47.0

		Величко Руслан		после		55		72		76		80		73		73		81		99		78		83		70		46		46		54		54		69.3333333333		55.0		74.0		78.5		50.0

						66.8709677419		85.4516129032		90.1612903226		92.3225806452		92.6451612903		92.935483871		95.0967741935		99.0322580645		95.0967741935		98.1290322581		94.3870967742		66.4193548387		64.3225806452		63.0967741935		63.6451612903		83.9741935484		66.9		87.8		93.5		64.4





ПАТ роз

		



до

до



дані

		



до

до



4пат

		ЧСС		До								Після								до		73.4333333333		1.9946384072		70.8387096774		3.1964687418				Контрольна група		Основна група

				Контрольна група				Основна група				Контрольна група				Основна група						97.7		4.0655971837		91.3870967742		2.9840714841				73.4333333333		70.8387096774

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m				96.1666666667		2.7547590308		89.935483871		2.6277818783				97.7		91.3870967742

		1		73.4		2.0		70.8		3.2		73.8		2.5		66.9		2.5				95.5666666667		2.472693786		95.0967741935		2.8114033685				96.1666666667		89.935483871

																						95.3333333333		2.1465467233		94.5483870968		2.9529787074				95.5666666667		95.0967741935

		2		97.7		4.1		91.4		3.0		98.7		3.8		85.5		1.8				96.2333333333		2.5545466941		94.8709677419		3.1376115618				95.3333333333		94.5483870968

														*(p<0,01)				*(p<0,01)				95.3		2.1469839845		98.4838709677		3.617422289				96.2333333333		94.8709677419

		3		96.2		2.8		89.9		2.6		95.8		2.7		90.2		2.0				98.7		2.9731170995		99.4838709677		3.2626498129				95.3		98.4838709677

																						98.3666666667		3.6582400559		95.2903225806		3.0111597267				98.7		99.4838709677

		4		95.6		2.5		95.1		2.8		98.1		3.0		92.3		1.7				99.4666666667		2.3453222377		99.3548387097		2.837365273				98.3666666667		95.2903225806

																						103.1666666667		3.5331218761		93.1612903226		2.9975247043				99.4666666667		99.3548387097

		5		95.3		2.1		94.5		3.0		98.6		3.4		92.6		2.2				72.2333333333		2.3962054933		68.3548387097		3.6844772866				103.1666666667		93.1612903226

																						71.2666666667		2.1452611948		65.6774193548		3.5976058636				72.2333333333		68.3548387097

		6		96.2		2.6		94.9		3.1		97.9		2.6		92.9		2.2				70.9666666667		2.5804229063		70.3870967742		3.6792581707				71.2666666667		65.6774193548

																						67.6666666667		2.0247510608		66.3870967742		3.5346753647				70.9666666667		70.3870967742

		7		95.3		2.1		98.5		3.6		101.7		3.4		95.1		2.5				к				о						67.6666666667		66.3870967742

																				після		73.8333333333		2.4969329846		66.8709677419		2.4794822281				Контрольна група		Основна група

		8		98.7		3.0		99.5		3.3		102.9		3.4		99.0		2.1				98.6666666667		3.8280072945		85.4516129032		1.8191565514				73.8333333333		66.8709677419

																						95.8333333333		2.6535958398		90.1612903226		1.9767991801				98.6666666667		85.4516129032

		9		98.4		3.7		95.3		3.0		100.3		3.0		95.1		1.6				98.0666666667		2.9915333912		92.3225806452		1.7160764807				95.8333333333		90.1612903226

																						98.6333333333		3.3959012933		92.6451612903		2.2165304609				98.0666666667		92.3225806452

		10		99.5		2.3		99.4		2.8		100.2		3.4		98.1		2.0				97.8666666667		2.5938624878		92.935483871		2.2427591896				98.6333333333		92.6451612903

																						101.7333333333		3.4437794439		95.0967741935		2.5286975859				97.8666666667		92.935483871

		11		101.0		2.5		93.2		3.0		100.1		3.8		94.4		2.6				102.8666666667		3.3898880507		99.0322580645		2.0978657209				101.7333333333		95.0967741935

																						100.3333333333		2.9985948178		95.0967741935		1.570120767				102.8666666667		99.0322580645

		12		72.2		2.4		68.4		3.7		72.1		2.5		66.4		3.1				100.1666666667		3.400501428		98.1290322581		2.0244430725				100.3333333333		95.0967741935

																						100.1		3.7848305812		94.3870967742		2.5605264157				100.1666666667		98.1290322581

		13		71.3		2.1		65.7		3.6		69.6		2.2		64.3		3.5				72.1333333333		2.4573293294		66.4193548387		3.0665641148				100.1		94.3870967742

																						69.5666666667		2.1922975579		64.3225806452		3.4923532741				72.1333333333		66.4193548387

		14		71.0		2.6		70.4		3.7		69.6		2.3		63.1		2.4				69.6333333333		2.3180864747		63.0967741935		2.3588564929				69.5666666667		64.3225806452

																						70.3333333333		2.3100646024		63.6451612903		2.8149174006				69.6333333333		63.0967741935

		15		67.7		2.0		66.4		3.5		70.3		2.3		63.6		2.8														70.3333333333		63.6451612903





4пат

		



Контрольна група

Основна група



4сат

		



Контрольна група

Основна група



4дат

		ПАТ		До								Після

				К				О				К				О

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m				73.4333333333		1.9946384072		70.8387096774		3.1964687418		73.8333333333		2.4969329846		66.8709677419		2.4794822281

		1.0		73.4		2.0		70.8		3.2		73.8		2.5		66.9		2.5				96.9333333333		2.9725500231		90.6612903226		2.7785068993		97.25		2.987113126		87.8064516129		1.8566470848

																						97.6		2.0286850959		95.1612903226		2.6902399358		99.4266666667		2.7957600629		93.5258064516		1.9220618843

		2-3		96.9		3.0		90.7		2.8		97.3		3.0		87.8		1.9				70.5333333333		2.059695789		67.7016129032		3.4349449322		70.4166666667		2.1938829972		64.3709677419		2.8408945038

														*(p<0,001)				*(p<0,001)

		2-11		97.6		2.0		95.2		2.7		99.4		2.8		93.5		1.9

		12-15		70.5		2.1		67.7		3.4		70.4		2.2		64.4		2.8





КОП

		Пульсовий тиск				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		до		42		55		39		52		38		52		54		32		43		59		41		40		51		32		43		44.8666666667		42.0		47.0		46.5		41.5

		Босенко Константин		до		78		64		67		43		39		48		39		24		34		32		54		60		23		57		49		47.4		78.0		65.5		44.4		47.3

		Гончаренко Ростислав		до		35		61		40		39		43		33		33		24		41		37		51		46		50		48		54		42.3333333333		35.0		50.5		40.2		49.5

		Сидорець Максим		до		52		27		50		33		45		50		45		46		38		37		33		36		62		53		55		44.1333333333		52.0		38.5		40.4		51.5

		Снижко Евгений		до		50		26		28		39		28		31		29		29		39		30		43		72		40		44		38		37.7333333333		50.0		27.0		32.2		48.5

		Свердликова Катя		до		57		50		54		42		47		36		30		49		35		46		22		54		49		55		45		44.7333333333		57.0		52.0		41.1		50.8

		Борисова Жасмина		до		37		33		32		37		34		42		34		35		33		42		30		49		49		38		40		37.6666666667		37.0		32.5		35.2		44.0

		Витер Евгений		до		63		41		45		44		42		42		46		42		31		29		52		78		71		58		68		50.1333333333		63.0		43.0		41.4		68.8

		Величко Руслан		до		55		28		41		37		29		41		50		56		53		18		38		61		45		56		42		43.3333333333		55.0		34.5		39.1		51.0

		Бондаренко Едуард		до		42		55		39		52		38		52		54		32		43		59		41		40		51		32		43		44.8666666667		42.0		47.0		46.5		41.5

		Босенко Константин		до		78		64		67		43		39		48		39		24		34		32		54		60		23		57		49		47.4		78.0		65.5		44.4		47.3

		Гончаренко Ростислав		до		35		61		40		39		43		33		33		24		41		37		51		46		50		48		54		42.3333333333		35.0		50.5		40.2		49.5

		Сидорець Максим		до		52		27		50		33		45		50		45		46		38		37		33		36		62		53		55		44.1333333333		52.0		38.5		40.4		51.5

		Снижко Евгений		до		50		26		28		39		28		31		29		29		39		30		43		72		40		44		38		37.7333333333		50.0		27.0		32.2		48.5

		Свердликова Катя		до		57		50		54		42		47		36		30		49		35		46		22		54		49		55		45		44.7333333333		57.0		52.0		41.1		50.8

		Борисова Жасмина		до		37		33		32		37		34		42		34		35		33		42		30		49		49		38		40		37.6666666667		37.0		32.5		35.2		44.0

		Витер Евгений		до		63		41		45		44		42		42		46		42		31		29		52		78		71		58		68		50.1333333333		63.0		43.0		41.4		68.8

		Величко Руслан		до		55		28		41		37		29		41		50		56		53		18		38		61		45		56		42		43.3333333333		55.0		34.5		39.1		51.0

		Бондаренко Едуард		до		42		55		39		52		38		52		54		32		43		59		41		40		51		32		43		44.8666666667		42.0		47.0		46.5		41.5

		Босенко Константин		до		78		64		67		43		39		48		39		24		34		32		54		60		23		57		49		47.4		78.0		65.5		44.4		47.3

		Гончаренко Ростислав		до		35		61		40		39		43		33		33		24		41		37		51		46		50		48		54		42.3333333333		35.0		50.5		40.2		49.5

		Сидорець Максим		до		52		27		50		33		45		50		45		46		38		37		33		36		62		53		55		44.1333333333		52.0		38.5		40.4		51.5

		Снижко Евгений		до		50		26		28		39		28		31		29		29		39		30		43		72		40		44		38		37.7333333333		50.0		27.0		32.2		48.5

		Свердликова Катя		до		57		50		54		42		47		36		30		49		35		46		22		54		49		55		45		44.7333333333		57.0		52.0		41.1		50.8

		Борисова Жасмина		до		37		33		32		37		34		42		34		35		33		42		30		49		49		38		40		37.6666666667		37.0		32.5		35.2		44.0

		Витер Евгений		до		63		41		45		44		42		42		46		42		31		29		52		78		71		58		68		50.1333333333		63.0		43.0		41.4		68.8

		Величко Руслан		до		55		28		41		37		29		41		50		56		53		18		38		61		45		56		42		43.3333333333		55.0		34.5		39.1		51.0

		Свердликова Катя		до		57		50		54		42		47		36		30		49		35		46		22		54		49		55		45		44.7333333333		57.0		52.0		41.1		50.8

		Борисова Жасмина		до		37		33		32		37		34		42		34		35		33		42		30		49		49		38		40		37.6666666667		37.0		32.5		35.2		44.0

		Витер Евгений		до		63		41		45		44		42		42		46		42		31		29		52		78		71		58		68		50.1333333333		63.0		43.0		41.4		68.8

		Величко Руслан		до		55		28		41		37		29		41		50		56		53		18		38		61		45		56		42		43.3333333333		55.0		34.5		39.1		51.0

						52.2258064516		42.1612903226		43.8709677419		40.5806451613		38.2903225806		41.4838709677		40		38.4838709677		38.4838709677		36.2903225806		39.8064516129		55.8064516129		49.4838709677		49.3548387097		48.2903225806		43.6408602151		52.2		43.0		39.9		50.7

		Пульсовий тиск				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		после		35		47		51		45		43		15		46		35		33		43		42		47		40		48		40		40.6666666667		35.0		49.0		40.0		43.8

		Босенко Константин		после		49		50		60		45		49		46		21		27		42		32		32		54		63		66		70		47.0666666667		49.0		55.0		40.4		63.3

		Гончаренко Ростислав		после		42		47		45		38		34		19		47		49		38		30		43		47		36		48		50		40.8666666667		42.0		46.0		39.0		45.3

		Сидорець Максим		после		47		40		42		30		28		47		46		46		30		32		49		70		63		70		61		46.7333333333		47.0		41.0		39.0		66.0

		Снижко Евгений		после		40		47		43		34		15		46		29		25		39		35		27		42		41		48		43		36.9333333333		40.0		45.0		34.0		43.5

		Свердликова Катя		после		60		46		64		49		45		39		51		52		43		48		47		64		65		45		71		52.6		60.0		55.0		48.4		61.3

		Борисова Жасмина		после		45		34		63		46		36		33		44		33		41		38		28		38		47		32		37		39.6666666667		45.0		48.5		39.6		38.5

		Витер Евгений		после		69		53		53		42		36		43		54		53		42		69		37		68		71		74		71		55.6666666667		69.0		53.0		48.2		71.0

		Величко Руслан		после		57		97		56		45		42		45		40		19		36		37		37		51		60		48		50		48		57.0		76.5		45.4		52.3

		Бондаренко Едуард		после		35		47		51		45		43		15		46		35		33		43		42		47		40		48		40		40.6666666667		35.0		49.0		40.0		43.8

		Босенко Константин		после		49		50		60		45		49		46		21		27		42		32		32		54		63		66		70		47.0666666667		49.0		55.0		40.4		63.3

		Гончаренко Ростислав		после		42		47		45		38		34		19		47		49		38		30		43		47		36		48		50		40.8666666667		42.0		46.0		39.0		45.3

		Сидорець Максим		после		47		40		42		30		28		47		46		46		30		32		49		70		63		70		61		46.7333333333		47.0		41.0		39.0		66.0

		Снижко Евгений		после		40		47		43		34		15		46		29		25		39		35		27		42		41		48		43		36.9333333333		40.0		45.0		34.0		43.5

		Свердликова Катя		после		60		46		64		49		45		39		51		52		43		48		47		64		65		45		71		52.6		60.0		55.0		48.4		61.3

		Борисова Жасмина		после		45		34		63		46		36		33		44		33		41		38		28		38		47		32		37		39.6666666667		45.0		48.5		39.6		38.5

		Витер Евгений		после		69		53		53		42		36		43		54		53		42		69		37		68		71		74		71		55.6666666667		69.0		53.0		48.2		71.0

		Величко Руслан		после		57		97		56		45		42		45		40		19		36		37		37		51		60		48		50		48		57.0		76.5		45.4		52.3

		Бондаренко Едуард		после		35		47		51		45		43		15		46		35		33		43		42		47		40		48		40		40.6666666667		35.0		49.0		40.0		43.8

		Босенко Константин		после		49		50		60		45		49		46		21		27		42		32		32		54		63		66		70		47.0666666667		49.0		55.0		40.4		63.3

		Гончаренко Ростислав		после		42		47		45		38		34		19		47		49		38		30		43		47		36		48		50		40.8666666667		42.0		46.0		39.0		45.3

		Сидорець Максим		после		47		40		42		30		28		47		46		46		30		32		49		70		63		70		61		46.7333333333		47.0		41.0		39.0		66.0

		Снижко Евгений		после		40		47		43		34		15		46		29		25		39		35		27		42		41		48		43		36.9333333333		40.0		45.0		34.0		43.5

		Свердликова Катя		после		60		46		64		49		45		39		51		52		43		48		47		64		65		45		71		52.6		60.0		55.0		48.4		61.3

		Борисова Жасмина		после		45		34		63		46		36		33		44		33		41		38		28		38		47		32		37		39.6666666667		45.0		48.5		39.6		38.5

		Витер Евгений		после		69		53		53		42		36		43		54		53		42		69		37		68		71		74		71		55.6666666667		69.0		53.0		48.2		71.0

		Величко Руслан		после		57		97		56		45		42		45		40		19		36		37		37		51		60		48		50		48		57.0		76.5		45.4		52.3

		Свердликова Катя		после		60		46		64		49		45		39		51		52		43		48		47		64		65		45		71		52.6		60.0		55.0		48.4		61.3

		Борисова Жасмина		после		45		34		63		46		36		33		44		33		41		38		28		38		47		32		37		39.6666666667		45.0		48.5		39.6		38.5

		Витер Евгений		после		69		53		53		42		36		43		54		53		42		69		37		68		71		74		71		55.6666666667		69.0		53.0		48.2		71.0

		Величко Руслан		после		57		97		56		45		42		45		40		19		36		37		37		51		60		48		50		48		57.0		76.5		45.4		52.3

						50.4193548387		52.0322580645		53.7741935484		42.064516129		36.8709677419		37.3870967742		42.6774193548		37.8709677419		38.5161290323		41.4193548387		37.9032258065		53.6774193548		54.8709677419		52.7741935484		55.0967741935		45.823655914		50.4		52.9		42.1		54.1





		ПАТ		До								Після										ПАТ		До								Після										До				Після

				Контрольна група				Основна група				Контрольна група				Основна група								Контрольна група				Основна група				Контрольна група				Основна група						Контрольна група		Основна група		Контрольна група		Основна група

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m				хв		М		m		М		m		М		m		М		m				47.7		52.2258064516		47.2666666667		50.4193548387

		1.0		47.7		2.2		52.2		2.3		47.3		1.8		50.4		1.9				1		47.7		2.219117563		52.2258064516		2.2541286743		47.2666666667		1.7997019762		50.4193548387		1.8926991556				41.5666666667		42.1612903226		43.2666666667		52.0322580645

																						2		41.5666666667		2.6194161556		42.1612903226		2.508521723		43.2666666667		2.4931784327		52.0322580645		3.3138626622				46.2333333333		43.8709677419		39.6666666667		53.7741935484

		2.0		41.6		2.6		42.2		2.5		43.3		2.5		52.0		3.3				3		46.2333333333		4.1430410657		43.8709677419		1.9678829493		39.6666666667		2.1476174092		53.7741935484		1.4351274174				45.2666666667		40.5806451613		41.3666666667		42.064516129

								#(p<0,05)						*(p<0,05)		#(p<0,05)		*(p<0,05)				4		45.2666666667		3.4610918925		40.5806451613		0.9001483672		41.3666666667		2.1900943838		42.064516129		1.0482299303				40.9		38.2903225806		42.2		36.8709677419

		3.0		46.2		4.1		43.9		2.0		39.7		2.1		53.8		1.4				5		40.9		2.2046711121		38.2903225806		1.1815731707		42.2		2.1710742084		36.8709677419		1.6802085991				41.8		41.4838709677		42.4333333333		37.3870967742

								#(p<0,001)						*(p<0,001)		#(p<0,001)		*(p<0,001)				6		41.8		2.1114901858		41.4838709677		1.202927404		42.4333333333		1.9462214103		37.3870967742		1.990664999				42.3666666667		40		45.5666666667		42.6774193548

		4.0		45.3		3.5		40.6		0.9		41.4		2.2		42.1		1.0				7		42.3666666667		2.8139567322		40		1.5602591458		45.5666666667		2.9348024012		42.6774193548		1.7715718655				43.3		38.4838709677		38.8333333333		37.8709677419

																						8		43.3		2.991616639		38.4838709677		1.9652196067		38.8333333333		1.9716865605		37.8709677419		2.2431458016				39.5666666667		38.4838709677		43.4333333333		38.5161290323

		5.0		40.9		2.2		38.3		1.2		42.2		2.2		36.9		1.7				9		39.5666666667		2.0936045655		38.4838709677		1.2171454068		43.4333333333		2.3817714519		38.5161290323		0.7518735992				39.5		36.2903225806		39.4666666667		41.4193548387

																						10		39.5		2.9922313206		36.2903225806		2.0167009941		39.4666666667		2.1680720464		41.4193548387		2.1740276252				39.9333333333		39.8064516129		45.5666666667		37.9032258065

		6.0		41.8		2.1		41.5		1.2		42.4		1.9		37.4		2.0				11		39.9333333333		1.8550541916		39.8064516129		1.9162123004		45.5666666667		3.2215807262		37.9032258065		1.3475224887				47.7		55.8064516129		47.1333333333		53.6774193548

																						12		47.7		2.2438421482		55.8064516129		2.3941772353		47.1333333333		1.9615460319		53.6774193548		2.0039676219				50.8		49.4838709677		50.6666666667		54.8709677419

		7.0		42.4		2.8		40.0		1.6		45.6		2.9		42.7		1.8				13		50.8		2.3011241631		49.4838709677		2.2684706457		50.6666666667		1.8713406181		54.8709677419		2.2020234758				48.6333333333		49.3548387097		46.9333333333		52.7741935484

																						14		48.6333333333		2.1509064293		49.3548387097		1.5825312425		46.9333333333		1.9993868792		52.7741935484		2.4277560228				48.5		48.2903225806		48		55.0967741935

		8.0		43.3		3.0		38.5		2.0		38.8		2.0		37.9		2.2				15		48.5		2.0798706856		48.2903225806		1.6932462608		48		2.0561094832		55.0967741935		2.4116004763

		9.0		39.6		2.1		38.5		1.2		43.4		2.4		38.5		0.8

		10.0		39.5		3.0		36.3		2.0		39.5		2.2		41.4		2.2

		11.0		39.9		1.9		39.8		1.9		45.6		3.2		37.9		1.3

														*(p<0,05)				*(p<0,05)

		12.0		47.7		2.2		55.8		2.4		47.1		2.0		53.7		2.0

						*(p<0,05)				*(p<0,05)				*(p<0,05)				*(p<0,05)

		13.0		50.8		2.3		49.5		2.3		50.7		1.9		54.9		2.2

		14.0		48.6		2.2		49.4		1.6		46.9		2.0		52.8		2.4

		15.0		48.5		2.1		48.3		1.7		48.0		2.1		55.1		2.4

								#(p<0,05)						*(p<0,05)		#(p<0,05)		*(p<0,05)





		



Контрольна група

Основна група



		



Контрольна група

Основна група



																*		к

																#		до

				К				О

				М		m		М		m

		Вік		14.7		0.4238574907		14.2258064516		0.3843992028





		ПАТ		До								Після										47.7		2.219117563		52.2258064516		2.2541286743		47.2666666667		1.7997019762		50.4193548387		1.8926991556

				К				О				К				О						43.9		2.942006509		43.0161290323		1.9724560138		41.4666666667		1.8648184611		52.9032258065		1.8365201074

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m				42.0433333333		1.870912761		39.9451612903		0.7153740086		42.18		1.5630018275		42.0516129032		0.8376088723

		1		47.7		2.2		52.2		2.3		47.3		1.8		50.4		1.9				48.9083333333		1.9389935227		50.7338709677		1.3886993743		48.1833333333		1.7107223273		54.1048387097		2.0487267943

		2-3		43.9		2.9		43.0		2.0		41.5		1.9		52.9		1.8

								#(p<0,001)						*(p<0,001)		#(p<0,001)		*(p<0,001)

		2-11		42.0		1.9		39.9		0.7		42.2		1.6		42.1		0.8

		12-15		48.9		1.9		50.7		1.4		48.2		1.7		54.1		2.0

														*(p<0,05)				*(p<0,05)





		САТ		до								після												*		к		о

				К				О				К				о				О				#		до		после

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m		М		m

		1		114.9		2.8		116.9		2.9		113.4		2.5		115.2		2.5		115.2		1.9														после

																										114.9		2.8032616471		116.8709677419		2.8855375137				113.4333333333		2.4685066142		115.1612903226		1.9109738407

		2-3		112.7		3.4		108.6		2.7		109.0		2.7		117.1		2.7		117.1		1.7				112.6833333333		3.4365750236		108.6451612903		2.7484300062				108.9666666667		2.7394450874		117.0967741935		1.6530225419

								#(p<0,05)										*(p<0,05)		#(p<0,05)		*(p<0,05)				110.7666666667		2.8359568652		108.0774193548		1.8120250044				109.7666666667		2.494404466		109.1903225806		1.4340434963

		2-11		110.8		2.8		108.1		1.8		109.8		2.5		109.2		2.5		109.2		1.4				114.6083333333		2.4796494507		115.2661290323		1.9174473218				113.625		2.0894078108		113.8225806452		2.209710776

		12-15		114.6		2.5		115.3		1.9		113.6		2.1		113.8		2.1		113.8		2.2				114.9		2.8032616471		116.8709677419		2.8855375137				113.4333333333		2.4685066142		115.1612903226		1.9109738407

																										112.6833333333		3.4365750236		108.6451612903		2.7484300062				108.9666666667		2.7394450874		117.0967741935		1.6530225419

																										110.7666666667		2.8359568652		108.0774193548		1.8120250044				109.7666666667		2.494404466		109.1903225806		1.4340434963

																										114.6083333333		2.4796494507		115.2661290323		1.9174473218				113.625		2.0894078108		113.8225806452		2.209710776

																						к		о

																						до		после

																						m		о

		ЧСС		До								Після

				к				о				к				о

		хв		М		m		М		m		М		m		М

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		Пульсовий тиск		До								Після

				к				о				к				о

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		114.9		2.8		116.9		2.9		113.4		2.5		115.2		1.9

		110.5		3.4		105.8		3.1		110.9		3.4		115.9		2.9

						#(p<0,05)								#(p<0,05)

		114.9		4.4		111.5		2.6		107.1		2.8		118.3		1.9

						#(p<0,05)						*(p<0,05)		#(p<0,05)		*(p<0,05)

		114.5		4.1		110.4		2.0		110.0		3.2		110.2		1.9

		109.1		3.0		106.8		2.4		109.3		3.0		106.4		2.2

		111.4		3.3		109.7		1.7		109.2		2.8		104.5		1.9

						#(p<0,05)								#(p<0,05)

		110.1		3.4		108.5		2.3		112.3		3.3		110.2		1.5

		109.8		3.4		106.6		2.3		107.4		2.8		104.4		2.3

		106.8		3.0		107.4		0.7		110.2		3.1		105.8		2.0

		110.2		3.4		106.4		2.2		106.0		3.0		110.4		2.7

		110.4		3.0		107.7		2.8		115.2		3.7		105.9		1.6

												*(p<0,05)				*(p<0,05)

		114.5		2.7		119.9		2.8		114.1		2.1		114.0		2.6

		116.3		2.6		112.5		2.4		114.3		2.2		114.3		2.2

		114.3		2.5		115.7		2.1		112.1		2.3		112.1		2.8

		113.3		2.7		113.0		2.1		114.0		2.3		114.9		2.1





		ДАТ		До								Після

				К				О				К				О

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m		до		67.2		1.5		64.6		1.2

		1		67.2		1.5		64.6		1.2		66.2		1.8		64.7		1.1				68.8		1.7		65.6		1.5

																						68.7		1.6		68.1		1.5

		2-3		68.8		1.7		65.6		1.5		67.5		1.8		64.2		1.4				65.7		1.3		64.5		1.3

																				після

		2-11		68.7		1.6		68.1		1.5		67.6		1.4		67.1		1.2				66.2		1.8		64.7		1.1				66.2		1.8		64.7		1.1

																						67.5		1.8		64.2		1.4

		12-15		65.7		1.3		64.5		1.3		65.4		1.1		59.7		1.2				67.6		1.4		67.1		1.2				67.5		1.8		64.2		1.4

								#(p<0,01)						*(p<0,001)		#(p<0,01)		*(p<0,001)				65.4		1.1		59.7		1.2

																																67.6		1.4		67.1		1.2

																																65.4		1.1		59.7		1.2





		Варіанти КОП				Контрольна				Основна

						група				група								Варіанти КОП		Контрольна група		Основна група

		До лікування		Після лікування		абс		%		абс		%						асимпатикотонічний-асимпатикотонічний		60		32.3

		Асимпатикотонічний		Асимпатикотонічний		18		60		10		32.3						асимпатикотонічний-астеносимпатичний		10		0

		Асимпатикотонічний		Астеносимпатичний		3		10		-		-						асимпатикотонічний-симпатоастенічний		6.7		61.3

		Асимпатикотонічний		Симпатоастенічний		2		6.7		19		61.3						астеносимпатичний-асимпатикотонічний		6.7		0

		Астеносимпатичний		Асимпатикотонічний		2		6.7		-		-						симпатоастенічний-асимпатикотонічний		6.7		0

		Симпатоастенічний		Асимпатикотонічний		2		6.7		-		-						гіпердіастолічний-гіпердіастолічний		3.3		0

		Гіпердіастолічний		Гіпердіастолічний		1		3.3		-		-						гіпердіастолічний-асимпатикотонічний		3.3		0

		Гіпердіастолічний		Асимпатикотонічний		1		3.3		-		-						симпатоастенічний-астеносимпатичний		3.3		0

		Симпатоастенічний		Астеносимпатичний		1		3.3		-		-						симпатоастенічний-симпатоастенічний		0		6.5

		Симпатоастенічний		Симпатоастенічний		-		-		2		6.5

						18		60		9.0971765229		10		32.2580645161		8.5346816486

						2		6.6666666667		4.6320555585		19		61.2903225806		8.8929346788
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	Мал. 4.8. Показники ДАТ у контрольній групі до та після лікування.
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До

Після



САТ

		САД				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		до		116		118		109		119		99		114		116		103		105		117		99		116		123		104		112		111.3333333333		116		113.5		109.9		113.75

		Босенко Константин		до		154		136		139		124		126		126		126		111		108		123		131		135		95		137		126		126.4666666667		154		137.5		125		123.25

		Гончаренко Ростислав		до		101		115		101		104		111		103		95		86		109		104		114		113		108		115		115		106.2666666667		101		108		104.2		112.75

		Сидорець Максим		до		118		89		110		104		113		114		115		116		109		104		104		105		129		121		126		111.8		118		99.5		107.8		120.25

		Снижко Евгений		до		112		98		109		111		96		102		100		100		109		105		121		142		114		113		110		109.4666666667		112		103.5		105.1		119.75

		Свердликова Катя		до		112		115		124		112		117		108		95		116		106		111		88		112		108		108		101		108.8666666667		112		119.5		109.2		107.25

		Борисова Жасмина		до		97		87		90		96		94		96		96		88		99		97		89		98		100		99		98		94.9333333333		97		88.5		93.2		98.75

		Витер Евгений		до		133		119		125		128		122		122		128		125		111		119		128		143		135		132		131		126.7333333333		133		122		122.7		135.25

		Величко Руслан		до		113		82		99		98		86		105		108		110		111		83		103		118		102		115		104		102.4666666667		113		90.5		98.5		109.75

		Бондаренко Едуард		до		116		118		109		119		99		114		116		103		105		117		99		116		123		104		112		111.3333333333		116		113.5		109.9		113.75

		Босенко Константин		до		154		136		139		124		126		126		126		111		108		123		131		135		95		137		126		126.4666666667		154		137.5		125		123.25

		Гончаренко Ростислав		до		101		115		101		104		111		103		95		86		109		104		114		113		108		115		115		106.2666666667		101		108		104.2		112.75

		Сидорець Максим		до		118		89		110		104		113		114		115		116		109		104		104		105		129		121		126		111.8		118		99.5		107.8		120.25

		Снижко Евгений		до		112		98		109		111		96		102		100		100		109		105		121		142		114		113		110		109.4666666667		112		103.5		105.1		119.75

		Свердликова Катя		до		112		115		124		112		117		108		95		116		106		111		88		112		108		108		101		108.8666666667		112		119.5		109.2		107.25

		Борисова Жасмина		до		97		87		90		96		94		96		96		88		99		97		89		98		100		99		98		94.9333333333		97		88.5		93.2		98.75

		Витер Евгений		до		133		119		125		128		122		122		128		125		111		119		128		143		135		132		131		126.7333333333		133		122		122.7		135.25

		Величко Руслан		до		113		82		99		98		86		105		108		110		111		83		103		118		102		115		104		102.4666666667		113		90.5		98.5		109.75

		Бондаренко Едуард		до		116		118		109		119		99		114		116		103		105		117		99		116		123		104		112		111.3333333333		116		113.5		109.9		113.75

		Босенко Константин		до		154		136		139		124		126		126		126		111		108		123		131		135		95		137		126		126.4666666667		154		137.5		125		123.25

		Гончаренко Ростислав		до		101		115		101		104		111		103		95		86		109		104		114		113		108		115		115		106.2666666667		101		108		104.2		112.75

		Сидорець Максим		до		118		89		110		104		113		114		115		116		109		104		104		105		129		121		126		111.8		118		99.5		107.8		120.25

		Снижко Евгений		до		112		98		109		111		96		102		100		100		109		105		121		142		114		113		110		109.4666666667		112		103.5		105.1		119.75

		Свердликова Катя		до		112		115		124		112		117		108		95		116		106		111		88		112		108		108		101		108.8666666667		112		119.5		109.2		107.25

		Борисова Жасмина		до		97		87		90		96		94		96		96		88		99		97		89		98		100		99		98		94.9333333333		97		88.5		93.2		98.75

		Витер Евгений		до		133		119		125		128		122		122		128		125		111		119		128		143		135		132		131		126.7333333333		133		122		122.7		135.25

		Величко Руслан		до		113		82		99		98		86		105		108		110		111		83		103		118		102		115		104		102.4666666667		113		90.5		98.5		109.75

		Свердликова Катя		до		112		115		124		112		117		108		95		116		106		111		88		112		108		108		101		108.8666666667		112		119.5		109.2		107.25

		Борисова Жасмина		до		97		87		90		96		94		96		96		88		99		97		89		98		100		99		98		94.9333333333		97		88.5		93.2		98.75

		Витер Евгений		до		133		119		125		128		122		122		128		125		111		119		128		143		135		132		131		126.7333333333		133		122		122.7		135.25

		Величко Руслан		до		113		82		99		98		86		105		108		110		111		83		103		118		102		115		104		102.4666666667		113		90.5		98.5		109.75

						116.8709677419		105.8064516129		111.4838709677		110.3870967742		106.8064516129		109.7096774194		108.5161290323		106.5806451613		107.3548387097		106.4193548387		107.7096774194		119.9032258065		112.4838709677		115.6774193548		113		110.5806451613		116.8709677419		108.6451612903		108.0774193548		115.2661290323

		САД				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		после		104		109		115		115		111		93		111		107		101		112		104		120		117		117		119		110.3333333333		104		112		107.8		118.25

		Босенко Константин		после		128		124		136		122		128		124		105		107		119		112		108		124		128		133		129		121.8		128		130		118.5		128.5

		Гончаренко Ростислав		после		115		118		124		118		106		100		114		117		110		108		124		113		100		120		112		113.2666666667		115		121		113.9		111.25

		Сидорець Максим		после		107		101		98		94		89		98		99		107		94		94		103		125		117		122		119		104.4666666667		107		99.5		97.7		120.75

		Снижко Евгений		после		100		115		116		104		89		112		99		97		92		97		95		89		94		102		102		100.2		100		115.5		101.6		96.75

		Свердликова Катя		после		124		121		127		127		121		114		121		124		123		122		116		128		124		102		125		121.2666666667		124		124		121.6		119.75

		Борисова Жасмина		после		105		94		125		109		95		89		109		92		101		97		95		93		102		85		97		99.2		105		109.5		100.6		94.25

		Витер Евгений		после		130		109		116		105		107		105		122		109		114		141		104		128		129		132		128		118.6		130		112.5		113.2		129.25

		Величко Руслан		после		118		149		107		98		109		107		106		83		95		103		105		106		114		104		105		107.2666666667		118		128		106.2		107.25

		Бондаренко Едуард		после		104		109		115		115		111		93		111		107		101		112		104		120		117		117		119		110.3333333333		104		112		107.8		118.25

		Босенко Константин		после		128		124		136		122		128		124		105		107		119		112		108		124		128		133		129		121.8		128		130		118.5		128.5

		Гончаренко Ростислав		после		115		118		124		118		106		100		114		117		110		108		124		113		100		120		112		113.2666666667		115		121		113.9		111.25

		Сидорець Максим		после		107		101		98		94		89		98		99		107		94		94		103		125		117		122		119		104.4666666667		107		99.5		97.7		120.75

		Снижко Евгений		после		100		115		116		104		89		112		99		97		92		97		95		89		94		102		102		100.2		100		115.5		101.6		96.75

		Свердликова Катя		после		124		121		127		127		121		114		121		124		123		122		116		128		124		102		125		121.2666666667		124		124		121.6		119.75

		Борисова Жасмина		после		105		94		125		109		95		89		109		92		101		97		95		93		102		85		97		99.2		105		109.5		100.6		94.25

		Витер Евгений		после		130		109		116		105		107		105		122		109		114		141		104		128		129		132		128		118.6		130		112.5		113.2		129.25

		Величко Руслан		после		118		149		107		98		109		107		106		83		95		103		105		106		114		104		105		107.2666666667		118		128		106.2		107.25

		Бондаренко Едуард		после		104		109		115		115		111		93		111		107		101		112		104		120		117		117		119		110.3333333333		104		112		107.8		118.25

		Босенко Константин		после		128		124		136		122		128		124		105		107		119		112		108		124		128		133		129		121.8		128		130		118.5		128.5

		Гончаренко Ростислав		после		115		118		124		118		106		100		114		117		110		108		124		113		100		120		112		113.2666666667		115		121		113.9		111.25

		Сидорець Максим		после		107		101		98		94		89		98		99		107		94		94		103		125		117		122		119		104.4666666667		107		99.5		97.7		120.75

		Снижко Евгений		после		100		115		116		104		89		112		99		97		92		97		95		89		94		102		102		100.2		100		115.5		101.6		96.75

		Свердликова Катя		после		124		121		127		127		121		114		121		124		123		122		116		128		124		102		125		121.2666666667		124		124		121.6		119.75

		Борисова Жасмина		после		105		94		125		109		95		89		109		92		101		97		95		93		102		85		97		99.2		105		109.5		100.6		94.25

		Витер Евгений		после		130		109		116		105		107		105		122		109		114		141		104		128		129		132		128		118.6		130		112.5		113.2		129.25

		Величко Руслан		после		118		149		107		98		109		107		106		83		95		103		105		106		114		104		105		107.2666666667		118		128		106.2		107.25

		Свердликова Катя		после		124		121		127		127		121		114		121		124		123		122		116		128		124		102		125		121.2666666667		124		124		121.6		119.75

		Борисова Жасмина		после		105		94		125		109		95		89		109		92		101		97		95		93		102		85		97		99.2		105		109.5		100.6		94.25

		Витер Евгений		после		130		109		116		105		107		105		122		109		114		141		104		128		129		132		128		118.6		130		112.5		113.2		129.25

		Величко Руслан		после		118		149		107		98		109		107		106		83		95		103		105		106		114		104		105		107.2666666667		118		128		106.2		107.25

						115.1612903226		115.9032258065		118.2903225806		110.1612903226		106.3548387097		104.5483870968		110.1935483871		104.4193548387		105.8064516129		110.3548387097		105.8709677419		113.9677419355		114.3225806452		112.064516129		114.935483871		110.823655914		115.1612903226		117.0967741935		109.1903225806		113.8225806452





САТ

		



до

до



ДАТ

		ДАД				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		до		74		63		70		67		61		62		62		71		62		58		58		76		72		72		69		66.4666666667		74.0		66.5		63.4		72.3

		Босенко Константин		до		76		72		72		81		87		78		87		87		74		91		77		75		72		80		77		79.0666666667		76.0		72.0		80.6		76.0

		Гончаренко Ростислав		до		66		54		61		65		68		70		62		62		68		67		63		67		58		67		61		63.9333333333		66.0		57.5		64.0		63.3

		Сидорець Максим		до		66		62		60		71		68		64		70		70		71		67		71		69		67		68		71		67.6666666667		66.0		61.0		67.4		68.8

		Снижко Евгений		до		62		72		81		72		68		71		71		71		70		75		78		70		74		69		72		71.7333333333		62.0		76.5		72.9		71.3

		Свердликова Катя		до		55		65		70		70		70		72		65		67		71		65		66		58		59		53		56		64.1333333333		55.0		67.5		68.1		56.5

		Борисова Жасмина		до		60		54		58		59		60		54		62		53		66		55		59		49		51		61		58		57.2666666667		60.0		56.0		58.0		54.8

		Витер Евгений		до		70		78		80		84		80		80		82		83		80		90		76		65		64		74		63		76.6		70.0		79.0		81.3		66.5

		Величко Руслан		до		58		54		58		61		57		64		58		54		58		65		65		57		57		59		62		59.1333333333		58.0		56.0		59.4		58.8

		Бондаренко Едуард		до		74		63		70		67		61		62		62		71		62		58		58		76		72		72		69		66.4666666667		74.0		66.5		63.4		72.3

		Босенко Константин		до		76		72		72		81		87		78		87		87		74		91		77		75		72		80		77		79.0666666667		76.0		72.0		80.6		76.0

		Гончаренко Ростислав		до		66		54		61		65		68		70		62		62		68		67		63		67		58		67		61		63.9333333333		66.0		57.5		64.0		63.3

		Сидорець Максим		до		66		62		60		71		68		64		70		70		71		67		71		69		67		68		71		67.6666666667		66.0		61.0		67.4		68.8

		Снижко Евгений		до		62		72		81		72		68		71		71		71		70		75		78		70		74		69		72		71.7333333333		62.0		76.5		72.9		71.3

		Свердликова Катя		до		55		65		70		70		70		72		65		67		71		65		66		58		59		53		56		64.1333333333		55.0		67.5		68.1		56.5

		Борисова Жасмина		до		60		54		58		59		60		54		62		53		66		55		59		49		51		61		58		57.2666666667		60.0		56.0		58.0		54.8

		Витер Евгений		до		70		78		80		84		80		80		82		83		80		90		76		65		64		74		63		76.6		70.0		79.0		81.3		66.5

		Величко Руслан		до		58		54		58		61		57		64		58		54		58		65		65		57		57		59		62		59.1333333333		58.0		56.0		59.4		58.8

		Бондаренко Едуард		до		74		63		70		67		61		62		62		71		62		58		58		76		72		72		69		66.4666666667		74.0		66.5		63.4		72.3

		Босенко Константин		до		76		72		72		81		87		78		87		87		74		91		77		75		72		80		77		79.0666666667		76.0		72.0		80.6		76.0

		Гончаренко Ростислав		до		66		54		61		65		68		70		62		62		68		67		63		67		58		67		61		63.9333333333		66.0		57.5		64.0		63.3

		Сидорець Максим		до		66		62		60		71		68		64		70		70		71		67		71		69		67		68		71		67.6666666667		66.0		61.0		67.4		68.8

		Снижко Евгений		до		62		72		81		72		68		71		71		71		70		75		78		70		74		69		72		71.7333333333		62.0		76.5		72.9		71.3

		Свердликова Катя		до		55		65		70		70		70		72		65		67		71		65		66		58		59		53		56		64.1333333333		55.0		67.5		68.1		56.5

		Борисова Жасмина		до		60		54		58		59		60		54		62		53		66		55		59		49		51		61		58		57.2666666667		60.0		56.0		58.0		54.8

		Витер Евгений		до		70		78		80		84		80		80		82		83		80		90		76		65		64		74		63		76.6		70.0		79.0		81.3		66.5

		Величко Руслан		до		58		54		58		61		57		64		58		54		58		65		65		57		57		59		62		59.1333333333		58.0		56.0		59.4		58.8

		Свердликова Катя		до		55		65		70		70		70		72		65		67		71		65		66		58		59		53		56		64.1333333333		55.0		67.5		68.1		56.5

		Борисова Жасмина		до		60		54		58		59		60		54		62		53		66		55		59		49		51		61		58		57.2666666667		60.0		56.0		58.0		54.8

		Витер Евгений		до		70		78		80		84		80		80		82		83		80		90		76		65		64		74		63		76.6		70.0		79.0		81.3		66.5

		Величко Руслан		до		58		54		58		61		57		64		58		54		58		65		65		57		57		59		62		59.1333333333		58.0		56.0		59.4		58.8

						64.6		63.6		67.6		69.8		68.5		68.2		68.5		68.1		68.9		70.1		67.9		64.1		63.0		66.3		64.7		66.9		64.6		65.6		68.1		64.5

		ДАД				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		после		69		62		64		70		68		78		65		72		68		69		62		73		77		69		79		69.6666666667		69.0		63.0		67.8		74.5

		Босенко Константин		после		79		74		76		77		79		78		84		80		77		80		76		70		65		67		59		74.7333333333		79.0		75.0		78.1		65.3

		Гончаренко Ростислав		после		73		71		79		80		72		81		67		68		72		78		81		66		64		72		62		72.4		73.0		75.0		74.9		66.0

		Сидорець Максим		после		60		61		56		64		61		51		53		61		64		62		54		55		54		52		58		57.7333333333		60.0		58.5		58.7		54.8

		Снижко Евгений		после		60		68		73		70		74		66		70		72		53		62		68		47		53		54		59		63.2666666667		60.0		70.5		67.6		53.3

		Свердликова Катя		после		64		75		63		78		76		75		70		72		80		74		69		64		59		57		54		68.6666666667		64.0		69.0		73.2		58.5

		Борисова Жасмина		после		60		60		62		63		59		56		65		59		60		59		67		55		55		53		60		59.5333333333		60.0		61.0		61.0		55.8

		Витер Евгений		после		61		56		63		63		71		62		68		56		72		72		67		60		58		58		57		62.9333333333		61.0		59.5		65.0		58.3

		Величко Руслан		после		61		52		51		53		67		62		66		64		59		66		68		55		54		56		55		59.2666666667		61.0		51.5		60.8		55.0

		Бондаренко Едуард		после		69		62		64		70		68		78		65		72		68		69		62		73		77		69		79		69.6666666667		69.0		63.0		67.8		74.5

		Босенко Константин		после		79		74		76		77		79		78		84		80		77		80		76		70		65		67		59		74.7333333333		79.0		75.0		78.1		65.3

		Гончаренко Ростислав		после		73		71		79		80		72		81		67		68		72		78		81		66		64		72		62		72.4		73.0		75.0		74.9		66.0

		Сидорець Максим		после		60		61		56		64		61		51		53		61		64		62		54		55		54		52		58		57.7333333333		60.0		58.5		58.7		54.8

		Снижко Евгений		после		60		68		73		70		74		66		70		72		53		62		68		47		53		54		59		63.2666666667		60.0		70.5		67.6		53.3

		Свердликова Катя		после		64		75		63		78		76		75		70		72		80		74		69		64		59		57		54		68.6666666667		64.0		69.0		73.2		58.5

		Борисова Жасмина		после		60		60		62		63		59		56		65		59		60		59		67		55		55		53		60		59.5333333333		60.0		61.0		61.0		55.8

		Витер Евгений		после		61		56		63		63		71		62		68		56		72		72		67		60		58		58		57		62.9333333333		61.0		59.5		65.0		58.3

		Величко Руслан		после		61		52		51		53		67		62		66		64		59		66		68		55		54		56		55		59.2666666667		61.0		51.5		60.8		55.0

		Бондаренко Едуард		после		69		62		64		70		68		78		65		72		68		69		62		73		77		69		79		69.6666666667		69.0		63.0		67.8		74.5

		Босенко Константин		после		79		74		76		77		79		78		84		80		77		80		76		70		65		67		59		74.7333333333		79.0		75.0		78.1		65.3

		Гончаренко Ростислав		после		73		71		79		80		72		81		67		68		72		78		81		66		64		72		62		72.4		73.0		75.0		74.9		66.0

		Сидорець Максим		после		60		61		56		64		61		51		53		61		64		62		54		55		54		52		58		57.7333333333		60.0		58.5		58.7		54.8

		Снижко Евгений		после		60		68		73		70		74		66		70		72		53		62		68		47		53		54		59		63.2666666667		60.0		70.5		67.6		53.3

		Свердликова Катя		после		64		75		63		78		76		75		70		72		80		74		69		64		59		57		54		68.6666666667		64.0		69.0		73.2		58.5

		Борисова Жасмина		после		60		60		62		63		59		56		65		59		60		59		67		55		55		53		60		59.5333333333		60.0		61.0		61.0		55.8

		Витер Евгений		после		61		56		63		63		71		62		68		56		72		72		67		60		58		58		57		62.9333333333		61.0		59.5		65.0		58.3

		Величко Руслан		после		61		52		51		53		67		62		66		64		59		66		68		55		54		56		55		59.2666666667		61.0		51.5		60.8		55.0

		Свердликова Катя		после		64		75		63		78		76		75		70		72		80		74		69		64		59		57		54		68.6666666667		64.0		69.0		73.2		58.5

		Борисова Жасмина		после		60		60		62		63		59		56		65		59		60		59		67		55		55		53		60		59.5333333333		60.0		61.0		61.0		55.8

		Витер Евгений		после		61		56		63		63		71		62		68		56		72		72		67		60		58		58		57		62.9333333333		61.0		59.5		65.0		58.3

		Величко Руслан		после		61		52		51		53		67		62		66		64		59		66		68		55		54		56		55		59.2666666667		61.0		51.5		60.8		55.0

						64.7419354839		63.8709677419		64.5161290323		68.0967741935		69.4838709677		67.1612903226		67.5161290323		66.5483870968		67.2903225806		68.935483871		67.9677419355		60.2903225806		59.4516129032		59.2903225806		59.8387096774		65		64.7		64.2		67.1		59.7





ДАТ
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ДАТ роз

		



75
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ЧСС

		ДАТ		До								Після										до								Після

				Контрольна група				Основна група				Контрольна група				Основна група						к				о				к				о

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m				67.2		1.4609082358		64.6451612903		1.240489313		64.7419354839		1.1396733563		66.1666666667		1.7953217195

		1		67.2		1.5		64.6		1.2		66.2		1.8		64.7		1.1				68.9333333333		1.8612400596		63.6451612903		1.566825698		63.8709677419		1.4344021537		67.6		1.9001512342

																						68.6333333333		1.9342546358		67.6129032258		1.570341665		64.5161290323		1.5497977445		67.4		1.9438083251

		2		68.9		1.9		63.6		1.6		67.6		1.9		63.9		1.4				69.2666666667		1.5572842064		69.8064516129		1.4922158993		68.0967741935		1.5542898241		68.6666666667		1.6879105858

						*(p<0,05)				*(p<0,05)												68.2333333333		1.5979033197		68.5161290323		1.6570935612		69.4838709677		1.1442901427		67.1333333333		1.7556040538

		3		68.6		1.9		67.6		1.6		67.4		1.9		64.5		1.5				69.5666666667		1.9656143688		68.2258064516		1.4596432599		67.1612903226		1.803280627		66.7333333333		1.7220232242

																						67.7333333333		2.0459847604		68.5161290323		1.7019097229		67.5161290323		1.289219959		66.7333333333		1.8098919339

		4		69.3		1.6		69.8		1.5		68.7		1.7		68.1		1.6				66.4666666667		1.9254695402		68.0967741935		2.0332477536		66.5483870968		1.327005449		68.6		2.254293477

																						67.2333333333		1.9732016887		68.8709677419		1.1637369687		67.2903225806		1.5444618706		66.8		1.4726627693

		5		68.2		1.6		68.5		1.7		67.1		1.8		69.5		1.1				70.6666666667		2.6898418247		70.1290322581		2.2200174055		68.935483871		1.2580369448		66.5666666667		1.3550105682

																						70.5		2.4995401876		67.9032258065		1.3020701786		67.9677419355		1.2299872112		69.6333333333		2.1911437906

		6		69.6		2.0		68.2		1.5		66.7		1.7		67.2		1.8				66.7666666667		1.5906937208		64.0967741935		1.5549814774		60.2903225806		1.3750413862		66.9666666667		1.2340786813

																						65.5333333333		1.3198165436		63		1.3756718789		59.4516129032		1.2698647034		63.6333333333		1.4347760715

		7		67.7		2.0		68.5		1.7		66.7		1.8		67.5		1.3				65.7		1.5079482902		66.3225806452		1.4527594039		59.2903225806		1.234968589		65.1666666667		1.3140123106

																						64.8		1.3824848527		64.7096774194		1.2058937242		59.8387096774		1.2235122844		66		1.1527079562

		8		66.5		1.9		68.1		2.0		68.6		2.3		66.5		1.3

																						до				Після

		9		67.2		2.0		68.9		1.2		66.8		1.5		67.3		1.5				Контрольна група		Основна група		Контрольна група		Основна група

																						67.2		64.6451612903		66.1666666667		64.7419354839

		10		70.7		2.7		70.1		2.2		66.6		1.4		68.9		1.3				68.9333333333		63.6451612903		67.6		63.8709677419

																						68.6333333333		67.6129032258		67.4		64.5161290323

		11		70.5		2.5		67.9		1.3		69.6		2.2		68.0		1.2				69.2666666667		69.8064516129		68.6666666667		68.0967741935

																						68.2333333333		68.5161290323		67.1333333333		69.4838709677

		12		66.8		1.6		64.1		1.6		67.0		1.2		60.3		1.4				69.5666666667		68.2258064516		66.7333333333		67.1612903226

														*(p<0,001)				*(p<0,001)				67.7333333333		68.5161290323		66.7333333333		67.5161290323

		13		65.5		1.3		63.0		1.4		63.6		1.4		59.5		1.3				66.4666666667		68.0967741935		68.6		66.5483870968

														*(p<0,05)				*(p<0,05)				67.2333333333		68.8709677419		66.8		67.2903225806

		14		65.7		1.5		66.3		1.5		65.2		1.3		59.3		1.2				70.6666666667		70.1290322581		66.5666666667		68.935483871

												#(p<0,001)		*(p<0,01)		#(p<0,001)		*(p<0,01)				70.5		67.9032258065		69.6333333333		67.9677419355

		15		64.8		1.4		64.7		1.2		66.0		1.2		59.8		1.2				66.7666666667		64.0967741935		66.9666666667		60.2903225806

												#(p<0,01)		*(p<0,001)		#(p<0,01)		*(p<0,001)				65.5333333333		63		63.6333333333		59.4516129032

																						65.7		66.3225806452		65.1666666667		59.2903225806

																						64.8		64.7096774194		66		59.8387096774														к

																						Контрольна група

																						До		Після				О

																						67.2		66.1666666667				До		Після

																						68.9333333333		67.6				64.6451612903		64.7419354839

																						68.6333333333		67.4				63.6451612903		63.8709677419

																						69.2666666667		68.6666666667				67.6129032258		64.5161290323

																						68.2333333333		67.1333333333				69.8064516129		68.0967741935

																						69.5666666667		66.7333333333				68.5161290323		69.4838709677

																						67.7333333333		66.7333333333				68.2258064516		67.1612903226

																						66.4666666667		68.6				68.5161290323		67.5161290323

																						67.2333333333		66.8				68.0967741935		66.5483870968

																						70.6666666667		66.5666666667				68.8709677419		67.2903225806

																						70.5		69.6333333333				70.1290322581		68.935483871

																						66.7666666667		66.9666666667				67.9032258065		67.9677419355

																						65.5333333333		63.6333333333				64.0967741935		60.2903225806

																						65.7		65.1666666667				63		59.4516129032

																						64.8		66				66.3225806452		59.2903225806												о

																												64.7096774194		59.8387096774





ЧСС

		



Контрольна група

Основна група



ЧСС розр

		



Контрольна група

Основна група



4чсс

		



До

Після



ПАТ

		



До

Після



ПАТ роз

		ЧСС				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		до		97		121		110		119		109		114		87		131		113		122		62		103		95		101		96		105.3333333333		97.0		115.5		108.8		98.8

		Босенко Константин		до		85		92		93		103		99		100		107		103		99		103		97		83		77		75		66		92.1333333333		85.0		92.5		99.6		75.3

		Гончаренко Ростислав		до		92		107		111		114		117		124		122		123		118		125		118		94		101		102		100		111.2		92.0		109.0		117.9		99.3

		Сидорець Максим		до		51		87		86		93		99		99		111		104		99		109		99		53		48		50		50		82.5333333333		51.0		86.5		98.6		50.3

		Снижко Евгений		до		75		104		96		103		105		98		104		103		105		97		104		88		83		70		86		94.7333333333		75.0		100.0		101.9		81.8

		Свердликова Катя		до		52		71		72		73		74		79		81		80		84		80		87		63		51		51		48		69.7333333333		52.0		71.5		78.1		53.3

		Борисова Жасмина		до		85		101		102		105		110		108		131		109		109		105		106		54		56		90		68		95.9333333333		85.0		101.5		108.6		67.0

		Витер Евгений		до		50		68		71		79		72		73		75		77		77		80		70		41		45		52		46		65.0666666667		50.0		69.5		74.2		46.0

		Величко Руслан		до		62		85		80		81		80		74		78		82		68		88		99		56		54		54		54		73		62.0		82.5		81.5		54.5

		Бондаренко Едуард		до		97		121		110		119		109		114		87		131		113		122		62		103		95		101		96		105.3333333333		97.0		115.5		108.8		98.8

		Босенко Константин		до		85		92		93		103		99		100		107		103		99		103		97		83		77		75		66		92.1333333333		85.0		92.5		99.6		75.3

		Гончаренко Ростислав		до		92		107		111		114		117		124		122		123		118		125		118		94		101		102		100		111.2		92.0		109.0		117.9		99.3

		Сидорець Максим		до		51		87		86		93		99		99		111		104		99		109		99		53		48		50		50		82.5333333333		51.0		86.5		98.6		50.3

		Снижко Евгений		до		75		104		96		103		105		98		104		103		105		97		104		88		83		70		86		94.7333333333		75.0		100.0		101.9		81.8

		Свердликова Катя		до		52		71		72		73		74		79		81		80		84		80		87		63		51		51		48		69.7333333333		52.0		71.5		78.1		53.3

		Борисова Жасмина		до		85		101		102		105		110		108		131		109		109		105		106		54		56		90		68		95.9333333333		85.0		101.5		108.6		67.0

		Витер Евгений		до		50		68		71		79		72		73		75		77		77		80		70		41		45		52		46		65.0666666667		50.0		69.5		74.2		46.0

		Величко Руслан		до		62		85		80		81		80		74		78		82		68		88		99		56		54		54		54		73		62.0		82.5		81.5		54.5

		Бондаренко Едуард		до		97		121		110		119		109		114		87		131		113		122		62		103		95		101		96		105.3333333333		97.0		115.5		108.8		98.8

		Босенко Константин		до		85		92		93		103		99		100		107		103		99		103		97		83		77		75		66		92.1333333333		85.0		92.5		99.6		75.3

		Гончаренко Ростислав		до		92		107		111		114		117		124		122		123		118		125		118		94		101		102		100		111.2		92.0		109.0		117.9		99.3

		Сидорець Максим		до		51		87		86		93		99		99		111		104		99		109		99		53		48		50		50		82.5333333333		51.0		86.5		98.6		50.3

		Снижко Евгений		до		75		104		96		103		105		98		104		103		105		97		104		88		83		70		86		94.7333333333		75.0		100.0		101.9		81.8

		Свердликова Катя		до		52		71		72		73		74		79		81		80		84		80		87		63		51		51		48		69.7333333333		52.0		71.5		78.1		53.3

		Борисова Жасмина		до		85		101		102		105		110		108		131		109		109		105		106		54		56		90		68		95.9333333333		85.0		101.5		108.6		67.0

		Витер Евгений		до		50		68		71		79		72		73		75		77		77		80		70		41		45		52		46		65.0666666667		50.0		69.5		74.2		46.0

		Величко Руслан		до		62		85		80		81		80		74		78		82		68		88		99		56		54		54		54		73		62.0		82.5		81.5		54.5

		Свердликова Катя		до		52		71		72		73		74		79		81		80		84		80		87		63		51		51		48		69.7333333333		52.0		71.5		78.1		53.3

		Борисова Жасмина		до		85		101		102		105		110		108		131		109		109		105		106		54		56		90		68		95.9333333333		85.0		101.5		108.6		67.0

		Витер Евгений		до		50		68		71		79		72		73		75		77		77		80		70		41		45		52		46		65.0666666667		50.0		69.5		74.2		46.0

		Величко Руслан		до		62		85		80		81		80		74		78		82		68		88		99		56		54		54		54		73		62.0		82.5		81.5		54.5

						70.8387096774		91.3870967742		89.935483871		95.0967741935		94.5483870968		94.8709677419		98.4838709677		99.4838709677		95.2903225806		99.3548387097		93.1612903226		68.3548387097		65.6774193548		70.3870967742		66.3870967742		86.2172043011		70.8		90.7		95.2		67.7

		ЧСС				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		после		83		100		96		100		100		107		109		106		100		109		116		88		99		88		93		99.6		83.0		98.0		104.3		92.0

		Босенко Константин		после		73		95		105		103		105		104		119		119		101		113		104		81		70		67		66		95		73.0		100.0		106.8		71.0

		Гончаренко Ростислав		после		92		96		102		103		106		110		115		110		108		110		107		96		101		81		90		101.8		92.0		99.0		106.7		92.0

		Сидорець Максим		после		57		90		98		90		95		95		93		85		95		97		101		50		50		51		53		80		57.0		94.0		93.9		51.0

		Снижко Евгений		после		74		82		88		94		98		87		88		94		88		89		86		74		62		73		69		83.0666666667		74.0		85.0		89.4		69.5

		Свердликова Катя		после		66		73		81		84		84		85		85		94		100		95		92		67		65		56		51		78.5333333333		66.0		77.0		87.3		59.8

		Борисова Жасмина		после		68		92		99		103		105		103		99		108		100		109		104		62		54		62		64		88.8		68.0		95.5		102.2		60.5

		Витер Евгений		после		45		78		76		81		78		82		79		81		90		85		80		48		47		47		46		69.5333333333		45.0		77.0		81.0		47.0

		Величко Руслан		после		55		72		76		80		73		73		81		99		78		83		70		46		46		54		54		69.3333333333		55.0		74.0		78.5		50.0

		Бондаренко Едуард		после		83		100		96		100		100		107		109		106		100		109		116		88		99		88		93		99.6		83.0		98.0		104.3		92.0

		Босенко Константин		после		73		95		105		103		105		104		119		119		101		113		104		81		70		67		66		95		73.0		100.0		106.8		71.0

		Гончаренко Ростислав		после		92		96		102		103		106		110		115		110		108		110		107		96		101		81		90		101.8		92.0		99.0		106.7		92.0

		Сидорець Максим		после		57		90		98		90		95		95		93		85		95		97		101		50		50		51		53		80		57.0		94.0		93.9		51.0

		Снижко Евгений		после		74		82		88		94		98		87		88		94		88		89		86		74		62		73		69		83.0666666667		74.0		85.0		89.4		69.5

		Свердликова Катя		после		66		73		81		84		84		85		85		94		100		95		92		67		65		56		51		78.5333333333		66.0		77.0		87.3		59.8

		Борисова Жасмина		после		68		92		99		103		105		103		99		108		100		109		104		62		54		62		64		88.8		68.0		95.5		102.2		60.5

		Витер Евгений		после		45		78		76		81		78		82		79		81		90		85		80		48		47		47		46		69.5333333333		45.0		77.0		81.0		47.0

		Величко Руслан		после		55		72		76		80		73		73		81		99		78		83		70		46		46		54		54		69.3333333333		55.0		74.0		78.5		50.0

		Бондаренко Едуард		после		83		100		96		100		100		107		109		106		100		109		116		88		99		88		93		99.6		83.0		98.0		104.3		92.0

		Босенко Константин		после		73		95		105		103		105		104		119		119		101		113		104		81		70		67		66		95		73.0		100.0		106.8		71.0

		Гончаренко Ростислав		после		92		96		102		103		106		110		115		110		108		110		107		96		101		81		90		101.8		92.0		99.0		106.7		92.0

		Сидорець Максим		после		57		90		98		90		95		95		93		85		95		97		101		50		50		51		53		80		57.0		94.0		93.9		51.0

		Снижко Евгений		после		74		82		88		94		98		87		88		94		88		89		86		74		62		73		69		83.0666666667		74.0		85.0		89.4		69.5

		Свердликова Катя		после		66		73		81		84		84		85		85		94		100		95		92		67		65		56		51		78.5333333333		66.0		77.0		87.3		59.8

		Борисова Жасмина		после		68		92		99		103		105		103		99		108		100		109		104		62		54		62		64		88.8		68.0		95.5		102.2		60.5

		Витер Евгений		после		45		78		76		81		78		82		79		81		90		85		80		48		47		47		46		69.5333333333		45.0		77.0		81.0		47.0

		Величко Руслан		после		55		72		76		80		73		73		81		99		78		83		70		46		46		54		54		69.3333333333		55.0		74.0		78.5		50.0

		Свердликова Катя		после		66		73		81		84		84		85		85		94		100		95		92		67		65		56		51		78.5333333333		66.0		77.0		87.3		59.8

		Борисова Жасмина		после		68		92		99		103		105		103		99		108		100		109		104		62		54		62		64		88.8		68.0		95.5		102.2		60.5

		Витер Евгений		после		45		78		76		81		78		82		79		81		90		85		80		48		47		47		46		69.5333333333		45.0		77.0		81.0		47.0

		Величко Руслан		после		55		72		76		80		73		73		81		99		78		83		70		46		46		54		54		69.3333333333		55.0		74.0		78.5		50.0

						66.8709677419		85.4516129032		90.1612903226		92.3225806452		92.6451612903		92.935483871		95.0967741935		99.0322580645		95.0967741935		98.1290322581		94.3870967742		66.4193548387		64.3225806452		63.0967741935		63.6451612903		83.9741935484		66.9		87.8		93.5		64.4





ПАТ роз

		



до

до



дані

		



до

до



4пат

		ЧСС		До								Після								до		73.4333333333		1.9946384072		70.8387096774		3.1964687418				Контрольна група		Основна група

				Контрольна група				Основна група				Контрольна група				Основна група						97.7		4.0655971837		91.3870967742		2.9840714841				73.4333333333		70.8387096774

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m				96.1666666667		2.7547590308		89.935483871		2.6277818783				97.7		91.3870967742

		1		73.4		2.0		70.8		3.2		73.8		2.5		66.9		2.5				95.5666666667		2.472693786		95.0967741935		2.8114033685				96.1666666667		89.935483871

																						95.3333333333		2.1465467233		94.5483870968		2.9529787074				95.5666666667		95.0967741935

		2		97.7		4.1		91.4		3.0		98.7		3.8		85.5		1.8				96.2333333333		2.5545466941		94.8709677419		3.1376115618				95.3333333333		94.5483870968

														*(p<0,01)				*(p<0,01)				95.3		2.1469839845		98.4838709677		3.617422289				96.2333333333		94.8709677419

		3		96.2		2.8		89.9		2.6		95.8		2.7		90.2		2.0				98.7		2.9731170995		99.4838709677		3.2626498129				95.3		98.4838709677

																						98.3666666667		3.6582400559		95.2903225806		3.0111597267				98.7		99.4838709677

		4		95.6		2.5		95.1		2.8		98.1		3.0		92.3		1.7				99.4666666667		2.3453222377		99.3548387097		2.837365273				98.3666666667		95.2903225806

																						103.1666666667		3.5331218761		93.1612903226		2.9975247043				99.4666666667		99.3548387097

		5		95.3		2.1		94.5		3.0		98.6		3.4		92.6		2.2				72.2333333333		2.3962054933		68.3548387097		3.6844772866				103.1666666667		93.1612903226

																						71.2666666667		2.1452611948		65.6774193548		3.5976058636				72.2333333333		68.3548387097

		6		96.2		2.6		94.9		3.1		97.9		2.6		92.9		2.2				70.9666666667		2.5804229063		70.3870967742		3.6792581707				71.2666666667		65.6774193548

																						67.6666666667		2.0247510608		66.3870967742		3.5346753647				70.9666666667		70.3870967742

		7		95.3		2.1		98.5		3.6		101.7		3.4		95.1		2.5				к				о						67.6666666667		66.3870967742

																				після		73.8333333333		2.4969329846		66.8709677419		2.4794822281				Контрольна група		Основна група

		8		98.7		3.0		99.5		3.3		102.9		3.4		99.0		2.1				98.6666666667		3.8280072945		85.4516129032		1.8191565514				73.8333333333		66.8709677419

																						95.8333333333		2.6535958398		90.1612903226		1.9767991801				98.6666666667		85.4516129032

		9		98.4		3.7		95.3		3.0		100.3		3.0		95.1		1.6				98.0666666667		2.9915333912		92.3225806452		1.7160764807				95.8333333333		90.1612903226

																						98.6333333333		3.3959012933		92.6451612903		2.2165304609				98.0666666667		92.3225806452

		10		99.5		2.3		99.4		2.8		100.2		3.4		98.1		2.0				97.8666666667		2.5938624878		92.935483871		2.2427591896				98.6333333333		92.6451612903

																						101.7333333333		3.4437794439		95.0967741935		2.5286975859				97.8666666667		92.935483871

		11		101.0		2.5		93.2		3.0		100.1		3.8		94.4		2.6				102.8666666667		3.3898880507		99.0322580645		2.0978657209				101.7333333333		95.0967741935

																						100.3333333333		2.9985948178		95.0967741935		1.570120767				102.8666666667		99.0322580645

		12		72.2		2.4		68.4		3.7		72.1		2.5		66.4		3.1				100.1666666667		3.400501428		98.1290322581		2.0244430725				100.3333333333		95.0967741935

																						100.1		3.7848305812		94.3870967742		2.5605264157				100.1666666667		98.1290322581

		13		71.3		2.1		65.7		3.6		69.6		2.2		64.3		3.5				72.1333333333		2.4573293294		66.4193548387		3.0665641148				100.1		94.3870967742

																						69.5666666667		2.1922975579		64.3225806452		3.4923532741				72.1333333333		66.4193548387

		14		71.0		2.6		70.4		3.7		69.6		2.3		63.1		2.4				69.6333333333		2.3180864747		63.0967741935		2.3588564929				69.5666666667		64.3225806452

																						70.3333333333		2.3100646024		63.6451612903		2.8149174006				69.6333333333		63.0967741935

		15		67.7		2.0		66.4		3.5		70.3		2.3		63.6		2.8														70.3333333333		63.6451612903





4пат

		



Контрольна група

Основна група



4сат

		



Контрольна група

Основна група



4дат

		ПАТ		До								Після

				К				О				К				О

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m				73.4333333333		1.9946384072		70.8387096774		3.1964687418		73.8333333333		2.4969329846		66.8709677419		2.4794822281

		1.0		73.4		2.0		70.8		3.2		73.8		2.5		66.9		2.5				96.9333333333		2.9725500231		90.6612903226		2.7785068993		97.25		2.987113126		87.8064516129		1.8566470848

																						97.6		2.0286850959		95.1612903226		2.6902399358		99.4266666667		2.7957600629		93.5258064516		1.9220618843

		2-3		96.9		3.0		90.7		2.8		97.3		3.0		87.8		1.9				70.5333333333		2.059695789		67.7016129032		3.4349449322		70.4166666667		2.1938829972		64.3709677419		2.8408945038

														*(p<0,001)				*(p<0,001)

		2-11		97.6		2.0		95.2		2.7		99.4		2.8		93.5		1.9

		12-15		70.5		2.1		67.7		3.4		70.4		2.2		64.4		2.8





КОП

		Пульсовий тиск				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		до		42		55		39		52		38		52		54		32		43		59		41		40		51		32		43		44.8666666667		42.0		47.0		46.5		41.5

		Босенко Константин		до		78		64		67		43		39		48		39		24		34		32		54		60		23		57		49		47.4		78.0		65.5		44.4		47.3

		Гончаренко Ростислав		до		35		61		40		39		43		33		33		24		41		37		51		46		50		48		54		42.3333333333		35.0		50.5		40.2		49.5

		Сидорець Максим		до		52		27		50		33		45		50		45		46		38		37		33		36		62		53		55		44.1333333333		52.0		38.5		40.4		51.5

		Снижко Евгений		до		50		26		28		39		28		31		29		29		39		30		43		72		40		44		38		37.7333333333		50.0		27.0		32.2		48.5

		Свердликова Катя		до		57		50		54		42		47		36		30		49		35		46		22		54		49		55		45		44.7333333333		57.0		52.0		41.1		50.8

		Борисова Жасмина		до		37		33		32		37		34		42		34		35		33		42		30		49		49		38		40		37.6666666667		37.0		32.5		35.2		44.0

		Витер Евгений		до		63		41		45		44		42		42		46		42		31		29		52		78		71		58		68		50.1333333333		63.0		43.0		41.4		68.8

		Величко Руслан		до		55		28		41		37		29		41		50		56		53		18		38		61		45		56		42		43.3333333333		55.0		34.5		39.1		51.0

		Бондаренко Едуард		до		42		55		39		52		38		52		54		32		43		59		41		40		51		32		43		44.8666666667		42.0		47.0		46.5		41.5

		Босенко Константин		до		78		64		67		43		39		48		39		24		34		32		54		60		23		57		49		47.4		78.0		65.5		44.4		47.3

		Гончаренко Ростислав		до		35		61		40		39		43		33		33		24		41		37		51		46		50		48		54		42.3333333333		35.0		50.5		40.2		49.5

		Сидорець Максим		до		52		27		50		33		45		50		45		46		38		37		33		36		62		53		55		44.1333333333		52.0		38.5		40.4		51.5

		Снижко Евгений		до		50		26		28		39		28		31		29		29		39		30		43		72		40		44		38		37.7333333333		50.0		27.0		32.2		48.5

		Свердликова Катя		до		57		50		54		42		47		36		30		49		35		46		22		54		49		55		45		44.7333333333		57.0		52.0		41.1		50.8

		Борисова Жасмина		до		37		33		32		37		34		42		34		35		33		42		30		49		49		38		40		37.6666666667		37.0		32.5		35.2		44.0

		Витер Евгений		до		63		41		45		44		42		42		46		42		31		29		52		78		71		58		68		50.1333333333		63.0		43.0		41.4		68.8

		Величко Руслан		до		55		28		41		37		29		41		50		56		53		18		38		61		45		56		42		43.3333333333		55.0		34.5		39.1		51.0

		Бондаренко Едуард		до		42		55		39		52		38		52		54		32		43		59		41		40		51		32		43		44.8666666667		42.0		47.0		46.5		41.5

		Босенко Константин		до		78		64		67		43		39		48		39		24		34		32		54		60		23		57		49		47.4		78.0		65.5		44.4		47.3

		Гончаренко Ростислав		до		35		61		40		39		43		33		33		24		41		37		51		46		50		48		54		42.3333333333		35.0		50.5		40.2		49.5

		Сидорець Максим		до		52		27		50		33		45		50		45		46		38		37		33		36		62		53		55		44.1333333333		52.0		38.5		40.4		51.5

		Снижко Евгений		до		50		26		28		39		28		31		29		29		39		30		43		72		40		44		38		37.7333333333		50.0		27.0		32.2		48.5

		Свердликова Катя		до		57		50		54		42		47		36		30		49		35		46		22		54		49		55		45		44.7333333333		57.0		52.0		41.1		50.8

		Борисова Жасмина		до		37		33		32		37		34		42		34		35		33		42		30		49		49		38		40		37.6666666667		37.0		32.5		35.2		44.0

		Витер Евгений		до		63		41		45		44		42		42		46		42		31		29		52		78		71		58		68		50.1333333333		63.0		43.0		41.4		68.8

		Величко Руслан		до		55		28		41		37		29		41		50		56		53		18		38		61		45		56		42		43.3333333333		55.0		34.5		39.1		51.0

		Свердликова Катя		до		57		50		54		42		47		36		30		49		35		46		22		54		49		55		45		44.7333333333		57.0		52.0		41.1		50.8

		Борисова Жасмина		до		37		33		32		37		34		42		34		35		33		42		30		49		49		38		40		37.6666666667		37.0		32.5		35.2		44.0

		Витер Евгений		до		63		41		45		44		42		42		46		42		31		29		52		78		71		58		68		50.1333333333		63.0		43.0		41.4		68.8

		Величко Руслан		до		55		28		41		37		29		41		50		56		53		18		38		61		45		56		42		43.3333333333		55.0		34.5		39.1		51.0

						52.2258064516		42.1612903226		43.8709677419		40.5806451613		38.2903225806		41.4838709677		40		38.4838709677		38.4838709677		36.2903225806		39.8064516129		55.8064516129		49.4838709677		49.3548387097		48.2903225806		43.6408602151		52.2		43.0		39.9		50.7

		Пульсовий тиск				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		после		35		47		51		45		43		15		46		35		33		43		42		47		40		48		40		40.6666666667		35.0		49.0		40.0		43.8

		Босенко Константин		после		49		50		60		45		49		46		21		27		42		32		32		54		63		66		70		47.0666666667		49.0		55.0		40.4		63.3

		Гончаренко Ростислав		после		42		47		45		38		34		19		47		49		38		30		43		47		36		48		50		40.8666666667		42.0		46.0		39.0		45.3

		Сидорець Максим		после		47		40		42		30		28		47		46		46		30		32		49		70		63		70		61		46.7333333333		47.0		41.0		39.0		66.0

		Снижко Евгений		после		40		47		43		34		15		46		29		25		39		35		27		42		41		48		43		36.9333333333		40.0		45.0		34.0		43.5

		Свердликова Катя		после		60		46		64		49		45		39		51		52		43		48		47		64		65		45		71		52.6		60.0		55.0		48.4		61.3

		Борисова Жасмина		после		45		34		63		46		36		33		44		33		41		38		28		38		47		32		37		39.6666666667		45.0		48.5		39.6		38.5

		Витер Евгений		после		69		53		53		42		36		43		54		53		42		69		37		68		71		74		71		55.6666666667		69.0		53.0		48.2		71.0

		Величко Руслан		после		57		97		56		45		42		45		40		19		36		37		37		51		60		48		50		48		57.0		76.5		45.4		52.3

		Бондаренко Едуард		после		35		47		51		45		43		15		46		35		33		43		42		47		40		48		40		40.6666666667		35.0		49.0		40.0		43.8

		Босенко Константин		после		49		50		60		45		49		46		21		27		42		32		32		54		63		66		70		47.0666666667		49.0		55.0		40.4		63.3

		Гончаренко Ростислав		после		42		47		45		38		34		19		47		49		38		30		43		47		36		48		50		40.8666666667		42.0		46.0		39.0		45.3

		Сидорець Максим		после		47		40		42		30		28		47		46		46		30		32		49		70		63		70		61		46.7333333333		47.0		41.0		39.0		66.0

		Снижко Евгений		после		40		47		43		34		15		46		29		25		39		35		27		42		41		48		43		36.9333333333		40.0		45.0		34.0		43.5

		Свердликова Катя		после		60		46		64		49		45		39		51		52		43		48		47		64		65		45		71		52.6		60.0		55.0		48.4		61.3

		Борисова Жасмина		после		45		34		63		46		36		33		44		33		41		38		28		38		47		32		37		39.6666666667		45.0		48.5		39.6		38.5

		Витер Евгений		после		69		53		53		42		36		43		54		53		42		69		37		68		71		74		71		55.6666666667		69.0		53.0		48.2		71.0

		Величко Руслан		после		57		97		56		45		42		45		40		19		36		37		37		51		60		48		50		48		57.0		76.5		45.4		52.3

		Бондаренко Едуард		после		35		47		51		45		43		15		46		35		33		43		42		47		40		48		40		40.6666666667		35.0		49.0		40.0		43.8

		Босенко Константин		после		49		50		60		45		49		46		21		27		42		32		32		54		63		66		70		47.0666666667		49.0		55.0		40.4		63.3

		Гончаренко Ростислав		после		42		47		45		38		34		19		47		49		38		30		43		47		36		48		50		40.8666666667		42.0		46.0		39.0		45.3

		Сидорець Максим		после		47		40		42		30		28		47		46		46		30		32		49		70		63		70		61		46.7333333333		47.0		41.0		39.0		66.0

		Снижко Евгений		после		40		47		43		34		15		46		29		25		39		35		27		42		41		48		43		36.9333333333		40.0		45.0		34.0		43.5

		Свердликова Катя		после		60		46		64		49		45		39		51		52		43		48		47		64		65		45		71		52.6		60.0		55.0		48.4		61.3

		Борисова Жасмина		после		45		34		63		46		36		33		44		33		41		38		28		38		47		32		37		39.6666666667		45.0		48.5		39.6		38.5

		Витер Евгений		после		69		53		53		42		36		43		54		53		42		69		37		68		71		74		71		55.6666666667		69.0		53.0		48.2		71.0

		Величко Руслан		после		57		97		56		45		42		45		40		19		36		37		37		51		60		48		50		48		57.0		76.5		45.4		52.3

		Свердликова Катя		после		60		46		64		49		45		39		51		52		43		48		47		64		65		45		71		52.6		60.0		55.0		48.4		61.3

		Борисова Жасмина		после		45		34		63		46		36		33		44		33		41		38		28		38		47		32		37		39.6666666667		45.0		48.5		39.6		38.5

		Витер Евгений		после		69		53		53		42		36		43		54		53		42		69		37		68		71		74		71		55.6666666667		69.0		53.0		48.2		71.0

		Величко Руслан		после		57		97		56		45		42		45		40		19		36		37		37		51		60		48		50		48		57.0		76.5		45.4		52.3

						50.4193548387		52.0322580645		53.7741935484		42.064516129		36.8709677419		37.3870967742		42.6774193548		37.8709677419		38.5161290323		41.4193548387		37.9032258065		53.6774193548		54.8709677419		52.7741935484		55.0967741935		45.823655914		50.4		52.9		42.1		54.1





		ПАТ		До								Після										ПАТ		До								Після										До				Після

				Контрольна група				Основна група				Контрольна група				Основна група								Контрольна група				Основна група				Контрольна група				Основна група						Контрольна група		Основна група		Контрольна група		Основна група

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m				хв		М		m		М		m		М		m		М		m				47.7		52.2258064516		47.2666666667		50.4193548387

		1.0		47.7		2.2		52.2		2.3		47.3		1.8		50.4		1.9				1		47.7		2.219117563		52.2258064516		2.2541286743		47.2666666667		1.7997019762		50.4193548387		1.8926991556				41.5666666667		42.1612903226		43.2666666667		52.0322580645

																						2		41.5666666667		2.6194161556		42.1612903226		2.508521723		43.2666666667		2.4931784327		52.0322580645		3.3138626622				46.2333333333		43.8709677419		39.6666666667		53.7741935484

		2.0		41.6		2.6		42.2		2.5		43.3		2.5		52.0		3.3				3		46.2333333333		4.1430410657		43.8709677419		1.9678829493		39.6666666667		2.1476174092		53.7741935484		1.4351274174				45.2666666667		40.5806451613		41.3666666667		42.064516129

								#(p<0,05)						*(p<0,05)		#(p<0,05)		*(p<0,05)				4		45.2666666667		3.4610918925		40.5806451613		0.9001483672		41.3666666667		2.1900943838		42.064516129		1.0482299303				40.9		38.2903225806		42.2		36.8709677419

		3.0		46.2		4.1		43.9		2.0		39.7		2.1		53.8		1.4				5		40.9		2.2046711121		38.2903225806		1.1815731707		42.2		2.1710742084		36.8709677419		1.6802085991				41.8		41.4838709677		42.4333333333		37.3870967742

								#(p<0,001)						*(p<0,001)		#(p<0,001)		*(p<0,001)				6		41.8		2.1114901858		41.4838709677		1.202927404		42.4333333333		1.9462214103		37.3870967742		1.990664999				42.3666666667		40		45.5666666667		42.6774193548

		4.0		45.3		3.5		40.6		0.9		41.4		2.2		42.1		1.0				7		42.3666666667		2.8139567322		40		1.5602591458		45.5666666667		2.9348024012		42.6774193548		1.7715718655				43.3		38.4838709677		38.8333333333		37.8709677419

																						8		43.3		2.991616639		38.4838709677		1.9652196067		38.8333333333		1.9716865605		37.8709677419		2.2431458016				39.5666666667		38.4838709677		43.4333333333		38.5161290323

		5.0		40.9		2.2		38.3		1.2		42.2		2.2		36.9		1.7				9		39.5666666667		2.0936045655		38.4838709677		1.2171454068		43.4333333333		2.3817714519		38.5161290323		0.7518735992				39.5		36.2903225806		39.4666666667		41.4193548387

																						10		39.5		2.9922313206		36.2903225806		2.0167009941		39.4666666667		2.1680720464		41.4193548387		2.1740276252				39.9333333333		39.8064516129		45.5666666667		37.9032258065

		6.0		41.8		2.1		41.5		1.2		42.4		1.9		37.4		2.0				11		39.9333333333		1.8550541916		39.8064516129		1.9162123004		45.5666666667		3.2215807262		37.9032258065		1.3475224887				47.7		55.8064516129		47.1333333333		53.6774193548

																						12		47.7		2.2438421482		55.8064516129		2.3941772353		47.1333333333		1.9615460319		53.6774193548		2.0039676219				50.8		49.4838709677		50.6666666667		54.8709677419

		7.0		42.4		2.8		40.0		1.6		45.6		2.9		42.7		1.8				13		50.8		2.3011241631		49.4838709677		2.2684706457		50.6666666667		1.8713406181		54.8709677419		2.2020234758				48.6333333333		49.3548387097		46.9333333333		52.7741935484

																						14		48.6333333333		2.1509064293		49.3548387097		1.5825312425		46.9333333333		1.9993868792		52.7741935484		2.4277560228				48.5		48.2903225806		48		55.0967741935

		8.0		43.3		3.0		38.5		2.0		38.8		2.0		37.9		2.2				15		48.5		2.0798706856		48.2903225806		1.6932462608		48		2.0561094832		55.0967741935		2.4116004763

		9.0		39.6		2.1		38.5		1.2		43.4		2.4		38.5		0.8

		10.0		39.5		3.0		36.3		2.0		39.5		2.2		41.4		2.2

		11.0		39.9		1.9		39.8		1.9		45.6		3.2		37.9		1.3

														*(p<0,05)				*(p<0,05)

		12.0		47.7		2.2		55.8		2.4		47.1		2.0		53.7		2.0

						*(p<0,05)				*(p<0,05)				*(p<0,05)				*(p<0,05)

		13.0		50.8		2.3		49.5		2.3		50.7		1.9		54.9		2.2

		14.0		48.6		2.2		49.4		1.6		46.9		2.0		52.8		2.4

		15.0		48.5		2.1		48.3		1.7		48.0		2.1		55.1		2.4

								#(p<0,05)						*(p<0,05)		#(p<0,05)		*(p<0,05)
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																*		к

																#		до

				К				О

				М		m		М		m

		Вік		14.7		0.4238574907		14.2258064516		0.3843992028





		ПАТ		До								Після										47.7		2.219117563		52.2258064516		2.2541286743		47.2666666667		1.7997019762		50.4193548387		1.8926991556

				К				О				К				О						43.9		2.942006509		43.0161290323		1.9724560138		41.4666666667		1.8648184611		52.9032258065		1.8365201074

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m				42.0433333333		1.870912761		39.9451612903		0.7153740086		42.18		1.5630018275		42.0516129032		0.8376088723

		1		47.7		2.2		52.2		2.3		47.3		1.8		50.4		1.9				48.9083333333		1.9389935227		50.7338709677		1.3886993743		48.1833333333		1.7107223273		54.1048387097		2.0487267943

		2-3		43.9		2.9		43.0		2.0		41.5		1.9		52.9		1.8

								#(p<0,001)						*(p<0,001)		#(p<0,001)		*(p<0,001)

		2-11		42.0		1.9		39.9		0.7		42.2		1.6		42.1		0.8

		12-15		48.9		1.9		50.7		1.4		48.2		1.7		54.1		2.0

														*(p<0,05)				*(p<0,05)





		САТ		до								після												*		к		о

				К				О				К				о				О				#		до		после

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m		М		m

		1		114.9		2.8		116.9		2.9		113.4		2.5		115.2		2.5		115.2		1.9														после

																										114.9		2.8032616471		116.8709677419		2.8855375137				113.4333333333		2.4685066142		115.1612903226		1.9109738407

		2-3		112.7		3.4		108.6		2.7		109.0		2.7		117.1		2.7		117.1		1.7				112.6833333333		3.4365750236		108.6451612903		2.7484300062				108.9666666667		2.7394450874		117.0967741935		1.6530225419

								#(p<0,05)										*(p<0,05)		#(p<0,05)		*(p<0,05)				110.7666666667		2.8359568652		108.0774193548		1.8120250044				109.7666666667		2.494404466		109.1903225806		1.4340434963

		2-11		110.8		2.8		108.1		1.8		109.8		2.5		109.2		2.5		109.2		1.4				114.6083333333		2.4796494507		115.2661290323		1.9174473218				113.625		2.0894078108		113.8225806452		2.209710776

		12-15		114.6		2.5		115.3		1.9		113.6		2.1		113.8		2.1		113.8		2.2				114.9		2.8032616471		116.8709677419		2.8855375137				113.4333333333		2.4685066142		115.1612903226		1.9109738407

																										112.6833333333		3.4365750236		108.6451612903		2.7484300062				108.9666666667		2.7394450874		117.0967741935		1.6530225419

																										110.7666666667		2.8359568652		108.0774193548		1.8120250044				109.7666666667		2.494404466		109.1903225806		1.4340434963

																										114.6083333333		2.4796494507		115.2661290323		1.9174473218				113.625		2.0894078108		113.8225806452		2.209710776

																						к		о

																						до		после

																						m		о

		ЧСС		До								Після

				к				о				к				о

		хв		М		m		М		m		М		m		М

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		Пульсовий тиск		До								Після

				к				о				к				о

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		114.9		2.8		116.9		2.9		113.4		2.5		115.2		1.9

		110.5		3.4		105.8		3.1		110.9		3.4		115.9		2.9

						#(p<0,05)								#(p<0,05)

		114.9		4.4		111.5		2.6		107.1		2.8		118.3		1.9

						#(p<0,05)						*(p<0,05)		#(p<0,05)		*(p<0,05)

		114.5		4.1		110.4		2.0		110.0		3.2		110.2		1.9

		109.1		3.0		106.8		2.4		109.3		3.0		106.4		2.2

		111.4		3.3		109.7		1.7		109.2		2.8		104.5		1.9

						#(p<0,05)								#(p<0,05)

		110.1		3.4		108.5		2.3		112.3		3.3		110.2		1.5

		109.8		3.4		106.6		2.3		107.4		2.8		104.4		2.3

		106.8		3.0		107.4		0.7		110.2		3.1		105.8		2.0

		110.2		3.4		106.4		2.2		106.0		3.0		110.4		2.7

		110.4		3.0		107.7		2.8		115.2		3.7		105.9		1.6

												*(p<0,05)				*(p<0,05)

		114.5		2.7		119.9		2.8		114.1		2.1		114.0		2.6

		116.3		2.6		112.5		2.4		114.3		2.2		114.3		2.2

		114.3		2.5		115.7		2.1		112.1		2.3		112.1		2.8

		113.3		2.7		113.0		2.1		114.0		2.3		114.9		2.1





		ДАТ		До								Після

				К				О				К				О

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m		до		67.2		1.5		64.6		1.2

		1		67.2		1.5		64.6		1.2		66.2		1.8		64.7		1.1				68.8		1.7		65.6		1.5

																						68.7		1.6		68.1		1.5

		2-3		68.8		1.7		65.6		1.5		67.5		1.8		64.2		1.4				65.7		1.3		64.5		1.3

																				після

		2-11		68.7		1.6		68.1		1.5		67.6		1.4		67.1		1.2				66.2		1.8		64.7		1.1				66.2		1.8		64.7		1.1

																						67.5		1.8		64.2		1.4

		12-15		65.7		1.3		64.5		1.3		65.4		1.1		59.7		1.2				67.6		1.4		67.1		1.2				67.5		1.8		64.2		1.4

								#(p<0,01)						*(p<0,001)		#(p<0,01)		*(p<0,001)				65.4		1.1		59.7		1.2

																																67.6		1.4		67.1		1.2

																																65.4		1.1		59.7		1.2





		Варіанти КОП				Контрольна				Основна

						група				група								Варіанти КОП		Контрольна група		Основна група

		До лікування		Після лікування		абс		%		абс		%						асимпатикотонічний-асимпатикотонічний		60		32.3

		Асимпатикотонічний		Асимпатикотонічний		18		60		10		32.3						асимпатикотонічний-астеносимпатичний		10		0

		Асимпатикотонічний		Астеносимпатичний		3		10		-		-						асимпатикотонічний-симпатоастенічний		6.7		61.3

		Асимпатикотонічний		Симпатоастенічний		2		6.7		19		61.3						астеносимпатичний-асимпатикотонічний		6.7		0

		Астеносимпатичний		Асимпатикотонічний		2		6.7		-		-						симпатоастенічний-асимпатикотонічний		6.7		0

		Симпатоастенічний		Асимпатикотонічний		2		6.7		-		-						гіпердіастолічний-гіпердіастолічний		3.3		0

		Гіпердіастолічний		Гіпердіастолічний		1		3.3		-		-						гіпердіастолічний-асимпатикотонічний		3.3		0

		Гіпердіастолічний		Асимпатикотонічний		1		3.3		-		-						симпатоастенічний-астеносимпатичний		3.3		0

		Симпатоастенічний		Астеносимпатичний		1		3.3		-		-						симпатоастенічний-симпатоастенічний		0		6.5

		Симпатоастенічний		Симпатоастенічний		-		-		2		6.5

						18		60		9.0971765229		10		32.2580645161		8.5346816486

						2		6.6666666667		4.6320555585		19		61.2903225806		8.8929346788
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	Мал. 4.9. Показники ДАТ в основній групі до та після лікування.
	Показники ПАТ у досліджуваних групах до лікування на перших хвилинах ортоположення мають тенденцію до зниження та повертаються до вихідних значень у кліноположенні. Обидві групи до лікування являються однорідними за середніми показними перших хвилин ортоположенні, всього періоду ортостазу та кліноположення. Після лікування тенденції в контрольній групі збереглися. Проте в основній групі, на відміну від контрольної, на перших хвилинах ортоположення виявлено тенденцію до зростання, яка потім змінюється на тенденцію до зниження (мал. 4.10 та 4.11). Ці зміни свідчать про активацію симпатичного компоненту вегетативної регуляції у відповідь на вертикальне положення та забезпечують кращу адаптацію гемодинаміки.
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До

Після



САТ

		САД				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		до		116		118		109		119		99		114		116		103		105		117		99		116		123		104		112		111.3333333333		116		113.5		109.9		113.75

		Босенко Константин		до		154		136		139		124		126		126		126		111		108		123		131		135		95		137		126		126.4666666667		154		137.5		125		123.25

		Гончаренко Ростислав		до		101		115		101		104		111		103		95		86		109		104		114		113		108		115		115		106.2666666667		101		108		104.2		112.75

		Сидорець Максим		до		118		89		110		104		113		114		115		116		109		104		104		105		129		121		126		111.8		118		99.5		107.8		120.25

		Снижко Евгений		до		112		98		109		111		96		102		100		100		109		105		121		142		114		113		110		109.4666666667		112		103.5		105.1		119.75

		Свердликова Катя		до		112		115		124		112		117		108		95		116		106		111		88		112		108		108		101		108.8666666667		112		119.5		109.2		107.25

		Борисова Жасмина		до		97		87		90		96		94		96		96		88		99		97		89		98		100		99		98		94.9333333333		97		88.5		93.2		98.75

		Витер Евгений		до		133		119		125		128		122		122		128		125		111		119		128		143		135		132		131		126.7333333333		133		122		122.7		135.25

		Величко Руслан		до		113		82		99		98		86		105		108		110		111		83		103		118		102		115		104		102.4666666667		113		90.5		98.5		109.75

		Бондаренко Едуард		до		116		118		109		119		99		114		116		103		105		117		99		116		123		104		112		111.3333333333		116		113.5		109.9		113.75

		Босенко Константин		до		154		136		139		124		126		126		126		111		108		123		131		135		95		137		126		126.4666666667		154		137.5		125		123.25

		Гончаренко Ростислав		до		101		115		101		104		111		103		95		86		109		104		114		113		108		115		115		106.2666666667		101		108		104.2		112.75

		Сидорець Максим		до		118		89		110		104		113		114		115		116		109		104		104		105		129		121		126		111.8		118		99.5		107.8		120.25

		Снижко Евгений		до		112		98		109		111		96		102		100		100		109		105		121		142		114		113		110		109.4666666667		112		103.5		105.1		119.75

		Свердликова Катя		до		112		115		124		112		117		108		95		116		106		111		88		112		108		108		101		108.8666666667		112		119.5		109.2		107.25

		Борисова Жасмина		до		97		87		90		96		94		96		96		88		99		97		89		98		100		99		98		94.9333333333		97		88.5		93.2		98.75

		Витер Евгений		до		133		119		125		128		122		122		128		125		111		119		128		143		135		132		131		126.7333333333		133		122		122.7		135.25

		Величко Руслан		до		113		82		99		98		86		105		108		110		111		83		103		118		102		115		104		102.4666666667		113		90.5		98.5		109.75

		Бондаренко Едуард		до		116		118		109		119		99		114		116		103		105		117		99		116		123		104		112		111.3333333333		116		113.5		109.9		113.75

		Босенко Константин		до		154		136		139		124		126		126		126		111		108		123		131		135		95		137		126		126.4666666667		154		137.5		125		123.25

		Гончаренко Ростислав		до		101		115		101		104		111		103		95		86		109		104		114		113		108		115		115		106.2666666667		101		108		104.2		112.75

		Сидорець Максим		до		118		89		110		104		113		114		115		116		109		104		104		105		129		121		126		111.8		118		99.5		107.8		120.25

		Снижко Евгений		до		112		98		109		111		96		102		100		100		109		105		121		142		114		113		110		109.4666666667		112		103.5		105.1		119.75

		Свердликова Катя		до		112		115		124		112		117		108		95		116		106		111		88		112		108		108		101		108.8666666667		112		119.5		109.2		107.25

		Борисова Жасмина		до		97		87		90		96		94		96		96		88		99		97		89		98		100		99		98		94.9333333333		97		88.5		93.2		98.75

		Витер Евгений		до		133		119		125		128		122		122		128		125		111		119		128		143		135		132		131		126.7333333333		133		122		122.7		135.25

		Величко Руслан		до		113		82		99		98		86		105		108		110		111		83		103		118		102		115		104		102.4666666667		113		90.5		98.5		109.75

		Свердликова Катя		до		112		115		124		112		117		108		95		116		106		111		88		112		108		108		101		108.8666666667		112		119.5		109.2		107.25

		Борисова Жасмина		до		97		87		90		96		94		96		96		88		99		97		89		98		100		99		98		94.9333333333		97		88.5		93.2		98.75

		Витер Евгений		до		133		119		125		128		122		122		128		125		111		119		128		143		135		132		131		126.7333333333		133		122		122.7		135.25

		Величко Руслан		до		113		82		99		98		86		105		108		110		111		83		103		118		102		115		104		102.4666666667		113		90.5		98.5		109.75

						116.8709677419		105.8064516129		111.4838709677		110.3870967742		106.8064516129		109.7096774194		108.5161290323		106.5806451613		107.3548387097		106.4193548387		107.7096774194		119.9032258065		112.4838709677		115.6774193548		113		110.5806451613		116.8709677419		108.6451612903		108.0774193548		115.2661290323

		САД				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		после		104		109		115		115		111		93		111		107		101		112		104		120		117		117		119		110.3333333333		104		112		107.8		118.25

		Босенко Константин		после		128		124		136		122		128		124		105		107		119		112		108		124		128		133		129		121.8		128		130		118.5		128.5

		Гончаренко Ростислав		после		115		118		124		118		106		100		114		117		110		108		124		113		100		120		112		113.2666666667		115		121		113.9		111.25

		Сидорець Максим		после		107		101		98		94		89		98		99		107		94		94		103		125		117		122		119		104.4666666667		107		99.5		97.7		120.75

		Снижко Евгений		после		100		115		116		104		89		112		99		97		92		97		95		89		94		102		102		100.2		100		115.5		101.6		96.75

		Свердликова Катя		после		124		121		127		127		121		114		121		124		123		122		116		128		124		102		125		121.2666666667		124		124		121.6		119.75

		Борисова Жасмина		после		105		94		125		109		95		89		109		92		101		97		95		93		102		85		97		99.2		105		109.5		100.6		94.25

		Витер Евгений		после		130		109		116		105		107		105		122		109		114		141		104		128		129		132		128		118.6		130		112.5		113.2		129.25

		Величко Руслан		после		118		149		107		98		109		107		106		83		95		103		105		106		114		104		105		107.2666666667		118		128		106.2		107.25

		Бондаренко Едуард		после		104		109		115		115		111		93		111		107		101		112		104		120		117		117		119		110.3333333333		104		112		107.8		118.25

		Босенко Константин		после		128		124		136		122		128		124		105		107		119		112		108		124		128		133		129		121.8		128		130		118.5		128.5

		Гончаренко Ростислав		после		115		118		124		118		106		100		114		117		110		108		124		113		100		120		112		113.2666666667		115		121		113.9		111.25

		Сидорець Максим		после		107		101		98		94		89		98		99		107		94		94		103		125		117		122		119		104.4666666667		107		99.5		97.7		120.75

		Снижко Евгений		после		100		115		116		104		89		112		99		97		92		97		95		89		94		102		102		100.2		100		115.5		101.6		96.75

		Свердликова Катя		после		124		121		127		127		121		114		121		124		123		122		116		128		124		102		125		121.2666666667		124		124		121.6		119.75

		Борисова Жасмина		после		105		94		125		109		95		89		109		92		101		97		95		93		102		85		97		99.2		105		109.5		100.6		94.25

		Витер Евгений		после		130		109		116		105		107		105		122		109		114		141		104		128		129		132		128		118.6		130		112.5		113.2		129.25

		Величко Руслан		после		118		149		107		98		109		107		106		83		95		103		105		106		114		104		105		107.2666666667		118		128		106.2		107.25

		Бондаренко Едуард		после		104		109		115		115		111		93		111		107		101		112		104		120		117		117		119		110.3333333333		104		112		107.8		118.25

		Босенко Константин		после		128		124		136		122		128		124		105		107		119		112		108		124		128		133		129		121.8		128		130		118.5		128.5

		Гончаренко Ростислав		после		115		118		124		118		106		100		114		117		110		108		124		113		100		120		112		113.2666666667		115		121		113.9		111.25

		Сидорець Максим		после		107		101		98		94		89		98		99		107		94		94		103		125		117		122		119		104.4666666667		107		99.5		97.7		120.75

		Снижко Евгений		после		100		115		116		104		89		112		99		97		92		97		95		89		94		102		102		100.2		100		115.5		101.6		96.75

		Свердликова Катя		после		124		121		127		127		121		114		121		124		123		122		116		128		124		102		125		121.2666666667		124		124		121.6		119.75

		Борисова Жасмина		после		105		94		125		109		95		89		109		92		101		97		95		93		102		85		97		99.2		105		109.5		100.6		94.25

		Витер Евгений		после		130		109		116		105		107		105		122		109		114		141		104		128		129		132		128		118.6		130		112.5		113.2		129.25

		Величко Руслан		после		118		149		107		98		109		107		106		83		95		103		105		106		114		104		105		107.2666666667		118		128		106.2		107.25

		Свердликова Катя		после		124		121		127		127		121		114		121		124		123		122		116		128		124		102		125		121.2666666667		124		124		121.6		119.75

		Борисова Жасмина		после		105		94		125		109		95		89		109		92		101		97		95		93		102		85		97		99.2		105		109.5		100.6		94.25

		Витер Евгений		после		130		109		116		105		107		105		122		109		114		141		104		128		129		132		128		118.6		130		112.5		113.2		129.25

		Величко Руслан		после		118		149		107		98		109		107		106		83		95		103		105		106		114		104		105		107.2666666667		118		128		106.2		107.25

						115.1612903226		115.9032258065		118.2903225806		110.1612903226		106.3548387097		104.5483870968		110.1935483871		104.4193548387		105.8064516129		110.3548387097		105.8709677419		113.9677419355		114.3225806452		112.064516129		114.935483871		110.823655914		115.1612903226		117.0967741935		109.1903225806		113.8225806452
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ДАТ

		ДАД				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		до		74		63		70		67		61		62		62		71		62		58		58		76		72		72		69		66.4666666667		74.0		66.5		63.4		72.3

		Босенко Константин		до		76		72		72		81		87		78		87		87		74		91		77		75		72		80		77		79.0666666667		76.0		72.0		80.6		76.0

		Гончаренко Ростислав		до		66		54		61		65		68		70		62		62		68		67		63		67		58		67		61		63.9333333333		66.0		57.5		64.0		63.3

		Сидорець Максим		до		66		62		60		71		68		64		70		70		71		67		71		69		67		68		71		67.6666666667		66.0		61.0		67.4		68.8

		Снижко Евгений		до		62		72		81		72		68		71		71		71		70		75		78		70		74		69		72		71.7333333333		62.0		76.5		72.9		71.3

		Свердликова Катя		до		55		65		70		70		70		72		65		67		71		65		66		58		59		53		56		64.1333333333		55.0		67.5		68.1		56.5

		Борисова Жасмина		до		60		54		58		59		60		54		62		53		66		55		59		49		51		61		58		57.2666666667		60.0		56.0		58.0		54.8

		Витер Евгений		до		70		78		80		84		80		80		82		83		80		90		76		65		64		74		63		76.6		70.0		79.0		81.3		66.5

		Величко Руслан		до		58		54		58		61		57		64		58		54		58		65		65		57		57		59		62		59.1333333333		58.0		56.0		59.4		58.8

		Бондаренко Едуард		до		74		63		70		67		61		62		62		71		62		58		58		76		72		72		69		66.4666666667		74.0		66.5		63.4		72.3

		Босенко Константин		до		76		72		72		81		87		78		87		87		74		91		77		75		72		80		77		79.0666666667		76.0		72.0		80.6		76.0

		Гончаренко Ростислав		до		66		54		61		65		68		70		62		62		68		67		63		67		58		67		61		63.9333333333		66.0		57.5		64.0		63.3

		Сидорець Максим		до		66		62		60		71		68		64		70		70		71		67		71		69		67		68		71		67.6666666667		66.0		61.0		67.4		68.8

		Снижко Евгений		до		62		72		81		72		68		71		71		71		70		75		78		70		74		69		72		71.7333333333		62.0		76.5		72.9		71.3

		Свердликова Катя		до		55		65		70		70		70		72		65		67		71		65		66		58		59		53		56		64.1333333333		55.0		67.5		68.1		56.5

		Борисова Жасмина		до		60		54		58		59		60		54		62		53		66		55		59		49		51		61		58		57.2666666667		60.0		56.0		58.0		54.8

		Витер Евгений		до		70		78		80		84		80		80		82		83		80		90		76		65		64		74		63		76.6		70.0		79.0		81.3		66.5

		Величко Руслан		до		58		54		58		61		57		64		58		54		58		65		65		57		57		59		62		59.1333333333		58.0		56.0		59.4		58.8

		Бондаренко Едуард		до		74		63		70		67		61		62		62		71		62		58		58		76		72		72		69		66.4666666667		74.0		66.5		63.4		72.3

		Босенко Константин		до		76		72		72		81		87		78		87		87		74		91		77		75		72		80		77		79.0666666667		76.0		72.0		80.6		76.0

		Гончаренко Ростислав		до		66		54		61		65		68		70		62		62		68		67		63		67		58		67		61		63.9333333333		66.0		57.5		64.0		63.3

		Сидорець Максим		до		66		62		60		71		68		64		70		70		71		67		71		69		67		68		71		67.6666666667		66.0		61.0		67.4		68.8

		Снижко Евгений		до		62		72		81		72		68		71		71		71		70		75		78		70		74		69		72		71.7333333333		62.0		76.5		72.9		71.3

		Свердликова Катя		до		55		65		70		70		70		72		65		67		71		65		66		58		59		53		56		64.1333333333		55.0		67.5		68.1		56.5

		Борисова Жасмина		до		60		54		58		59		60		54		62		53		66		55		59		49		51		61		58		57.2666666667		60.0		56.0		58.0		54.8

		Витер Евгений		до		70		78		80		84		80		80		82		83		80		90		76		65		64		74		63		76.6		70.0		79.0		81.3		66.5

		Величко Руслан		до		58		54		58		61		57		64		58		54		58		65		65		57		57		59		62		59.1333333333		58.0		56.0		59.4		58.8

		Свердликова Катя		до		55		65		70		70		70		72		65		67		71		65		66		58		59		53		56		64.1333333333		55.0		67.5		68.1		56.5

		Борисова Жасмина		до		60		54		58		59		60		54		62		53		66		55		59		49		51		61		58		57.2666666667		60.0		56.0		58.0		54.8

		Витер Евгений		до		70		78		80		84		80		80		82		83		80		90		76		65		64		74		63		76.6		70.0		79.0		81.3		66.5

		Величко Руслан		до		58		54		58		61		57		64		58		54		58		65		65		57		57		59		62		59.1333333333		58.0		56.0		59.4		58.8

						64.6		63.6		67.6		69.8		68.5		68.2		68.5		68.1		68.9		70.1		67.9		64.1		63.0		66.3		64.7		66.9		64.6		65.6		68.1		64.5

		ДАД				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		после		69		62		64		70		68		78		65		72		68		69		62		73		77		69		79		69.6666666667		69.0		63.0		67.8		74.5

		Босенко Константин		после		79		74		76		77		79		78		84		80		77		80		76		70		65		67		59		74.7333333333		79.0		75.0		78.1		65.3

		Гончаренко Ростислав		после		73		71		79		80		72		81		67		68		72		78		81		66		64		72		62		72.4		73.0		75.0		74.9		66.0

		Сидорець Максим		после		60		61		56		64		61		51		53		61		64		62		54		55		54		52		58		57.7333333333		60.0		58.5		58.7		54.8

		Снижко Евгений		после		60		68		73		70		74		66		70		72		53		62		68		47		53		54		59		63.2666666667		60.0		70.5		67.6		53.3

		Свердликова Катя		после		64		75		63		78		76		75		70		72		80		74		69		64		59		57		54		68.6666666667		64.0		69.0		73.2		58.5

		Борисова Жасмина		после		60		60		62		63		59		56		65		59		60		59		67		55		55		53		60		59.5333333333		60.0		61.0		61.0		55.8

		Витер Евгений		после		61		56		63		63		71		62		68		56		72		72		67		60		58		58		57		62.9333333333		61.0		59.5		65.0		58.3

		Величко Руслан		после		61		52		51		53		67		62		66		64		59		66		68		55		54		56		55		59.2666666667		61.0		51.5		60.8		55.0

		Бондаренко Едуард		после		69		62		64		70		68		78		65		72		68		69		62		73		77		69		79		69.6666666667		69.0		63.0		67.8		74.5

		Босенко Константин		после		79		74		76		77		79		78		84		80		77		80		76		70		65		67		59		74.7333333333		79.0		75.0		78.1		65.3

		Гончаренко Ростислав		после		73		71		79		80		72		81		67		68		72		78		81		66		64		72		62		72.4		73.0		75.0		74.9		66.0

		Сидорець Максим		после		60		61		56		64		61		51		53		61		64		62		54		55		54		52		58		57.7333333333		60.0		58.5		58.7		54.8

		Снижко Евгений		после		60		68		73		70		74		66		70		72		53		62		68		47		53		54		59		63.2666666667		60.0		70.5		67.6		53.3

		Свердликова Катя		после		64		75		63		78		76		75		70		72		80		74		69		64		59		57		54		68.6666666667		64.0		69.0		73.2		58.5

		Борисова Жасмина		после		60		60		62		63		59		56		65		59		60		59		67		55		55		53		60		59.5333333333		60.0		61.0		61.0		55.8

		Витер Евгений		после		61		56		63		63		71		62		68		56		72		72		67		60		58		58		57		62.9333333333		61.0		59.5		65.0		58.3

		Величко Руслан		после		61		52		51		53		67		62		66		64		59		66		68		55		54		56		55		59.2666666667		61.0		51.5		60.8		55.0

		Бондаренко Едуард		после		69		62		64		70		68		78		65		72		68		69		62		73		77		69		79		69.6666666667		69.0		63.0		67.8		74.5

		Босенко Константин		после		79		74		76		77		79		78		84		80		77		80		76		70		65		67		59		74.7333333333		79.0		75.0		78.1		65.3

		Гончаренко Ростислав		после		73		71		79		80		72		81		67		68		72		78		81		66		64		72		62		72.4		73.0		75.0		74.9		66.0

		Сидорець Максим		после		60		61		56		64		61		51		53		61		64		62		54		55		54		52		58		57.7333333333		60.0		58.5		58.7		54.8

		Снижко Евгений		после		60		68		73		70		74		66		70		72		53		62		68		47		53		54		59		63.2666666667		60.0		70.5		67.6		53.3

		Свердликова Катя		после		64		75		63		78		76		75		70		72		80		74		69		64		59		57		54		68.6666666667		64.0		69.0		73.2		58.5

		Борисова Жасмина		после		60		60		62		63		59		56		65		59		60		59		67		55		55		53		60		59.5333333333		60.0		61.0		61.0		55.8

		Витер Евгений		после		61		56		63		63		71		62		68		56		72		72		67		60		58		58		57		62.9333333333		61.0		59.5		65.0		58.3

		Величко Руслан		после		61		52		51		53		67		62		66		64		59		66		68		55		54		56		55		59.2666666667		61.0		51.5		60.8		55.0

		Свердликова Катя		после		64		75		63		78		76		75		70		72		80		74		69		64		59		57		54		68.6666666667		64.0		69.0		73.2		58.5

		Борисова Жасмина		после		60		60		62		63		59		56		65		59		60		59		67		55		55		53		60		59.5333333333		60.0		61.0		61.0		55.8

		Витер Евгений		после		61		56		63		63		71		62		68		56		72		72		67		60		58		58		57		62.9333333333		61.0		59.5		65.0		58.3

		Величко Руслан		после		61		52		51		53		67		62		66		64		59		66		68		55		54		56		55		59.2666666667		61.0		51.5		60.8		55.0

						64.7419354839		63.8709677419		64.5161290323		68.0967741935		69.4838709677		67.1612903226		67.5161290323		66.5483870968		67.2903225806		68.935483871		67.9677419355		60.2903225806		59.4516129032		59.2903225806		59.8387096774		65		64.7		64.2		67.1		59.7





ДАТ

		



67

67



ДАТ роз

		



75

65



ЧСС

		ДАТ		До								Після										до								Після

				Контрольна група				Основна група				Контрольна група				Основна група						к				о				к				о

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m				67.2		1.4609082358		64.6451612903		1.240489313		64.7419354839		1.1396733563		66.1666666667		1.7953217195

		1		67.2		1.5		64.6		1.2		66.2		1.8		64.7		1.1				68.9333333333		1.8612400596		63.6451612903		1.566825698		63.8709677419		1.4344021537		67.6		1.9001512342

																						68.6333333333		1.9342546358		67.6129032258		1.570341665		64.5161290323		1.5497977445		67.4		1.9438083251

		2		68.9		1.9		63.6		1.6		67.6		1.9		63.9		1.4				69.2666666667		1.5572842064		69.8064516129		1.4922158993		68.0967741935		1.5542898241		68.6666666667		1.6879105858

						*(p<0,05)				*(p<0,05)												68.2333333333		1.5979033197		68.5161290323		1.6570935612		69.4838709677		1.1442901427		67.1333333333		1.7556040538

		3		68.6		1.9		67.6		1.6		67.4		1.9		64.5		1.5				69.5666666667		1.9656143688		68.2258064516		1.4596432599		67.1612903226		1.803280627		66.7333333333		1.7220232242

																						67.7333333333		2.0459847604		68.5161290323		1.7019097229		67.5161290323		1.289219959		66.7333333333		1.8098919339

		4		69.3		1.6		69.8		1.5		68.7		1.7		68.1		1.6				66.4666666667		1.9254695402		68.0967741935		2.0332477536		66.5483870968		1.327005449		68.6		2.254293477

																						67.2333333333		1.9732016887		68.8709677419		1.1637369687		67.2903225806		1.5444618706		66.8		1.4726627693

		5		68.2		1.6		68.5		1.7		67.1		1.8		69.5		1.1				70.6666666667		2.6898418247		70.1290322581		2.2200174055		68.935483871		1.2580369448		66.5666666667		1.3550105682

																						70.5		2.4995401876		67.9032258065		1.3020701786		67.9677419355		1.2299872112		69.6333333333		2.1911437906

		6		69.6		2.0		68.2		1.5		66.7		1.7		67.2		1.8				66.7666666667		1.5906937208		64.0967741935		1.5549814774		60.2903225806		1.3750413862		66.9666666667		1.2340786813

																						65.5333333333		1.3198165436		63		1.3756718789		59.4516129032		1.2698647034		63.6333333333		1.4347760715

		7		67.7		2.0		68.5		1.7		66.7		1.8		67.5		1.3				65.7		1.5079482902		66.3225806452		1.4527594039		59.2903225806		1.234968589		65.1666666667		1.3140123106

																						64.8		1.3824848527		64.7096774194		1.2058937242		59.8387096774		1.2235122844		66		1.1527079562

		8		66.5		1.9		68.1		2.0		68.6		2.3		66.5		1.3

																						до				Після

		9		67.2		2.0		68.9		1.2		66.8		1.5		67.3		1.5				Контрольна група		Основна група		Контрольна група		Основна група

																						67.2		64.6451612903		66.1666666667		64.7419354839

		10		70.7		2.7		70.1		2.2		66.6		1.4		68.9		1.3				68.9333333333		63.6451612903		67.6		63.8709677419

																						68.6333333333		67.6129032258		67.4		64.5161290323

		11		70.5		2.5		67.9		1.3		69.6		2.2		68.0		1.2				69.2666666667		69.8064516129		68.6666666667		68.0967741935

																						68.2333333333		68.5161290323		67.1333333333		69.4838709677

		12		66.8		1.6		64.1		1.6		67.0		1.2		60.3		1.4				69.5666666667		68.2258064516		66.7333333333		67.1612903226

														*(p<0,001)				*(p<0,001)				67.7333333333		68.5161290323		66.7333333333		67.5161290323

		13		65.5		1.3		63.0		1.4		63.6		1.4		59.5		1.3				66.4666666667		68.0967741935		68.6		66.5483870968

														*(p<0,05)				*(p<0,05)				67.2333333333		68.8709677419		66.8		67.2903225806

		14		65.7		1.5		66.3		1.5		65.2		1.3		59.3		1.2				70.6666666667		70.1290322581		66.5666666667		68.935483871

												#(p<0,001)		*(p<0,01)		#(p<0,001)		*(p<0,01)				70.5		67.9032258065		69.6333333333		67.9677419355

		15		64.8		1.4		64.7		1.2		66.0		1.2		59.8		1.2				66.7666666667		64.0967741935		66.9666666667		60.2903225806

												#(p<0,01)		*(p<0,001)		#(p<0,01)		*(p<0,001)				65.5333333333		63		63.6333333333		59.4516129032

																						65.7		66.3225806452		65.1666666667		59.2903225806

																						64.8		64.7096774194		66		59.8387096774														к

																						Контрольна група

																						До		Після				О

																						67.2		66.1666666667				До		Після

																						68.9333333333		67.6				64.6451612903		64.7419354839

																						68.6333333333		67.4				63.6451612903		63.8709677419

																						69.2666666667		68.6666666667				67.6129032258		64.5161290323

																						68.2333333333		67.1333333333				69.8064516129		68.0967741935

																						69.5666666667		66.7333333333				68.5161290323		69.4838709677

																						67.7333333333		66.7333333333				68.2258064516		67.1612903226

																						66.4666666667		68.6				68.5161290323		67.5161290323

																						67.2333333333		66.8				68.0967741935		66.5483870968

																						70.6666666667		66.5666666667				68.8709677419		67.2903225806

																						70.5		69.6333333333				70.1290322581		68.935483871

																						66.7666666667		66.9666666667				67.9032258065		67.9677419355

																						65.5333333333		63.6333333333				64.0967741935		60.2903225806

																						65.7		65.1666666667				63		59.4516129032

																						64.8		66				66.3225806452		59.2903225806												о

																												64.7096774194		59.8387096774





ЧСС

		



Контрольна група

Основна група



ЧСС розр

		



Контрольна група

Основна група



4чсс

		



До

Після



ПАТ

		



До

Після



ПАТ роз

		ЧСС				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		до		97		121		110		119		109		114		87		131		113		122		62		103		95		101		96		105.3333333333		97.0		115.5		108.8		98.8

		Босенко Константин		до		85		92		93		103		99		100		107		103		99		103		97		83		77		75		66		92.1333333333		85.0		92.5		99.6		75.3

		Гончаренко Ростислав		до		92		107		111		114		117		124		122		123		118		125		118		94		101		102		100		111.2		92.0		109.0		117.9		99.3

		Сидорець Максим		до		51		87		86		93		99		99		111		104		99		109		99		53		48		50		50		82.5333333333		51.0		86.5		98.6		50.3

		Снижко Евгений		до		75		104		96		103		105		98		104		103		105		97		104		88		83		70		86		94.7333333333		75.0		100.0		101.9		81.8

		Свердликова Катя		до		52		71		72		73		74		79		81		80		84		80		87		63		51		51		48		69.7333333333		52.0		71.5		78.1		53.3

		Борисова Жасмина		до		85		101		102		105		110		108		131		109		109		105		106		54		56		90		68		95.9333333333		85.0		101.5		108.6		67.0

		Витер Евгений		до		50		68		71		79		72		73		75		77		77		80		70		41		45		52		46		65.0666666667		50.0		69.5		74.2		46.0

		Величко Руслан		до		62		85		80		81		80		74		78		82		68		88		99		56		54		54		54		73		62.0		82.5		81.5		54.5

		Бондаренко Едуард		до		97		121		110		119		109		114		87		131		113		122		62		103		95		101		96		105.3333333333		97.0		115.5		108.8		98.8

		Босенко Константин		до		85		92		93		103		99		100		107		103		99		103		97		83		77		75		66		92.1333333333		85.0		92.5		99.6		75.3

		Гончаренко Ростислав		до		92		107		111		114		117		124		122		123		118		125		118		94		101		102		100		111.2		92.0		109.0		117.9		99.3

		Сидорець Максим		до		51		87		86		93		99		99		111		104		99		109		99		53		48		50		50		82.5333333333		51.0		86.5		98.6		50.3

		Снижко Евгений		до		75		104		96		103		105		98		104		103		105		97		104		88		83		70		86		94.7333333333		75.0		100.0		101.9		81.8

		Свердликова Катя		до		52		71		72		73		74		79		81		80		84		80		87		63		51		51		48		69.7333333333		52.0		71.5		78.1		53.3

		Борисова Жасмина		до		85		101		102		105		110		108		131		109		109		105		106		54		56		90		68		95.9333333333		85.0		101.5		108.6		67.0

		Витер Евгений		до		50		68		71		79		72		73		75		77		77		80		70		41		45		52		46		65.0666666667		50.0		69.5		74.2		46.0

		Величко Руслан		до		62		85		80		81		80		74		78		82		68		88		99		56		54		54		54		73		62.0		82.5		81.5		54.5

		Бондаренко Едуард		до		97		121		110		119		109		114		87		131		113		122		62		103		95		101		96		105.3333333333		97.0		115.5		108.8		98.8

		Босенко Константин		до		85		92		93		103		99		100		107		103		99		103		97		83		77		75		66		92.1333333333		85.0		92.5		99.6		75.3

		Гончаренко Ростислав		до		92		107		111		114		117		124		122		123		118		125		118		94		101		102		100		111.2		92.0		109.0		117.9		99.3

		Сидорець Максим		до		51		87		86		93		99		99		111		104		99		109		99		53		48		50		50		82.5333333333		51.0		86.5		98.6		50.3

		Снижко Евгений		до		75		104		96		103		105		98		104		103		105		97		104		88		83		70		86		94.7333333333		75.0		100.0		101.9		81.8

		Свердликова Катя		до		52		71		72		73		74		79		81		80		84		80		87		63		51		51		48		69.7333333333		52.0		71.5		78.1		53.3

		Борисова Жасмина		до		85		101		102		105		110		108		131		109		109		105		106		54		56		90		68		95.9333333333		85.0		101.5		108.6		67.0

		Витер Евгений		до		50		68		71		79		72		73		75		77		77		80		70		41		45		52		46		65.0666666667		50.0		69.5		74.2		46.0

		Величко Руслан		до		62		85		80		81		80		74		78		82		68		88		99		56		54		54		54		73		62.0		82.5		81.5		54.5

		Свердликова Катя		до		52		71		72		73		74		79		81		80		84		80		87		63		51		51		48		69.7333333333		52.0		71.5		78.1		53.3

		Борисова Жасмина		до		85		101		102		105		110		108		131		109		109		105		106		54		56		90		68		95.9333333333		85.0		101.5		108.6		67.0

		Витер Евгений		до		50		68		71		79		72		73		75		77		77		80		70		41		45		52		46		65.0666666667		50.0		69.5		74.2		46.0

		Величко Руслан		до		62		85		80		81		80		74		78		82		68		88		99		56		54		54		54		73		62.0		82.5		81.5		54.5

						70.8387096774		91.3870967742		89.935483871		95.0967741935		94.5483870968		94.8709677419		98.4838709677		99.4838709677		95.2903225806		99.3548387097		93.1612903226		68.3548387097		65.6774193548		70.3870967742		66.3870967742		86.2172043011		70.8		90.7		95.2		67.7

		ЧСС				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		после		83		100		96		100		100		107		109		106		100		109		116		88		99		88		93		99.6		83.0		98.0		104.3		92.0

		Босенко Константин		после		73		95		105		103		105		104		119		119		101		113		104		81		70		67		66		95		73.0		100.0		106.8		71.0

		Гончаренко Ростислав		после		92		96		102		103		106		110		115		110		108		110		107		96		101		81		90		101.8		92.0		99.0		106.7		92.0

		Сидорець Максим		после		57		90		98		90		95		95		93		85		95		97		101		50		50		51		53		80		57.0		94.0		93.9		51.0

		Снижко Евгений		после		74		82		88		94		98		87		88		94		88		89		86		74		62		73		69		83.0666666667		74.0		85.0		89.4		69.5

		Свердликова Катя		после		66		73		81		84		84		85		85		94		100		95		92		67		65		56		51		78.5333333333		66.0		77.0		87.3		59.8

		Борисова Жасмина		после		68		92		99		103		105		103		99		108		100		109		104		62		54		62		64		88.8		68.0		95.5		102.2		60.5

		Витер Евгений		после		45		78		76		81		78		82		79		81		90		85		80		48		47		47		46		69.5333333333		45.0		77.0		81.0		47.0

		Величко Руслан		после		55		72		76		80		73		73		81		99		78		83		70		46		46		54		54		69.3333333333		55.0		74.0		78.5		50.0

		Бондаренко Едуард		после		83		100		96		100		100		107		109		106		100		109		116		88		99		88		93		99.6		83.0		98.0		104.3		92.0

		Босенко Константин		после		73		95		105		103		105		104		119		119		101		113		104		81		70		67		66		95		73.0		100.0		106.8		71.0

		Гончаренко Ростислав		после		92		96		102		103		106		110		115		110		108		110		107		96		101		81		90		101.8		92.0		99.0		106.7		92.0

		Сидорець Максим		после		57		90		98		90		95		95		93		85		95		97		101		50		50		51		53		80		57.0		94.0		93.9		51.0

		Снижко Евгений		после		74		82		88		94		98		87		88		94		88		89		86		74		62		73		69		83.0666666667		74.0		85.0		89.4		69.5

		Свердликова Катя		после		66		73		81		84		84		85		85		94		100		95		92		67		65		56		51		78.5333333333		66.0		77.0		87.3		59.8

		Борисова Жасмина		после		68		92		99		103		105		103		99		108		100		109		104		62		54		62		64		88.8		68.0		95.5		102.2		60.5

		Витер Евгений		после		45		78		76		81		78		82		79		81		90		85		80		48		47		47		46		69.5333333333		45.0		77.0		81.0		47.0

		Величко Руслан		после		55		72		76		80		73		73		81		99		78		83		70		46		46		54		54		69.3333333333		55.0		74.0		78.5		50.0

		Бондаренко Едуард		после		83		100		96		100		100		107		109		106		100		109		116		88		99		88		93		99.6		83.0		98.0		104.3		92.0

		Босенко Константин		после		73		95		105		103		105		104		119		119		101		113		104		81		70		67		66		95		73.0		100.0		106.8		71.0

		Гончаренко Ростислав		после		92		96		102		103		106		110		115		110		108		110		107		96		101		81		90		101.8		92.0		99.0		106.7		92.0

		Сидорець Максим		после		57		90		98		90		95		95		93		85		95		97		101		50		50		51		53		80		57.0		94.0		93.9		51.0

		Снижко Евгений		после		74		82		88		94		98		87		88		94		88		89		86		74		62		73		69		83.0666666667		74.0		85.0		89.4		69.5

		Свердликова Катя		после		66		73		81		84		84		85		85		94		100		95		92		67		65		56		51		78.5333333333		66.0		77.0		87.3		59.8

		Борисова Жасмина		после		68		92		99		103		105		103		99		108		100		109		104		62		54		62		64		88.8		68.0		95.5		102.2		60.5

		Витер Евгений		после		45		78		76		81		78		82		79		81		90		85		80		48		47		47		46		69.5333333333		45.0		77.0		81.0		47.0

		Величко Руслан		после		55		72		76		80		73		73		81		99		78		83		70		46		46		54		54		69.3333333333		55.0		74.0		78.5		50.0

		Свердликова Катя		после		66		73		81		84		84		85		85		94		100		95		92		67		65		56		51		78.5333333333		66.0		77.0		87.3		59.8

		Борисова Жасмина		после		68		92		99		103		105		103		99		108		100		109		104		62		54		62		64		88.8		68.0		95.5		102.2		60.5

		Витер Евгений		после		45		78		76		81		78		82		79		81		90		85		80		48		47		47		46		69.5333333333		45.0		77.0		81.0		47.0

		Величко Руслан		после		55		72		76		80		73		73		81		99		78		83		70		46		46		54		54		69.3333333333		55.0		74.0		78.5		50.0

						66.8709677419		85.4516129032		90.1612903226		92.3225806452		92.6451612903		92.935483871		95.0967741935		99.0322580645		95.0967741935		98.1290322581		94.3870967742		66.4193548387		64.3225806452		63.0967741935		63.6451612903		83.9741935484		66.9		87.8		93.5		64.4





ПАТ роз

		



до

до



дані

		



до

до



4пат

		ЧСС		До								Після								до		73.4333333333		1.9946384072		70.8387096774		3.1964687418				Контрольна група		Основна група

				Контрольна група				Основна група				Контрольна група				Основна група						97.7		4.0655971837		91.3870967742		2.9840714841				73.4333333333		70.8387096774

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m				96.1666666667		2.7547590308		89.935483871		2.6277818783				97.7		91.3870967742

		1		73.4		2.0		70.8		3.2		73.8		2.5		66.9		2.5				95.5666666667		2.472693786		95.0967741935		2.8114033685				96.1666666667		89.935483871

																						95.3333333333		2.1465467233		94.5483870968		2.9529787074				95.5666666667		95.0967741935

		2		97.7		4.1		91.4		3.0		98.7		3.8		85.5		1.8				96.2333333333		2.5545466941		94.8709677419		3.1376115618				95.3333333333		94.5483870968

														*(p<0,01)				*(p<0,01)				95.3		2.1469839845		98.4838709677		3.617422289				96.2333333333		94.8709677419

		3		96.2		2.8		89.9		2.6		95.8		2.7		90.2		2.0				98.7		2.9731170995		99.4838709677		3.2626498129				95.3		98.4838709677

																						98.3666666667		3.6582400559		95.2903225806		3.0111597267				98.7		99.4838709677

		4		95.6		2.5		95.1		2.8		98.1		3.0		92.3		1.7				99.4666666667		2.3453222377		99.3548387097		2.837365273				98.3666666667		95.2903225806

																						103.1666666667		3.5331218761		93.1612903226		2.9975247043				99.4666666667		99.3548387097

		5		95.3		2.1		94.5		3.0		98.6		3.4		92.6		2.2				72.2333333333		2.3962054933		68.3548387097		3.6844772866				103.1666666667		93.1612903226

																						71.2666666667		2.1452611948		65.6774193548		3.5976058636				72.2333333333		68.3548387097

		6		96.2		2.6		94.9		3.1		97.9		2.6		92.9		2.2				70.9666666667		2.5804229063		70.3870967742		3.6792581707				71.2666666667		65.6774193548

																						67.6666666667		2.0247510608		66.3870967742		3.5346753647				70.9666666667		70.3870967742

		7		95.3		2.1		98.5		3.6		101.7		3.4		95.1		2.5				к				о						67.6666666667		66.3870967742

																				після		73.8333333333		2.4969329846		66.8709677419		2.4794822281				Контрольна група		Основна група

		8		98.7		3.0		99.5		3.3		102.9		3.4		99.0		2.1				98.6666666667		3.8280072945		85.4516129032		1.8191565514				73.8333333333		66.8709677419

																						95.8333333333		2.6535958398		90.1612903226		1.9767991801				98.6666666667		85.4516129032

		9		98.4		3.7		95.3		3.0		100.3		3.0		95.1		1.6				98.0666666667		2.9915333912		92.3225806452		1.7160764807				95.8333333333		90.1612903226

																						98.6333333333		3.3959012933		92.6451612903		2.2165304609				98.0666666667		92.3225806452

		10		99.5		2.3		99.4		2.8		100.2		3.4		98.1		2.0				97.8666666667		2.5938624878		92.935483871		2.2427591896				98.6333333333		92.6451612903

																						101.7333333333		3.4437794439		95.0967741935		2.5286975859				97.8666666667		92.935483871

		11		101.0		2.5		93.2		3.0		100.1		3.8		94.4		2.6				102.8666666667		3.3898880507		99.0322580645		2.0978657209				101.7333333333		95.0967741935

																						100.3333333333		2.9985948178		95.0967741935		1.570120767				102.8666666667		99.0322580645

		12		72.2		2.4		68.4		3.7		72.1		2.5		66.4		3.1				100.1666666667		3.400501428		98.1290322581		2.0244430725				100.3333333333		95.0967741935

																						100.1		3.7848305812		94.3870967742		2.5605264157				100.1666666667		98.1290322581

		13		71.3		2.1		65.7		3.6		69.6		2.2		64.3		3.5				72.1333333333		2.4573293294		66.4193548387		3.0665641148				100.1		94.3870967742

																						69.5666666667		2.1922975579		64.3225806452		3.4923532741				72.1333333333		66.4193548387

		14		71.0		2.6		70.4		3.7		69.6		2.3		63.1		2.4				69.6333333333		2.3180864747		63.0967741935		2.3588564929				69.5666666667		64.3225806452

																						70.3333333333		2.3100646024		63.6451612903		2.8149174006				69.6333333333		63.0967741935

		15		67.7		2.0		66.4		3.5		70.3		2.3		63.6		2.8														70.3333333333		63.6451612903





4пат

		



Контрольна група

Основна група



4сат

		



Контрольна група

Основна група



4дат

		ПАТ		До								Після

				К				О				К				О

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m				73.4333333333		1.9946384072		70.8387096774		3.1964687418		73.8333333333		2.4969329846		66.8709677419		2.4794822281

		1.0		73.4		2.0		70.8		3.2		73.8		2.5		66.9		2.5				96.9333333333		2.9725500231		90.6612903226		2.7785068993		97.25		2.987113126		87.8064516129		1.8566470848

																						97.6		2.0286850959		95.1612903226		2.6902399358		99.4266666667		2.7957600629		93.5258064516		1.9220618843

		2-3		96.9		3.0		90.7		2.8		97.3		3.0		87.8		1.9				70.5333333333		2.059695789		67.7016129032		3.4349449322		70.4166666667		2.1938829972		64.3709677419		2.8408945038

														*(p<0,001)				*(p<0,001)

		2-11		97.6		2.0		95.2		2.7		99.4		2.8		93.5		1.9

		12-15		70.5		2.1		67.7		3.4		70.4		2.2		64.4		2.8





КОП

		Пульсовий тиск				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		до		42		55		39		52		38		52		54		32		43		59		41		40		51		32		43		44.8666666667		42.0		47.0		46.5		41.5

		Босенко Константин		до		78		64		67		43		39		48		39		24		34		32		54		60		23		57		49		47.4		78.0		65.5		44.4		47.3

		Гончаренко Ростислав		до		35		61		40		39		43		33		33		24		41		37		51		46		50		48		54		42.3333333333		35.0		50.5		40.2		49.5

		Сидорець Максим		до		52		27		50		33		45		50		45		46		38		37		33		36		62		53		55		44.1333333333		52.0		38.5		40.4		51.5

		Снижко Евгений		до		50		26		28		39		28		31		29		29		39		30		43		72		40		44		38		37.7333333333		50.0		27.0		32.2		48.5

		Свердликова Катя		до		57		50		54		42		47		36		30		49		35		46		22		54		49		55		45		44.7333333333		57.0		52.0		41.1		50.8

		Борисова Жасмина		до		37		33		32		37		34		42		34		35		33		42		30		49		49		38		40		37.6666666667		37.0		32.5		35.2		44.0

		Витер Евгений		до		63		41		45		44		42		42		46		42		31		29		52		78		71		58		68		50.1333333333		63.0		43.0		41.4		68.8

		Величко Руслан		до		55		28		41		37		29		41		50		56		53		18		38		61		45		56		42		43.3333333333		55.0		34.5		39.1		51.0

		Бондаренко Едуард		до		42		55		39		52		38		52		54		32		43		59		41		40		51		32		43		44.8666666667		42.0		47.0		46.5		41.5

		Босенко Константин		до		78		64		67		43		39		48		39		24		34		32		54		60		23		57		49		47.4		78.0		65.5		44.4		47.3

		Гончаренко Ростислав		до		35		61		40		39		43		33		33		24		41		37		51		46		50		48		54		42.3333333333		35.0		50.5		40.2		49.5

		Сидорець Максим		до		52		27		50		33		45		50		45		46		38		37		33		36		62		53		55		44.1333333333		52.0		38.5		40.4		51.5

		Снижко Евгений		до		50		26		28		39		28		31		29		29		39		30		43		72		40		44		38		37.7333333333		50.0		27.0		32.2		48.5

		Свердликова Катя		до		57		50		54		42		47		36		30		49		35		46		22		54		49		55		45		44.7333333333		57.0		52.0		41.1		50.8

		Борисова Жасмина		до		37		33		32		37		34		42		34		35		33		42		30		49		49		38		40		37.6666666667		37.0		32.5		35.2		44.0

		Витер Евгений		до		63		41		45		44		42		42		46		42		31		29		52		78		71		58		68		50.1333333333		63.0		43.0		41.4		68.8

		Величко Руслан		до		55		28		41		37		29		41		50		56		53		18		38		61		45		56		42		43.3333333333		55.0		34.5		39.1		51.0

		Бондаренко Едуард		до		42		55		39		52		38		52		54		32		43		59		41		40		51		32		43		44.8666666667		42.0		47.0		46.5		41.5

		Босенко Константин		до		78		64		67		43		39		48		39		24		34		32		54		60		23		57		49		47.4		78.0		65.5		44.4		47.3

		Гончаренко Ростислав		до		35		61		40		39		43		33		33		24		41		37		51		46		50		48		54		42.3333333333		35.0		50.5		40.2		49.5

		Сидорець Максим		до		52		27		50		33		45		50		45		46		38		37		33		36		62		53		55		44.1333333333		52.0		38.5		40.4		51.5

		Снижко Евгений		до		50		26		28		39		28		31		29		29		39		30		43		72		40		44		38		37.7333333333		50.0		27.0		32.2		48.5

		Свердликова Катя		до		57		50		54		42		47		36		30		49		35		46		22		54		49		55		45		44.7333333333		57.0		52.0		41.1		50.8

		Борисова Жасмина		до		37		33		32		37		34		42		34		35		33		42		30		49		49		38		40		37.6666666667		37.0		32.5		35.2		44.0

		Витер Евгений		до		63		41		45		44		42		42		46		42		31		29		52		78		71		58		68		50.1333333333		63.0		43.0		41.4		68.8

		Величко Руслан		до		55		28		41		37		29		41		50		56		53		18		38		61		45		56		42		43.3333333333		55.0		34.5		39.1		51.0

		Свердликова Катя		до		57		50		54		42		47		36		30		49		35		46		22		54		49		55		45		44.7333333333		57.0		52.0		41.1		50.8

		Борисова Жасмина		до		37		33		32		37		34		42		34		35		33		42		30		49		49		38		40		37.6666666667		37.0		32.5		35.2		44.0

		Витер Евгений		до		63		41		45		44		42		42		46		42		31		29		52		78		71		58		68		50.1333333333		63.0		43.0		41.4		68.8

		Величко Руслан		до		55		28		41		37		29		41		50		56		53		18		38		61		45		56		42		43.3333333333		55.0		34.5		39.1		51.0

						52.2258064516		42.1612903226		43.8709677419		40.5806451613		38.2903225806		41.4838709677		40		38.4838709677		38.4838709677		36.2903225806		39.8064516129		55.8064516129		49.4838709677		49.3548387097		48.2903225806		43.6408602151		52.2		43.0		39.9		50.7

		Пульсовий тиск				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		после		35		47		51		45		43		15		46		35		33		43		42		47		40		48		40		40.6666666667		35.0		49.0		40.0		43.8

		Босенко Константин		после		49		50		60		45		49		46		21		27		42		32		32		54		63		66		70		47.0666666667		49.0		55.0		40.4		63.3

		Гончаренко Ростислав		после		42		47		45		38		34		19		47		49		38		30		43		47		36		48		50		40.8666666667		42.0		46.0		39.0		45.3

		Сидорець Максим		после		47		40		42		30		28		47		46		46		30		32		49		70		63		70		61		46.7333333333		47.0		41.0		39.0		66.0

		Снижко Евгений		после		40		47		43		34		15		46		29		25		39		35		27		42		41		48		43		36.9333333333		40.0		45.0		34.0		43.5

		Свердликова Катя		после		60		46		64		49		45		39		51		52		43		48		47		64		65		45		71		52.6		60.0		55.0		48.4		61.3

		Борисова Жасмина		после		45		34		63		46		36		33		44		33		41		38		28		38		47		32		37		39.6666666667		45.0		48.5		39.6		38.5

		Витер Евгений		после		69		53		53		42		36		43		54		53		42		69		37		68		71		74		71		55.6666666667		69.0		53.0		48.2		71.0

		Величко Руслан		после		57		97		56		45		42		45		40		19		36		37		37		51		60		48		50		48		57.0		76.5		45.4		52.3

		Бондаренко Едуард		после		35		47		51		45		43		15		46		35		33		43		42		47		40		48		40		40.6666666667		35.0		49.0		40.0		43.8

		Босенко Константин		после		49		50		60		45		49		46		21		27		42		32		32		54		63		66		70		47.0666666667		49.0		55.0		40.4		63.3

		Гончаренко Ростислав		после		42		47		45		38		34		19		47		49		38		30		43		47		36		48		50		40.8666666667		42.0		46.0		39.0		45.3

		Сидорець Максим		после		47		40		42		30		28		47		46		46		30		32		49		70		63		70		61		46.7333333333		47.0		41.0		39.0		66.0

		Снижко Евгений		после		40		47		43		34		15		46		29		25		39		35		27		42		41		48		43		36.9333333333		40.0		45.0		34.0		43.5

		Свердликова Катя		после		60		46		64		49		45		39		51		52		43		48		47		64		65		45		71		52.6		60.0		55.0		48.4		61.3

		Борисова Жасмина		после		45		34		63		46		36		33		44		33		41		38		28		38		47		32		37		39.6666666667		45.0		48.5		39.6		38.5

		Витер Евгений		после		69		53		53		42		36		43		54		53		42		69		37		68		71		74		71		55.6666666667		69.0		53.0		48.2		71.0

		Величко Руслан		после		57		97		56		45		42		45		40		19		36		37		37		51		60		48		50		48		57.0		76.5		45.4		52.3

		Бондаренко Едуард		после		35		47		51		45		43		15		46		35		33		43		42		47		40		48		40		40.6666666667		35.0		49.0		40.0		43.8

		Босенко Константин		после		49		50		60		45		49		46		21		27		42		32		32		54		63		66		70		47.0666666667		49.0		55.0		40.4		63.3

		Гончаренко Ростислав		после		42		47		45		38		34		19		47		49		38		30		43		47		36		48		50		40.8666666667		42.0		46.0		39.0		45.3

		Сидорець Максим		после		47		40		42		30		28		47		46		46		30		32		49		70		63		70		61		46.7333333333		47.0		41.0		39.0		66.0

		Снижко Евгений		после		40		47		43		34		15		46		29		25		39		35		27		42		41		48		43		36.9333333333		40.0		45.0		34.0		43.5

		Свердликова Катя		после		60		46		64		49		45		39		51		52		43		48		47		64		65		45		71		52.6		60.0		55.0		48.4		61.3

		Борисова Жасмина		после		45		34		63		46		36		33		44		33		41		38		28		38		47		32		37		39.6666666667		45.0		48.5		39.6		38.5

		Витер Евгений		после		69		53		53		42		36		43		54		53		42		69		37		68		71		74		71		55.6666666667		69.0		53.0		48.2		71.0

		Величко Руслан		после		57		97		56		45		42		45		40		19		36		37		37		51		60		48		50		48		57.0		76.5		45.4		52.3

		Свердликова Катя		после		60		46		64		49		45		39		51		52		43		48		47		64		65		45		71		52.6		60.0		55.0		48.4		61.3

		Борисова Жасмина		после		45		34		63		46		36		33		44		33		41		38		28		38		47		32		37		39.6666666667		45.0		48.5		39.6		38.5

		Витер Евгений		после		69		53		53		42		36		43		54		53		42		69		37		68		71		74		71		55.6666666667		69.0		53.0		48.2		71.0

		Величко Руслан		после		57		97		56		45		42		45		40		19		36		37		37		51		60		48		50		48		57.0		76.5		45.4		52.3

						50.4193548387		52.0322580645		53.7741935484		42.064516129		36.8709677419		37.3870967742		42.6774193548		37.8709677419		38.5161290323		41.4193548387		37.9032258065		53.6774193548		54.8709677419		52.7741935484		55.0967741935		45.823655914		50.4		52.9		42.1		54.1





		ПАТ		До								Після										ПАТ		До								Після										До				Після

				Контрольна група				Основна група				Контрольна група				Основна група								Контрольна група				Основна група				Контрольна група				Основна група						Контрольна група		Основна група		Контрольна група		Основна група

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m				хв		М		m		М		m		М		m		М		m				47.7		52.2258064516		47.2666666667		50.4193548387

		1.0		47.7		2.2		52.2		2.3		47.3		1.8		50.4		1.9				1		47.7		2.219117563		52.2258064516		2.2541286743		47.2666666667		1.7997019762		50.4193548387		1.8926991556				41.5666666667		42.1612903226		43.2666666667		52.0322580645

																						2		41.5666666667		2.6194161556		42.1612903226		2.508521723		43.2666666667		2.4931784327		52.0322580645		3.3138626622				46.2333333333		43.8709677419		39.6666666667		53.7741935484

		2.0		41.6		2.6		42.2		2.5		43.3		2.5		52.0		3.3				3		46.2333333333		4.1430410657		43.8709677419		1.9678829493		39.6666666667		2.1476174092		53.7741935484		1.4351274174				45.2666666667		40.5806451613		41.3666666667		42.064516129

								#(p<0,05)						*(p<0,05)		#(p<0,05)		*(p<0,05)				4		45.2666666667		3.4610918925		40.5806451613		0.9001483672		41.3666666667		2.1900943838		42.064516129		1.0482299303				40.9		38.2903225806		42.2		36.8709677419

		3.0		46.2		4.1		43.9		2.0		39.7		2.1		53.8		1.4				5		40.9		2.2046711121		38.2903225806		1.1815731707		42.2		2.1710742084		36.8709677419		1.6802085991				41.8		41.4838709677		42.4333333333		37.3870967742

								#(p<0,001)						*(p<0,001)		#(p<0,001)		*(p<0,001)				6		41.8		2.1114901858		41.4838709677		1.202927404		42.4333333333		1.9462214103		37.3870967742		1.990664999				42.3666666667		40		45.5666666667		42.6774193548

		4.0		45.3		3.5		40.6		0.9		41.4		2.2		42.1		1.0				7		42.3666666667		2.8139567322		40		1.5602591458		45.5666666667		2.9348024012		42.6774193548		1.7715718655				43.3		38.4838709677		38.8333333333		37.8709677419

																						8		43.3		2.991616639		38.4838709677		1.9652196067		38.8333333333		1.9716865605		37.8709677419		2.2431458016				39.5666666667		38.4838709677		43.4333333333		38.5161290323

		5.0		40.9		2.2		38.3		1.2		42.2		2.2		36.9		1.7				9		39.5666666667		2.0936045655		38.4838709677		1.2171454068		43.4333333333		2.3817714519		38.5161290323		0.7518735992				39.5		36.2903225806		39.4666666667		41.4193548387

																						10		39.5		2.9922313206		36.2903225806		2.0167009941		39.4666666667		2.1680720464		41.4193548387		2.1740276252				39.9333333333		39.8064516129		45.5666666667		37.9032258065

		6.0		41.8		2.1		41.5		1.2		42.4		1.9		37.4		2.0				11		39.9333333333		1.8550541916		39.8064516129		1.9162123004		45.5666666667		3.2215807262		37.9032258065		1.3475224887				47.7		55.8064516129		47.1333333333		53.6774193548

																						12		47.7		2.2438421482		55.8064516129		2.3941772353		47.1333333333		1.9615460319		53.6774193548		2.0039676219				50.8		49.4838709677		50.6666666667		54.8709677419

		7.0		42.4		2.8		40.0		1.6		45.6		2.9		42.7		1.8				13		50.8		2.3011241631		49.4838709677		2.2684706457		50.6666666667		1.8713406181		54.8709677419		2.2020234758				48.6333333333		49.3548387097		46.9333333333		52.7741935484

																						14		48.6333333333		2.1509064293		49.3548387097		1.5825312425		46.9333333333		1.9993868792		52.7741935484		2.4277560228				48.5		48.2903225806		48		55.0967741935

		8.0		43.3		3.0		38.5		2.0		38.8		2.0		37.9		2.2				15		48.5		2.0798706856		48.2903225806		1.6932462608		48		2.0561094832		55.0967741935		2.4116004763

																																										к						о

		9.0		39.6		2.1		38.5		1.2		43.4		2.4		38.5		0.8																								До		Після				До		Після

																																										47.7		47.2666666667				52.2258064516		50.4193548387

		10.0		39.5		3.0		36.3		2.0		39.5		2.2		41.4		2.2																								41.5666666667		43.2666666667				42.1612903226		52.0322580645

																																										46.2333333333		39.6666666667				43.8709677419		53.7741935484

		11.0		39.9		1.9		39.8		1.9		45.6		3.2		37.9		1.3																								45.2666666667		41.3666666667				40.5806451613		42.064516129

														*(p<0,05)				*(p<0,05)																								40.9		42.2				38.2903225806		36.8709677419

		12.0		47.7		2.2		55.8		2.4		47.1		2.0		53.7		2.0																								41.8		42.4333333333				41.4838709677		37.3870967742

						*(p<0,05)				*(p<0,05)				*(p<0,05)				*(p<0,05)																								42.3666666667		45.5666666667				40		42.6774193548

		13.0		50.8		2.3		49.5		2.3		50.7		1.9		54.9		2.2																								43.3		38.8333333333				38.4838709677		37.8709677419

																																										39.5666666667		43.4333333333				38.4838709677		38.5161290323

		14.0		48.6		2.2		49.4		1.6		46.9		2.0		52.8		2.4																								39.5		39.4666666667				36.2903225806		41.4193548387

																																										39.9333333333		45.5666666667				39.8064516129		37.9032258065

		15.0		48.5		2.1		48.3		1.7		48.0		2.1		55.1		2.4																								47.7		47.1333333333				55.8064516129		53.6774193548

								#(p<0,05)						*(p<0,05)		#(p<0,05)		*(p<0,05)																								50.8		50.6666666667				49.4838709677		54.8709677419

																																										48.6333333333		46.9333333333				49.3548387097		52.7741935484

																																										48.5		48				48.2903225806		55.0967741935
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																#		до

				К				О

				М		m		М		m

		Вік		14.7		0.4238574907		14.2258064516		0.3843992028





		ПАТ		До								Після										47.7		2.219117563		52.2258064516		2.2541286743		47.2666666667		1.7997019762		50.4193548387		1.8926991556

				К				О				К				О						43.9		2.942006509		43.0161290323		1.9724560138		41.4666666667		1.8648184611		52.9032258065		1.8365201074

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m				42.0433333333		1.870912761		39.9451612903		0.7153740086		42.18		1.5630018275		42.0516129032		0.8376088723

		1		47.7		2.2		52.2		2.3		47.3		1.8		50.4		1.9				48.9083333333		1.9389935227		50.7338709677		1.3886993743		48.1833333333		1.7107223273		54.1048387097		2.0487267943

		2-3		43.9		2.9		43.0		2.0		41.5		1.9		52.9		1.8

								#(p<0,001)						*(p<0,001)		#(p<0,001)		*(p<0,001)

		2-11		42.0		1.9		39.9		0.7		42.2		1.6		42.1		0.8

		12-15		48.9		1.9		50.7		1.4		48.2		1.7		54.1		2.0

														*(p<0,05)				*(p<0,05)





		САТ		до								після												*		к		о

				К				О				К				о				О				#		до		после

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m		М		m

		1		114.9		2.8		116.9		2.9		113.4		2.5		115.2		2.5		115.2		1.9														после

																										114.9		2.8032616471		116.8709677419		2.8855375137				113.4333333333		2.4685066142		115.1612903226		1.9109738407

		2-3		112.7		3.4		108.6		2.7		109.0		2.7		117.1		2.7		117.1		1.7				112.6833333333		3.4365750236		108.6451612903		2.7484300062				108.9666666667		2.7394450874		117.0967741935		1.6530225419

								#(p<0,05)										*(p<0,05)		#(p<0,05)		*(p<0,05)				110.7666666667		2.8359568652		108.0774193548		1.8120250044				109.7666666667		2.494404466		109.1903225806		1.4340434963

		2-11		110.8		2.8		108.1		1.8		109.8		2.5		109.2		2.5		109.2		1.4				114.6083333333		2.4796494507		115.2661290323		1.9174473218				113.625		2.0894078108		113.8225806452		2.209710776

		12-15		114.6		2.5		115.3		1.9		113.6		2.1		113.8		2.1		113.8		2.2				114.9		2.8032616471		116.8709677419		2.8855375137				113.4333333333		2.4685066142		115.1612903226		1.9109738407

																										112.6833333333		3.4365750236		108.6451612903		2.7484300062				108.9666666667		2.7394450874		117.0967741935		1.6530225419

																										110.7666666667		2.8359568652		108.0774193548		1.8120250044				109.7666666667		2.494404466		109.1903225806		1.4340434963

																										114.6083333333		2.4796494507		115.2661290323		1.9174473218				113.625		2.0894078108		113.8225806452		2.209710776

																						к		о

																						до		после

																						m		о

		ЧСС		До								Після

				к				о				к				о

		хв		М		m		М		m		М		m		М

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		Пульсовий тиск		До								Після

				к				о				к				о

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		114.9		2.8		116.9		2.9		113.4		2.5		115.2		1.9

		110.5		3.4		105.8		3.1		110.9		3.4		115.9		2.9

						#(p<0,05)								#(p<0,05)

		114.9		4.4		111.5		2.6		107.1		2.8		118.3		1.9

						#(p<0,05)						*(p<0,05)		#(p<0,05)		*(p<0,05)

		114.5		4.1		110.4		2.0		110.0		3.2		110.2		1.9

		109.1		3.0		106.8		2.4		109.3		3.0		106.4		2.2

		111.4		3.3		109.7		1.7		109.2		2.8		104.5		1.9

						#(p<0,05)								#(p<0,05)

		110.1		3.4		108.5		2.3		112.3		3.3		110.2		1.5

		109.8		3.4		106.6		2.3		107.4		2.8		104.4		2.3

		106.8		3.0		107.4		0.7		110.2		3.1		105.8		2.0

		110.2		3.4		106.4		2.2		106.0		3.0		110.4		2.7

		110.4		3.0		107.7		2.8		115.2		3.7		105.9		1.6

												*(p<0,05)				*(p<0,05)

		114.5		2.7		119.9		2.8		114.1		2.1		114.0		2.6

		116.3		2.6		112.5		2.4		114.3		2.2		114.3		2.2

		114.3		2.5		115.7		2.1		112.1		2.3		112.1		2.8

		113.3		2.7		113.0		2.1		114.0		2.3		114.9		2.1





		ДАТ		До								Після

				К				О				К				О

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m		до		67.2		1.5		64.6		1.2

		1		67.2		1.5		64.6		1.2		66.2		1.8		64.7		1.1				68.8		1.7		65.6		1.5

																						68.7		1.6		68.1		1.5

		2-3		68.8		1.7		65.6		1.5		67.5		1.8		64.2		1.4				65.7		1.3		64.5		1.3

																				після

		2-11		68.7		1.6		68.1		1.5		67.6		1.4		67.1		1.2				66.2		1.8		64.7		1.1				66.2		1.8		64.7		1.1

																						67.5		1.8		64.2		1.4

		12-15		65.7		1.3		64.5		1.3		65.4		1.1		59.7		1.2				67.6		1.4		67.1		1.2				67.5		1.8		64.2		1.4

								#(p<0,01)						*(p<0,001)		#(p<0,01)		*(p<0,001)				65.4		1.1		59.7		1.2

																																67.6		1.4		67.1		1.2

																																65.4		1.1		59.7		1.2





		Варіанти КОП				Контрольна				Основна

						група				група								Варіанти КОП		Контрольна група		Основна група

		До лікування		Після лікування		абс		%		абс		%						асимпатикотонічний-асимпатикотонічний		60		32.3

		Асимпатикотонічний		Асимпатикотонічний		18		60		10		32.3						асимпатикотонічний-астеносимпатичний		10		0

		Асимпатикотонічний		Астеносимпатичний		3		10		-		-						асимпатикотонічний-симпатоастенічний		6.7		61.3

		Асимпатикотонічний		Симпатоастенічний		2		6.7		19		61.3						астеносимпатичний-асимпатикотонічний		6.7		0

		Астеносимпатичний		Асимпатикотонічний		2		6.7		-		-						симпатоастенічний-асимпатикотонічний		6.7		0

		Симпатоастенічний		Асимпатикотонічний		2		6.7		-		-						гіпердіастолічний-гіпердіастолічний		3.3		0

		Гіпердіастолічний		Гіпердіастолічний		1		3.3		-		-						гіпердіастолічний-асимпатикотонічний		3.3		0

		Гіпердіастолічний		Асимпатикотонічний		1		3.3		-		-						симпатоастенічний-астеносимпатичний		3.3		0

		Симпатоастенічний		Астеносимпатичний		1		3.3		-		-						симпатоастенічний-симпатоастенічний		0		6.5

		Симпатоастенічний		Симпатоастенічний		-		-		2		6.5

						18		60		9.0971765229		10		32.2580645161		8.5346816486

						2		6.6666666667		4.6320555585		19		61.2903225806		8.8929346788
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Диаграмма1

		52.2258064516		50.4193548387

		42.1612903226		52.0322580645

		43.8709677419		53.7741935484

		40.5806451613		42.064516129

		38.2903225806		36.8709677419

		41.4838709677		37.3870967742

		40		42.6774193548

		38.4838709677		37.8709677419

		38.4838709677		38.5161290323

		36.2903225806		41.4193548387

		39.8064516129		37.9032258065

		55.8064516129		53.6774193548

		49.4838709677		54.8709677419

		49.3548387097		52.7741935484

		48.2903225806		55.0967741935



До

Після



САТ

		САД				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		до		116		118		109		119		99		114		116		103		105		117		99		116		123		104		112		111.3333333333		116		113.5		109.9		113.75

		Босенко Константин		до		154		136		139		124		126		126		126		111		108		123		131		135		95		137		126		126.4666666667		154		137.5		125		123.25

		Гончаренко Ростислав		до		101		115		101		104		111		103		95		86		109		104		114		113		108		115		115		106.2666666667		101		108		104.2		112.75

		Сидорець Максим		до		118		89		110		104		113		114		115		116		109		104		104		105		129		121		126		111.8		118		99.5		107.8		120.25

		Снижко Евгений		до		112		98		109		111		96		102		100		100		109		105		121		142		114		113		110		109.4666666667		112		103.5		105.1		119.75

		Свердликова Катя		до		112		115		124		112		117		108		95		116		106		111		88		112		108		108		101		108.8666666667		112		119.5		109.2		107.25

		Борисова Жасмина		до		97		87		90		96		94		96		96		88		99		97		89		98		100		99		98		94.9333333333		97		88.5		93.2		98.75

		Витер Евгений		до		133		119		125		128		122		122		128		125		111		119		128		143		135		132		131		126.7333333333		133		122		122.7		135.25

		Величко Руслан		до		113		82		99		98		86		105		108		110		111		83		103		118		102		115		104		102.4666666667		113		90.5		98.5		109.75

		Бондаренко Едуард		до		116		118		109		119		99		114		116		103		105		117		99		116		123		104		112		111.3333333333		116		113.5		109.9		113.75

		Босенко Константин		до		154		136		139		124		126		126		126		111		108		123		131		135		95		137		126		126.4666666667		154		137.5		125		123.25

		Гончаренко Ростислав		до		101		115		101		104		111		103		95		86		109		104		114		113		108		115		115		106.2666666667		101		108		104.2		112.75

		Сидорець Максим		до		118		89		110		104		113		114		115		116		109		104		104		105		129		121		126		111.8		118		99.5		107.8		120.25

		Снижко Евгений		до		112		98		109		111		96		102		100		100		109		105		121		142		114		113		110		109.4666666667		112		103.5		105.1		119.75

		Свердликова Катя		до		112		115		124		112		117		108		95		116		106		111		88		112		108		108		101		108.8666666667		112		119.5		109.2		107.25

		Борисова Жасмина		до		97		87		90		96		94		96		96		88		99		97		89		98		100		99		98		94.9333333333		97		88.5		93.2		98.75

		Витер Евгений		до		133		119		125		128		122		122		128		125		111		119		128		143		135		132		131		126.7333333333		133		122		122.7		135.25

		Величко Руслан		до		113		82		99		98		86		105		108		110		111		83		103		118		102		115		104		102.4666666667		113		90.5		98.5		109.75

		Бондаренко Едуард		до		116		118		109		119		99		114		116		103		105		117		99		116		123		104		112		111.3333333333		116		113.5		109.9		113.75

		Босенко Константин		до		154		136		139		124		126		126		126		111		108		123		131		135		95		137		126		126.4666666667		154		137.5		125		123.25

		Гончаренко Ростислав		до		101		115		101		104		111		103		95		86		109		104		114		113		108		115		115		106.2666666667		101		108		104.2		112.75

		Сидорець Максим		до		118		89		110		104		113		114		115		116		109		104		104		105		129		121		126		111.8		118		99.5		107.8		120.25

		Снижко Евгений		до		112		98		109		111		96		102		100		100		109		105		121		142		114		113		110		109.4666666667		112		103.5		105.1		119.75

		Свердликова Катя		до		112		115		124		112		117		108		95		116		106		111		88		112		108		108		101		108.8666666667		112		119.5		109.2		107.25

		Борисова Жасмина		до		97		87		90		96		94		96		96		88		99		97		89		98		100		99		98		94.9333333333		97		88.5		93.2		98.75

		Витер Евгений		до		133		119		125		128		122		122		128		125		111		119		128		143		135		132		131		126.7333333333		133		122		122.7		135.25

		Величко Руслан		до		113		82		99		98		86		105		108		110		111		83		103		118		102		115		104		102.4666666667		113		90.5		98.5		109.75

		Свердликова Катя		до		112		115		124		112		117		108		95		116		106		111		88		112		108		108		101		108.8666666667		112		119.5		109.2		107.25

		Борисова Жасмина		до		97		87		90		96		94		96		96		88		99		97		89		98		100		99		98		94.9333333333		97		88.5		93.2		98.75

		Витер Евгений		до		133		119		125		128		122		122		128		125		111		119		128		143		135		132		131		126.7333333333		133		122		122.7		135.25

		Величко Руслан		до		113		82		99		98		86		105		108		110		111		83		103		118		102		115		104		102.4666666667		113		90.5		98.5		109.75

						116.8709677419		105.8064516129		111.4838709677		110.3870967742		106.8064516129		109.7096774194		108.5161290323		106.5806451613		107.3548387097		106.4193548387		107.7096774194		119.9032258065		112.4838709677		115.6774193548		113		110.5806451613		116.8709677419		108.6451612903		108.0774193548		115.2661290323

		САД				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		после		104		109		115		115		111		93		111		107		101		112		104		120		117		117		119		110.3333333333		104		112		107.8		118.25

		Босенко Константин		после		128		124		136		122		128		124		105		107		119		112		108		124		128		133		129		121.8		128		130		118.5		128.5

		Гончаренко Ростислав		после		115		118		124		118		106		100		114		117		110		108		124		113		100		120		112		113.2666666667		115		121		113.9		111.25

		Сидорець Максим		после		107		101		98		94		89		98		99		107		94		94		103		125		117		122		119		104.4666666667		107		99.5		97.7		120.75

		Снижко Евгений		после		100		115		116		104		89		112		99		97		92		97		95		89		94		102		102		100.2		100		115.5		101.6		96.75

		Свердликова Катя		после		124		121		127		127		121		114		121		124		123		122		116		128		124		102		125		121.2666666667		124		124		121.6		119.75

		Борисова Жасмина		после		105		94		125		109		95		89		109		92		101		97		95		93		102		85		97		99.2		105		109.5		100.6		94.25

		Витер Евгений		после		130		109		116		105		107		105		122		109		114		141		104		128		129		132		128		118.6		130		112.5		113.2		129.25

		Величко Руслан		после		118		149		107		98		109		107		106		83		95		103		105		106		114		104		105		107.2666666667		118		128		106.2		107.25

		Бондаренко Едуард		после		104		109		115		115		111		93		111		107		101		112		104		120		117		117		119		110.3333333333		104		112		107.8		118.25

		Босенко Константин		после		128		124		136		122		128		124		105		107		119		112		108		124		128		133		129		121.8		128		130		118.5		128.5

		Гончаренко Ростислав		после		115		118		124		118		106		100		114		117		110		108		124		113		100		120		112		113.2666666667		115		121		113.9		111.25

		Сидорець Максим		после		107		101		98		94		89		98		99		107		94		94		103		125		117		122		119		104.4666666667		107		99.5		97.7		120.75

		Снижко Евгений		после		100		115		116		104		89		112		99		97		92		97		95		89		94		102		102		100.2		100		115.5		101.6		96.75

		Свердликова Катя		после		124		121		127		127		121		114		121		124		123		122		116		128		124		102		125		121.2666666667		124		124		121.6		119.75

		Борисова Жасмина		после		105		94		125		109		95		89		109		92		101		97		95		93		102		85		97		99.2		105		109.5		100.6		94.25

		Витер Евгений		после		130		109		116		105		107		105		122		109		114		141		104		128		129		132		128		118.6		130		112.5		113.2		129.25

		Величко Руслан		после		118		149		107		98		109		107		106		83		95		103		105		106		114		104		105		107.2666666667		118		128		106.2		107.25

		Бондаренко Едуард		после		104		109		115		115		111		93		111		107		101		112		104		120		117		117		119		110.3333333333		104		112		107.8		118.25

		Босенко Константин		после		128		124		136		122		128		124		105		107		119		112		108		124		128		133		129		121.8		128		130		118.5		128.5

		Гончаренко Ростислав		после		115		118		124		118		106		100		114		117		110		108		124		113		100		120		112		113.2666666667		115		121		113.9		111.25

		Сидорець Максим		после		107		101		98		94		89		98		99		107		94		94		103		125		117		122		119		104.4666666667		107		99.5		97.7		120.75

		Снижко Евгений		после		100		115		116		104		89		112		99		97		92		97		95		89		94		102		102		100.2		100		115.5		101.6		96.75

		Свердликова Катя		после		124		121		127		127		121		114		121		124		123		122		116		128		124		102		125		121.2666666667		124		124		121.6		119.75

		Борисова Жасмина		после		105		94		125		109		95		89		109		92		101		97		95		93		102		85		97		99.2		105		109.5		100.6		94.25

		Витер Евгений		после		130		109		116		105		107		105		122		109		114		141		104		128		129		132		128		118.6		130		112.5		113.2		129.25

		Величко Руслан		после		118		149		107		98		109		107		106		83		95		103		105		106		114		104		105		107.2666666667		118		128		106.2		107.25

		Свердликова Катя		после		124		121		127		127		121		114		121		124		123		122		116		128		124		102		125		121.2666666667		124		124		121.6		119.75

		Борисова Жасмина		после		105		94		125		109		95		89		109		92		101		97		95		93		102		85		97		99.2		105		109.5		100.6		94.25

		Витер Евгений		после		130		109		116		105		107		105		122		109		114		141		104		128		129		132		128		118.6		130		112.5		113.2		129.25

		Величко Руслан		после		118		149		107		98		109		107		106		83		95		103		105		106		114		104		105		107.2666666667		118		128		106.2		107.25

						115.1612903226		115.9032258065		118.2903225806		110.1612903226		106.3548387097		104.5483870968		110.1935483871		104.4193548387		105.8064516129		110.3548387097		105.8709677419		113.9677419355		114.3225806452		112.064516129		114.935483871		110.823655914		115.1612903226		117.0967741935		109.1903225806		113.8225806452





САТ

		



до

до



ДАТ

		ДАД				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		до		74		63		70		67		61		62		62		71		62		58		58		76		72		72		69		66.4666666667		74.0		66.5		63.4		72.3

		Босенко Константин		до		76		72		72		81		87		78		87		87		74		91		77		75		72		80		77		79.0666666667		76.0		72.0		80.6		76.0

		Гончаренко Ростислав		до		66		54		61		65		68		70		62		62		68		67		63		67		58		67		61		63.9333333333		66.0		57.5		64.0		63.3

		Сидорець Максим		до		66		62		60		71		68		64		70		70		71		67		71		69		67		68		71		67.6666666667		66.0		61.0		67.4		68.8

		Снижко Евгений		до		62		72		81		72		68		71		71		71		70		75		78		70		74		69		72		71.7333333333		62.0		76.5		72.9		71.3

		Свердликова Катя		до		55		65		70		70		70		72		65		67		71		65		66		58		59		53		56		64.1333333333		55.0		67.5		68.1		56.5

		Борисова Жасмина		до		60		54		58		59		60		54		62		53		66		55		59		49		51		61		58		57.2666666667		60.0		56.0		58.0		54.8

		Витер Евгений		до		70		78		80		84		80		80		82		83		80		90		76		65		64		74		63		76.6		70.0		79.0		81.3		66.5

		Величко Руслан		до		58		54		58		61		57		64		58		54		58		65		65		57		57		59		62		59.1333333333		58.0		56.0		59.4		58.8

		Бондаренко Едуард		до		74		63		70		67		61		62		62		71		62		58		58		76		72		72		69		66.4666666667		74.0		66.5		63.4		72.3

		Босенко Константин		до		76		72		72		81		87		78		87		87		74		91		77		75		72		80		77		79.0666666667		76.0		72.0		80.6		76.0

		Гончаренко Ростислав		до		66		54		61		65		68		70		62		62		68		67		63		67		58		67		61		63.9333333333		66.0		57.5		64.0		63.3

		Сидорець Максим		до		66		62		60		71		68		64		70		70		71		67		71		69		67		68		71		67.6666666667		66.0		61.0		67.4		68.8

		Снижко Евгений		до		62		72		81		72		68		71		71		71		70		75		78		70		74		69		72		71.7333333333		62.0		76.5		72.9		71.3

		Свердликова Катя		до		55		65		70		70		70		72		65		67		71		65		66		58		59		53		56		64.1333333333		55.0		67.5		68.1		56.5

		Борисова Жасмина		до		60		54		58		59		60		54		62		53		66		55		59		49		51		61		58		57.2666666667		60.0		56.0		58.0		54.8

		Витер Евгений		до		70		78		80		84		80		80		82		83		80		90		76		65		64		74		63		76.6		70.0		79.0		81.3		66.5

		Величко Руслан		до		58		54		58		61		57		64		58		54		58		65		65		57		57		59		62		59.1333333333		58.0		56.0		59.4		58.8

		Бондаренко Едуард		до		74		63		70		67		61		62		62		71		62		58		58		76		72		72		69		66.4666666667		74.0		66.5		63.4		72.3

		Босенко Константин		до		76		72		72		81		87		78		87		87		74		91		77		75		72		80		77		79.0666666667		76.0		72.0		80.6		76.0

		Гончаренко Ростислав		до		66		54		61		65		68		70		62		62		68		67		63		67		58		67		61		63.9333333333		66.0		57.5		64.0		63.3

		Сидорець Максим		до		66		62		60		71		68		64		70		70		71		67		71		69		67		68		71		67.6666666667		66.0		61.0		67.4		68.8

		Снижко Евгений		до		62		72		81		72		68		71		71		71		70		75		78		70		74		69		72		71.7333333333		62.0		76.5		72.9		71.3

		Свердликова Катя		до		55		65		70		70		70		72		65		67		71		65		66		58		59		53		56		64.1333333333		55.0		67.5		68.1		56.5

		Борисова Жасмина		до		60		54		58		59		60		54		62		53		66		55		59		49		51		61		58		57.2666666667		60.0		56.0		58.0		54.8

		Витер Евгений		до		70		78		80		84		80		80		82		83		80		90		76		65		64		74		63		76.6		70.0		79.0		81.3		66.5

		Величко Руслан		до		58		54		58		61		57		64		58		54		58		65		65		57		57		59		62		59.1333333333		58.0		56.0		59.4		58.8

		Свердликова Катя		до		55		65		70		70		70		72		65		67		71		65		66		58		59		53		56		64.1333333333		55.0		67.5		68.1		56.5

		Борисова Жасмина		до		60		54		58		59		60		54		62		53		66		55		59		49		51		61		58		57.2666666667		60.0		56.0		58.0		54.8

		Витер Евгений		до		70		78		80		84		80		80		82		83		80		90		76		65		64		74		63		76.6		70.0		79.0		81.3		66.5

		Величко Руслан		до		58		54		58		61		57		64		58		54		58		65		65		57		57		59		62		59.1333333333		58.0		56.0		59.4		58.8

						64.6		63.6		67.6		69.8		68.5		68.2		68.5		68.1		68.9		70.1		67.9		64.1		63.0		66.3		64.7		66.9		64.6		65.6		68.1		64.5

		ДАД				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		после		69		62		64		70		68		78		65		72		68		69		62		73		77		69		79		69.6666666667		69.0		63.0		67.8		74.5

		Босенко Константин		после		79		74		76		77		79		78		84		80		77		80		76		70		65		67		59		74.7333333333		79.0		75.0		78.1		65.3

		Гончаренко Ростислав		после		73		71		79		80		72		81		67		68		72		78		81		66		64		72		62		72.4		73.0		75.0		74.9		66.0

		Сидорець Максим		после		60		61		56		64		61		51		53		61		64		62		54		55		54		52		58		57.7333333333		60.0		58.5		58.7		54.8

		Снижко Евгений		после		60		68		73		70		74		66		70		72		53		62		68		47		53		54		59		63.2666666667		60.0		70.5		67.6		53.3

		Свердликова Катя		после		64		75		63		78		76		75		70		72		80		74		69		64		59		57		54		68.6666666667		64.0		69.0		73.2		58.5

		Борисова Жасмина		после		60		60		62		63		59		56		65		59		60		59		67		55		55		53		60		59.5333333333		60.0		61.0		61.0		55.8

		Витер Евгений		после		61		56		63		63		71		62		68		56		72		72		67		60		58		58		57		62.9333333333		61.0		59.5		65.0		58.3

		Величко Руслан		после		61		52		51		53		67		62		66		64		59		66		68		55		54		56		55		59.2666666667		61.0		51.5		60.8		55.0

		Бондаренко Едуард		после		69		62		64		70		68		78		65		72		68		69		62		73		77		69		79		69.6666666667		69.0		63.0		67.8		74.5

		Босенко Константин		после		79		74		76		77		79		78		84		80		77		80		76		70		65		67		59		74.7333333333		79.0		75.0		78.1		65.3

		Гончаренко Ростислав		после		73		71		79		80		72		81		67		68		72		78		81		66		64		72		62		72.4		73.0		75.0		74.9		66.0

		Сидорець Максим		после		60		61		56		64		61		51		53		61		64		62		54		55		54		52		58		57.7333333333		60.0		58.5		58.7		54.8

		Снижко Евгений		после		60		68		73		70		74		66		70		72		53		62		68		47		53		54		59		63.2666666667		60.0		70.5		67.6		53.3

		Свердликова Катя		после		64		75		63		78		76		75		70		72		80		74		69		64		59		57		54		68.6666666667		64.0		69.0		73.2		58.5

		Борисова Жасмина		после		60		60		62		63		59		56		65		59		60		59		67		55		55		53		60		59.5333333333		60.0		61.0		61.0		55.8

		Витер Евгений		после		61		56		63		63		71		62		68		56		72		72		67		60		58		58		57		62.9333333333		61.0		59.5		65.0		58.3

		Величко Руслан		после		61		52		51		53		67		62		66		64		59		66		68		55		54		56		55		59.2666666667		61.0		51.5		60.8		55.0

		Бондаренко Едуард		после		69		62		64		70		68		78		65		72		68		69		62		73		77		69		79		69.6666666667		69.0		63.0		67.8		74.5

		Босенко Константин		после		79		74		76		77		79		78		84		80		77		80		76		70		65		67		59		74.7333333333		79.0		75.0		78.1		65.3

		Гончаренко Ростислав		после		73		71		79		80		72		81		67		68		72		78		81		66		64		72		62		72.4		73.0		75.0		74.9		66.0

		Сидорець Максим		после		60		61		56		64		61		51		53		61		64		62		54		55		54		52		58		57.7333333333		60.0		58.5		58.7		54.8

		Снижко Евгений		после		60		68		73		70		74		66		70		72		53		62		68		47		53		54		59		63.2666666667		60.0		70.5		67.6		53.3

		Свердликова Катя		после		64		75		63		78		76		75		70		72		80		74		69		64		59		57		54		68.6666666667		64.0		69.0		73.2		58.5

		Борисова Жасмина		после		60		60		62		63		59		56		65		59		60		59		67		55		55		53		60		59.5333333333		60.0		61.0		61.0		55.8

		Витер Евгений		после		61		56		63		63		71		62		68		56		72		72		67		60		58		58		57		62.9333333333		61.0		59.5		65.0		58.3

		Величко Руслан		после		61		52		51		53		67		62		66		64		59		66		68		55		54		56		55		59.2666666667		61.0		51.5		60.8		55.0

		Свердликова Катя		после		64		75		63		78		76		75		70		72		80		74		69		64		59		57		54		68.6666666667		64.0		69.0		73.2		58.5

		Борисова Жасмина		после		60		60		62		63		59		56		65		59		60		59		67		55		55		53		60		59.5333333333		60.0		61.0		61.0		55.8

		Витер Евгений		после		61		56		63		63		71		62		68		56		72		72		67		60		58		58		57		62.9333333333		61.0		59.5		65.0		58.3

		Величко Руслан		после		61		52		51		53		67		62		66		64		59		66		68		55		54		56		55		59.2666666667		61.0		51.5		60.8		55.0

						64.7419354839		63.8709677419		64.5161290323		68.0967741935		69.4838709677		67.1612903226		67.5161290323		66.5483870968		67.2903225806		68.935483871		67.9677419355		60.2903225806		59.4516129032		59.2903225806		59.8387096774		65		64.7		64.2		67.1		59.7





ДАТ

		



67

67



ДАТ роз

		



75

65



ЧСС

		ДАТ		До								Після										до								Після

				Контрольна група				Основна група				Контрольна група				Основна група						к				о				к				о

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m				67.2		1.4609082358		64.6451612903		1.240489313		64.7419354839		1.1396733563		66.1666666667		1.7953217195

		1		67.2		1.5		64.6		1.2		66.2		1.8		64.7		1.1				68.9333333333		1.8612400596		63.6451612903		1.566825698		63.8709677419		1.4344021537		67.6		1.9001512342

																						68.6333333333		1.9342546358		67.6129032258		1.570341665		64.5161290323		1.5497977445		67.4		1.9438083251

		2		68.9		1.9		63.6		1.6		67.6		1.9		63.9		1.4				69.2666666667		1.5572842064		69.8064516129		1.4922158993		68.0967741935		1.5542898241		68.6666666667		1.6879105858

						*(p<0,05)				*(p<0,05)												68.2333333333		1.5979033197		68.5161290323		1.6570935612		69.4838709677		1.1442901427		67.1333333333		1.7556040538

		3		68.6		1.9		67.6		1.6		67.4		1.9		64.5		1.5				69.5666666667		1.9656143688		68.2258064516		1.4596432599		67.1612903226		1.803280627		66.7333333333		1.7220232242

																						67.7333333333		2.0459847604		68.5161290323		1.7019097229		67.5161290323		1.289219959		66.7333333333		1.8098919339

		4		69.3		1.6		69.8		1.5		68.7		1.7		68.1		1.6				66.4666666667		1.9254695402		68.0967741935		2.0332477536		66.5483870968		1.327005449		68.6		2.254293477

																						67.2333333333		1.9732016887		68.8709677419		1.1637369687		67.2903225806		1.5444618706		66.8		1.4726627693

		5		68.2		1.6		68.5		1.7		67.1		1.8		69.5		1.1				70.6666666667		2.6898418247		70.1290322581		2.2200174055		68.935483871		1.2580369448		66.5666666667		1.3550105682

																						70.5		2.4995401876		67.9032258065		1.3020701786		67.9677419355		1.2299872112		69.6333333333		2.1911437906

		6		69.6		2.0		68.2		1.5		66.7		1.7		67.2		1.8				66.7666666667		1.5906937208		64.0967741935		1.5549814774		60.2903225806		1.3750413862		66.9666666667		1.2340786813

																						65.5333333333		1.3198165436		63		1.3756718789		59.4516129032		1.2698647034		63.6333333333		1.4347760715

		7		67.7		2.0		68.5		1.7		66.7		1.8		67.5		1.3				65.7		1.5079482902		66.3225806452		1.4527594039		59.2903225806		1.234968589		65.1666666667		1.3140123106

																						64.8		1.3824848527		64.7096774194		1.2058937242		59.8387096774		1.2235122844		66		1.1527079562

		8		66.5		1.9		68.1		2.0		68.6		2.3		66.5		1.3

																						до				Після

		9		67.2		2.0		68.9		1.2		66.8		1.5		67.3		1.5				Контрольна група		Основна група		Контрольна група		Основна група

																						67.2		64.6451612903		66.1666666667		64.7419354839

		10		70.7		2.7		70.1		2.2		66.6		1.4		68.9		1.3				68.9333333333		63.6451612903		67.6		63.8709677419

																						68.6333333333		67.6129032258		67.4		64.5161290323

		11		70.5		2.5		67.9		1.3		69.6		2.2		68.0		1.2				69.2666666667		69.8064516129		68.6666666667		68.0967741935

																						68.2333333333		68.5161290323		67.1333333333		69.4838709677

		12		66.8		1.6		64.1		1.6		67.0		1.2		60.3		1.4				69.5666666667		68.2258064516		66.7333333333		67.1612903226

														*(p<0,001)				*(p<0,001)				67.7333333333		68.5161290323		66.7333333333		67.5161290323

		13		65.5		1.3		63.0		1.4		63.6		1.4		59.5		1.3				66.4666666667		68.0967741935		68.6		66.5483870968

														*(p<0,05)				*(p<0,05)				67.2333333333		68.8709677419		66.8		67.2903225806

		14		65.7		1.5		66.3		1.5		65.2		1.3		59.3		1.2				70.6666666667		70.1290322581		66.5666666667		68.935483871

												#(p<0,001)		*(p<0,01)		#(p<0,001)		*(p<0,01)				70.5		67.9032258065		69.6333333333		67.9677419355

		15		64.8		1.4		64.7		1.2		66.0		1.2		59.8		1.2				66.7666666667		64.0967741935		66.9666666667		60.2903225806

												#(p<0,01)		*(p<0,001)		#(p<0,01)		*(p<0,001)				65.5333333333		63		63.6333333333		59.4516129032

																						65.7		66.3225806452		65.1666666667		59.2903225806

																						64.8		64.7096774194		66		59.8387096774														к

																						Контрольна група

																						До		Після				О

																						67.2		66.1666666667				До		Після

																						68.9333333333		67.6				64.6451612903		64.7419354839

																						68.6333333333		67.4				63.6451612903		63.8709677419

																						69.2666666667		68.6666666667				67.6129032258		64.5161290323

																						68.2333333333		67.1333333333				69.8064516129		68.0967741935

																						69.5666666667		66.7333333333				68.5161290323		69.4838709677

																						67.7333333333		66.7333333333				68.2258064516		67.1612903226

																						66.4666666667		68.6				68.5161290323		67.5161290323

																						67.2333333333		66.8				68.0967741935		66.5483870968

																						70.6666666667		66.5666666667				68.8709677419		67.2903225806

																						70.5		69.6333333333				70.1290322581		68.935483871

																						66.7666666667		66.9666666667				67.9032258065		67.9677419355

																						65.5333333333		63.6333333333				64.0967741935		60.2903225806

																						65.7		65.1666666667				63		59.4516129032

																						64.8		66				66.3225806452		59.2903225806												о

																												64.7096774194		59.8387096774





ЧСС

		



Контрольна група

Основна група



ЧСС розр

		



Контрольна група

Основна група



4чсс

		



До

Після



ПАТ

		



До

Після



ПАТ роз

		ЧСС				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		до		97		121		110		119		109		114		87		131		113		122		62		103		95		101		96		105.3333333333		97.0		115.5		108.8		98.8

		Босенко Константин		до		85		92		93		103		99		100		107		103		99		103		97		83		77		75		66		92.1333333333		85.0		92.5		99.6		75.3

		Гончаренко Ростислав		до		92		107		111		114		117		124		122		123		118		125		118		94		101		102		100		111.2		92.0		109.0		117.9		99.3

		Сидорець Максим		до		51		87		86		93		99		99		111		104		99		109		99		53		48		50		50		82.5333333333		51.0		86.5		98.6		50.3

		Снижко Евгений		до		75		104		96		103		105		98		104		103		105		97		104		88		83		70		86		94.7333333333		75.0		100.0		101.9		81.8

		Свердликова Катя		до		52		71		72		73		74		79		81		80		84		80		87		63		51		51		48		69.7333333333		52.0		71.5		78.1		53.3

		Борисова Жасмина		до		85		101		102		105		110		108		131		109		109		105		106		54		56		90		68		95.9333333333		85.0		101.5		108.6		67.0

		Витер Евгений		до		50		68		71		79		72		73		75		77		77		80		70		41		45		52		46		65.0666666667		50.0		69.5		74.2		46.0

		Величко Руслан		до		62		85		80		81		80		74		78		82		68		88		99		56		54		54		54		73		62.0		82.5		81.5		54.5

		Бондаренко Едуард		до		97		121		110		119		109		114		87		131		113		122		62		103		95		101		96		105.3333333333		97.0		115.5		108.8		98.8

		Босенко Константин		до		85		92		93		103		99		100		107		103		99		103		97		83		77		75		66		92.1333333333		85.0		92.5		99.6		75.3

		Гончаренко Ростислав		до		92		107		111		114		117		124		122		123		118		125		118		94		101		102		100		111.2		92.0		109.0		117.9		99.3

		Сидорець Максим		до		51		87		86		93		99		99		111		104		99		109		99		53		48		50		50		82.5333333333		51.0		86.5		98.6		50.3

		Снижко Евгений		до		75		104		96		103		105		98		104		103		105		97		104		88		83		70		86		94.7333333333		75.0		100.0		101.9		81.8

		Свердликова Катя		до		52		71		72		73		74		79		81		80		84		80		87		63		51		51		48		69.7333333333		52.0		71.5		78.1		53.3

		Борисова Жасмина		до		85		101		102		105		110		108		131		109		109		105		106		54		56		90		68		95.9333333333		85.0		101.5		108.6		67.0

		Витер Евгений		до		50		68		71		79		72		73		75		77		77		80		70		41		45		52		46		65.0666666667		50.0		69.5		74.2		46.0

		Величко Руслан		до		62		85		80		81		80		74		78		82		68		88		99		56		54		54		54		73		62.0		82.5		81.5		54.5

		Бондаренко Едуард		до		97		121		110		119		109		114		87		131		113		122		62		103		95		101		96		105.3333333333		97.0		115.5		108.8		98.8

		Босенко Константин		до		85		92		93		103		99		100		107		103		99		103		97		83		77		75		66		92.1333333333		85.0		92.5		99.6		75.3

		Гончаренко Ростислав		до		92		107		111		114		117		124		122		123		118		125		118		94		101		102		100		111.2		92.0		109.0		117.9		99.3

		Сидорець Максим		до		51		87		86		93		99		99		111		104		99		109		99		53		48		50		50		82.5333333333		51.0		86.5		98.6		50.3

		Снижко Евгений		до		75		104		96		103		105		98		104		103		105		97		104		88		83		70		86		94.7333333333		75.0		100.0		101.9		81.8

		Свердликова Катя		до		52		71		72		73		74		79		81		80		84		80		87		63		51		51		48		69.7333333333		52.0		71.5		78.1		53.3

		Борисова Жасмина		до		85		101		102		105		110		108		131		109		109		105		106		54		56		90		68		95.9333333333		85.0		101.5		108.6		67.0

		Витер Евгений		до		50		68		71		79		72		73		75		77		77		80		70		41		45		52		46		65.0666666667		50.0		69.5		74.2		46.0

		Величко Руслан		до		62		85		80		81		80		74		78		82		68		88		99		56		54		54		54		73		62.0		82.5		81.5		54.5

		Свердликова Катя		до		52		71		72		73		74		79		81		80		84		80		87		63		51		51		48		69.7333333333		52.0		71.5		78.1		53.3

		Борисова Жасмина		до		85		101		102		105		110		108		131		109		109		105		106		54		56		90		68		95.9333333333		85.0		101.5		108.6		67.0

		Витер Евгений		до		50		68		71		79		72		73		75		77		77		80		70		41		45		52		46		65.0666666667		50.0		69.5		74.2		46.0

		Величко Руслан		до		62		85		80		81		80		74		78		82		68		88		99		56		54		54		54		73		62.0		82.5		81.5		54.5

						70.8387096774		91.3870967742		89.935483871		95.0967741935		94.5483870968		94.8709677419		98.4838709677		99.4838709677		95.2903225806		99.3548387097		93.1612903226		68.3548387097		65.6774193548		70.3870967742		66.3870967742		86.2172043011		70.8		90.7		95.2		67.7

		ЧСС				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		после		83		100		96		100		100		107		109		106		100		109		116		88		99		88		93		99.6		83.0		98.0		104.3		92.0

		Босенко Константин		после		73		95		105		103		105		104		119		119		101		113		104		81		70		67		66		95		73.0		100.0		106.8		71.0

		Гончаренко Ростислав		после		92		96		102		103		106		110		115		110		108		110		107		96		101		81		90		101.8		92.0		99.0		106.7		92.0

		Сидорець Максим		после		57		90		98		90		95		95		93		85		95		97		101		50		50		51		53		80		57.0		94.0		93.9		51.0

		Снижко Евгений		после		74		82		88		94		98		87		88		94		88		89		86		74		62		73		69		83.0666666667		74.0		85.0		89.4		69.5

		Свердликова Катя		после		66		73		81		84		84		85		85		94		100		95		92		67		65		56		51		78.5333333333		66.0		77.0		87.3		59.8

		Борисова Жасмина		после		68		92		99		103		105		103		99		108		100		109		104		62		54		62		64		88.8		68.0		95.5		102.2		60.5

		Витер Евгений		после		45		78		76		81		78		82		79		81		90		85		80		48		47		47		46		69.5333333333		45.0		77.0		81.0		47.0

		Величко Руслан		после		55		72		76		80		73		73		81		99		78		83		70		46		46		54		54		69.3333333333		55.0		74.0		78.5		50.0

		Бондаренко Едуард		после		83		100		96		100		100		107		109		106		100		109		116		88		99		88		93		99.6		83.0		98.0		104.3		92.0

		Босенко Константин		после		73		95		105		103		105		104		119		119		101		113		104		81		70		67		66		95		73.0		100.0		106.8		71.0

		Гончаренко Ростислав		после		92		96		102		103		106		110		115		110		108		110		107		96		101		81		90		101.8		92.0		99.0		106.7		92.0

		Сидорець Максим		после		57		90		98		90		95		95		93		85		95		97		101		50		50		51		53		80		57.0		94.0		93.9		51.0

		Снижко Евгений		после		74		82		88		94		98		87		88		94		88		89		86		74		62		73		69		83.0666666667		74.0		85.0		89.4		69.5

		Свердликова Катя		после		66		73		81		84		84		85		85		94		100		95		92		67		65		56		51		78.5333333333		66.0		77.0		87.3		59.8

		Борисова Жасмина		после		68		92		99		103		105		103		99		108		100		109		104		62		54		62		64		88.8		68.0		95.5		102.2		60.5

		Витер Евгений		после		45		78		76		81		78		82		79		81		90		85		80		48		47		47		46		69.5333333333		45.0		77.0		81.0		47.0

		Величко Руслан		после		55		72		76		80		73		73		81		99		78		83		70		46		46		54		54		69.3333333333		55.0		74.0		78.5		50.0

		Бондаренко Едуард		после		83		100		96		100		100		107		109		106		100		109		116		88		99		88		93		99.6		83.0		98.0		104.3		92.0

		Босенко Константин		после		73		95		105		103		105		104		119		119		101		113		104		81		70		67		66		95		73.0		100.0		106.8		71.0

		Гончаренко Ростислав		после		92		96		102		103		106		110		115		110		108		110		107		96		101		81		90		101.8		92.0		99.0		106.7		92.0

		Сидорець Максим		после		57		90		98		90		95		95		93		85		95		97		101		50		50		51		53		80		57.0		94.0		93.9		51.0

		Снижко Евгений		после		74		82		88		94		98		87		88		94		88		89		86		74		62		73		69		83.0666666667		74.0		85.0		89.4		69.5

		Свердликова Катя		после		66		73		81		84		84		85		85		94		100		95		92		67		65		56		51		78.5333333333		66.0		77.0		87.3		59.8

		Борисова Жасмина		после		68		92		99		103		105		103		99		108		100		109		104		62		54		62		64		88.8		68.0		95.5		102.2		60.5

		Витер Евгений		после		45		78		76		81		78		82		79		81		90		85		80		48		47		47		46		69.5333333333		45.0		77.0		81.0		47.0

		Величко Руслан		после		55		72		76		80		73		73		81		99		78		83		70		46		46		54		54		69.3333333333		55.0		74.0		78.5		50.0

		Свердликова Катя		после		66		73		81		84		84		85		85		94		100		95		92		67		65		56		51		78.5333333333		66.0		77.0		87.3		59.8

		Борисова Жасмина		после		68		92		99		103		105		103		99		108		100		109		104		62		54		62		64		88.8		68.0		95.5		102.2		60.5

		Витер Евгений		после		45		78		76		81		78		82		79		81		90		85		80		48		47		47		46		69.5333333333		45.0		77.0		81.0		47.0

		Величко Руслан		после		55		72		76		80		73		73		81		99		78		83		70		46		46		54		54		69.3333333333		55.0		74.0		78.5		50.0

						66.8709677419		85.4516129032		90.1612903226		92.3225806452		92.6451612903		92.935483871		95.0967741935		99.0322580645		95.0967741935		98.1290322581		94.3870967742		66.4193548387		64.3225806452		63.0967741935		63.6451612903		83.9741935484		66.9		87.8		93.5		64.4





ПАТ роз

		



до

до



дані

		



до

до



4пат

		ЧСС		До								Після								до		73.4333333333		1.9946384072		70.8387096774		3.1964687418				Контрольна група		Основна група

				Контрольна група				Основна група				Контрольна група				Основна група						97.7		4.0655971837		91.3870967742		2.9840714841				73.4333333333		70.8387096774

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m				96.1666666667		2.7547590308		89.935483871		2.6277818783				97.7		91.3870967742

		1		73.4		2.0		70.8		3.2		73.8		2.5		66.9		2.5				95.5666666667		2.472693786		95.0967741935		2.8114033685				96.1666666667		89.935483871

																						95.3333333333		2.1465467233		94.5483870968		2.9529787074				95.5666666667		95.0967741935

		2		97.7		4.1		91.4		3.0		98.7		3.8		85.5		1.8				96.2333333333		2.5545466941		94.8709677419		3.1376115618				95.3333333333		94.5483870968

														*(p<0,01)				*(p<0,01)				95.3		2.1469839845		98.4838709677		3.617422289				96.2333333333		94.8709677419

		3		96.2		2.8		89.9		2.6		95.8		2.7		90.2		2.0				98.7		2.9731170995		99.4838709677		3.2626498129				95.3		98.4838709677

																						98.3666666667		3.6582400559		95.2903225806		3.0111597267				98.7		99.4838709677

		4		95.6		2.5		95.1		2.8		98.1		3.0		92.3		1.7				99.4666666667		2.3453222377		99.3548387097		2.837365273				98.3666666667		95.2903225806

																						103.1666666667		3.5331218761		93.1612903226		2.9975247043				99.4666666667		99.3548387097

		5		95.3		2.1		94.5		3.0		98.6		3.4		92.6		2.2				72.2333333333		2.3962054933		68.3548387097		3.6844772866				103.1666666667		93.1612903226

																						71.2666666667		2.1452611948		65.6774193548		3.5976058636				72.2333333333		68.3548387097

		6		96.2		2.6		94.9		3.1		97.9		2.6		92.9		2.2				70.9666666667		2.5804229063		70.3870967742		3.6792581707				71.2666666667		65.6774193548

																						67.6666666667		2.0247510608		66.3870967742		3.5346753647				70.9666666667		70.3870967742

		7		95.3		2.1		98.5		3.6		101.7		3.4		95.1		2.5				к				о						67.6666666667		66.3870967742

																				після		73.8333333333		2.4969329846		66.8709677419		2.4794822281				Контрольна група		Основна група

		8		98.7		3.0		99.5		3.3		102.9		3.4		99.0		2.1				98.6666666667		3.8280072945		85.4516129032		1.8191565514				73.8333333333		66.8709677419

																						95.8333333333		2.6535958398		90.1612903226		1.9767991801				98.6666666667		85.4516129032

		9		98.4		3.7		95.3		3.0		100.3		3.0		95.1		1.6				98.0666666667		2.9915333912		92.3225806452		1.7160764807				95.8333333333		90.1612903226

																						98.6333333333		3.3959012933		92.6451612903		2.2165304609				98.0666666667		92.3225806452

		10		99.5		2.3		99.4		2.8		100.2		3.4		98.1		2.0				97.8666666667		2.5938624878		92.935483871		2.2427591896				98.6333333333		92.6451612903

																						101.7333333333		3.4437794439		95.0967741935		2.5286975859				97.8666666667		92.935483871

		11		101.0		2.5		93.2		3.0		100.1		3.8		94.4		2.6				102.8666666667		3.3898880507		99.0322580645		2.0978657209				101.7333333333		95.0967741935

																						100.3333333333		2.9985948178		95.0967741935		1.570120767				102.8666666667		99.0322580645

		12		72.2		2.4		68.4		3.7		72.1		2.5		66.4		3.1				100.1666666667		3.400501428		98.1290322581		2.0244430725				100.3333333333		95.0967741935

																						100.1		3.7848305812		94.3870967742		2.5605264157				100.1666666667		98.1290322581

		13		71.3		2.1		65.7		3.6		69.6		2.2		64.3		3.5				72.1333333333		2.4573293294		66.4193548387		3.0665641148				100.1		94.3870967742

																						69.5666666667		2.1922975579		64.3225806452		3.4923532741				72.1333333333		66.4193548387

		14		71.0		2.6		70.4		3.7		69.6		2.3		63.1		2.4				69.6333333333		2.3180864747		63.0967741935		2.3588564929				69.5666666667		64.3225806452

																						70.3333333333		2.3100646024		63.6451612903		2.8149174006				69.6333333333		63.0967741935

		15		67.7		2.0		66.4		3.5		70.3		2.3		63.6		2.8														70.3333333333		63.6451612903





4пат

		



Контрольна група

Основна група



4сат

		



Контрольна група

Основна група



4дат

		ПАТ		До								Після

				К				О				К				О

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m				73.4333333333		1.9946384072		70.8387096774		3.1964687418		73.8333333333		2.4969329846		66.8709677419		2.4794822281

		1.0		73.4		2.0		70.8		3.2		73.8		2.5		66.9		2.5				96.9333333333		2.9725500231		90.6612903226		2.7785068993		97.25		2.987113126		87.8064516129		1.8566470848

																						97.6		2.0286850959		95.1612903226		2.6902399358		99.4266666667		2.7957600629		93.5258064516		1.9220618843

		2-3		96.9		3.0		90.7		2.8		97.3		3.0		87.8		1.9				70.5333333333		2.059695789		67.7016129032		3.4349449322		70.4166666667		2.1938829972		64.3709677419		2.8408945038

														*(p<0,001)				*(p<0,001)

		2-11		97.6		2.0		95.2		2.7		99.4		2.8		93.5		1.9

		12-15		70.5		2.1		67.7		3.4		70.4		2.2		64.4		2.8





КОП

		Пульсовий тиск				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		до		42		55		39		52		38		52		54		32		43		59		41		40		51		32		43		44.8666666667		42.0		47.0		46.5		41.5

		Босенко Константин		до		78		64		67		43		39		48		39		24		34		32		54		60		23		57		49		47.4		78.0		65.5		44.4		47.3

		Гончаренко Ростислав		до		35		61		40		39		43		33		33		24		41		37		51		46		50		48		54		42.3333333333		35.0		50.5		40.2		49.5

		Сидорець Максим		до		52		27		50		33		45		50		45		46		38		37		33		36		62		53		55		44.1333333333		52.0		38.5		40.4		51.5

		Снижко Евгений		до		50		26		28		39		28		31		29		29		39		30		43		72		40		44		38		37.7333333333		50.0		27.0		32.2		48.5

		Свердликова Катя		до		57		50		54		42		47		36		30		49		35		46		22		54		49		55		45		44.7333333333		57.0		52.0		41.1		50.8

		Борисова Жасмина		до		37		33		32		37		34		42		34		35		33		42		30		49		49		38		40		37.6666666667		37.0		32.5		35.2		44.0

		Витер Евгений		до		63		41		45		44		42		42		46		42		31		29		52		78		71		58		68		50.1333333333		63.0		43.0		41.4		68.8

		Величко Руслан		до		55		28		41		37		29		41		50		56		53		18		38		61		45		56		42		43.3333333333		55.0		34.5		39.1		51.0

		Бондаренко Едуард		до		42		55		39		52		38		52		54		32		43		59		41		40		51		32		43		44.8666666667		42.0		47.0		46.5		41.5

		Босенко Константин		до		78		64		67		43		39		48		39		24		34		32		54		60		23		57		49		47.4		78.0		65.5		44.4		47.3

		Гончаренко Ростислав		до		35		61		40		39		43		33		33		24		41		37		51		46		50		48		54		42.3333333333		35.0		50.5		40.2		49.5

		Сидорець Максим		до		52		27		50		33		45		50		45		46		38		37		33		36		62		53		55		44.1333333333		52.0		38.5		40.4		51.5

		Снижко Евгений		до		50		26		28		39		28		31		29		29		39		30		43		72		40		44		38		37.7333333333		50.0		27.0		32.2		48.5

		Свердликова Катя		до		57		50		54		42		47		36		30		49		35		46		22		54		49		55		45		44.7333333333		57.0		52.0		41.1		50.8

		Борисова Жасмина		до		37		33		32		37		34		42		34		35		33		42		30		49		49		38		40		37.6666666667		37.0		32.5		35.2		44.0

		Витер Евгений		до		63		41		45		44		42		42		46		42		31		29		52		78		71		58		68		50.1333333333		63.0		43.0		41.4		68.8

		Величко Руслан		до		55		28		41		37		29		41		50		56		53		18		38		61		45		56		42		43.3333333333		55.0		34.5		39.1		51.0

		Бондаренко Едуард		до		42		55		39		52		38		52		54		32		43		59		41		40		51		32		43		44.8666666667		42.0		47.0		46.5		41.5

		Босенко Константин		до		78		64		67		43		39		48		39		24		34		32		54		60		23		57		49		47.4		78.0		65.5		44.4		47.3

		Гончаренко Ростислав		до		35		61		40		39		43		33		33		24		41		37		51		46		50		48		54		42.3333333333		35.0		50.5		40.2		49.5

		Сидорець Максим		до		52		27		50		33		45		50		45		46		38		37		33		36		62		53		55		44.1333333333		52.0		38.5		40.4		51.5

		Снижко Евгений		до		50		26		28		39		28		31		29		29		39		30		43		72		40		44		38		37.7333333333		50.0		27.0		32.2		48.5

		Свердликова Катя		до		57		50		54		42		47		36		30		49		35		46		22		54		49		55		45		44.7333333333		57.0		52.0		41.1		50.8

		Борисова Жасмина		до		37		33		32		37		34		42		34		35		33		42		30		49		49		38		40		37.6666666667		37.0		32.5		35.2		44.0

		Витер Евгений		до		63		41		45		44		42		42		46		42		31		29		52		78		71		58		68		50.1333333333		63.0		43.0		41.4		68.8

		Величко Руслан		до		55		28		41		37		29		41		50		56		53		18		38		61		45		56		42		43.3333333333		55.0		34.5		39.1		51.0

		Свердликова Катя		до		57		50		54		42		47		36		30		49		35		46		22		54		49		55		45		44.7333333333		57.0		52.0		41.1		50.8

		Борисова Жасмина		до		37		33		32		37		34		42		34		35		33		42		30		49		49		38		40		37.6666666667		37.0		32.5		35.2		44.0

		Витер Евгений		до		63		41		45		44		42		42		46		42		31		29		52		78		71		58		68		50.1333333333		63.0		43.0		41.4		68.8

		Величко Руслан		до		55		28		41		37		29		41		50		56		53		18		38		61		45		56		42		43.3333333333		55.0		34.5		39.1		51.0

						52.2258064516		42.1612903226		43.8709677419		40.5806451613		38.2903225806		41.4838709677		40		38.4838709677		38.4838709677		36.2903225806		39.8064516129		55.8064516129		49.4838709677		49.3548387097		48.2903225806		43.6408602151		52.2		43.0		39.9		50.7

		Пульсовий тиск				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		после		35		47		51		45		43		15		46		35		33		43		42		47		40		48		40		40.6666666667		35.0		49.0		40.0		43.8

		Босенко Константин		после		49		50		60		45		49		46		21		27		42		32		32		54		63		66		70		47.0666666667		49.0		55.0		40.4		63.3

		Гончаренко Ростислав		после		42		47		45		38		34		19		47		49		38		30		43		47		36		48		50		40.8666666667		42.0		46.0		39.0		45.3

		Сидорець Максим		после		47		40		42		30		28		47		46		46		30		32		49		70		63		70		61		46.7333333333		47.0		41.0		39.0		66.0

		Снижко Евгений		после		40		47		43		34		15		46		29		25		39		35		27		42		41		48		43		36.9333333333		40.0		45.0		34.0		43.5

		Свердликова Катя		после		60		46		64		49		45		39		51		52		43		48		47		64		65		45		71		52.6		60.0		55.0		48.4		61.3

		Борисова Жасмина		после		45		34		63		46		36		33		44		33		41		38		28		38		47		32		37		39.6666666667		45.0		48.5		39.6		38.5

		Витер Евгений		после		69		53		53		42		36		43		54		53		42		69		37		68		71		74		71		55.6666666667		69.0		53.0		48.2		71.0

		Величко Руслан		после		57		97		56		45		42		45		40		19		36		37		37		51		60		48		50		48		57.0		76.5		45.4		52.3

		Бондаренко Едуард		после		35		47		51		45		43		15		46		35		33		43		42		47		40		48		40		40.6666666667		35.0		49.0		40.0		43.8

		Босенко Константин		после		49		50		60		45		49		46		21		27		42		32		32		54		63		66		70		47.0666666667		49.0		55.0		40.4		63.3

		Гончаренко Ростислав		после		42		47		45		38		34		19		47		49		38		30		43		47		36		48		50		40.8666666667		42.0		46.0		39.0		45.3

		Сидорець Максим		после		47		40		42		30		28		47		46		46		30		32		49		70		63		70		61		46.7333333333		47.0		41.0		39.0		66.0

		Снижко Евгений		после		40		47		43		34		15		46		29		25		39		35		27		42		41		48		43		36.9333333333		40.0		45.0		34.0		43.5

		Свердликова Катя		после		60		46		64		49		45		39		51		52		43		48		47		64		65		45		71		52.6		60.0		55.0		48.4		61.3

		Борисова Жасмина		после		45		34		63		46		36		33		44		33		41		38		28		38		47		32		37		39.6666666667		45.0		48.5		39.6		38.5

		Витер Евгений		после		69		53		53		42		36		43		54		53		42		69		37		68		71		74		71		55.6666666667		69.0		53.0		48.2		71.0

		Величко Руслан		после		57		97		56		45		42		45		40		19		36		37		37		51		60		48		50		48		57.0		76.5		45.4		52.3

		Бондаренко Едуард		после		35		47		51		45		43		15		46		35		33		43		42		47		40		48		40		40.6666666667		35.0		49.0		40.0		43.8

		Босенко Константин		после		49		50		60		45		49		46		21		27		42		32		32		54		63		66		70		47.0666666667		49.0		55.0		40.4		63.3

		Гончаренко Ростислав		после		42		47		45		38		34		19		47		49		38		30		43		47		36		48		50		40.8666666667		42.0		46.0		39.0		45.3

		Сидорець Максим		после		47		40		42		30		28		47		46		46		30		32		49		70		63		70		61		46.7333333333		47.0		41.0		39.0		66.0

		Снижко Евгений		после		40		47		43		34		15		46		29		25		39		35		27		42		41		48		43		36.9333333333		40.0		45.0		34.0		43.5

		Свердликова Катя		после		60		46		64		49		45		39		51		52		43		48		47		64		65		45		71		52.6		60.0		55.0		48.4		61.3

		Борисова Жасмина		после		45		34		63		46		36		33		44		33		41		38		28		38		47		32		37		39.6666666667		45.0		48.5		39.6		38.5

		Витер Евгений		после		69		53		53		42		36		43		54		53		42		69		37		68		71		74		71		55.6666666667		69.0		53.0		48.2		71.0

		Величко Руслан		после		57		97		56		45		42		45		40		19		36		37		37		51		60		48		50		48		57.0		76.5		45.4		52.3

		Свердликова Катя		после		60		46		64		49		45		39		51		52		43		48		47		64		65		45		71		52.6		60.0		55.0		48.4		61.3

		Борисова Жасмина		после		45		34		63		46		36		33		44		33		41		38		28		38		47		32		37		39.6666666667		45.0		48.5		39.6		38.5

		Витер Евгений		после		69		53		53		42		36		43		54		53		42		69		37		68		71		74		71		55.6666666667		69.0		53.0		48.2		71.0

		Величко Руслан		после		57		97		56		45		42		45		40		19		36		37		37		51		60		48		50		48		57.0		76.5		45.4		52.3

						50.4193548387		52.0322580645		53.7741935484		42.064516129		36.8709677419		37.3870967742		42.6774193548		37.8709677419		38.5161290323		41.4193548387		37.9032258065		53.6774193548		54.8709677419		52.7741935484		55.0967741935		45.823655914		50.4		52.9		42.1		54.1





		ПАТ		До								Після										ПАТ		До								Після										До				Після

				Контрольна група				Основна група				Контрольна група				Основна група								Контрольна група				Основна група				Контрольна група				Основна група						Контрольна група		Основна група		Контрольна група		Основна група

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m				хв		М		m		М		m		М		m		М		m				47.7		52.2258064516		47.2666666667		50.4193548387

		1.0		47.7		2.2		52.2		2.3		47.3		1.8		50.4		1.9				1		47.7		2.219117563		52.2258064516		2.2541286743		47.2666666667		1.7997019762		50.4193548387		1.8926991556				41.5666666667		42.1612903226		43.2666666667		52.0322580645

																						2		41.5666666667		2.6194161556		42.1612903226		2.508521723		43.2666666667		2.4931784327		52.0322580645		3.3138626622				46.2333333333		43.8709677419		39.6666666667		53.7741935484

		2.0		41.6		2.6		42.2		2.5		43.3		2.5		52.0		3.3				3		46.2333333333		4.1430410657		43.8709677419		1.9678829493		39.6666666667		2.1476174092		53.7741935484		1.4351274174				45.2666666667		40.5806451613		41.3666666667		42.064516129

								#(p<0,05)						*(p<0,05)		#(p<0,05)		*(p<0,05)				4		45.2666666667		3.4610918925		40.5806451613		0.9001483672		41.3666666667		2.1900943838		42.064516129		1.0482299303				40.9		38.2903225806		42.2		36.8709677419

		3.0		46.2		4.1		43.9		2.0		39.7		2.1		53.8		1.4				5		40.9		2.2046711121		38.2903225806		1.1815731707		42.2		2.1710742084		36.8709677419		1.6802085991				41.8		41.4838709677		42.4333333333		37.3870967742

								#(p<0,001)						*(p<0,001)		#(p<0,001)		*(p<0,001)				6		41.8		2.1114901858		41.4838709677		1.202927404		42.4333333333		1.9462214103		37.3870967742		1.990664999				42.3666666667		40		45.5666666667		42.6774193548

		4.0		45.3		3.5		40.6		0.9		41.4		2.2		42.1		1.0				7		42.3666666667		2.8139567322		40		1.5602591458		45.5666666667		2.9348024012		42.6774193548		1.7715718655				43.3		38.4838709677		38.8333333333		37.8709677419

																						8		43.3		2.991616639		38.4838709677		1.9652196067		38.8333333333		1.9716865605		37.8709677419		2.2431458016				39.5666666667		38.4838709677		43.4333333333		38.5161290323

		5.0		40.9		2.2		38.3		1.2		42.2		2.2		36.9		1.7				9		39.5666666667		2.0936045655		38.4838709677		1.2171454068		43.4333333333		2.3817714519		38.5161290323		0.7518735992				39.5		36.2903225806		39.4666666667		41.4193548387

																						10		39.5		2.9922313206		36.2903225806		2.0167009941		39.4666666667		2.1680720464		41.4193548387		2.1740276252				39.9333333333		39.8064516129		45.5666666667		37.9032258065

		6.0		41.8		2.1		41.5		1.2		42.4		1.9		37.4		2.0				11		39.9333333333		1.8550541916		39.8064516129		1.9162123004		45.5666666667		3.2215807262		37.9032258065		1.3475224887				47.7		55.8064516129		47.1333333333		53.6774193548

																						12		47.7		2.2438421482		55.8064516129		2.3941772353		47.1333333333		1.9615460319		53.6774193548		2.0039676219				50.8		49.4838709677		50.6666666667		54.8709677419

		7.0		42.4		2.8		40.0		1.6		45.6		2.9		42.7		1.8				13		50.8		2.3011241631		49.4838709677		2.2684706457		50.6666666667		1.8713406181		54.8709677419		2.2020234758				48.6333333333		49.3548387097		46.9333333333		52.7741935484

																						14		48.6333333333		2.1509064293		49.3548387097		1.5825312425		46.9333333333		1.9993868792		52.7741935484		2.4277560228				48.5		48.2903225806		48		55.0967741935

		8.0		43.3		3.0		38.5		2.0		38.8		2.0		37.9		2.2				15		48.5		2.0798706856		48.2903225806		1.6932462608		48		2.0561094832		55.0967741935		2.4116004763

																																										к						о

		9.0		39.6		2.1		38.5		1.2		43.4		2.4		38.5		0.8																								До		Після				До		Після

																																										47.7		47.2666666667				52.2258064516		50.4193548387

		10.0		39.5		3.0		36.3		2.0		39.5		2.2		41.4		2.2																								41.5666666667		43.2666666667				42.1612903226		52.0322580645

																																										46.2333333333		39.6666666667				43.8709677419		53.7741935484

		11.0		39.9		1.9		39.8		1.9		45.6		3.2		37.9		1.3																								45.2666666667		41.3666666667				40.5806451613		42.064516129

														*(p<0,05)				*(p<0,05)																								40.9		42.2				38.2903225806		36.8709677419

		12.0		47.7		2.2		55.8		2.4		47.1		2.0		53.7		2.0																								41.8		42.4333333333				41.4838709677		37.3870967742

						*(p<0,05)				*(p<0,05)				*(p<0,05)				*(p<0,05)																								42.3666666667		45.5666666667				40		42.6774193548

		13.0		50.8		2.3		49.5		2.3		50.7		1.9		54.9		2.2																								43.3		38.8333333333				38.4838709677		37.8709677419

																																										39.5666666667		43.4333333333				38.4838709677		38.5161290323

		14.0		48.6		2.2		49.4		1.6		46.9		2.0		52.8		2.4																								39.5		39.4666666667				36.2903225806		41.4193548387

																																										39.9333333333		45.5666666667				39.8064516129		37.9032258065

		15.0		48.5		2.1		48.3		1.7		48.0		2.1		55.1		2.4																								47.7		47.1333333333				55.8064516129		53.6774193548

								#(p<0,05)						*(p<0,05)		#(p<0,05)		*(p<0,05)																								50.8		50.6666666667				49.4838709677		54.8709677419

																																										48.6333333333		46.9333333333				49.3548387097		52.7741935484

																																										48.5		48				48.2903225806		55.0967741935





		



Контрольна група

Основна група



		



Контрольна група

Основна група



		



До

Після



		



До

Після



																*		к

																#		до

				К				О

				М		m		М		m

		Вік		14.7		0.4238574907		14.2258064516		0.3843992028





		ПАТ		До								Після										47.7		2.219117563		52.2258064516		2.2541286743		47.2666666667		1.7997019762		50.4193548387		1.8926991556

				К				О				К				О						43.9		2.942006509		43.0161290323		1.9724560138		41.4666666667		1.8648184611		52.9032258065		1.8365201074

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m				42.0433333333		1.870912761		39.9451612903		0.7153740086		42.18		1.5630018275		42.0516129032		0.8376088723

		1		47.7		2.2		52.2		2.3		47.3		1.8		50.4		1.9				48.9083333333		1.9389935227		50.7338709677		1.3886993743		48.1833333333		1.7107223273		54.1048387097		2.0487267943

		2-3		43.9		2.9		43.0		2.0		41.5		1.9		52.9		1.8

								#(p<0,001)						*(p<0,001)		#(p<0,001)		*(p<0,001)

		2-11		42.0		1.9		39.9		0.7		42.2		1.6		42.1		0.8

		12-15		48.9		1.9		50.7		1.4		48.2		1.7		54.1		2.0

														*(p<0,05)				*(p<0,05)





		САТ		до								після												*		к		о

				К				О				К				о				О				#		до		после

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m		М		m

		1		114.9		2.8		116.9		2.9		113.4		2.5		115.2		2.5		115.2		1.9														после

																										114.9		2.8032616471		116.8709677419		2.8855375137				113.4333333333		2.4685066142		115.1612903226		1.9109738407

		2-3		112.7		3.4		108.6		2.7		109.0		2.7		117.1		2.7		117.1		1.7				112.6833333333		3.4365750236		108.6451612903		2.7484300062				108.9666666667		2.7394450874		117.0967741935		1.6530225419

								#(p<0,05)										*(p<0,05)		#(p<0,05)		*(p<0,05)				110.7666666667		2.8359568652		108.0774193548		1.8120250044				109.7666666667		2.494404466		109.1903225806		1.4340434963

		2-11		110.8		2.8		108.1		1.8		109.8		2.5		109.2		2.5		109.2		1.4				114.6083333333		2.4796494507		115.2661290323		1.9174473218				113.625		2.0894078108		113.8225806452		2.209710776

		12-15		114.6		2.5		115.3		1.9		113.6		2.1		113.8		2.1		113.8		2.2				114.9		2.8032616471		116.8709677419		2.8855375137				113.4333333333		2.4685066142		115.1612903226		1.9109738407

																										112.6833333333		3.4365750236		108.6451612903		2.7484300062				108.9666666667		2.7394450874		117.0967741935		1.6530225419

																										110.7666666667		2.8359568652		108.0774193548		1.8120250044				109.7666666667		2.494404466		109.1903225806		1.4340434963

																										114.6083333333		2.4796494507		115.2661290323		1.9174473218				113.625		2.0894078108		113.8225806452		2.209710776

																						к		о

																						до		после

																						m		о

		ЧСС		До								Після

				к				о				к				о

		хв		М		m		М		m		М		m		М

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		Пульсовий тиск		До								Після

				к				о				к				о

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		114.9		2.8		116.9		2.9		113.4		2.5		115.2		1.9

		110.5		3.4		105.8		3.1		110.9		3.4		115.9		2.9

						#(p<0,05)								#(p<0,05)

		114.9		4.4		111.5		2.6		107.1		2.8		118.3		1.9

						#(p<0,05)						*(p<0,05)		#(p<0,05)		*(p<0,05)

		114.5		4.1		110.4		2.0		110.0		3.2		110.2		1.9

		109.1		3.0		106.8		2.4		109.3		3.0		106.4		2.2

		111.4		3.3		109.7		1.7		109.2		2.8		104.5		1.9

						#(p<0,05)								#(p<0,05)

		110.1		3.4		108.5		2.3		112.3		3.3		110.2		1.5

		109.8		3.4		106.6		2.3		107.4		2.8		104.4		2.3

		106.8		3.0		107.4		0.7		110.2		3.1		105.8		2.0

		110.2		3.4		106.4		2.2		106.0		3.0		110.4		2.7

		110.4		3.0		107.7		2.8		115.2		3.7		105.9		1.6

												*(p<0,05)				*(p<0,05)

		114.5		2.7		119.9		2.8		114.1		2.1		114.0		2.6

		116.3		2.6		112.5		2.4		114.3		2.2		114.3		2.2

		114.3		2.5		115.7		2.1		112.1		2.3		112.1		2.8

		113.3		2.7		113.0		2.1		114.0		2.3		114.9		2.1





		ДАТ		До								Після

				К				О				К				О

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m		до		67.2		1.5		64.6		1.2

		1		67.2		1.5		64.6		1.2		66.2		1.8		64.7		1.1				68.8		1.7		65.6		1.5

																						68.7		1.6		68.1		1.5

		2-3		68.8		1.7		65.6		1.5		67.5		1.8		64.2		1.4				65.7		1.3		64.5		1.3

																				після

		2-11		68.7		1.6		68.1		1.5		67.6		1.4		67.1		1.2				66.2		1.8		64.7		1.1				66.2		1.8		64.7		1.1

																						67.5		1.8		64.2		1.4

		12-15		65.7		1.3		64.5		1.3		65.4		1.1		59.7		1.2				67.6		1.4		67.1		1.2				67.5		1.8		64.2		1.4

								#(p<0,01)						*(p<0,001)		#(p<0,01)		*(p<0,001)				65.4		1.1		59.7		1.2

																																67.6		1.4		67.1		1.2

																																65.4		1.1		59.7		1.2





		Варіанти КОП				Контрольна				Основна

						група				група								Варіанти КОП		Контрольна група		Основна група

		До лікування		Після лікування		абс		%		абс		%						асимпатикотонічний-асимпатикотонічний		60		32.3

		Асимпатикотонічний		Асимпатикотонічний		18		60		10		32.3						асимпатикотонічний-астеносимпатичний		10		0

		Асимпатикотонічний		Астеносимпатичний		3		10		-		-						асимпатикотонічний-симпатоастенічний		6.7		61.3

		Асимпатикотонічний		Симпатоастенічний		2		6.7		19		61.3						астеносимпатичний-асимпатикотонічний		6.7		0

		Астеносимпатичний		Асимпатикотонічний		2		6.7		-		-						симпатоастенічний-асимпатикотонічний		6.7		0

		Симпатоастенічний		Асимпатикотонічний		2		6.7		-		-						гіпердіастолічний-гіпердіастолічний		3.3		0

		Гіпердіастолічний		Гіпердіастолічний		1		3.3		-		-						гіпердіастолічний-асимпатикотонічний		3.3		0

		Гіпердіастолічний		Асимпатикотонічний		1		3.3		-		-						симпатоастенічний-астеносимпатичний		3.3		0

		Симпатоастенічний		Астеносимпатичний		1		3.3		-		-						симпатоастенічний-симпатоастенічний		0		6.5

		Симпатоастенічний		Симпатоастенічний		-		-		2		6.5
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Мал. 4.11. Показники ПАТ в основній групі до та після лікування.
	Характеризуючи зміни ЧСС у досліджуваних групах до лікування, варто відзначити наявність спільних тенденцій до зростання у ортоположенні та зниження у кліноположенні. Групи являються однорідними до лікування. Після лікування тенденції в обох групах збереглися (мал. 4.12 та 4.13). Однак в основній групі середні показники ЧСС за перші хвилини ортоположення нижчі за відповідні в контрольній групі, що свідчить про те, що зростання САТ і ПАТ в основній групі після лікування забезпечувалося за рахунок збільшення повернення крові до серця і збільшення фракції викиду серця, а не за рахунок збільшення частоти серцебиття. Отже, покращувалася вегетативна регуляція гемодинаміки при адаптації до зміни положення тіла.
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До

Після



САТ

		САД				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		до		116		118		109		119		99		114		116		103		105		117		99		116		123		104		112		111.3333333333		116		113.5		109.9		113.75

		Босенко Константин		до		154		136		139		124		126		126		126		111		108		123		131		135		95		137		126		126.4666666667		154		137.5		125		123.25

		Гончаренко Ростислав		до		101		115		101		104		111		103		95		86		109		104		114		113		108		115		115		106.2666666667		101		108		104.2		112.75

		Сидорець Максим		до		118		89		110		104		113		114		115		116		109		104		104		105		129		121		126		111.8		118		99.5		107.8		120.25

		Снижко Евгений		до		112		98		109		111		96		102		100		100		109		105		121		142		114		113		110		109.4666666667		112		103.5		105.1		119.75

		Свердликова Катя		до		112		115		124		112		117		108		95		116		106		111		88		112		108		108		101		108.8666666667		112		119.5		109.2		107.25

		Борисова Жасмина		до		97		87		90		96		94		96		96		88		99		97		89		98		100		99		98		94.9333333333		97		88.5		93.2		98.75

		Витер Евгений		до		133		119		125		128		122		122		128		125		111		119		128		143		135		132		131		126.7333333333		133		122		122.7		135.25

		Величко Руслан		до		113		82		99		98		86		105		108		110		111		83		103		118		102		115		104		102.4666666667		113		90.5		98.5		109.75

		Бондаренко Едуард		до		116		118		109		119		99		114		116		103		105		117		99		116		123		104		112		111.3333333333		116		113.5		109.9		113.75

		Босенко Константин		до		154		136		139		124		126		126		126		111		108		123		131		135		95		137		126		126.4666666667		154		137.5		125		123.25

		Гончаренко Ростислав		до		101		115		101		104		111		103		95		86		109		104		114		113		108		115		115		106.2666666667		101		108		104.2		112.75

		Сидорець Максим		до		118		89		110		104		113		114		115		116		109		104		104		105		129		121		126		111.8		118		99.5		107.8		120.25

		Снижко Евгений		до		112		98		109		111		96		102		100		100		109		105		121		142		114		113		110		109.4666666667		112		103.5		105.1		119.75

		Свердликова Катя		до		112		115		124		112		117		108		95		116		106		111		88		112		108		108		101		108.8666666667		112		119.5		109.2		107.25

		Борисова Жасмина		до		97		87		90		96		94		96		96		88		99		97		89		98		100		99		98		94.9333333333		97		88.5		93.2		98.75

		Витер Евгений		до		133		119		125		128		122		122		128		125		111		119		128		143		135		132		131		126.7333333333		133		122		122.7		135.25

		Величко Руслан		до		113		82		99		98		86		105		108		110		111		83		103		118		102		115		104		102.4666666667		113		90.5		98.5		109.75

		Бондаренко Едуард		до		116		118		109		119		99		114		116		103		105		117		99		116		123		104		112		111.3333333333		116		113.5		109.9		113.75

		Босенко Константин		до		154		136		139		124		126		126		126		111		108		123		131		135		95		137		126		126.4666666667		154		137.5		125		123.25

		Гончаренко Ростислав		до		101		115		101		104		111		103		95		86		109		104		114		113		108		115		115		106.2666666667		101		108		104.2		112.75

		Сидорець Максим		до		118		89		110		104		113		114		115		116		109		104		104		105		129		121		126		111.8		118		99.5		107.8		120.25

		Снижко Евгений		до		112		98		109		111		96		102		100		100		109		105		121		142		114		113		110		109.4666666667		112		103.5		105.1		119.75

		Свердликова Катя		до		112		115		124		112		117		108		95		116		106		111		88		112		108		108		101		108.8666666667		112		119.5		109.2		107.25

		Борисова Жасмина		до		97		87		90		96		94		96		96		88		99		97		89		98		100		99		98		94.9333333333		97		88.5		93.2		98.75

		Витер Евгений		до		133		119		125		128		122		122		128		125		111		119		128		143		135		132		131		126.7333333333		133		122		122.7		135.25

		Величко Руслан		до		113		82		99		98		86		105		108		110		111		83		103		118		102		115		104		102.4666666667		113		90.5		98.5		109.75

		Свердликова Катя		до		112		115		124		112		117		108		95		116		106		111		88		112		108		108		101		108.8666666667		112		119.5		109.2		107.25

		Борисова Жасмина		до		97		87		90		96		94		96		96		88		99		97		89		98		100		99		98		94.9333333333		97		88.5		93.2		98.75

		Витер Евгений		до		133		119		125		128		122		122		128		125		111		119		128		143		135		132		131		126.7333333333		133		122		122.7		135.25

		Величко Руслан		до		113		82		99		98		86		105		108		110		111		83		103		118		102		115		104		102.4666666667		113		90.5		98.5		109.75

						116.8709677419		105.8064516129		111.4838709677		110.3870967742		106.8064516129		109.7096774194		108.5161290323		106.5806451613		107.3548387097		106.4193548387		107.7096774194		119.9032258065		112.4838709677		115.6774193548		113		110.5806451613		116.8709677419		108.6451612903		108.0774193548		115.2661290323

		САД				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		после		104		109		115		115		111		93		111		107		101		112		104		120		117		117		119		110.3333333333		104		112		107.8		118.25

		Босенко Константин		после		128		124		136		122		128		124		105		107		119		112		108		124		128		133		129		121.8		128		130		118.5		128.5

		Гончаренко Ростислав		после		115		118		124		118		106		100		114		117		110		108		124		113		100		120		112		113.2666666667		115		121		113.9		111.25

		Сидорець Максим		после		107		101		98		94		89		98		99		107		94		94		103		125		117		122		119		104.4666666667		107		99.5		97.7		120.75

		Снижко Евгений		после		100		115		116		104		89		112		99		97		92		97		95		89		94		102		102		100.2		100		115.5		101.6		96.75

		Свердликова Катя		после		124		121		127		127		121		114		121		124		123		122		116		128		124		102		125		121.2666666667		124		124		121.6		119.75

		Борисова Жасмина		после		105		94		125		109		95		89		109		92		101		97		95		93		102		85		97		99.2		105		109.5		100.6		94.25

		Витер Евгений		после		130		109		116		105		107		105		122		109		114		141		104		128		129		132		128		118.6		130		112.5		113.2		129.25

		Величко Руслан		после		118		149		107		98		109		107		106		83		95		103		105		106		114		104		105		107.2666666667		118		128		106.2		107.25

		Бондаренко Едуард		после		104		109		115		115		111		93		111		107		101		112		104		120		117		117		119		110.3333333333		104		112		107.8		118.25

		Босенко Константин		после		128		124		136		122		128		124		105		107		119		112		108		124		128		133		129		121.8		128		130		118.5		128.5

		Гончаренко Ростислав		после		115		118		124		118		106		100		114		117		110		108		124		113		100		120		112		113.2666666667		115		121		113.9		111.25

		Сидорець Максим		после		107		101		98		94		89		98		99		107		94		94		103		125		117		122		119		104.4666666667		107		99.5		97.7		120.75

		Снижко Евгений		после		100		115		116		104		89		112		99		97		92		97		95		89		94		102		102		100.2		100		115.5		101.6		96.75

		Свердликова Катя		после		124		121		127		127		121		114		121		124		123		122		116		128		124		102		125		121.2666666667		124		124		121.6		119.75

		Борисова Жасмина		после		105		94		125		109		95		89		109		92		101		97		95		93		102		85		97		99.2		105		109.5		100.6		94.25

		Витер Евгений		после		130		109		116		105		107		105		122		109		114		141		104		128		129		132		128		118.6		130		112.5		113.2		129.25

		Величко Руслан		после		118		149		107		98		109		107		106		83		95		103		105		106		114		104		105		107.2666666667		118		128		106.2		107.25

		Бондаренко Едуард		после		104		109		115		115		111		93		111		107		101		112		104		120		117		117		119		110.3333333333		104		112		107.8		118.25

		Босенко Константин		после		128		124		136		122		128		124		105		107		119		112		108		124		128		133		129		121.8		128		130		118.5		128.5

		Гончаренко Ростислав		после		115		118		124		118		106		100		114		117		110		108		124		113		100		120		112		113.2666666667		115		121		113.9		111.25

		Сидорець Максим		после		107		101		98		94		89		98		99		107		94		94		103		125		117		122		119		104.4666666667		107		99.5		97.7		120.75

		Снижко Евгений		после		100		115		116		104		89		112		99		97		92		97		95		89		94		102		102		100.2		100		115.5		101.6		96.75

		Свердликова Катя		после		124		121		127		127		121		114		121		124		123		122		116		128		124		102		125		121.2666666667		124		124		121.6		119.75

		Борисова Жасмина		после		105		94		125		109		95		89		109		92		101		97		95		93		102		85		97		99.2		105		109.5		100.6		94.25

		Витер Евгений		после		130		109		116		105		107		105		122		109		114		141		104		128		129		132		128		118.6		130		112.5		113.2		129.25

		Величко Руслан		после		118		149		107		98		109		107		106		83		95		103		105		106		114		104		105		107.2666666667		118		128		106.2		107.25

		Свердликова Катя		после		124		121		127		127		121		114		121		124		123		122		116		128		124		102		125		121.2666666667		124		124		121.6		119.75

		Борисова Жасмина		после		105		94		125		109		95		89		109		92		101		97		95		93		102		85		97		99.2		105		109.5		100.6		94.25

		Витер Евгений		после		130		109		116		105		107		105		122		109		114		141		104		128		129		132		128		118.6		130		112.5		113.2		129.25

		Величко Руслан		после		118		149		107		98		109		107		106		83		95		103		105		106		114		104		105		107.2666666667		118		128		106.2		107.25

						115.1612903226		115.9032258065		118.2903225806		110.1612903226		106.3548387097		104.5483870968		110.1935483871		104.4193548387		105.8064516129		110.3548387097		105.8709677419		113.9677419355		114.3225806452		112.064516129		114.935483871		110.823655914		115.1612903226		117.0967741935		109.1903225806		113.8225806452





САТ

		



до

до



ДАТ

		ДАД				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		до		74		63		70		67		61		62		62		71		62		58		58		76		72		72		69		66.4666666667		74.0		66.5		63.4		72.3

		Босенко Константин		до		76		72		72		81		87		78		87		87		74		91		77		75		72		80		77		79.0666666667		76.0		72.0		80.6		76.0

		Гончаренко Ростислав		до		66		54		61		65		68		70		62		62		68		67		63		67		58		67		61		63.9333333333		66.0		57.5		64.0		63.3

		Сидорець Максим		до		66		62		60		71		68		64		70		70		71		67		71		69		67		68		71		67.6666666667		66.0		61.0		67.4		68.8

		Снижко Евгений		до		62		72		81		72		68		71		71		71		70		75		78		70		74		69		72		71.7333333333		62.0		76.5		72.9		71.3

		Свердликова Катя		до		55		65		70		70		70		72		65		67		71		65		66		58		59		53		56		64.1333333333		55.0		67.5		68.1		56.5

		Борисова Жасмина		до		60		54		58		59		60		54		62		53		66		55		59		49		51		61		58		57.2666666667		60.0		56.0		58.0		54.8

		Витер Евгений		до		70		78		80		84		80		80		82		83		80		90		76		65		64		74		63		76.6		70.0		79.0		81.3		66.5

		Величко Руслан		до		58		54		58		61		57		64		58		54		58		65		65		57		57		59		62		59.1333333333		58.0		56.0		59.4		58.8

		Бондаренко Едуард		до		74		63		70		67		61		62		62		71		62		58		58		76		72		72		69		66.4666666667		74.0		66.5		63.4		72.3

		Босенко Константин		до		76		72		72		81		87		78		87		87		74		91		77		75		72		80		77		79.0666666667		76.0		72.0		80.6		76.0

		Гончаренко Ростислав		до		66		54		61		65		68		70		62		62		68		67		63		67		58		67		61		63.9333333333		66.0		57.5		64.0		63.3

		Сидорець Максим		до		66		62		60		71		68		64		70		70		71		67		71		69		67		68		71		67.6666666667		66.0		61.0		67.4		68.8

		Снижко Евгений		до		62		72		81		72		68		71		71		71		70		75		78		70		74		69		72		71.7333333333		62.0		76.5		72.9		71.3

		Свердликова Катя		до		55		65		70		70		70		72		65		67		71		65		66		58		59		53		56		64.1333333333		55.0		67.5		68.1		56.5

		Борисова Жасмина		до		60		54		58		59		60		54		62		53		66		55		59		49		51		61		58		57.2666666667		60.0		56.0		58.0		54.8

		Витер Евгений		до		70		78		80		84		80		80		82		83		80		90		76		65		64		74		63		76.6		70.0		79.0		81.3		66.5

		Величко Руслан		до		58		54		58		61		57		64		58		54		58		65		65		57		57		59		62		59.1333333333		58.0		56.0		59.4		58.8

		Бондаренко Едуард		до		74		63		70		67		61		62		62		71		62		58		58		76		72		72		69		66.4666666667		74.0		66.5		63.4		72.3

		Босенко Константин		до		76		72		72		81		87		78		87		87		74		91		77		75		72		80		77		79.0666666667		76.0		72.0		80.6		76.0

		Гончаренко Ростислав		до		66		54		61		65		68		70		62		62		68		67		63		67		58		67		61		63.9333333333		66.0		57.5		64.0		63.3

		Сидорець Максим		до		66		62		60		71		68		64		70		70		71		67		71		69		67		68		71		67.6666666667		66.0		61.0		67.4		68.8

		Снижко Евгений		до		62		72		81		72		68		71		71		71		70		75		78		70		74		69		72		71.7333333333		62.0		76.5		72.9		71.3

		Свердликова Катя		до		55		65		70		70		70		72		65		67		71		65		66		58		59		53		56		64.1333333333		55.0		67.5		68.1		56.5

		Борисова Жасмина		до		60		54		58		59		60		54		62		53		66		55		59		49		51		61		58		57.2666666667		60.0		56.0		58.0		54.8

		Витер Евгений		до		70		78		80		84		80		80		82		83		80		90		76		65		64		74		63		76.6		70.0		79.0		81.3		66.5

		Величко Руслан		до		58		54		58		61		57		64		58		54		58		65		65		57		57		59		62		59.1333333333		58.0		56.0		59.4		58.8

		Свердликова Катя		до		55		65		70		70		70		72		65		67		71		65		66		58		59		53		56		64.1333333333		55.0		67.5		68.1		56.5

		Борисова Жасмина		до		60		54		58		59		60		54		62		53		66		55		59		49		51		61		58		57.2666666667		60.0		56.0		58.0		54.8

		Витер Евгений		до		70		78		80		84		80		80		82		83		80		90		76		65		64		74		63		76.6		70.0		79.0		81.3		66.5

		Величко Руслан		до		58		54		58		61		57		64		58		54		58		65		65		57		57		59		62		59.1333333333		58.0		56.0		59.4		58.8

						64.6		63.6		67.6		69.8		68.5		68.2		68.5		68.1		68.9		70.1		67.9		64.1		63.0		66.3		64.7		66.9		64.6		65.6		68.1		64.5

		ДАД				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		после		69		62		64		70		68		78		65		72		68		69		62		73		77		69		79		69.6666666667		69.0		63.0		67.8		74.5

		Босенко Константин		после		79		74		76		77		79		78		84		80		77		80		76		70		65		67		59		74.7333333333		79.0		75.0		78.1		65.3

		Гончаренко Ростислав		после		73		71		79		80		72		81		67		68		72		78		81		66		64		72		62		72.4		73.0		75.0		74.9		66.0

		Сидорець Максим		после		60		61		56		64		61		51		53		61		64		62		54		55		54		52		58		57.7333333333		60.0		58.5		58.7		54.8

		Снижко Евгений		после		60		68		73		70		74		66		70		72		53		62		68		47		53		54		59		63.2666666667		60.0		70.5		67.6		53.3

		Свердликова Катя		после		64		75		63		78		76		75		70		72		80		74		69		64		59		57		54		68.6666666667		64.0		69.0		73.2		58.5

		Борисова Жасмина		после		60		60		62		63		59		56		65		59		60		59		67		55		55		53		60		59.5333333333		60.0		61.0		61.0		55.8

		Витер Евгений		после		61		56		63		63		71		62		68		56		72		72		67		60		58		58		57		62.9333333333		61.0		59.5		65.0		58.3

		Величко Руслан		после		61		52		51		53		67		62		66		64		59		66		68		55		54		56		55		59.2666666667		61.0		51.5		60.8		55.0

		Бондаренко Едуард		после		69		62		64		70		68		78		65		72		68		69		62		73		77		69		79		69.6666666667		69.0		63.0		67.8		74.5

		Босенко Константин		после		79		74		76		77		79		78		84		80		77		80		76		70		65		67		59		74.7333333333		79.0		75.0		78.1		65.3

		Гончаренко Ростислав		после		73		71		79		80		72		81		67		68		72		78		81		66		64		72		62		72.4		73.0		75.0		74.9		66.0

		Сидорець Максим		после		60		61		56		64		61		51		53		61		64		62		54		55		54		52		58		57.7333333333		60.0		58.5		58.7		54.8

		Снижко Евгений		после		60		68		73		70		74		66		70		72		53		62		68		47		53		54		59		63.2666666667		60.0		70.5		67.6		53.3

		Свердликова Катя		после		64		75		63		78		76		75		70		72		80		74		69		64		59		57		54		68.6666666667		64.0		69.0		73.2		58.5

		Борисова Жасмина		после		60		60		62		63		59		56		65		59		60		59		67		55		55		53		60		59.5333333333		60.0		61.0		61.0		55.8

		Витер Евгений		после		61		56		63		63		71		62		68		56		72		72		67		60		58		58		57		62.9333333333		61.0		59.5		65.0		58.3

		Величко Руслан		после		61		52		51		53		67		62		66		64		59		66		68		55		54		56		55		59.2666666667		61.0		51.5		60.8		55.0

		Бондаренко Едуард		после		69		62		64		70		68		78		65		72		68		69		62		73		77		69		79		69.6666666667		69.0		63.0		67.8		74.5

		Босенко Константин		после		79		74		76		77		79		78		84		80		77		80		76		70		65		67		59		74.7333333333		79.0		75.0		78.1		65.3

		Гончаренко Ростислав		после		73		71		79		80		72		81		67		68		72		78		81		66		64		72		62		72.4		73.0		75.0		74.9		66.0

		Сидорець Максим		после		60		61		56		64		61		51		53		61		64		62		54		55		54		52		58		57.7333333333		60.0		58.5		58.7		54.8

		Снижко Евгений		после		60		68		73		70		74		66		70		72		53		62		68		47		53		54		59		63.2666666667		60.0		70.5		67.6		53.3

		Свердликова Катя		после		64		75		63		78		76		75		70		72		80		74		69		64		59		57		54		68.6666666667		64.0		69.0		73.2		58.5

		Борисова Жасмина		после		60		60		62		63		59		56		65		59		60		59		67		55		55		53		60		59.5333333333		60.0		61.0		61.0		55.8

		Витер Евгений		после		61		56		63		63		71		62		68		56		72		72		67		60		58		58		57		62.9333333333		61.0		59.5		65.0		58.3

		Величко Руслан		после		61		52		51		53		67		62		66		64		59		66		68		55		54		56		55		59.2666666667		61.0		51.5		60.8		55.0

		Свердликова Катя		после		64		75		63		78		76		75		70		72		80		74		69		64		59		57		54		68.6666666667		64.0		69.0		73.2		58.5

		Борисова Жасмина		после		60		60		62		63		59		56		65		59		60		59		67		55		55		53		60		59.5333333333		60.0		61.0		61.0		55.8

		Витер Евгений		после		61		56		63		63		71		62		68		56		72		72		67		60		58		58		57		62.9333333333		61.0		59.5		65.0		58.3

		Величко Руслан		после		61		52		51		53		67		62		66		64		59		66		68		55		54		56		55		59.2666666667		61.0		51.5		60.8		55.0

						64.7419354839		63.8709677419		64.5161290323		68.0967741935		69.4838709677		67.1612903226		67.5161290323		66.5483870968		67.2903225806		68.935483871		67.9677419355		60.2903225806		59.4516129032		59.2903225806		59.8387096774		65		64.7		64.2		67.1		59.7





ДАТ

		



67

67



ДАТ роз

		



75

65



ЧСС

		ДАТ		До								Після										до								Після

				Контрольна група				Основна група				Контрольна група				Основна група						к				о				к				о

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m				67.2		1.4609082358		64.6451612903		1.240489313		64.7419354839		1.1396733563		66.1666666667		1.7953217195

		1		67.2		1.5		64.6		1.2		66.2		1.8		64.7		1.1				68.9333333333		1.8612400596		63.6451612903		1.566825698		63.8709677419		1.4344021537		67.6		1.9001512342

																						68.6333333333		1.9342546358		67.6129032258		1.570341665		64.5161290323		1.5497977445		67.4		1.9438083251

		2		68.9		1.9		63.6		1.6		67.6		1.9		63.9		1.4				69.2666666667		1.5572842064		69.8064516129		1.4922158993		68.0967741935		1.5542898241		68.6666666667		1.6879105858

						*(p<0,05)				*(p<0,05)												68.2333333333		1.5979033197		68.5161290323		1.6570935612		69.4838709677		1.1442901427		67.1333333333		1.7556040538

		3		68.6		1.9		67.6		1.6		67.4		1.9		64.5		1.5				69.5666666667		1.9656143688		68.2258064516		1.4596432599		67.1612903226		1.803280627		66.7333333333		1.7220232242

																						67.7333333333		2.0459847604		68.5161290323		1.7019097229		67.5161290323		1.289219959		66.7333333333		1.8098919339

		4		69.3		1.6		69.8		1.5		68.7		1.7		68.1		1.6				66.4666666667		1.9254695402		68.0967741935		2.0332477536		66.5483870968		1.327005449		68.6		2.254293477

																						67.2333333333		1.9732016887		68.8709677419		1.1637369687		67.2903225806		1.5444618706		66.8		1.4726627693

		5		68.2		1.6		68.5		1.7		67.1		1.8		69.5		1.1				70.6666666667		2.6898418247		70.1290322581		2.2200174055		68.935483871		1.2580369448		66.5666666667		1.3550105682

																						70.5		2.4995401876		67.9032258065		1.3020701786		67.9677419355		1.2299872112		69.6333333333		2.1911437906

		6		69.6		2.0		68.2		1.5		66.7		1.7		67.2		1.8				66.7666666667		1.5906937208		64.0967741935		1.5549814774		60.2903225806		1.3750413862		66.9666666667		1.2340786813

																						65.5333333333		1.3198165436		63		1.3756718789		59.4516129032		1.2698647034		63.6333333333		1.4347760715

		7		67.7		2.0		68.5		1.7		66.7		1.8		67.5		1.3				65.7		1.5079482902		66.3225806452		1.4527594039		59.2903225806		1.234968589		65.1666666667		1.3140123106

																						64.8		1.3824848527		64.7096774194		1.2058937242		59.8387096774		1.2235122844		66		1.1527079562

		8		66.5		1.9		68.1		2.0		68.6		2.3		66.5		1.3

																						до				Після

		9		67.2		2.0		68.9		1.2		66.8		1.5		67.3		1.5				Контрольна група		Основна група		Контрольна група		Основна група

																						67.2		64.6451612903		66.1666666667		64.7419354839

		10		70.7		2.7		70.1		2.2		66.6		1.4		68.9		1.3				68.9333333333		63.6451612903		67.6		63.8709677419

																						68.6333333333		67.6129032258		67.4		64.5161290323

		11		70.5		2.5		67.9		1.3		69.6		2.2		68.0		1.2				69.2666666667		69.8064516129		68.6666666667		68.0967741935

																						68.2333333333		68.5161290323		67.1333333333		69.4838709677

		12		66.8		1.6		64.1		1.6		67.0		1.2		60.3		1.4				69.5666666667		68.2258064516		66.7333333333		67.1612903226

														*(p<0,001)				*(p<0,001)				67.7333333333		68.5161290323		66.7333333333		67.5161290323

		13		65.5		1.3		63.0		1.4		63.6		1.4		59.5		1.3				66.4666666667		68.0967741935		68.6		66.5483870968

														*(p<0,05)				*(p<0,05)				67.2333333333		68.8709677419		66.8		67.2903225806

		14		65.7		1.5		66.3		1.5		65.2		1.3		59.3		1.2				70.6666666667		70.1290322581		66.5666666667		68.935483871

												#(p<0,001)		*(p<0,01)		#(p<0,001)		*(p<0,01)				70.5		67.9032258065		69.6333333333		67.9677419355

		15		64.8		1.4		64.7		1.2		66.0		1.2		59.8		1.2				66.7666666667		64.0967741935		66.9666666667		60.2903225806

												#(p<0,01)		*(p<0,001)		#(p<0,01)		*(p<0,001)				65.5333333333		63		63.6333333333		59.4516129032

																						65.7		66.3225806452		65.1666666667		59.2903225806

																						64.8		64.7096774194		66		59.8387096774														к

																						Контрольна група

																						До		Після				О

																						67.2		66.1666666667				До		Після

																						68.9333333333		67.6				64.6451612903		64.7419354839

																						68.6333333333		67.4				63.6451612903		63.8709677419

																						69.2666666667		68.6666666667				67.6129032258		64.5161290323

																						68.2333333333		67.1333333333				69.8064516129		68.0967741935

																						69.5666666667		66.7333333333				68.5161290323		69.4838709677

																						67.7333333333		66.7333333333				68.2258064516		67.1612903226

																						66.4666666667		68.6				68.5161290323		67.5161290323

																						67.2333333333		66.8				68.0967741935		66.5483870968

																						70.6666666667		66.5666666667				68.8709677419		67.2903225806

																						70.5		69.6333333333				70.1290322581		68.935483871

																						66.7666666667		66.9666666667				67.9032258065		67.9677419355

																						65.5333333333		63.6333333333				64.0967741935		60.2903225806

																						65.7		65.1666666667				63		59.4516129032

																						64.8		66				66.3225806452		59.2903225806												о

																												64.7096774194		59.8387096774





ЧСС

		



Контрольна група

Основна група



ЧСС розр

		



Контрольна група

Основна група



4чсс

		



До

Після



ПАТ

		



До

Після



ПАТ роз

		ЧСС				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		до		97		121		110		119		109		114		87		131		113		122		62		103		95		101		96		105.3333333333		97.0		115.5		108.8		98.8

		Босенко Константин		до		85		92		93		103		99		100		107		103		99		103		97		83		77		75		66		92.1333333333		85.0		92.5		99.6		75.3

		Гончаренко Ростислав		до		92		107		111		114		117		124		122		123		118		125		118		94		101		102		100		111.2		92.0		109.0		117.9		99.3

		Сидорець Максим		до		51		87		86		93		99		99		111		104		99		109		99		53		48		50		50		82.5333333333		51.0		86.5		98.6		50.3

		Снижко Евгений		до		75		104		96		103		105		98		104		103		105		97		104		88		83		70		86		94.7333333333		75.0		100.0		101.9		81.8

		Свердликова Катя		до		52		71		72		73		74		79		81		80		84		80		87		63		51		51		48		69.7333333333		52.0		71.5		78.1		53.3

		Борисова Жасмина		до		85		101		102		105		110		108		131		109		109		105		106		54		56		90		68		95.9333333333		85.0		101.5		108.6		67.0

		Витер Евгений		до		50		68		71		79		72		73		75		77		77		80		70		41		45		52		46		65.0666666667		50.0		69.5		74.2		46.0

		Величко Руслан		до		62		85		80		81		80		74		78		82		68		88		99		56		54		54		54		73		62.0		82.5		81.5		54.5

		Бондаренко Едуард		до		97		121		110		119		109		114		87		131		113		122		62		103		95		101		96		105.3333333333		97.0		115.5		108.8		98.8

		Босенко Константин		до		85		92		93		103		99		100		107		103		99		103		97		83		77		75		66		92.1333333333		85.0		92.5		99.6		75.3

		Гончаренко Ростислав		до		92		107		111		114		117		124		122		123		118		125		118		94		101		102		100		111.2		92.0		109.0		117.9		99.3

		Сидорець Максим		до		51		87		86		93		99		99		111		104		99		109		99		53		48		50		50		82.5333333333		51.0		86.5		98.6		50.3

		Снижко Евгений		до		75		104		96		103		105		98		104		103		105		97		104		88		83		70		86		94.7333333333		75.0		100.0		101.9		81.8

		Свердликова Катя		до		52		71		72		73		74		79		81		80		84		80		87		63		51		51		48		69.7333333333		52.0		71.5		78.1		53.3

		Борисова Жасмина		до		85		101		102		105		110		108		131		109		109		105		106		54		56		90		68		95.9333333333		85.0		101.5		108.6		67.0

		Витер Евгений		до		50		68		71		79		72		73		75		77		77		80		70		41		45		52		46		65.0666666667		50.0		69.5		74.2		46.0

		Величко Руслан		до		62		85		80		81		80		74		78		82		68		88		99		56		54		54		54		73		62.0		82.5		81.5		54.5

		Бондаренко Едуард		до		97		121		110		119		109		114		87		131		113		122		62		103		95		101		96		105.3333333333		97.0		115.5		108.8		98.8

		Босенко Константин		до		85		92		93		103		99		100		107		103		99		103		97		83		77		75		66		92.1333333333		85.0		92.5		99.6		75.3

		Гончаренко Ростислав		до		92		107		111		114		117		124		122		123		118		125		118		94		101		102		100		111.2		92.0		109.0		117.9		99.3

		Сидорець Максим		до		51		87		86		93		99		99		111		104		99		109		99		53		48		50		50		82.5333333333		51.0		86.5		98.6		50.3

		Снижко Евгений		до		75		104		96		103		105		98		104		103		105		97		104		88		83		70		86		94.7333333333		75.0		100.0		101.9		81.8

		Свердликова Катя		до		52		71		72		73		74		79		81		80		84		80		87		63		51		51		48		69.7333333333		52.0		71.5		78.1		53.3

		Борисова Жасмина		до		85		101		102		105		110		108		131		109		109		105		106		54		56		90		68		95.9333333333		85.0		101.5		108.6		67.0

		Витер Евгений		до		50		68		71		79		72		73		75		77		77		80		70		41		45		52		46		65.0666666667		50.0		69.5		74.2		46.0

		Величко Руслан		до		62		85		80		81		80		74		78		82		68		88		99		56		54		54		54		73		62.0		82.5		81.5		54.5

		Свердликова Катя		до		52		71		72		73		74		79		81		80		84		80		87		63		51		51		48		69.7333333333		52.0		71.5		78.1		53.3

		Борисова Жасмина		до		85		101		102		105		110		108		131		109		109		105		106		54		56		90		68		95.9333333333		85.0		101.5		108.6		67.0

		Витер Евгений		до		50		68		71		79		72		73		75		77		77		80		70		41		45		52		46		65.0666666667		50.0		69.5		74.2		46.0

		Величко Руслан		до		62		85		80		81		80		74		78		82		68		88		99		56		54		54		54		73		62.0		82.5		81.5		54.5

						70.8387096774		91.3870967742		89.935483871		95.0967741935		94.5483870968		94.8709677419		98.4838709677		99.4838709677		95.2903225806		99.3548387097		93.1612903226		68.3548387097		65.6774193548		70.3870967742		66.3870967742		86.2172043011		70.8		90.7		95.2		67.7

		ЧСС				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		после		83		100		96		100		100		107		109		106		100		109		116		88		99		88		93		99.6		83.0		98.0		104.3		92.0

		Босенко Константин		после		73		95		105		103		105		104		119		119		101		113		104		81		70		67		66		95		73.0		100.0		106.8		71.0

		Гончаренко Ростислав		после		92		96		102		103		106		110		115		110		108		110		107		96		101		81		90		101.8		92.0		99.0		106.7		92.0

		Сидорець Максим		после		57		90		98		90		95		95		93		85		95		97		101		50		50		51		53		80		57.0		94.0		93.9		51.0

		Снижко Евгений		после		74		82		88		94		98		87		88		94		88		89		86		74		62		73		69		83.0666666667		74.0		85.0		89.4		69.5

		Свердликова Катя		после		66		73		81		84		84		85		85		94		100		95		92		67		65		56		51		78.5333333333		66.0		77.0		87.3		59.8

		Борисова Жасмина		после		68		92		99		103		105		103		99		108		100		109		104		62		54		62		64		88.8		68.0		95.5		102.2		60.5

		Витер Евгений		после		45		78		76		81		78		82		79		81		90		85		80		48		47		47		46		69.5333333333		45.0		77.0		81.0		47.0

		Величко Руслан		после		55		72		76		80		73		73		81		99		78		83		70		46		46		54		54		69.3333333333		55.0		74.0		78.5		50.0

		Бондаренко Едуард		после		83		100		96		100		100		107		109		106		100		109		116		88		99		88		93		99.6		83.0		98.0		104.3		92.0

		Босенко Константин		после		73		95		105		103		105		104		119		119		101		113		104		81		70		67		66		95		73.0		100.0		106.8		71.0

		Гончаренко Ростислав		после		92		96		102		103		106		110		115		110		108		110		107		96		101		81		90		101.8		92.0		99.0		106.7		92.0

		Сидорець Максим		после		57		90		98		90		95		95		93		85		95		97		101		50		50		51		53		80		57.0		94.0		93.9		51.0

		Снижко Евгений		после		74		82		88		94		98		87		88		94		88		89		86		74		62		73		69		83.0666666667		74.0		85.0		89.4		69.5

		Свердликова Катя		после		66		73		81		84		84		85		85		94		100		95		92		67		65		56		51		78.5333333333		66.0		77.0		87.3		59.8

		Борисова Жасмина		после		68		92		99		103		105		103		99		108		100		109		104		62		54		62		64		88.8		68.0		95.5		102.2		60.5

		Витер Евгений		после		45		78		76		81		78		82		79		81		90		85		80		48		47		47		46		69.5333333333		45.0		77.0		81.0		47.0

		Величко Руслан		после		55		72		76		80		73		73		81		99		78		83		70		46		46		54		54		69.3333333333		55.0		74.0		78.5		50.0

		Бондаренко Едуард		после		83		100		96		100		100		107		109		106		100		109		116		88		99		88		93		99.6		83.0		98.0		104.3		92.0

		Босенко Константин		после		73		95		105		103		105		104		119		119		101		113		104		81		70		67		66		95		73.0		100.0		106.8		71.0

		Гончаренко Ростислав		после		92		96		102		103		106		110		115		110		108		110		107		96		101		81		90		101.8		92.0		99.0		106.7		92.0

		Сидорець Максим		после		57		90		98		90		95		95		93		85		95		97		101		50		50		51		53		80		57.0		94.0		93.9		51.0

		Снижко Евгений		после		74		82		88		94		98		87		88		94		88		89		86		74		62		73		69		83.0666666667		74.0		85.0		89.4		69.5

		Свердликова Катя		после		66		73		81		84		84		85		85		94		100		95		92		67		65		56		51		78.5333333333		66.0		77.0		87.3		59.8

		Борисова Жасмина		после		68		92		99		103		105		103		99		108		100		109		104		62		54		62		64		88.8		68.0		95.5		102.2		60.5

		Витер Евгений		после		45		78		76		81		78		82		79		81		90		85		80		48		47		47		46		69.5333333333		45.0		77.0		81.0		47.0

		Величко Руслан		после		55		72		76		80		73		73		81		99		78		83		70		46		46		54		54		69.3333333333		55.0		74.0		78.5		50.0

		Свердликова Катя		после		66		73		81		84		84		85		85		94		100		95		92		67		65		56		51		78.5333333333		66.0		77.0		87.3		59.8

		Борисова Жасмина		после		68		92		99		103		105		103		99		108		100		109		104		62		54		62		64		88.8		68.0		95.5		102.2		60.5

		Витер Евгений		после		45		78		76		81		78		82		79		81		90		85		80		48		47		47		46		69.5333333333		45.0		77.0		81.0		47.0

		Величко Руслан		после		55		72		76		80		73		73		81		99		78		83		70		46		46		54		54		69.3333333333		55.0		74.0		78.5		50.0

						66.8709677419		85.4516129032		90.1612903226		92.3225806452		92.6451612903		92.935483871		95.0967741935		99.0322580645		95.0967741935		98.1290322581		94.3870967742		66.4193548387		64.3225806452		63.0967741935		63.6451612903		83.9741935484		66.9		87.8		93.5		64.4





ПАТ роз

		



до

до



дані

		



до

до



4пат

		ЧСС		До								Після								до		73.4333333333		1.9946384072		70.8387096774		3.1964687418				Контрольна група		Основна група		контрольна група		До		Після

				Контрольна група				Основна група				Контрольна група				Основна група						97.7		4.0655971837		91.3870967742		2.9840714841				73.4333333333		70.8387096774				73.4333333333		73.8333333333

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m				96.1666666667		2.7547590308		89.935483871		2.6277818783				97.7		91.3870967742				97.7		98.6666666667

		1		73.4		2.0		70.8		3.2		73.8		2.5		66.9		2.5				95.5666666667		2.472693786		95.0967741935		2.8114033685				96.1666666667		89.935483871				96.1666666667		95.8333333333

																						95.3333333333		2.1465467233		94.5483870968		2.9529787074				95.5666666667		95.0967741935				95.5666666667		98.0666666667

		2		97.7		4.1		91.4		3.0		98.7		3.8		85.5		1.8				96.2333333333		2.5545466941		94.8709677419		3.1376115618				95.3333333333		94.5483870968				95.3333333333		98.6333333333

														*(p<0,01)				*(p<0,01)				95.3		2.1469839845		98.4838709677		3.617422289				96.2333333333		94.8709677419				96.2333333333		97.8666666667

		3		96.2		2.8		89.9		2.6		95.8		2.7		90.2		2.0				98.7		2.9731170995		99.4838709677		3.2626498129				95.3		98.4838709677				95.3		101.7333333333

																						98.3666666667		3.6582400559		95.2903225806		3.0111597267				98.7		99.4838709677				98.7		102.8666666667

		4		95.6		2.5		95.1		2.8		98.1		3.0		92.3		1.7				99.4666666667		2.3453222377		99.3548387097		2.837365273				98.3666666667		95.2903225806				98.3666666667		100.3333333333

																						103.1666666667		3.5331218761		93.1612903226		2.9975247043				99.4666666667		99.3548387097				99.4666666667		100.1666666667

		5		95.3		2.1		94.5		3.0		98.6		3.4		92.6		2.2				72.2333333333		2.3962054933		68.3548387097		3.6844772866				103.1666666667		93.1612903226				103.1666666667		100.1

																						71.2666666667		2.1452611948		65.6774193548		3.5976058636				72.2333333333		68.3548387097				72.2333333333		72.1333333333

		6		96.2		2.6		94.9		3.1		97.9		2.6		92.9		2.2				70.9666666667		2.5804229063		70.3870967742		3.6792581707				71.2666666667		65.6774193548				71.2666666667		69.5666666667

																						67.6666666667		2.0247510608		66.3870967742		3.5346753647				70.9666666667		70.3870967742				70.9666666667		69.6333333333

		7		95.3		2.1		98.5		3.6		101.7		3.4		95.1		2.5				к				о						67.6666666667		66.3870967742				67.6666666667		70.3333333333

																				після		73.8333333333		2.4969329846		66.8709677419		2.4794822281				Контрольна група				Основна група		До		Після

		8		98.7		3.0		99.5		3.3		102.9		3.4		99.0		2.1				98.6666666667		3.8280072945		85.4516129032		1.8191565514				73.8333333333		66.8709677419				70.8387096774		66.8709677419

																						95.8333333333		2.6535958398		90.1612903226		1.9767991801				98.6666666667		85.4516129032				91.3870967742		85.4516129032

		9		98.4		3.7		95.3		3.0		100.3		3.0		95.1		1.6				98.0666666667		2.9915333912		92.3225806452		1.7160764807				95.8333333333		90.1612903226				89.935483871		90.1612903226

																						98.6333333333		3.3959012933		92.6451612903		2.2165304609				98.0666666667		92.3225806452				95.0967741935		92.3225806452

		10		99.5		2.3		99.4		2.8		100.2		3.4		98.1		2.0				97.8666666667		2.5938624878		92.935483871		2.2427591896				98.6333333333		92.6451612903				94.5483870968		92.6451612903

																						101.7333333333		3.4437794439		95.0967741935		2.5286975859				97.8666666667		92.935483871				94.8709677419		92.935483871

		11		101.0		2.5		93.2		3.0		100.1		3.8		94.4		2.6				102.8666666667		3.3898880507		99.0322580645		2.0978657209				101.7333333333		95.0967741935				98.4838709677		95.0967741935

																						100.3333333333		2.9985948178		95.0967741935		1.570120767				102.8666666667		99.0322580645				99.4838709677		99.0322580645

		12		72.2		2.4		68.4		3.7		72.1		2.5		66.4		3.1				100.1666666667		3.400501428		98.1290322581		2.0244430725				100.3333333333		95.0967741935				95.2903225806		95.0967741935

																						100.1		3.7848305812		94.3870967742		2.5605264157				100.1666666667		98.1290322581				99.3548387097		98.1290322581

		13		71.3		2.1		65.7		3.6		69.6		2.2		64.3		3.5				72.1333333333		2.4573293294		66.4193548387		3.0665641148				100.1		94.3870967742				93.1612903226		94.3870967742

																						69.5666666667		2.1922975579		64.3225806452		3.4923532741				72.1333333333		66.4193548387				68.3548387097		66.4193548387

		14		71.0		2.6		70.4		3.7		69.6		2.3		63.1		2.4				69.6333333333		2.3180864747		63.0967741935		2.3588564929				69.5666666667		64.3225806452				65.6774193548		64.3225806452

																						70.3333333333		2.3100646024		63.6451612903		2.8149174006				69.6333333333		63.0967741935				70.3870967742		63.0967741935

		15		67.7		2.0		66.4		3.5		70.3		2.3		63.6		2.8														70.3333333333		63.6451612903				66.3870967742		63.6451612903





4пат

		



Контрольна група

Основна група



4сат

		



Контрольна група

Основна група



4дат

		



До
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До

Після



		ПАТ		До								Після

				К				О				К				О

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m				73.4333333333		1.9946384072		70.8387096774		3.1964687418		73.8333333333		2.4969329846		66.8709677419		2.4794822281

		1.0		73.4		2.0		70.8		3.2		73.8		2.5		66.9		2.5				96.9333333333		2.9725500231		90.6612903226		2.7785068993		97.25		2.987113126		87.8064516129		1.8566470848

																						97.6		2.0286850959		95.1612903226		2.6902399358		99.4266666667		2.7957600629		93.5258064516		1.9220618843

		2-3		96.9		3.0		90.7		2.8		97.3		3.0		87.8		1.9				70.5333333333		2.059695789		67.7016129032		3.4349449322		70.4166666667		2.1938829972		64.3709677419		2.8408945038

														*(p<0,001)				*(p<0,001)

		2-11		97.6		2.0		95.2		2.7		99.4		2.8		93.5		1.9

		12-15		70.5		2.1		67.7		3.4		70.4		2.2		64.4		2.8





		Пульсовий тиск				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		до		42		55		39		52		38		52		54		32		43		59		41		40		51		32		43		44.8666666667		42.0		47.0		46.5		41.5

		Босенко Константин		до		78		64		67		43		39		48		39		24		34		32		54		60		23		57		49		47.4		78.0		65.5		44.4		47.3

		Гончаренко Ростислав		до		35		61		40		39		43		33		33		24		41		37		51		46		50		48		54		42.3333333333		35.0		50.5		40.2		49.5

		Сидорець Максим		до		52		27		50		33		45		50		45		46		38		37		33		36		62		53		55		44.1333333333		52.0		38.5		40.4		51.5

		Снижко Евгений		до		50		26		28		39		28		31		29		29		39		30		43		72		40		44		38		37.7333333333		50.0		27.0		32.2		48.5

		Свердликова Катя		до		57		50		54		42		47		36		30		49		35		46		22		54		49		55		45		44.7333333333		57.0		52.0		41.1		50.8

		Борисова Жасмина		до		37		33		32		37		34		42		34		35		33		42		30		49		49		38		40		37.6666666667		37.0		32.5		35.2		44.0

		Витер Евгений		до		63		41		45		44		42		42		46		42		31		29		52		78		71		58		68		50.1333333333		63.0		43.0		41.4		68.8

		Величко Руслан		до		55		28		41		37		29		41		50		56		53		18		38		61		45		56		42		43.3333333333		55.0		34.5		39.1		51.0

		Бондаренко Едуард		до		42		55		39		52		38		52		54		32		43		59		41		40		51		32		43		44.8666666667		42.0		47.0		46.5		41.5

		Босенко Константин		до		78		64		67		43		39		48		39		24		34		32		54		60		23		57		49		47.4		78.0		65.5		44.4		47.3

		Гончаренко Ростислав		до		35		61		40		39		43		33		33		24		41		37		51		46		50		48		54		42.3333333333		35.0		50.5		40.2		49.5

		Сидорець Максим		до		52		27		50		33		45		50		45		46		38		37		33		36		62		53		55		44.1333333333		52.0		38.5		40.4		51.5

		Снижко Евгений		до		50		26		28		39		28		31		29		29		39		30		43		72		40		44		38		37.7333333333		50.0		27.0		32.2		48.5

		Свердликова Катя		до		57		50		54		42		47		36		30		49		35		46		22		54		49		55		45		44.7333333333		57.0		52.0		41.1		50.8

		Борисова Жасмина		до		37		33		32		37		34		42		34		35		33		42		30		49		49		38		40		37.6666666667		37.0		32.5		35.2		44.0

		Витер Евгений		до		63		41		45		44		42		42		46		42		31		29		52		78		71		58		68		50.1333333333		63.0		43.0		41.4		68.8

		Величко Руслан		до		55		28		41		37		29		41		50		56		53		18		38		61		45		56		42		43.3333333333		55.0		34.5		39.1		51.0

		Бондаренко Едуард		до		42		55		39		52		38		52		54		32		43		59		41		40		51		32		43		44.8666666667		42.0		47.0		46.5		41.5

		Босенко Константин		до		78		64		67		43		39		48		39		24		34		32		54		60		23		57		49		47.4		78.0		65.5		44.4		47.3

		Гончаренко Ростислав		до		35		61		40		39		43		33		33		24		41		37		51		46		50		48		54		42.3333333333		35.0		50.5		40.2		49.5

		Сидорець Максим		до		52		27		50		33		45		50		45		46		38		37		33		36		62		53		55		44.1333333333		52.0		38.5		40.4		51.5

		Снижко Евгений		до		50		26		28		39		28		31		29		29		39		30		43		72		40		44		38		37.7333333333		50.0		27.0		32.2		48.5

		Свердликова Катя		до		57		50		54		42		47		36		30		49		35		46		22		54		49		55		45		44.7333333333		57.0		52.0		41.1		50.8

		Борисова Жасмина		до		37		33		32		37		34		42		34		35		33		42		30		49		49		38		40		37.6666666667		37.0		32.5		35.2		44.0

		Витер Евгений		до		63		41		45		44		42		42		46		42		31		29		52		78		71		58		68		50.1333333333		63.0		43.0		41.4		68.8

		Величко Руслан		до		55		28		41		37		29		41		50		56		53		18		38		61		45		56		42		43.3333333333		55.0		34.5		39.1		51.0

		Свердликова Катя		до		57		50		54		42		47		36		30		49		35		46		22		54		49		55		45		44.7333333333		57.0		52.0		41.1		50.8

		Борисова Жасмина		до		37		33		32		37		34		42		34		35		33		42		30		49		49		38		40		37.6666666667		37.0		32.5		35.2		44.0

		Витер Евгений		до		63		41		45		44		42		42		46		42		31		29		52		78		71		58		68		50.1333333333		63.0		43.0		41.4		68.8

		Величко Руслан		до		55		28		41		37		29		41		50		56		53		18		38		61		45		56		42		43.3333333333		55.0		34.5		39.1		51.0

						52.2258064516		42.1612903226		43.8709677419		40.5806451613		38.2903225806		41.4838709677		40		38.4838709677		38.4838709677		36.2903225806		39.8064516129		55.8064516129		49.4838709677		49.3548387097		48.2903225806		43.6408602151		52.2		43.0		39.9		50.7

		Пульсовий тиск				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		после		35		47		51		45		43		15		46		35		33		43		42		47		40		48		40		40.6666666667		35.0		49.0		40.0		43.8

		Босенко Константин		после		49		50		60		45		49		46		21		27		42		32		32		54		63		66		70		47.0666666667		49.0		55.0		40.4		63.3

		Гончаренко Ростислав		после		42		47		45		38		34		19		47		49		38		30		43		47		36		48		50		40.8666666667		42.0		46.0		39.0		45.3

		Сидорець Максим		после		47		40		42		30		28		47		46		46		30		32		49		70		63		70		61		46.7333333333		47.0		41.0		39.0		66.0

		Снижко Евгений		после		40		47		43		34		15		46		29		25		39		35		27		42		41		48		43		36.9333333333		40.0		45.0		34.0		43.5

		Свердликова Катя		после		60		46		64		49		45		39		51		52		43		48		47		64		65		45		71		52.6		60.0		55.0		48.4		61.3

		Борисова Жасмина		после		45		34		63		46		36		33		44		33		41		38		28		38		47		32		37		39.6666666667		45.0		48.5		39.6		38.5

		Витер Евгений		после		69		53		53		42		36		43		54		53		42		69		37		68		71		74		71		55.6666666667		69.0		53.0		48.2		71.0

		Величко Руслан		после		57		97		56		45		42		45		40		19		36		37		37		51		60		48		50		48		57.0		76.5		45.4		52.3

		Бондаренко Едуард		после		35		47		51		45		43		15		46		35		33		43		42		47		40		48		40		40.6666666667		35.0		49.0		40.0		43.8

		Босенко Константин		после		49		50		60		45		49		46		21		27		42		32		32		54		63		66		70		47.0666666667		49.0		55.0		40.4		63.3

		Гончаренко Ростислав		после		42		47		45		38		34		19		47		49		38		30		43		47		36		48		50		40.8666666667		42.0		46.0		39.0		45.3

		Сидорець Максим		после		47		40		42		30		28		47		46		46		30		32		49		70		63		70		61		46.7333333333		47.0		41.0		39.0		66.0

		Снижко Евгений		после		40		47		43		34		15		46		29		25		39		35		27		42		41		48		43		36.9333333333		40.0		45.0		34.0		43.5

		Свердликова Катя		после		60		46		64		49		45		39		51		52		43		48		47		64		65		45		71		52.6		60.0		55.0		48.4		61.3

		Борисова Жасмина		после		45		34		63		46		36		33		44		33		41		38		28		38		47		32		37		39.6666666667		45.0		48.5		39.6		38.5

		Витер Евгений		после		69		53		53		42		36		43		54		53		42		69		37		68		71		74		71		55.6666666667		69.0		53.0		48.2		71.0

		Величко Руслан		после		57		97		56		45		42		45		40		19		36		37		37		51		60		48		50		48		57.0		76.5		45.4		52.3

		Бондаренко Едуард		после		35		47		51		45		43		15		46		35		33		43		42		47		40		48		40		40.6666666667		35.0		49.0		40.0		43.8

		Босенко Константин		после		49		50		60		45		49		46		21		27		42		32		32		54		63		66		70		47.0666666667		49.0		55.0		40.4		63.3

		Гончаренко Ростислав		после		42		47		45		38		34		19		47		49		38		30		43		47		36		48		50		40.8666666667		42.0		46.0		39.0		45.3

		Сидорець Максим		после		47		40		42		30		28		47		46		46		30		32		49		70		63		70		61		46.7333333333		47.0		41.0		39.0		66.0

		Снижко Евгений		после		40		47		43		34		15		46		29		25		39		35		27		42		41		48		43		36.9333333333		40.0		45.0		34.0		43.5

		Свердликова Катя		после		60		46		64		49		45		39		51		52		43		48		47		64		65		45		71		52.6		60.0		55.0		48.4		61.3

		Борисова Жасмина		после		45		34		63		46		36		33		44		33		41		38		28		38		47		32		37		39.6666666667		45.0		48.5		39.6		38.5

		Витер Евгений		после		69		53		53		42		36		43		54		53		42		69		37		68		71		74		71		55.6666666667		69.0		53.0		48.2		71.0

		Величко Руслан		после		57		97		56		45		42		45		40		19		36		37		37		51		60		48		50		48		57.0		76.5		45.4		52.3

		Свердликова Катя		после		60		46		64		49		45		39		51		52		43		48		47		64		65		45		71		52.6		60.0		55.0		48.4		61.3

		Борисова Жасмина		после		45		34		63		46		36		33		44		33		41		38		28		38		47		32		37		39.6666666667		45.0		48.5		39.6		38.5

		Витер Евгений		после		69		53		53		42		36		43		54		53		42		69		37		68		71		74		71		55.6666666667		69.0		53.0		48.2		71.0

		Величко Руслан		после		57		97		56		45		42		45		40		19		36		37		37		51		60		48		50		48		57.0		76.5		45.4		52.3

						50.4193548387		52.0322580645		53.7741935484		42.064516129		36.8709677419		37.3870967742		42.6774193548		37.8709677419		38.5161290323		41.4193548387		37.9032258065		53.6774193548		54.8709677419		52.7741935484		55.0967741935		45.823655914		50.4		52.9		42.1		54.1





		ПАТ		До								Після										ПАТ		До								Після										До				Після

				Контрольна група				Основна група				Контрольна група				Основна група								Контрольна група				Основна група				Контрольна група				Основна група						Контрольна група		Основна група		Контрольна група		Основна група

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m				хв		М		m		М		m		М		m		М		m				47.7		52.2258064516		47.2666666667		50.4193548387

		1.0		47.7		2.2		52.2		2.3		47.3		1.8		50.4		1.9				1		47.7		2.219117563		52.2258064516		2.2541286743		47.2666666667		1.7997019762		50.4193548387		1.8926991556				41.5666666667		42.1612903226		43.2666666667		52.0322580645

																						2		41.5666666667		2.6194161556		42.1612903226		2.508521723		43.2666666667		2.4931784327		52.0322580645		3.3138626622				46.2333333333		43.8709677419		39.6666666667		53.7741935484

		2.0		41.6		2.6		42.2		2.5		43.3		2.5		52.0		3.3				3		46.2333333333		4.1430410657		43.8709677419		1.9678829493		39.6666666667		2.1476174092		53.7741935484		1.4351274174				45.2666666667		40.5806451613		41.3666666667		42.064516129

								#(p<0,05)						*(p<0,05)		#(p<0,05)		*(p<0,05)				4		45.2666666667		3.4610918925		40.5806451613		0.9001483672		41.3666666667		2.1900943838		42.064516129		1.0482299303				40.9		38.2903225806		42.2		36.8709677419

		3.0		46.2		4.1		43.9		2.0		39.7		2.1		53.8		1.4				5		40.9		2.2046711121		38.2903225806		1.1815731707		42.2		2.1710742084		36.8709677419		1.6802085991				41.8		41.4838709677		42.4333333333		37.3870967742

								#(p<0,001)						*(p<0,001)		#(p<0,001)		*(p<0,001)				6		41.8		2.1114901858		41.4838709677		1.202927404		42.4333333333		1.9462214103		37.3870967742		1.990664999				42.3666666667		40		45.5666666667		42.6774193548

		4.0		45.3		3.5		40.6		0.9		41.4		2.2		42.1		1.0				7		42.3666666667		2.8139567322		40		1.5602591458		45.5666666667		2.9348024012		42.6774193548		1.7715718655				43.3		38.4838709677		38.8333333333		37.8709677419

																						8		43.3		2.991616639		38.4838709677		1.9652196067		38.8333333333		1.9716865605		37.8709677419		2.2431458016				39.5666666667		38.4838709677		43.4333333333		38.5161290323

		5.0		40.9		2.2		38.3		1.2		42.2		2.2		36.9		1.7				9		39.5666666667		2.0936045655		38.4838709677		1.2171454068		43.4333333333		2.3817714519		38.5161290323		0.7518735992				39.5		36.2903225806		39.4666666667		41.4193548387

																						10		39.5		2.9922313206		36.2903225806		2.0167009941		39.4666666667		2.1680720464		41.4193548387		2.1740276252				39.9333333333		39.8064516129		45.5666666667		37.9032258065

		6.0		41.8		2.1		41.5		1.2		42.4		1.9		37.4		2.0				11		39.9333333333		1.8550541916		39.8064516129		1.9162123004		45.5666666667		3.2215807262		37.9032258065		1.3475224887				47.7		55.8064516129		47.1333333333		53.6774193548

																						12		47.7		2.2438421482		55.8064516129		2.3941772353		47.1333333333		1.9615460319		53.6774193548		2.0039676219				50.8		49.4838709677		50.6666666667		54.8709677419

		7.0		42.4		2.8		40.0		1.6		45.6		2.9		42.7		1.8				13		50.8		2.3011241631		49.4838709677		2.2684706457		50.6666666667		1.8713406181		54.8709677419		2.2020234758				48.6333333333		49.3548387097		46.9333333333		52.7741935484

																						14		48.6333333333		2.1509064293		49.3548387097		1.5825312425		46.9333333333		1.9993868792		52.7741935484		2.4277560228				48.5		48.2903225806		48		55.0967741935

		8.0		43.3		3.0		38.5		2.0		38.8		2.0		37.9		2.2				15		48.5		2.0798706856		48.2903225806		1.6932462608		48		2.0561094832		55.0967741935		2.4116004763

																																										к						о

		9.0		39.6		2.1		38.5		1.2		43.4		2.4		38.5		0.8																								До		Після				До		Після

																																										47.7		47.2666666667				52.2258064516		50.4193548387

		10.0		39.5		3.0		36.3		2.0		39.5		2.2		41.4		2.2																								41.5666666667		43.2666666667				42.1612903226		52.0322580645

																																										46.2333333333		39.6666666667				43.8709677419		53.7741935484

		11.0		39.9		1.9		39.8		1.9		45.6		3.2		37.9		1.3																								45.2666666667		41.3666666667				40.5806451613		42.064516129

														*(p<0,05)				*(p<0,05)																								40.9		42.2				38.2903225806		36.8709677419

		12.0		47.7		2.2		55.8		2.4		47.1		2.0		53.7		2.0																								41.8		42.4333333333				41.4838709677		37.3870967742

						*(p<0,05)				*(p<0,05)				*(p<0,05)				*(p<0,05)																								42.3666666667		45.5666666667				40		42.6774193548

		13.0		50.8		2.3		49.5		2.3		50.7		1.9		54.9		2.2																								43.3		38.8333333333				38.4838709677		37.8709677419

																																										39.5666666667		43.4333333333				38.4838709677		38.5161290323

		14.0		48.6		2.2		49.4		1.6		46.9		2.0		52.8		2.4																								39.5		39.4666666667				36.2903225806		41.4193548387

																																										39.9333333333		45.5666666667				39.8064516129		37.9032258065

		15.0		48.5		2.1		48.3		1.7		48.0		2.1		55.1		2.4																								47.7		47.1333333333				55.8064516129		53.6774193548

								#(p<0,05)						*(p<0,05)		#(p<0,05)		*(p<0,05)																								50.8		50.6666666667				49.4838709677		54.8709677419

																																										48.6333333333		46.9333333333				49.3548387097		52.7741935484

																																										48.5		48				48.2903225806		55.0967741935





		



Контрольна група

Основна група



		



Контрольна група

Основна група



		



До

Після



		



До

Після



																*		к

																#		до

				К				О

				М		m		М		m

		Вік		14.7		0.4238574907		14.2258064516		0.3843992028





		ПАТ		До								Після										47.7		2.219117563		52.2258064516		2.2541286743		47.2666666667		1.7997019762		50.4193548387		1.8926991556

				К				О				К				О						43.9		2.942006509		43.0161290323		1.9724560138		41.4666666667		1.8648184611		52.9032258065		1.8365201074

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m				42.0433333333		1.870912761		39.9451612903		0.7153740086		42.18		1.5630018275		42.0516129032		0.8376088723

		1		47.7		2.2		52.2		2.3		47.3		1.8		50.4		1.9				48.9083333333		1.9389935227		50.7338709677		1.3886993743		48.1833333333		1.7107223273		54.1048387097		2.0487267943

		2-3		43.9		2.9		43.0		2.0		41.5		1.9		52.9		1.8

								#(p<0,001)						*(p<0,001)		#(p<0,001)		*(p<0,001)

		2-11		42.0		1.9		39.9		0.7		42.2		1.6		42.1		0.8

		12-15		48.9		1.9		50.7		1.4		48.2		1.7		54.1		2.0

														*(p<0,05)				*(p<0,05)





		САТ		до								після												*		к		о

				К				О				К				о				О				#		до		после

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m		М		m

		1		114.9		2.8		116.9		2.9		113.4		2.5		115.2		2.5		115.2		1.9														после

																										114.9		2.8032616471		116.8709677419		2.8855375137				113.4333333333		2.4685066142		115.1612903226		1.9109738407

		2-3		112.7		3.4		108.6		2.7		109.0		2.7		117.1		2.7		117.1		1.7				112.6833333333		3.4365750236		108.6451612903		2.7484300062				108.9666666667		2.7394450874		117.0967741935		1.6530225419

								#(p<0,05)										*(p<0,05)		#(p<0,05)		*(p<0,05)				110.7666666667		2.8359568652		108.0774193548		1.8120250044				109.7666666667		2.494404466		109.1903225806		1.4340434963

		2-11		110.8		2.8		108.1		1.8		109.8		2.5		109.2		2.5		109.2		1.4				114.6083333333		2.4796494507		115.2661290323		1.9174473218				113.625		2.0894078108		113.8225806452		2.209710776

		12-15		114.6		2.5		115.3		1.9		113.6		2.1		113.8		2.1		113.8		2.2				114.9		2.8032616471		116.8709677419		2.8855375137				113.4333333333		2.4685066142		115.1612903226		1.9109738407

																										112.6833333333		3.4365750236		108.6451612903		2.7484300062				108.9666666667		2.7394450874		117.0967741935		1.6530225419

																										110.7666666667		2.8359568652		108.0774193548		1.8120250044				109.7666666667		2.494404466		109.1903225806		1.4340434963

																										114.6083333333		2.4796494507		115.2661290323		1.9174473218				113.625		2.0894078108		113.8225806452		2.209710776

																						к		о

																						до		после

																						m		о

		ЧСС		До								Після

				к				о				к				о

		хв		М		m		М		m		М		m		М

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		Пульсовий тиск		До								Після

				к				о				к				о

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		114.9		2.8		116.9		2.9		113.4		2.5		115.2		1.9

		110.5		3.4		105.8		3.1		110.9		3.4		115.9		2.9

						#(p<0,05)								#(p<0,05)

		114.9		4.4		111.5		2.6		107.1		2.8		118.3		1.9

						#(p<0,05)						*(p<0,05)		#(p<0,05)		*(p<0,05)

		114.5		4.1		110.4		2.0		110.0		3.2		110.2		1.9

		109.1		3.0		106.8		2.4		109.3		3.0		106.4		2.2

		111.4		3.3		109.7		1.7		109.2		2.8		104.5		1.9

						#(p<0,05)								#(p<0,05)

		110.1		3.4		108.5		2.3		112.3		3.3		110.2		1.5

		109.8		3.4		106.6		2.3		107.4		2.8		104.4		2.3

		106.8		3.0		107.4		0.7		110.2		3.1		105.8		2.0

		110.2		3.4		106.4		2.2		106.0		3.0		110.4		2.7

		110.4		3.0		107.7		2.8		115.2		3.7		105.9		1.6

												*(p<0,05)				*(p<0,05)

		114.5		2.7		119.9		2.8		114.1		2.1		114.0		2.6

		116.3		2.6		112.5		2.4		114.3		2.2		114.3		2.2

		114.3		2.5		115.7		2.1		112.1		2.3		112.1		2.8

		113.3		2.7		113.0		2.1		114.0		2.3		114.9		2.1





		ДАТ		До								Після

				К				О				К				О

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m		до		67.2		1.5		64.6		1.2

		1		67.2		1.5		64.6		1.2		66.2		1.8		64.7		1.1				68.8		1.7		65.6		1.5

																						68.7		1.6		68.1		1.5

		2-3		68.8		1.7		65.6		1.5		67.5		1.8		64.2		1.4				65.7		1.3		64.5		1.3

																				після

		2-11		68.7		1.6		68.1		1.5		67.6		1.4		67.1		1.2				66.2		1.8		64.7		1.1				66.2		1.8		64.7		1.1

																						67.5		1.8		64.2		1.4

		12-15		65.7		1.3		64.5		1.3		65.4		1.1		59.7		1.2				67.6		1.4		67.1		1.2				67.5		1.8		64.2		1.4

								#(p<0,01)						*(p<0,001)		#(p<0,01)		*(p<0,001)				65.4		1.1		59.7		1.2

																																67.6		1.4		67.1		1.2

																																65.4		1.1		59.7		1.2





		Варіанти КОП				Контрольна				Основна

						група				група								Варіанти КОП		Контрольна група		Основна група

		До лікування		Після лікування		абс		%		абс		%						асимпатикотонічний-асимпатикотонічний		60		32.3

		Асимпатикотонічний		Асимпатикотонічний		18		60		10		32.3						асимпатикотонічний-астеносимпатичний		10		0

		Асимпатикотонічний		Астеносимпатичний		3		10		-		-						асимпатикотонічний-симпатоастенічний		6.7		61.3

		Асимпатикотонічний		Симпатоастенічний		2		6.7		19		61.3						астеносимпатичний-асимпатикотонічний		6.7		0

		Астеносимпатичний		Асимпатикотонічний		2		6.7		-		-						симпатоастенічний-асимпатикотонічний		6.7		0

		Симпатоастенічний		Асимпатикотонічний		2		6.7		-		-						гіпердіастолічний-гіпердіастолічний		3.3		0

		Гіпердіастолічний		Гіпердіастолічний		1		3.3		-		-						гіпердіастолічний-асимпатикотонічний		3.3		0

		Гіпердіастолічний		Асимпатикотонічний		1		3.3		-		-						симпатоастенічний-астеносимпатичний		3.3		0

		Симпатоастенічний		Астеносимпатичний		1		3.3		-		-						симпатоастенічний-симпатоастенічний		0		6.5

		Симпатоастенічний		Симпатоастенічний		-		-		2		6.5

						18		60		9.0971765229		10		32.2580645161		8.5346816486

						2		6.6666666667		4.6320555585		19		61.2903225806		8.8929346788
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Мал. 4.12. Показники ЧСС у контрольній групі до та після лікування.
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До

Після



САТ

		САД				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		до		116		118		109		119		99		114		116		103		105		117		99		116		123		104		112		111.3333333333		116		113.5		109.9		113.75

		Босенко Константин		до		154		136		139		124		126		126		126		111		108		123		131		135		95		137		126		126.4666666667		154		137.5		125		123.25

		Гончаренко Ростислав		до		101		115		101		104		111		103		95		86		109		104		114		113		108		115		115		106.2666666667		101		108		104.2		112.75

		Сидорець Максим		до		118		89		110		104		113		114		115		116		109		104		104		105		129		121		126		111.8		118		99.5		107.8		120.25

		Снижко Евгений		до		112		98		109		111		96		102		100		100		109		105		121		142		114		113		110		109.4666666667		112		103.5		105.1		119.75

		Свердликова Катя		до		112		115		124		112		117		108		95		116		106		111		88		112		108		108		101		108.8666666667		112		119.5		109.2		107.25

		Борисова Жасмина		до		97		87		90		96		94		96		96		88		99		97		89		98		100		99		98		94.9333333333		97		88.5		93.2		98.75

		Витер Евгений		до		133		119		125		128		122		122		128		125		111		119		128		143		135		132		131		126.7333333333		133		122		122.7		135.25

		Величко Руслан		до		113		82		99		98		86		105		108		110		111		83		103		118		102		115		104		102.4666666667		113		90.5		98.5		109.75

		Бондаренко Едуард		до		116		118		109		119		99		114		116		103		105		117		99		116		123		104		112		111.3333333333		116		113.5		109.9		113.75

		Босенко Константин		до		154		136		139		124		126		126		126		111		108		123		131		135		95		137		126		126.4666666667		154		137.5		125		123.25

		Гончаренко Ростислав		до		101		115		101		104		111		103		95		86		109		104		114		113		108		115		115		106.2666666667		101		108		104.2		112.75

		Сидорець Максим		до		118		89		110		104		113		114		115		116		109		104		104		105		129		121		126		111.8		118		99.5		107.8		120.25

		Снижко Евгений		до		112		98		109		111		96		102		100		100		109		105		121		142		114		113		110		109.4666666667		112		103.5		105.1		119.75

		Свердликова Катя		до		112		115		124		112		117		108		95		116		106		111		88		112		108		108		101		108.8666666667		112		119.5		109.2		107.25

		Борисова Жасмина		до		97		87		90		96		94		96		96		88		99		97		89		98		100		99		98		94.9333333333		97		88.5		93.2		98.75

		Витер Евгений		до		133		119		125		128		122		122		128		125		111		119		128		143		135		132		131		126.7333333333		133		122		122.7		135.25

		Величко Руслан		до		113		82		99		98		86		105		108		110		111		83		103		118		102		115		104		102.4666666667		113		90.5		98.5		109.75

		Бондаренко Едуард		до		116		118		109		119		99		114		116		103		105		117		99		116		123		104		112		111.3333333333		116		113.5		109.9		113.75

		Босенко Константин		до		154		136		139		124		126		126		126		111		108		123		131		135		95		137		126		126.4666666667		154		137.5		125		123.25

		Гончаренко Ростислав		до		101		115		101		104		111		103		95		86		109		104		114		113		108		115		115		106.2666666667		101		108		104.2		112.75

		Сидорець Максим		до		118		89		110		104		113		114		115		116		109		104		104		105		129		121		126		111.8		118		99.5		107.8		120.25

		Снижко Евгений		до		112		98		109		111		96		102		100		100		109		105		121		142		114		113		110		109.4666666667		112		103.5		105.1		119.75

		Свердликова Катя		до		112		115		124		112		117		108		95		116		106		111		88		112		108		108		101		108.8666666667		112		119.5		109.2		107.25

		Борисова Жасмина		до		97		87		90		96		94		96		96		88		99		97		89		98		100		99		98		94.9333333333		97		88.5		93.2		98.75

		Витер Евгений		до		133		119		125		128		122		122		128		125		111		119		128		143		135		132		131		126.7333333333		133		122		122.7		135.25

		Величко Руслан		до		113		82		99		98		86		105		108		110		111		83		103		118		102		115		104		102.4666666667		113		90.5		98.5		109.75

		Свердликова Катя		до		112		115		124		112		117		108		95		116		106		111		88		112		108		108		101		108.8666666667		112		119.5		109.2		107.25

		Борисова Жасмина		до		97		87		90		96		94		96		96		88		99		97		89		98		100		99		98		94.9333333333		97		88.5		93.2		98.75

		Витер Евгений		до		133		119		125		128		122		122		128		125		111		119		128		143		135		132		131		126.7333333333		133		122		122.7		135.25

		Величко Руслан		до		113		82		99		98		86		105		108		110		111		83		103		118		102		115		104		102.4666666667		113		90.5		98.5		109.75

						116.8709677419		105.8064516129		111.4838709677		110.3870967742		106.8064516129		109.7096774194		108.5161290323		106.5806451613		107.3548387097		106.4193548387		107.7096774194		119.9032258065		112.4838709677		115.6774193548		113		110.5806451613		116.8709677419		108.6451612903		108.0774193548		115.2661290323

		САД				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		после		104		109		115		115		111		93		111		107		101		112		104		120		117		117		119		110.3333333333		104		112		107.8		118.25

		Босенко Константин		после		128		124		136		122		128		124		105		107		119		112		108		124		128		133		129		121.8		128		130		118.5		128.5

		Гончаренко Ростислав		после		115		118		124		118		106		100		114		117		110		108		124		113		100		120		112		113.2666666667		115		121		113.9		111.25

		Сидорець Максим		после		107		101		98		94		89		98		99		107		94		94		103		125		117		122		119		104.4666666667		107		99.5		97.7		120.75

		Снижко Евгений		после		100		115		116		104		89		112		99		97		92		97		95		89		94		102		102		100.2		100		115.5		101.6		96.75

		Свердликова Катя		после		124		121		127		127		121		114		121		124		123		122		116		128		124		102		125		121.2666666667		124		124		121.6		119.75

		Борисова Жасмина		после		105		94		125		109		95		89		109		92		101		97		95		93		102		85		97		99.2		105		109.5		100.6		94.25

		Витер Евгений		после		130		109		116		105		107		105		122		109		114		141		104		128		129		132		128		118.6		130		112.5		113.2		129.25

		Величко Руслан		после		118		149		107		98		109		107		106		83		95		103		105		106		114		104		105		107.2666666667		118		128		106.2		107.25

		Бондаренко Едуард		после		104		109		115		115		111		93		111		107		101		112		104		120		117		117		119		110.3333333333		104		112		107.8		118.25

		Босенко Константин		после		128		124		136		122		128		124		105		107		119		112		108		124		128		133		129		121.8		128		130		118.5		128.5

		Гончаренко Ростислав		после		115		118		124		118		106		100		114		117		110		108		124		113		100		120		112		113.2666666667		115		121		113.9		111.25

		Сидорець Максим		после		107		101		98		94		89		98		99		107		94		94		103		125		117		122		119		104.4666666667		107		99.5		97.7		120.75

		Снижко Евгений		после		100		115		116		104		89		112		99		97		92		97		95		89		94		102		102		100.2		100		115.5		101.6		96.75

		Свердликова Катя		после		124		121		127		127		121		114		121		124		123		122		116		128		124		102		125		121.2666666667		124		124		121.6		119.75

		Борисова Жасмина		после		105		94		125		109		95		89		109		92		101		97		95		93		102		85		97		99.2		105		109.5		100.6		94.25

		Витер Евгений		после		130		109		116		105		107		105		122		109		114		141		104		128		129		132		128		118.6		130		112.5		113.2		129.25

		Величко Руслан		после		118		149		107		98		109		107		106		83		95		103		105		106		114		104		105		107.2666666667		118		128		106.2		107.25

		Бондаренко Едуард		после		104		109		115		115		111		93		111		107		101		112		104		120		117		117		119		110.3333333333		104		112		107.8		118.25

		Босенко Константин		после		128		124		136		122		128		124		105		107		119		112		108		124		128		133		129		121.8		128		130		118.5		128.5

		Гончаренко Ростислав		после		115		118		124		118		106		100		114		117		110		108		124		113		100		120		112		113.2666666667		115		121		113.9		111.25

		Сидорець Максим		после		107		101		98		94		89		98		99		107		94		94		103		125		117		122		119		104.4666666667		107		99.5		97.7		120.75

		Снижко Евгений		после		100		115		116		104		89		112		99		97		92		97		95		89		94		102		102		100.2		100		115.5		101.6		96.75

		Свердликова Катя		после		124		121		127		127		121		114		121		124		123		122		116		128		124		102		125		121.2666666667		124		124		121.6		119.75

		Борисова Жасмина		после		105		94		125		109		95		89		109		92		101		97		95		93		102		85		97		99.2		105		109.5		100.6		94.25

		Витер Евгений		после		130		109		116		105		107		105		122		109		114		141		104		128		129		132		128		118.6		130		112.5		113.2		129.25

		Величко Руслан		после		118		149		107		98		109		107		106		83		95		103		105		106		114		104		105		107.2666666667		118		128		106.2		107.25

		Свердликова Катя		после		124		121		127		127		121		114		121		124		123		122		116		128		124		102		125		121.2666666667		124		124		121.6		119.75

		Борисова Жасмина		после		105		94		125		109		95		89		109		92		101		97		95		93		102		85		97		99.2		105		109.5		100.6		94.25

		Витер Евгений		после		130		109		116		105		107		105		122		109		114		141		104		128		129		132		128		118.6		130		112.5		113.2		129.25

		Величко Руслан		после		118		149		107		98		109		107		106		83		95		103		105		106		114		104		105		107.2666666667		118		128		106.2		107.25

						115.1612903226		115.9032258065		118.2903225806		110.1612903226		106.3548387097		104.5483870968		110.1935483871		104.4193548387		105.8064516129		110.3548387097		105.8709677419		113.9677419355		114.3225806452		112.064516129		114.935483871		110.823655914		115.1612903226		117.0967741935		109.1903225806		113.8225806452
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ДАТ

		ДАД				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		до		74		63		70		67		61		62		62		71		62		58		58		76		72		72		69		66.4666666667		74.0		66.5		63.4		72.3

		Босенко Константин		до		76		72		72		81		87		78		87		87		74		91		77		75		72		80		77		79.0666666667		76.0		72.0		80.6		76.0

		Гончаренко Ростислав		до		66		54		61		65		68		70		62		62		68		67		63		67		58		67		61		63.9333333333		66.0		57.5		64.0		63.3

		Сидорець Максим		до		66		62		60		71		68		64		70		70		71		67		71		69		67		68		71		67.6666666667		66.0		61.0		67.4		68.8

		Снижко Евгений		до		62		72		81		72		68		71		71		71		70		75		78		70		74		69		72		71.7333333333		62.0		76.5		72.9		71.3

		Свердликова Катя		до		55		65		70		70		70		72		65		67		71		65		66		58		59		53		56		64.1333333333		55.0		67.5		68.1		56.5

		Борисова Жасмина		до		60		54		58		59		60		54		62		53		66		55		59		49		51		61		58		57.2666666667		60.0		56.0		58.0		54.8

		Витер Евгений		до		70		78		80		84		80		80		82		83		80		90		76		65		64		74		63		76.6		70.0		79.0		81.3		66.5

		Величко Руслан		до		58		54		58		61		57		64		58		54		58		65		65		57		57		59		62		59.1333333333		58.0		56.0		59.4		58.8

		Бондаренко Едуард		до		74		63		70		67		61		62		62		71		62		58		58		76		72		72		69		66.4666666667		74.0		66.5		63.4		72.3

		Босенко Константин		до		76		72		72		81		87		78		87		87		74		91		77		75		72		80		77		79.0666666667		76.0		72.0		80.6		76.0

		Гончаренко Ростислав		до		66		54		61		65		68		70		62		62		68		67		63		67		58		67		61		63.9333333333		66.0		57.5		64.0		63.3

		Сидорець Максим		до		66		62		60		71		68		64		70		70		71		67		71		69		67		68		71		67.6666666667		66.0		61.0		67.4		68.8

		Снижко Евгений		до		62		72		81		72		68		71		71		71		70		75		78		70		74		69		72		71.7333333333		62.0		76.5		72.9		71.3

		Свердликова Катя		до		55		65		70		70		70		72		65		67		71		65		66		58		59		53		56		64.1333333333		55.0		67.5		68.1		56.5

		Борисова Жасмина		до		60		54		58		59		60		54		62		53		66		55		59		49		51		61		58		57.2666666667		60.0		56.0		58.0		54.8

		Витер Евгений		до		70		78		80		84		80		80		82		83		80		90		76		65		64		74		63		76.6		70.0		79.0		81.3		66.5

		Величко Руслан		до		58		54		58		61		57		64		58		54		58		65		65		57		57		59		62		59.1333333333		58.0		56.0		59.4		58.8

		Бондаренко Едуард		до		74		63		70		67		61		62		62		71		62		58		58		76		72		72		69		66.4666666667		74.0		66.5		63.4		72.3

		Босенко Константин		до		76		72		72		81		87		78		87		87		74		91		77		75		72		80		77		79.0666666667		76.0		72.0		80.6		76.0

		Гончаренко Ростислав		до		66		54		61		65		68		70		62		62		68		67		63		67		58		67		61		63.9333333333		66.0		57.5		64.0		63.3

		Сидорець Максим		до		66		62		60		71		68		64		70		70		71		67		71		69		67		68		71		67.6666666667		66.0		61.0		67.4		68.8

		Снижко Евгений		до		62		72		81		72		68		71		71		71		70		75		78		70		74		69		72		71.7333333333		62.0		76.5		72.9		71.3

		Свердликова Катя		до		55		65		70		70		70		72		65		67		71		65		66		58		59		53		56		64.1333333333		55.0		67.5		68.1		56.5

		Борисова Жасмина		до		60		54		58		59		60		54		62		53		66		55		59		49		51		61		58		57.2666666667		60.0		56.0		58.0		54.8

		Витер Евгений		до		70		78		80		84		80		80		82		83		80		90		76		65		64		74		63		76.6		70.0		79.0		81.3		66.5

		Величко Руслан		до		58		54		58		61		57		64		58		54		58		65		65		57		57		59		62		59.1333333333		58.0		56.0		59.4		58.8

		Свердликова Катя		до		55		65		70		70		70		72		65		67		71		65		66		58		59		53		56		64.1333333333		55.0		67.5		68.1		56.5

		Борисова Жасмина		до		60		54		58		59		60		54		62		53		66		55		59		49		51		61		58		57.2666666667		60.0		56.0		58.0		54.8

		Витер Евгений		до		70		78		80		84		80		80		82		83		80		90		76		65		64		74		63		76.6		70.0		79.0		81.3		66.5

		Величко Руслан		до		58		54		58		61		57		64		58		54		58		65		65		57		57		59		62		59.1333333333		58.0		56.0		59.4		58.8

						64.6		63.6		67.6		69.8		68.5		68.2		68.5		68.1		68.9		70.1		67.9		64.1		63.0		66.3		64.7		66.9		64.6		65.6		68.1		64.5

		ДАД				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		после		69		62		64		70		68		78		65		72		68		69		62		73		77		69		79		69.6666666667		69.0		63.0		67.8		74.5

		Босенко Константин		после		79		74		76		77		79		78		84		80		77		80		76		70		65		67		59		74.7333333333		79.0		75.0		78.1		65.3

		Гончаренко Ростислав		после		73		71		79		80		72		81		67		68		72		78		81		66		64		72		62		72.4		73.0		75.0		74.9		66.0

		Сидорець Максим		после		60		61		56		64		61		51		53		61		64		62		54		55		54		52		58		57.7333333333		60.0		58.5		58.7		54.8

		Снижко Евгений		после		60		68		73		70		74		66		70		72		53		62		68		47		53		54		59		63.2666666667		60.0		70.5		67.6		53.3

		Свердликова Катя		после		64		75		63		78		76		75		70		72		80		74		69		64		59		57		54		68.6666666667		64.0		69.0		73.2		58.5

		Борисова Жасмина		после		60		60		62		63		59		56		65		59		60		59		67		55		55		53		60		59.5333333333		60.0		61.0		61.0		55.8

		Витер Евгений		после		61		56		63		63		71		62		68		56		72		72		67		60		58		58		57		62.9333333333		61.0		59.5		65.0		58.3

		Величко Руслан		после		61		52		51		53		67		62		66		64		59		66		68		55		54		56		55		59.2666666667		61.0		51.5		60.8		55.0

		Бондаренко Едуард		после		69		62		64		70		68		78		65		72		68		69		62		73		77		69		79		69.6666666667		69.0		63.0		67.8		74.5

		Босенко Константин		после		79		74		76		77		79		78		84		80		77		80		76		70		65		67		59		74.7333333333		79.0		75.0		78.1		65.3

		Гончаренко Ростислав		после		73		71		79		80		72		81		67		68		72		78		81		66		64		72		62		72.4		73.0		75.0		74.9		66.0

		Сидорець Максим		после		60		61		56		64		61		51		53		61		64		62		54		55		54		52		58		57.7333333333		60.0		58.5		58.7		54.8

		Снижко Евгений		после		60		68		73		70		74		66		70		72		53		62		68		47		53		54		59		63.2666666667		60.0		70.5		67.6		53.3

		Свердликова Катя		после		64		75		63		78		76		75		70		72		80		74		69		64		59		57		54		68.6666666667		64.0		69.0		73.2		58.5

		Борисова Жасмина		после		60		60		62		63		59		56		65		59		60		59		67		55		55		53		60		59.5333333333		60.0		61.0		61.0		55.8

		Витер Евгений		после		61		56		63		63		71		62		68		56		72		72		67		60		58		58		57		62.9333333333		61.0		59.5		65.0		58.3

		Величко Руслан		после		61		52		51		53		67		62		66		64		59		66		68		55		54		56		55		59.2666666667		61.0		51.5		60.8		55.0

		Бондаренко Едуард		после		69		62		64		70		68		78		65		72		68		69		62		73		77		69		79		69.6666666667		69.0		63.0		67.8		74.5

		Босенко Константин		после		79		74		76		77		79		78		84		80		77		80		76		70		65		67		59		74.7333333333		79.0		75.0		78.1		65.3

		Гончаренко Ростислав		после		73		71		79		80		72		81		67		68		72		78		81		66		64		72		62		72.4		73.0		75.0		74.9		66.0

		Сидорець Максим		после		60		61		56		64		61		51		53		61		64		62		54		55		54		52		58		57.7333333333		60.0		58.5		58.7		54.8

		Снижко Евгений		после		60		68		73		70		74		66		70		72		53		62		68		47		53		54		59		63.2666666667		60.0		70.5		67.6		53.3

		Свердликова Катя		после		64		75		63		78		76		75		70		72		80		74		69		64		59		57		54		68.6666666667		64.0		69.0		73.2		58.5

		Борисова Жасмина		после		60		60		62		63		59		56		65		59		60		59		67		55		55		53		60		59.5333333333		60.0		61.0		61.0		55.8

		Витер Евгений		после		61		56		63		63		71		62		68		56		72		72		67		60		58		58		57		62.9333333333		61.0		59.5		65.0		58.3

		Величко Руслан		после		61		52		51		53		67		62		66		64		59		66		68		55		54		56		55		59.2666666667		61.0		51.5		60.8		55.0

		Свердликова Катя		после		64		75		63		78		76		75		70		72		80		74		69		64		59		57		54		68.6666666667		64.0		69.0		73.2		58.5

		Борисова Жасмина		после		60		60		62		63		59		56		65		59		60		59		67		55		55		53		60		59.5333333333		60.0		61.0		61.0		55.8

		Витер Евгений		после		61		56		63		63		71		62		68		56		72		72		67		60		58		58		57		62.9333333333		61.0		59.5		65.0		58.3

		Величко Руслан		после		61		52		51		53		67		62		66		64		59		66		68		55		54		56		55		59.2666666667		61.0		51.5		60.8		55.0

						64.7419354839		63.8709677419		64.5161290323		68.0967741935		69.4838709677		67.1612903226		67.5161290323		66.5483870968		67.2903225806		68.935483871		67.9677419355		60.2903225806		59.4516129032		59.2903225806		59.8387096774		65		64.7		64.2		67.1		59.7





ДАТ

		



67

67



ДАТ роз

		



75

65



ЧСС

		ДАТ		До								Після										до								Після

				Контрольна група				Основна група				Контрольна група				Основна група						к				о				к				о

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m				67.2		1.4609082358		64.6451612903		1.240489313		64.7419354839		1.1396733563		66.1666666667		1.7953217195

		1		67.2		1.5		64.6		1.2		66.2		1.8		64.7		1.1				68.9333333333		1.8612400596		63.6451612903		1.566825698		63.8709677419		1.4344021537		67.6		1.9001512342

																						68.6333333333		1.9342546358		67.6129032258		1.570341665		64.5161290323		1.5497977445		67.4		1.9438083251

		2		68.9		1.9		63.6		1.6		67.6		1.9		63.9		1.4				69.2666666667		1.5572842064		69.8064516129		1.4922158993		68.0967741935		1.5542898241		68.6666666667		1.6879105858

						*(p<0,05)				*(p<0,05)												68.2333333333		1.5979033197		68.5161290323		1.6570935612		69.4838709677		1.1442901427		67.1333333333		1.7556040538

		3		68.6		1.9		67.6		1.6		67.4		1.9		64.5		1.5				69.5666666667		1.9656143688		68.2258064516		1.4596432599		67.1612903226		1.803280627		66.7333333333		1.7220232242

																						67.7333333333		2.0459847604		68.5161290323		1.7019097229		67.5161290323		1.289219959		66.7333333333		1.8098919339

		4		69.3		1.6		69.8		1.5		68.7		1.7		68.1		1.6				66.4666666667		1.9254695402		68.0967741935		2.0332477536		66.5483870968		1.327005449		68.6		2.254293477

																						67.2333333333		1.9732016887		68.8709677419		1.1637369687		67.2903225806		1.5444618706		66.8		1.4726627693

		5		68.2		1.6		68.5		1.7		67.1		1.8		69.5		1.1				70.6666666667		2.6898418247		70.1290322581		2.2200174055		68.935483871		1.2580369448		66.5666666667		1.3550105682

																						70.5		2.4995401876		67.9032258065		1.3020701786		67.9677419355		1.2299872112		69.6333333333		2.1911437906

		6		69.6		2.0		68.2		1.5		66.7		1.7		67.2		1.8				66.7666666667		1.5906937208		64.0967741935		1.5549814774		60.2903225806		1.3750413862		66.9666666667		1.2340786813

																						65.5333333333		1.3198165436		63		1.3756718789		59.4516129032		1.2698647034		63.6333333333		1.4347760715

		7		67.7		2.0		68.5		1.7		66.7		1.8		67.5		1.3				65.7		1.5079482902		66.3225806452		1.4527594039		59.2903225806		1.234968589		65.1666666667		1.3140123106

																						64.8		1.3824848527		64.7096774194		1.2058937242		59.8387096774		1.2235122844		66		1.1527079562

		8		66.5		1.9		68.1		2.0		68.6		2.3		66.5		1.3

																						до				Після

		9		67.2		2.0		68.9		1.2		66.8		1.5		67.3		1.5				Контрольна група		Основна група		Контрольна група		Основна група

																						67.2		64.6451612903		66.1666666667		64.7419354839

		10		70.7		2.7		70.1		2.2		66.6		1.4		68.9		1.3				68.9333333333		63.6451612903		67.6		63.8709677419

																						68.6333333333		67.6129032258		67.4		64.5161290323

		11		70.5		2.5		67.9		1.3		69.6		2.2		68.0		1.2				69.2666666667		69.8064516129		68.6666666667		68.0967741935

																						68.2333333333		68.5161290323		67.1333333333		69.4838709677

		12		66.8		1.6		64.1		1.6		67.0		1.2		60.3		1.4				69.5666666667		68.2258064516		66.7333333333		67.1612903226

														*(p<0,001)				*(p<0,001)				67.7333333333		68.5161290323		66.7333333333		67.5161290323

		13		65.5		1.3		63.0		1.4		63.6		1.4		59.5		1.3				66.4666666667		68.0967741935		68.6		66.5483870968

														*(p<0,05)				*(p<0,05)				67.2333333333		68.8709677419		66.8		67.2903225806

		14		65.7		1.5		66.3		1.5		65.2		1.3		59.3		1.2				70.6666666667		70.1290322581		66.5666666667		68.935483871

												#(p<0,001)		*(p<0,01)		#(p<0,001)		*(p<0,01)				70.5		67.9032258065		69.6333333333		67.9677419355

		15		64.8		1.4		64.7		1.2		66.0		1.2		59.8		1.2				66.7666666667		64.0967741935		66.9666666667		60.2903225806

												#(p<0,01)		*(p<0,001)		#(p<0,01)		*(p<0,001)				65.5333333333		63		63.6333333333		59.4516129032

																						65.7		66.3225806452		65.1666666667		59.2903225806

																						64.8		64.7096774194		66		59.8387096774														к

																						Контрольна група

																						До		Після				О

																						67.2		66.1666666667				До		Після

																						68.9333333333		67.6				64.6451612903		64.7419354839

																						68.6333333333		67.4				63.6451612903		63.8709677419

																						69.2666666667		68.6666666667				67.6129032258		64.5161290323

																						68.2333333333		67.1333333333				69.8064516129		68.0967741935

																						69.5666666667		66.7333333333				68.5161290323		69.4838709677

																						67.7333333333		66.7333333333				68.2258064516		67.1612903226

																						66.4666666667		68.6				68.5161290323		67.5161290323

																						67.2333333333		66.8				68.0967741935		66.5483870968

																						70.6666666667		66.5666666667				68.8709677419		67.2903225806

																						70.5		69.6333333333				70.1290322581		68.935483871

																						66.7666666667		66.9666666667				67.9032258065		67.9677419355

																						65.5333333333		63.6333333333				64.0967741935		60.2903225806

																						65.7		65.1666666667				63		59.4516129032

																						64.8		66				66.3225806452		59.2903225806												о

																												64.7096774194		59.8387096774





ЧСС

		



Контрольна група

Основна група



ЧСС розр

		



Контрольна група

Основна група



4чсс

		



До

Після



ПАТ

		



До

Після



ПАТ роз

		ЧСС				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		до		97		121		110		119		109		114		87		131		113		122		62		103		95		101		96		105.3333333333		97.0		115.5		108.8		98.8

		Босенко Константин		до		85		92		93		103		99		100		107		103		99		103		97		83		77		75		66		92.1333333333		85.0		92.5		99.6		75.3

		Гончаренко Ростислав		до		92		107		111		114		117		124		122		123		118		125		118		94		101		102		100		111.2		92.0		109.0		117.9		99.3

		Сидорець Максим		до		51		87		86		93		99		99		111		104		99		109		99		53		48		50		50		82.5333333333		51.0		86.5		98.6		50.3

		Снижко Евгений		до		75		104		96		103		105		98		104		103		105		97		104		88		83		70		86		94.7333333333		75.0		100.0		101.9		81.8

		Свердликова Катя		до		52		71		72		73		74		79		81		80		84		80		87		63		51		51		48		69.7333333333		52.0		71.5		78.1		53.3

		Борисова Жасмина		до		85		101		102		105		110		108		131		109		109		105		106		54		56		90		68		95.9333333333		85.0		101.5		108.6		67.0

		Витер Евгений		до		50		68		71		79		72		73		75		77		77		80		70		41		45		52		46		65.0666666667		50.0		69.5		74.2		46.0

		Величко Руслан		до		62		85		80		81		80		74		78		82		68		88		99		56		54		54		54		73		62.0		82.5		81.5		54.5

		Бондаренко Едуард		до		97		121		110		119		109		114		87		131		113		122		62		103		95		101		96		105.3333333333		97.0		115.5		108.8		98.8

		Босенко Константин		до		85		92		93		103		99		100		107		103		99		103		97		83		77		75		66		92.1333333333		85.0		92.5		99.6		75.3

		Гончаренко Ростислав		до		92		107		111		114		117		124		122		123		118		125		118		94		101		102		100		111.2		92.0		109.0		117.9		99.3

		Сидорець Максим		до		51		87		86		93		99		99		111		104		99		109		99		53		48		50		50		82.5333333333		51.0		86.5		98.6		50.3

		Снижко Евгений		до		75		104		96		103		105		98		104		103		105		97		104		88		83		70		86		94.7333333333		75.0		100.0		101.9		81.8

		Свердликова Катя		до		52		71		72		73		74		79		81		80		84		80		87		63		51		51		48		69.7333333333		52.0		71.5		78.1		53.3

		Борисова Жасмина		до		85		101		102		105		110		108		131		109		109		105		106		54		56		90		68		95.9333333333		85.0		101.5		108.6		67.0

		Витер Евгений		до		50		68		71		79		72		73		75		77		77		80		70		41		45		52		46		65.0666666667		50.0		69.5		74.2		46.0

		Величко Руслан		до		62		85		80		81		80		74		78		82		68		88		99		56		54		54		54		73		62.0		82.5		81.5		54.5

		Бондаренко Едуард		до		97		121		110		119		109		114		87		131		113		122		62		103		95		101		96		105.3333333333		97.0		115.5		108.8		98.8

		Босенко Константин		до		85		92		93		103		99		100		107		103		99		103		97		83		77		75		66		92.1333333333		85.0		92.5		99.6		75.3

		Гончаренко Ростислав		до		92		107		111		114		117		124		122		123		118		125		118		94		101		102		100		111.2		92.0		109.0		117.9		99.3

		Сидорець Максим		до		51		87		86		93		99		99		111		104		99		109		99		53		48		50		50		82.5333333333		51.0		86.5		98.6		50.3

		Снижко Евгений		до		75		104		96		103		105		98		104		103		105		97		104		88		83		70		86		94.7333333333		75.0		100.0		101.9		81.8

		Свердликова Катя		до		52		71		72		73		74		79		81		80		84		80		87		63		51		51		48		69.7333333333		52.0		71.5		78.1		53.3

		Борисова Жасмина		до		85		101		102		105		110		108		131		109		109		105		106		54		56		90		68		95.9333333333		85.0		101.5		108.6		67.0

		Витер Евгений		до		50		68		71		79		72		73		75		77		77		80		70		41		45		52		46		65.0666666667		50.0		69.5		74.2		46.0

		Величко Руслан		до		62		85		80		81		80		74		78		82		68		88		99		56		54		54		54		73		62.0		82.5		81.5		54.5

		Свердликова Катя		до		52		71		72		73		74		79		81		80		84		80		87		63		51		51		48		69.7333333333		52.0		71.5		78.1		53.3

		Борисова Жасмина		до		85		101		102		105		110		108		131		109		109		105		106		54		56		90		68		95.9333333333		85.0		101.5		108.6		67.0

		Витер Евгений		до		50		68		71		79		72		73		75		77		77		80		70		41		45		52		46		65.0666666667		50.0		69.5		74.2		46.0

		Величко Руслан		до		62		85		80		81		80		74		78		82		68		88		99		56		54		54		54		73		62.0		82.5		81.5		54.5

						70.8387096774		91.3870967742		89.935483871		95.0967741935		94.5483870968		94.8709677419		98.4838709677		99.4838709677		95.2903225806		99.3548387097		93.1612903226		68.3548387097		65.6774193548		70.3870967742		66.3870967742		86.2172043011		70.8		90.7		95.2		67.7

		ЧСС				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		после		83		100		96		100		100		107		109		106		100		109		116		88		99		88		93		99.6		83.0		98.0		104.3		92.0

		Босенко Константин		после		73		95		105		103		105		104		119		119		101		113		104		81		70		67		66		95		73.0		100.0		106.8		71.0

		Гончаренко Ростислав		после		92		96		102		103		106		110		115		110		108		110		107		96		101		81		90		101.8		92.0		99.0		106.7		92.0

		Сидорець Максим		после		57		90		98		90		95		95		93		85		95		97		101		50		50		51		53		80		57.0		94.0		93.9		51.0

		Снижко Евгений		после		74		82		88		94		98		87		88		94		88		89		86		74		62		73		69		83.0666666667		74.0		85.0		89.4		69.5

		Свердликова Катя		после		66		73		81		84		84		85		85		94		100		95		92		67		65		56		51		78.5333333333		66.0		77.0		87.3		59.8

		Борисова Жасмина		после		68		92		99		103		105		103		99		108		100		109		104		62		54		62		64		88.8		68.0		95.5		102.2		60.5

		Витер Евгений		после		45		78		76		81		78		82		79		81		90		85		80		48		47		47		46		69.5333333333		45.0		77.0		81.0		47.0

		Величко Руслан		после		55		72		76		80		73		73		81		99		78		83		70		46		46		54		54		69.3333333333		55.0		74.0		78.5		50.0

		Бондаренко Едуард		после		83		100		96		100		100		107		109		106		100		109		116		88		99		88		93		99.6		83.0		98.0		104.3		92.0

		Босенко Константин		после		73		95		105		103		105		104		119		119		101		113		104		81		70		67		66		95		73.0		100.0		106.8		71.0

		Гончаренко Ростислав		после		92		96		102		103		106		110		115		110		108		110		107		96		101		81		90		101.8		92.0		99.0		106.7		92.0

		Сидорець Максим		после		57		90		98		90		95		95		93		85		95		97		101		50		50		51		53		80		57.0		94.0		93.9		51.0

		Снижко Евгений		после		74		82		88		94		98		87		88		94		88		89		86		74		62		73		69		83.0666666667		74.0		85.0		89.4		69.5

		Свердликова Катя		после		66		73		81		84		84		85		85		94		100		95		92		67		65		56		51		78.5333333333		66.0		77.0		87.3		59.8

		Борисова Жасмина		после		68		92		99		103		105		103		99		108		100		109		104		62		54		62		64		88.8		68.0		95.5		102.2		60.5

		Витер Евгений		после		45		78		76		81		78		82		79		81		90		85		80		48		47		47		46		69.5333333333		45.0		77.0		81.0		47.0

		Величко Руслан		после		55		72		76		80		73		73		81		99		78		83		70		46		46		54		54		69.3333333333		55.0		74.0		78.5		50.0

		Бондаренко Едуард		после		83		100		96		100		100		107		109		106		100		109		116		88		99		88		93		99.6		83.0		98.0		104.3		92.0

		Босенко Константин		после		73		95		105		103		105		104		119		119		101		113		104		81		70		67		66		95		73.0		100.0		106.8		71.0

		Гончаренко Ростислав		после		92		96		102		103		106		110		115		110		108		110		107		96		101		81		90		101.8		92.0		99.0		106.7		92.0

		Сидорець Максим		после		57		90		98		90		95		95		93		85		95		97		101		50		50		51		53		80		57.0		94.0		93.9		51.0

		Снижко Евгений		после		74		82		88		94		98		87		88		94		88		89		86		74		62		73		69		83.0666666667		74.0		85.0		89.4		69.5

		Свердликова Катя		после		66		73		81		84		84		85		85		94		100		95		92		67		65		56		51		78.5333333333		66.0		77.0		87.3		59.8

		Борисова Жасмина		после		68		92		99		103		105		103		99		108		100		109		104		62		54		62		64		88.8		68.0		95.5		102.2		60.5

		Витер Евгений		после		45		78		76		81		78		82		79		81		90		85		80		48		47		47		46		69.5333333333		45.0		77.0		81.0		47.0

		Величко Руслан		после		55		72		76		80		73		73		81		99		78		83		70		46		46		54		54		69.3333333333		55.0		74.0		78.5		50.0

		Свердликова Катя		после		66		73		81		84		84		85		85		94		100		95		92		67		65		56		51		78.5333333333		66.0		77.0		87.3		59.8

		Борисова Жасмина		после		68		92		99		103		105		103		99		108		100		109		104		62		54		62		64		88.8		68.0		95.5		102.2		60.5

		Витер Евгений		после		45		78		76		81		78		82		79		81		90		85		80		48		47		47		46		69.5333333333		45.0		77.0		81.0		47.0

		Величко Руслан		после		55		72		76		80		73		73		81		99		78		83		70		46		46		54		54		69.3333333333		55.0		74.0		78.5		50.0

						66.8709677419		85.4516129032		90.1612903226		92.3225806452		92.6451612903		92.935483871		95.0967741935		99.0322580645		95.0967741935		98.1290322581		94.3870967742		66.4193548387		64.3225806452		63.0967741935		63.6451612903		83.9741935484		66.9		87.8		93.5		64.4





ПАТ роз

		



до

до



дані

		



до

до



4пат

		ЧСС		До								Після								до		73.4333333333		1.9946384072		70.8387096774		3.1964687418				Контрольна група		Основна група		контрольна група		До		Після

				Контрольна група				Основна група				Контрольна група				Основна група						97.7		4.0655971837		91.3870967742		2.9840714841				73.4333333333		70.8387096774				73.4333333333		73.8333333333

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m				96.1666666667		2.7547590308		89.935483871		2.6277818783				97.7		91.3870967742				97.7		98.6666666667

		1		73.4		2.0		70.8		3.2		73.8		2.5		66.9		2.5				95.5666666667		2.472693786		95.0967741935		2.8114033685				96.1666666667		89.935483871				96.1666666667		95.8333333333

																						95.3333333333		2.1465467233		94.5483870968		2.9529787074				95.5666666667		95.0967741935				95.5666666667		98.0666666667

		2		97.7		4.1		91.4		3.0		98.7		3.8		85.5		1.8				96.2333333333		2.5545466941		94.8709677419		3.1376115618				95.3333333333		94.5483870968				95.3333333333		98.6333333333

														*(p<0,01)				*(p<0,01)				95.3		2.1469839845		98.4838709677		3.617422289				96.2333333333		94.8709677419				96.2333333333		97.8666666667

		3		96.2		2.8		89.9		2.6		95.8		2.7		90.2		2.0				98.7		2.9731170995		99.4838709677		3.2626498129				95.3		98.4838709677				95.3		101.7333333333

																						98.3666666667		3.6582400559		95.2903225806		3.0111597267				98.7		99.4838709677				98.7		102.8666666667

		4		95.6		2.5		95.1		2.8		98.1		3.0		92.3		1.7				99.4666666667		2.3453222377		99.3548387097		2.837365273				98.3666666667		95.2903225806				98.3666666667		100.3333333333

																						103.1666666667		3.5331218761		93.1612903226		2.9975247043				99.4666666667		99.3548387097				99.4666666667		100.1666666667

		5		95.3		2.1		94.5		3.0		98.6		3.4		92.6		2.2				72.2333333333		2.3962054933		68.3548387097		3.6844772866				103.1666666667		93.1612903226				103.1666666667		100.1

																						71.2666666667		2.1452611948		65.6774193548		3.5976058636				72.2333333333		68.3548387097				72.2333333333		72.1333333333

		6		96.2		2.6		94.9		3.1		97.9		2.6		92.9		2.2				70.9666666667		2.5804229063		70.3870967742		3.6792581707				71.2666666667		65.6774193548				71.2666666667		69.5666666667

																						67.6666666667		2.0247510608		66.3870967742		3.5346753647				70.9666666667		70.3870967742				70.9666666667		69.6333333333

		7		95.3		2.1		98.5		3.6		101.7		3.4		95.1		2.5				к				о						67.6666666667		66.3870967742				67.6666666667		70.3333333333

																				після		73.8333333333		2.4969329846		66.8709677419		2.4794822281				Контрольна група				Основна група		До		Після

		8		98.7		3.0		99.5		3.3		102.9		3.4		99.0		2.1				98.6666666667		3.8280072945		85.4516129032		1.8191565514				73.8333333333		66.8709677419				70.8387096774		66.8709677419

																						95.8333333333		2.6535958398		90.1612903226		1.9767991801				98.6666666667		85.4516129032				91.3870967742		85.4516129032

		9		98.4		3.7		95.3		3.0		100.3		3.0		95.1		1.6				98.0666666667		2.9915333912		92.3225806452		1.7160764807				95.8333333333		90.1612903226				89.935483871		90.1612903226

																						98.6333333333		3.3959012933		92.6451612903		2.2165304609				98.0666666667		92.3225806452				95.0967741935		92.3225806452

		10		99.5		2.3		99.4		2.8		100.2		3.4		98.1		2.0				97.8666666667		2.5938624878		92.935483871		2.2427591896				98.6333333333		92.6451612903				94.5483870968		92.6451612903

																						101.7333333333		3.4437794439		95.0967741935		2.5286975859				97.8666666667		92.935483871				94.8709677419		92.935483871

		11		101.0		2.5		93.2		3.0		100.1		3.8		94.4		2.6				102.8666666667		3.3898880507		99.0322580645		2.0978657209				101.7333333333		95.0967741935				98.4838709677		95.0967741935

																						100.3333333333		2.9985948178		95.0967741935		1.570120767				102.8666666667		99.0322580645				99.4838709677		99.0322580645

		12		72.2		2.4		68.4		3.7		72.1		2.5		66.4		3.1				100.1666666667		3.400501428		98.1290322581		2.0244430725				100.3333333333		95.0967741935				95.2903225806		95.0967741935

																						100.1		3.7848305812		94.3870967742		2.5605264157				100.1666666667		98.1290322581				99.3548387097		98.1290322581

		13		71.3		2.1		65.7		3.6		69.6		2.2		64.3		3.5				72.1333333333		2.4573293294		66.4193548387		3.0665641148				100.1		94.3870967742				93.1612903226		94.3870967742

																						69.5666666667		2.1922975579		64.3225806452		3.4923532741				72.1333333333		66.4193548387				68.3548387097		66.4193548387

		14		71.0		2.6		70.4		3.7		69.6		2.3		63.1		2.4				69.6333333333		2.3180864747		63.0967741935		2.3588564929				69.5666666667		64.3225806452				65.6774193548		64.3225806452

																						70.3333333333		2.3100646024		63.6451612903		2.8149174006				69.6333333333		63.0967741935				70.3870967742		63.0967741935

		15		67.7		2.0		66.4		3.5		70.3		2.3		63.6		2.8														70.3333333333		63.6451612903				66.3870967742		63.6451612903





4пат

		



Контрольна група

Основна група



4сат

		



Контрольна група

Основна група



4дат

		



До

Після



КОП

		



До

Після



		ПАТ		До								Після

				К				О				К				О

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m				73.4333333333		1.9946384072		70.8387096774		3.1964687418		73.8333333333		2.4969329846		66.8709677419		2.4794822281

		1.0		73.4		2.0		70.8		3.2		73.8		2.5		66.9		2.5				96.9333333333		2.9725500231		90.6612903226		2.7785068993		97.25		2.987113126		87.8064516129		1.8566470848

																						97.6		2.0286850959		95.1612903226		2.6902399358		99.4266666667		2.7957600629		93.5258064516		1.9220618843

		2-3		96.9		3.0		90.7		2.8		97.3		3.0		87.8		1.9				70.5333333333		2.059695789		67.7016129032		3.4349449322		70.4166666667		2.1938829972		64.3709677419		2.8408945038

														*(p<0,001)				*(p<0,001)

		2-11		97.6		2.0		95.2		2.7		99.4		2.8		93.5		1.9

		12-15		70.5		2.1		67.7		3.4		70.4		2.2		64.4		2.8





		Пульсовий тиск				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		до		42		55		39		52		38		52		54		32		43		59		41		40		51		32		43		44.8666666667		42.0		47.0		46.5		41.5

		Босенко Константин		до		78		64		67		43		39		48		39		24		34		32		54		60		23		57		49		47.4		78.0		65.5		44.4		47.3

		Гончаренко Ростислав		до		35		61		40		39		43		33		33		24		41		37		51		46		50		48		54		42.3333333333		35.0		50.5		40.2		49.5

		Сидорець Максим		до		52		27		50		33		45		50		45		46		38		37		33		36		62		53		55		44.1333333333		52.0		38.5		40.4		51.5

		Снижко Евгений		до		50		26		28		39		28		31		29		29		39		30		43		72		40		44		38		37.7333333333		50.0		27.0		32.2		48.5

		Свердликова Катя		до		57		50		54		42		47		36		30		49		35		46		22		54		49		55		45		44.7333333333		57.0		52.0		41.1		50.8

		Борисова Жасмина		до		37		33		32		37		34		42		34		35		33		42		30		49		49		38		40		37.6666666667		37.0		32.5		35.2		44.0

		Витер Евгений		до		63		41		45		44		42		42		46		42		31		29		52		78		71		58		68		50.1333333333		63.0		43.0		41.4		68.8

		Величко Руслан		до		55		28		41		37		29		41		50		56		53		18		38		61		45		56		42		43.3333333333		55.0		34.5		39.1		51.0

		Бондаренко Едуард		до		42		55		39		52		38		52		54		32		43		59		41		40		51		32		43		44.8666666667		42.0		47.0		46.5		41.5

		Босенко Константин		до		78		64		67		43		39		48		39		24		34		32		54		60		23		57		49		47.4		78.0		65.5		44.4		47.3

		Гончаренко Ростислав		до		35		61		40		39		43		33		33		24		41		37		51		46		50		48		54		42.3333333333		35.0		50.5		40.2		49.5

		Сидорець Максим		до		52		27		50		33		45		50		45		46		38		37		33		36		62		53		55		44.1333333333		52.0		38.5		40.4		51.5

		Снижко Евгений		до		50		26		28		39		28		31		29		29		39		30		43		72		40		44		38		37.7333333333		50.0		27.0		32.2		48.5

		Свердликова Катя		до		57		50		54		42		47		36		30		49		35		46		22		54		49		55		45		44.7333333333		57.0		52.0		41.1		50.8

		Борисова Жасмина		до		37		33		32		37		34		42		34		35		33		42		30		49		49		38		40		37.6666666667		37.0		32.5		35.2		44.0

		Витер Евгений		до		63		41		45		44		42		42		46		42		31		29		52		78		71		58		68		50.1333333333		63.0		43.0		41.4		68.8

		Величко Руслан		до		55		28		41		37		29		41		50		56		53		18		38		61		45		56		42		43.3333333333		55.0		34.5		39.1		51.0

		Бондаренко Едуард		до		42		55		39		52		38		52		54		32		43		59		41		40		51		32		43		44.8666666667		42.0		47.0		46.5		41.5

		Босенко Константин		до		78		64		67		43		39		48		39		24		34		32		54		60		23		57		49		47.4		78.0		65.5		44.4		47.3

		Гончаренко Ростислав		до		35		61		40		39		43		33		33		24		41		37		51		46		50		48		54		42.3333333333		35.0		50.5		40.2		49.5

		Сидорець Максим		до		52		27		50		33		45		50		45		46		38		37		33		36		62		53		55		44.1333333333		52.0		38.5		40.4		51.5

		Снижко Евгений		до		50		26		28		39		28		31		29		29		39		30		43		72		40		44		38		37.7333333333		50.0		27.0		32.2		48.5

		Свердликова Катя		до		57		50		54		42		47		36		30		49		35		46		22		54		49		55		45		44.7333333333		57.0		52.0		41.1		50.8

		Борисова Жасмина		до		37		33		32		37		34		42		34		35		33		42		30		49		49		38		40		37.6666666667		37.0		32.5		35.2		44.0

		Витер Евгений		до		63		41		45		44		42		42		46		42		31		29		52		78		71		58		68		50.1333333333		63.0		43.0		41.4		68.8

		Величко Руслан		до		55		28		41		37		29		41		50		56		53		18		38		61		45		56		42		43.3333333333		55.0		34.5		39.1		51.0

		Свердликова Катя		до		57		50		54		42		47		36		30		49		35		46		22		54		49		55		45		44.7333333333		57.0		52.0		41.1		50.8

		Борисова Жасмина		до		37		33		32		37		34		42		34		35		33		42		30		49		49		38		40		37.6666666667		37.0		32.5		35.2		44.0

		Витер Евгений		до		63		41		45		44		42		42		46		42		31		29		52		78		71		58		68		50.1333333333		63.0		43.0		41.4		68.8

		Величко Руслан		до		55		28		41		37		29		41		50		56		53		18		38		61		45		56		42		43.3333333333		55.0		34.5		39.1		51.0

						52.2258064516		42.1612903226		43.8709677419		40.5806451613		38.2903225806		41.4838709677		40		38.4838709677		38.4838709677		36.2903225806		39.8064516129		55.8064516129		49.4838709677		49.3548387097		48.2903225806		43.6408602151		52.2		43.0		39.9		50.7

		Пульсовий тиск				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		после		35		47		51		45		43		15		46		35		33		43		42		47		40		48		40		40.6666666667		35.0		49.0		40.0		43.8

		Босенко Константин		после		49		50		60		45		49		46		21		27		42		32		32		54		63		66		70		47.0666666667		49.0		55.0		40.4		63.3

		Гончаренко Ростислав		после		42		47		45		38		34		19		47		49		38		30		43		47		36		48		50		40.8666666667		42.0		46.0		39.0		45.3

		Сидорець Максим		после		47		40		42		30		28		47		46		46		30		32		49		70		63		70		61		46.7333333333		47.0		41.0		39.0		66.0

		Снижко Евгений		после		40		47		43		34		15		46		29		25		39		35		27		42		41		48		43		36.9333333333		40.0		45.0		34.0		43.5

		Свердликова Катя		после		60		46		64		49		45		39		51		52		43		48		47		64		65		45		71		52.6		60.0		55.0		48.4		61.3

		Борисова Жасмина		после		45		34		63		46		36		33		44		33		41		38		28		38		47		32		37		39.6666666667		45.0		48.5		39.6		38.5

		Витер Евгений		после		69		53		53		42		36		43		54		53		42		69		37		68		71		74		71		55.6666666667		69.0		53.0		48.2		71.0

		Величко Руслан		после		57		97		56		45		42		45		40		19		36		37		37		51		60		48		50		48		57.0		76.5		45.4		52.3

		Бондаренко Едуард		после		35		47		51		45		43		15		46		35		33		43		42		47		40		48		40		40.6666666667		35.0		49.0		40.0		43.8

		Босенко Константин		после		49		50		60		45		49		46		21		27		42		32		32		54		63		66		70		47.0666666667		49.0		55.0		40.4		63.3

		Гончаренко Ростислав		после		42		47		45		38		34		19		47		49		38		30		43		47		36		48		50		40.8666666667		42.0		46.0		39.0		45.3

		Сидорець Максим		после		47		40		42		30		28		47		46		46		30		32		49		70		63		70		61		46.7333333333		47.0		41.0		39.0		66.0

		Снижко Евгений		после		40		47		43		34		15		46		29		25		39		35		27		42		41		48		43		36.9333333333		40.0		45.0		34.0		43.5

		Свердликова Катя		после		60		46		64		49		45		39		51		52		43		48		47		64		65		45		71		52.6		60.0		55.0		48.4		61.3

		Борисова Жасмина		после		45		34		63		46		36		33		44		33		41		38		28		38		47		32		37		39.6666666667		45.0		48.5		39.6		38.5

		Витер Евгений		после		69		53		53		42		36		43		54		53		42		69		37		68		71		74		71		55.6666666667		69.0		53.0		48.2		71.0

		Величко Руслан		после		57		97		56		45		42		45		40		19		36		37		37		51		60		48		50		48		57.0		76.5		45.4		52.3

		Бондаренко Едуард		после		35		47		51		45		43		15		46		35		33		43		42		47		40		48		40		40.6666666667		35.0		49.0		40.0		43.8

		Босенко Константин		после		49		50		60		45		49		46		21		27		42		32		32		54		63		66		70		47.0666666667		49.0		55.0		40.4		63.3

		Гончаренко Ростислав		после		42		47		45		38		34		19		47		49		38		30		43		47		36		48		50		40.8666666667		42.0		46.0		39.0		45.3

		Сидорець Максим		после		47		40		42		30		28		47		46		46		30		32		49		70		63		70		61		46.7333333333		47.0		41.0		39.0		66.0

		Снижко Евгений		после		40		47		43		34		15		46		29		25		39		35		27		42		41		48		43		36.9333333333		40.0		45.0		34.0		43.5

		Свердликова Катя		после		60		46		64		49		45		39		51		52		43		48		47		64		65		45		71		52.6		60.0		55.0		48.4		61.3

		Борисова Жасмина		после		45		34		63		46		36		33		44		33		41		38		28		38		47		32		37		39.6666666667		45.0		48.5		39.6		38.5

		Витер Евгений		после		69		53		53		42		36		43		54		53		42		69		37		68		71		74		71		55.6666666667		69.0		53.0		48.2		71.0

		Величко Руслан		после		57		97		56		45		42		45		40		19		36		37		37		51		60		48		50		48		57.0		76.5		45.4		52.3

		Свердликова Катя		после		60		46		64		49		45		39		51		52		43		48		47		64		65		45		71		52.6		60.0		55.0		48.4		61.3

		Борисова Жасмина		после		45		34		63		46		36		33		44		33		41		38		28		38		47		32		37		39.6666666667		45.0		48.5		39.6		38.5

		Витер Евгений		после		69		53		53		42		36		43		54		53		42		69		37		68		71		74		71		55.6666666667		69.0		53.0		48.2		71.0

		Величко Руслан		после		57		97		56		45		42		45		40		19		36		37		37		51		60		48		50		48		57.0		76.5		45.4		52.3

						50.4193548387		52.0322580645		53.7741935484		42.064516129		36.8709677419		37.3870967742		42.6774193548		37.8709677419		38.5161290323		41.4193548387		37.9032258065		53.6774193548		54.8709677419		52.7741935484		55.0967741935		45.823655914		50.4		52.9		42.1		54.1
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				Контрольна група				Основна група				Контрольна група				Основна група								Контрольна група				Основна група				Контрольна група				Основна група						Контрольна група		Основна група		Контрольна група		Основна група

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m				хв		М		m		М		m		М		m		М		m				47.7		52.2258064516		47.2666666667		50.4193548387

		1.0		47.7		2.2		52.2		2.3		47.3		1.8		50.4		1.9				1		47.7		2.219117563		52.2258064516		2.2541286743		47.2666666667		1.7997019762		50.4193548387		1.8926991556				41.5666666667		42.1612903226		43.2666666667		52.0322580645

																						2		41.5666666667		2.6194161556		42.1612903226		2.508521723		43.2666666667		2.4931784327		52.0322580645		3.3138626622				46.2333333333		43.8709677419		39.6666666667		53.7741935484

		2.0		41.6		2.6		42.2		2.5		43.3		2.5		52.0		3.3				3		46.2333333333		4.1430410657		43.8709677419		1.9678829493		39.6666666667		2.1476174092		53.7741935484		1.4351274174				45.2666666667		40.5806451613		41.3666666667		42.064516129

								#(p<0,05)						*(p<0,05)		#(p<0,05)		*(p<0,05)				4		45.2666666667		3.4610918925		40.5806451613		0.9001483672		41.3666666667		2.1900943838		42.064516129		1.0482299303				40.9		38.2903225806		42.2		36.8709677419

		3.0		46.2		4.1		43.9		2.0		39.7		2.1		53.8		1.4				5		40.9		2.2046711121		38.2903225806		1.1815731707		42.2		2.1710742084		36.8709677419		1.6802085991				41.8		41.4838709677		42.4333333333		37.3870967742

								#(p<0,001)						*(p<0,001)		#(p<0,001)		*(p<0,001)				6		41.8		2.1114901858		41.4838709677		1.202927404		42.4333333333		1.9462214103		37.3870967742		1.990664999				42.3666666667		40		45.5666666667		42.6774193548

		4.0		45.3		3.5		40.6		0.9		41.4		2.2		42.1		1.0				7		42.3666666667		2.8139567322		40		1.5602591458		45.5666666667		2.9348024012		42.6774193548		1.7715718655				43.3		38.4838709677		38.8333333333		37.8709677419

																						8		43.3		2.991616639		38.4838709677		1.9652196067		38.8333333333		1.9716865605		37.8709677419		2.2431458016				39.5666666667		38.4838709677		43.4333333333		38.5161290323

		5.0		40.9		2.2		38.3		1.2		42.2		2.2		36.9		1.7				9		39.5666666667		2.0936045655		38.4838709677		1.2171454068		43.4333333333		2.3817714519		38.5161290323		0.7518735992				39.5		36.2903225806		39.4666666667		41.4193548387

																						10		39.5		2.9922313206		36.2903225806		2.0167009941		39.4666666667		2.1680720464		41.4193548387		2.1740276252				39.9333333333		39.8064516129		45.5666666667		37.9032258065

		6.0		41.8		2.1		41.5		1.2		42.4		1.9		37.4		2.0				11		39.9333333333		1.8550541916		39.8064516129		1.9162123004		45.5666666667		3.2215807262		37.9032258065		1.3475224887				47.7		55.8064516129		47.1333333333		53.6774193548

																						12		47.7		2.2438421482		55.8064516129		2.3941772353		47.1333333333		1.9615460319		53.6774193548		2.0039676219				50.8		49.4838709677		50.6666666667		54.8709677419

		7.0		42.4		2.8		40.0		1.6		45.6		2.9		42.7		1.8				13		50.8		2.3011241631		49.4838709677		2.2684706457		50.6666666667		1.8713406181		54.8709677419		2.2020234758				48.6333333333		49.3548387097		46.9333333333		52.7741935484

																						14		48.6333333333		2.1509064293		49.3548387097		1.5825312425		46.9333333333		1.9993868792		52.7741935484		2.4277560228				48.5		48.2903225806		48		55.0967741935

		8.0		43.3		3.0		38.5		2.0		38.8		2.0		37.9		2.2				15		48.5		2.0798706856		48.2903225806		1.6932462608		48		2.0561094832		55.0967741935		2.4116004763

																																										к						о

		9.0		39.6		2.1		38.5		1.2		43.4		2.4		38.5		0.8																								До		Після				До		Після

																																										47.7		47.2666666667				52.2258064516		50.4193548387

		10.0		39.5		3.0		36.3		2.0		39.5		2.2		41.4		2.2																								41.5666666667		43.2666666667				42.1612903226		52.0322580645

																																										46.2333333333		39.6666666667				43.8709677419		53.7741935484

		11.0		39.9		1.9		39.8		1.9		45.6		3.2		37.9		1.3																								45.2666666667		41.3666666667				40.5806451613		42.064516129

														*(p<0,05)				*(p<0,05)																								40.9		42.2				38.2903225806		36.8709677419

		12.0		47.7		2.2		55.8		2.4		47.1		2.0		53.7		2.0																								41.8		42.4333333333				41.4838709677		37.3870967742

						*(p<0,05)				*(p<0,05)				*(p<0,05)				*(p<0,05)																								42.3666666667		45.5666666667				40		42.6774193548

		13.0		50.8		2.3		49.5		2.3		50.7		1.9		54.9		2.2																								43.3		38.8333333333				38.4838709677		37.8709677419

																																										39.5666666667		43.4333333333				38.4838709677		38.5161290323

		14.0		48.6		2.2		49.4		1.6		46.9		2.0		52.8		2.4																								39.5		39.4666666667				36.2903225806		41.4193548387

																																										39.9333333333		45.5666666667				39.8064516129		37.9032258065

		15.0		48.5		2.1		48.3		1.7		48.0		2.1		55.1		2.4																								47.7		47.1333333333				55.8064516129		53.6774193548

								#(p<0,05)						*(p<0,05)		#(p<0,05)		*(p<0,05)																								50.8		50.6666666667				49.4838709677		54.8709677419

																																										48.6333333333		46.9333333333				49.3548387097		52.7741935484

																																										48.5		48				48.2903225806		55.0967741935





		



Контрольна група

Основна група



		



Контрольна група

Основна група



		



До

Після



		



До

Після



																*		к

																#		до

				К				О

				М		m		М		m

		Вік		14.7		0.4238574907		14.2258064516		0.3843992028





		ПАТ		До								Після										47.7		2.219117563		52.2258064516		2.2541286743		47.2666666667		1.7997019762		50.4193548387		1.8926991556

				К				О				К				О						43.9		2.942006509		43.0161290323		1.9724560138		41.4666666667		1.8648184611		52.9032258065		1.8365201074

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m				42.0433333333		1.870912761		39.9451612903		0.7153740086		42.18		1.5630018275		42.0516129032		0.8376088723

		1		47.7		2.2		52.2		2.3		47.3		1.8		50.4		1.9				48.9083333333		1.9389935227		50.7338709677		1.3886993743		48.1833333333		1.7107223273		54.1048387097		2.0487267943

		2-3		43.9		2.9		43.0		2.0		41.5		1.9		52.9		1.8

								#(p<0,001)						*(p<0,001)		#(p<0,001)		*(p<0,001)

		2-11		42.0		1.9		39.9		0.7		42.2		1.6		42.1		0.8

		12-15		48.9		1.9		50.7		1.4		48.2		1.7		54.1		2.0

														*(p<0,05)				*(p<0,05)





		САТ		до								після												*		к		о

				К				О				К				о				О				#		до		после

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m		М		m

		1		114.9		2.8		116.9		2.9		113.4		2.5		115.2		2.5		115.2		1.9														после

																										114.9		2.8032616471		116.8709677419		2.8855375137				113.4333333333		2.4685066142		115.1612903226		1.9109738407

		2-3		112.7		3.4		108.6		2.7		109.0		2.7		117.1		2.7		117.1		1.7				112.6833333333		3.4365750236		108.6451612903		2.7484300062				108.9666666667		2.7394450874		117.0967741935		1.6530225419

								#(p<0,05)										*(p<0,05)		#(p<0,05)		*(p<0,05)				110.7666666667		2.8359568652		108.0774193548		1.8120250044				109.7666666667		2.494404466		109.1903225806		1.4340434963

		2-11		110.8		2.8		108.1		1.8		109.8		2.5		109.2		2.5		109.2		1.4				114.6083333333		2.4796494507		115.2661290323		1.9174473218				113.625		2.0894078108		113.8225806452		2.209710776

		12-15		114.6		2.5		115.3		1.9		113.6		2.1		113.8		2.1		113.8		2.2				114.9		2.8032616471		116.8709677419		2.8855375137				113.4333333333		2.4685066142		115.1612903226		1.9109738407

																										112.6833333333		3.4365750236		108.6451612903		2.7484300062				108.9666666667		2.7394450874		117.0967741935		1.6530225419

																										110.7666666667		2.8359568652		108.0774193548		1.8120250044				109.7666666667		2.494404466		109.1903225806		1.4340434963

																										114.6083333333		2.4796494507		115.2661290323		1.9174473218				113.625		2.0894078108		113.8225806452		2.209710776

																						к		о

																						до		после

																						m		о

		ЧСС		До								Після

				к				о				к				о

		хв		М		m		М		m		М		m		М

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		Пульсовий тиск		До								Після

				к				о				к				о

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		114.9		2.8		116.9		2.9		113.4		2.5		115.2		1.9

		110.5		3.4		105.8		3.1		110.9		3.4		115.9		2.9

						#(p<0,05)								#(p<0,05)

		114.9		4.4		111.5		2.6		107.1		2.8		118.3		1.9

						#(p<0,05)						*(p<0,05)		#(p<0,05)		*(p<0,05)

		114.5		4.1		110.4		2.0		110.0		3.2		110.2		1.9

		109.1		3.0		106.8		2.4		109.3		3.0		106.4		2.2

		111.4		3.3		109.7		1.7		109.2		2.8		104.5		1.9

						#(p<0,05)								#(p<0,05)

		110.1		3.4		108.5		2.3		112.3		3.3		110.2		1.5

		109.8		3.4		106.6		2.3		107.4		2.8		104.4		2.3

		106.8		3.0		107.4		0.7		110.2		3.1		105.8		2.0

		110.2		3.4		106.4		2.2		106.0		3.0		110.4		2.7

		110.4		3.0		107.7		2.8		115.2		3.7		105.9		1.6

												*(p<0,05)				*(p<0,05)

		114.5		2.7		119.9		2.8		114.1		2.1		114.0		2.6

		116.3		2.6		112.5		2.4		114.3		2.2		114.3		2.2

		114.3		2.5		115.7		2.1		112.1		2.3		112.1		2.8

		113.3		2.7		113.0		2.1		114.0		2.3		114.9		2.1





		ДАТ		До								Після

				К				О				К				О

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m		до		67.2		1.5		64.6		1.2

		1		67.2		1.5		64.6		1.2		66.2		1.8		64.7		1.1				68.8		1.7		65.6		1.5

																						68.7		1.6		68.1		1.5

		2-3		68.8		1.7		65.6		1.5		67.5		1.8		64.2		1.4				65.7		1.3		64.5		1.3

																				після

		2-11		68.7		1.6		68.1		1.5		67.6		1.4		67.1		1.2				66.2		1.8		64.7		1.1				66.2		1.8		64.7		1.1

																						67.5		1.8		64.2		1.4

		12-15		65.7		1.3		64.5		1.3		65.4		1.1		59.7		1.2				67.6		1.4		67.1		1.2				67.5		1.8		64.2		1.4

								#(p<0,01)						*(p<0,001)		#(p<0,01)		*(p<0,001)				65.4		1.1		59.7		1.2

																																67.6		1.4		67.1		1.2

																																65.4		1.1		59.7		1.2





		Варіанти КОП				Контрольна				Основна

						група				група								Варіанти КОП		Контрольна група		Основна група

		До лікування		Після лікування		абс		%		абс		%						асимпатикотонічний-асимпатикотонічний		60		32.3

		Асимпатикотонічний		Асимпатикотонічний		18		60		10		32.3						асимпатикотонічний-астеносимпатичний		10		0

		Асимпатикотонічний		Астеносимпатичний		3		10		-		-						асимпатикотонічний-симпатоастенічний		6.7		61.3

		Асимпатикотонічний		Симпатоастенічний		2		6.7		19		61.3						астеносимпатичний-асимпатикотонічний		6.7		0

		Астеносимпатичний		Асимпатикотонічний		2		6.7		-		-						симпатоастенічний-асимпатикотонічний		6.7		0

		Симпатоастенічний		Асимпатикотонічний		2		6.7		-		-						гіпердіастолічний-гіпердіастолічний		3.3		0

		Гіпердіастолічний		Гіпердіастолічний		1		3.3		-		-						гіпердіастолічний-асимпатикотонічний		3.3		0

		Гіпердіастолічний		Асимпатикотонічний		1		3.3		-		-						симпатоастенічний-астеносимпатичний		3.3		0

		Симпатоастенічний		Астеносимпатичний		1		3.3		-		-						симпатоастенічний-симпатоастенічний		0		6.5

		Симпатоастенічний		Симпатоастенічний		-		-		2		6.5

						18		60		9.0971765229		10		32.2580645161		8.5346816486

						2		6.6666666667		4.6320555585		19		61.2903225806		8.8929346788
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Мал. 4.13. Показники ЧСС в основній групі до та після лікування.

	Отже, у контрольній групі до та після лікування показники САТ, ДАТ, ПАТ та ЧСС не змінювалися. В основній групі зміни полягали у зростання САТ (мал. 4.14), ПАТ (мал. 4.15) та зменшення ЧСС у 1 та 2 хв ортостазу (мал. 4.16). Зміни ДАТ полягали у зменшенні показників у кліноположенні (мал. 4.17). file_27.xls
Диаграмма1

		116.9		114.9

		105.8		110.5

		111.5		114.9



До

Після



САТ

		САД				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		до		116		118		109		119		99		114		116		103		105		117		99		116		123		104		112		111.3333333333		116		113.5		109.9		113.75

		Босенко Константин		до		154		136		139		124		126		126		126		111		108		123		131		135		95		137		126		126.4666666667		154		137.5		125		123.25

		Гончаренко Ростислав		до		101		115		101		104		111		103		95		86		109		104		114		113		108		115		115		106.2666666667		101		108		104.2		112.75

		Сидорець Максим		до		118		89		110		104		113		114		115		116		109		104		104		105		129		121		126		111.8		118		99.5		107.8		120.25

		Снижко Евгений		до		112		98		109		111		96		102		100		100		109		105		121		142		114		113		110		109.4666666667		112		103.5		105.1		119.75

		Свердликова Катя		до		112		115		124		112		117		108		95		116		106		111		88		112		108		108		101		108.8666666667		112		119.5		109.2		107.25

		Борисова Жасмина		до		97		87		90		96		94		96		96		88		99		97		89		98		100		99		98		94.9333333333		97		88.5		93.2		98.75

		Витер Евгений		до		133		119		125		128		122		122		128		125		111		119		128		143		135		132		131		126.7333333333		133		122		122.7		135.25

		Величко Руслан		до		113		82		99		98		86		105		108		110		111		83		103		118		102		115		104		102.4666666667		113		90.5		98.5		109.75

		Бондаренко Едуард		до		116		118		109		119		99		114		116		103		105		117		99		116		123		104		112		111.3333333333		116		113.5		109.9		113.75

		Босенко Константин		до		154		136		139		124		126		126		126		111		108		123		131		135		95		137		126		126.4666666667		154		137.5		125		123.25

		Гончаренко Ростислав		до		101		115		101		104		111		103		95		86		109		104		114		113		108		115		115		106.2666666667		101		108		104.2		112.75

		Сидорець Максим		до		118		89		110		104		113		114		115		116		109		104		104		105		129		121		126		111.8		118		99.5		107.8		120.25

		Снижко Евгений		до		112		98		109		111		96		102		100		100		109		105		121		142		114		113		110		109.4666666667		112		103.5		105.1		119.75

		Свердликова Катя		до		112		115		124		112		117		108		95		116		106		111		88		112		108		108		101		108.8666666667		112		119.5		109.2		107.25

		Борисова Жасмина		до		97		87		90		96		94		96		96		88		99		97		89		98		100		99		98		94.9333333333		97		88.5		93.2		98.75

		Витер Евгений		до		133		119		125		128		122		122		128		125		111		119		128		143		135		132		131		126.7333333333		133		122		122.7		135.25

		Величко Руслан		до		113		82		99		98		86		105		108		110		111		83		103		118		102		115		104		102.4666666667		113		90.5		98.5		109.75

		Бондаренко Едуард		до		116		118		109		119		99		114		116		103		105		117		99		116		123		104		112		111.3333333333		116		113.5		109.9		113.75

		Босенко Константин		до		154		136		139		124		126		126		126		111		108		123		131		135		95		137		126		126.4666666667		154		137.5		125		123.25

		Гончаренко Ростислав		до		101		115		101		104		111		103		95		86		109		104		114		113		108		115		115		106.2666666667		101		108		104.2		112.75

		Сидорець Максим		до		118		89		110		104		113		114		115		116		109		104		104		105		129		121		126		111.8		118		99.5		107.8		120.25

		Снижко Евгений		до		112		98		109		111		96		102		100		100		109		105		121		142		114		113		110		109.4666666667		112		103.5		105.1		119.75

		Свердликова Катя		до		112		115		124		112		117		108		95		116		106		111		88		112		108		108		101		108.8666666667		112		119.5		109.2		107.25

		Борисова Жасмина		до		97		87		90		96		94		96		96		88		99		97		89		98		100		99		98		94.9333333333		97		88.5		93.2		98.75

		Витер Евгений		до		133		119		125		128		122		122		128		125		111		119		128		143		135		132		131		126.7333333333		133		122		122.7		135.25

		Величко Руслан		до		113		82		99		98		86		105		108		110		111		83		103		118		102		115		104		102.4666666667		113		90.5		98.5		109.75

		Свердликова Катя		до		112		115		124		112		117		108		95		116		106		111		88		112		108		108		101		108.8666666667		112		119.5		109.2		107.25

		Борисова Жасмина		до		97		87		90		96		94		96		96		88		99		97		89		98		100		99		98		94.9333333333		97		88.5		93.2		98.75

		Витер Евгений		до		133		119		125		128		122		122		128		125		111		119		128		143		135		132		131		126.7333333333		133		122		122.7		135.25

		Величко Руслан		до		113		82		99		98		86		105		108		110		111		83		103		118		102		115		104		102.4666666667		113		90.5		98.5		109.75

						116.8709677419		105.8064516129		111.4838709677		110.3870967742		106.8064516129		109.7096774194		108.5161290323		106.5806451613		107.3548387097		106.4193548387		107.7096774194		119.9032258065		112.4838709677		115.6774193548		113		110.5806451613		116.8709677419		108.6451612903		108.0774193548		115.2661290323

		САД				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		после		104		109		115		115		111		93		111		107		101		112		104		120		117		117		119		110.3333333333		104		112		107.8		118.25

		Босенко Константин		после		128		124		136		122		128		124		105		107		119		112		108		124		128		133		129		121.8		128		130		118.5		128.5

		Гончаренко Ростислав		после		115		118		124		118		106		100		114		117		110		108		124		113		100		120		112		113.2666666667		115		121		113.9		111.25

		Сидорець Максим		после		107		101		98		94		89		98		99		107		94		94		103		125		117		122		119		104.4666666667		107		99.5		97.7		120.75

		Снижко Евгений		после		100		115		116		104		89		112		99		97		92		97		95		89		94		102		102		100.2		100		115.5		101.6		96.75

		Свердликова Катя		после		124		121		127		127		121		114		121		124		123		122		116		128		124		102		125		121.2666666667		124		124		121.6		119.75

		Борисова Жасмина		после		105		94		125		109		95		89		109		92		101		97		95		93		102		85		97		99.2		105		109.5		100.6		94.25

		Витер Евгений		после		130		109		116		105		107		105		122		109		114		141		104		128		129		132		128		118.6		130		112.5		113.2		129.25

		Величко Руслан		после		118		149		107		98		109		107		106		83		95		103		105		106		114		104		105		107.2666666667		118		128		106.2		107.25

		Бондаренко Едуард		после		104		109		115		115		111		93		111		107		101		112		104		120		117		117		119		110.3333333333		104		112		107.8		118.25

		Босенко Константин		после		128		124		136		122		128		124		105		107		119		112		108		124		128		133		129		121.8		128		130		118.5		128.5

		Гончаренко Ростислав		после		115		118		124		118		106		100		114		117		110		108		124		113		100		120		112		113.2666666667		115		121		113.9		111.25

		Сидорець Максим		после		107		101		98		94		89		98		99		107		94		94		103		125		117		122		119		104.4666666667		107		99.5		97.7		120.75

		Снижко Евгений		после		100		115		116		104		89		112		99		97		92		97		95		89		94		102		102		100.2		100		115.5		101.6		96.75

		Свердликова Катя		после		124		121		127		127		121		114		121		124		123		122		116		128		124		102		125		121.2666666667		124		124		121.6		119.75

		Борисова Жасмина		после		105		94		125		109		95		89		109		92		101		97		95		93		102		85		97		99.2		105		109.5		100.6		94.25

		Витер Евгений		после		130		109		116		105		107		105		122		109		114		141		104		128		129		132		128		118.6		130		112.5		113.2		129.25

		Величко Руслан		после		118		149		107		98		109		107		106		83		95		103		105		106		114		104		105		107.2666666667		118		128		106.2		107.25

		Бондаренко Едуард		после		104		109		115		115		111		93		111		107		101		112		104		120		117		117		119		110.3333333333		104		112		107.8		118.25

		Босенко Константин		после		128		124		136		122		128		124		105		107		119		112		108		124		128		133		129		121.8		128		130		118.5		128.5

		Гончаренко Ростислав		после		115		118		124		118		106		100		114		117		110		108		124		113		100		120		112		113.2666666667		115		121		113.9		111.25

		Сидорець Максим		после		107		101		98		94		89		98		99		107		94		94		103		125		117		122		119		104.4666666667		107		99.5		97.7		120.75

		Снижко Евгений		после		100		115		116		104		89		112		99		97		92		97		95		89		94		102		102		100.2		100		115.5		101.6		96.75

		Свердликова Катя		после		124		121		127		127		121		114		121		124		123		122		116		128		124		102		125		121.2666666667		124		124		121.6		119.75

		Борисова Жасмина		после		105		94		125		109		95		89		109		92		101		97		95		93		102		85		97		99.2		105		109.5		100.6		94.25

		Витер Евгений		после		130		109		116		105		107		105		122		109		114		141		104		128		129		132		128		118.6		130		112.5		113.2		129.25

		Величко Руслан		после		118		149		107		98		109		107		106		83		95		103		105		106		114		104		105		107.2666666667		118		128		106.2		107.25

		Свердликова Катя		после		124		121		127		127		121		114		121		124		123		122		116		128		124		102		125		121.2666666667		124		124		121.6		119.75

		Борисова Жасмина		после		105		94		125		109		95		89		109		92		101		97		95		93		102		85		97		99.2		105		109.5		100.6		94.25

		Витер Евгений		после		130		109		116		105		107		105		122		109		114		141		104		128		129		132		128		118.6		130		112.5		113.2		129.25

		Величко Руслан		после		118		149		107		98		109		107		106		83		95		103		105		106		114		104		105		107.2666666667		118		128		106.2		107.25

						115.1612903226		115.9032258065		118.2903225806		110.1612903226		106.3548387097		104.5483870968		110.1935483871		104.4193548387		105.8064516129		110.3548387097		105.8709677419		113.9677419355		114.3225806452		112.064516129		114.935483871		110.823655914		115.1612903226		117.0967741935		109.1903225806		113.8225806452

		Контрольна група						До		Після

		113.4						116.9		114.9

		110.9						105.8		110.5

		107.1						111.5		114.9

		110		114.5

		109.3		109.1

		109.2		111.4

		112.3		110.1

		107.4		109.8

		110.2		106.8

		106		110.2

		115.2		110.4

		114.1		114.5

		114.3		116.3

		112.1		114.3

		114		113.3
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до

до



ДАТ

		



До

Після



ДАТ роз

		ДАД				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		до		74		63		70		67		61		62		62		71		62		58		58		76		72		72		69		66.4666666667		74.0		66.5		63.4		72.3

		Босенко Константин		до		76		72		72		81		87		78		87		87		74		91		77		75		72		80		77		79.0666666667		76.0		72.0		80.6		76.0

		Гончаренко Ростислав		до		66		54		61		65		68		70		62		62		68		67		63		67		58		67		61		63.9333333333		66.0		57.5		64.0		63.3

		Сидорець Максим		до		66		62		60		71		68		64		70		70		71		67		71		69		67		68		71		67.6666666667		66.0		61.0		67.4		68.8

		Снижко Евгений		до		62		72		81		72		68		71		71		71		70		75		78		70		74		69		72		71.7333333333		62.0		76.5		72.9		71.3

		Свердликова Катя		до		55		65		70		70		70		72		65		67		71		65		66		58		59		53		56		64.1333333333		55.0		67.5		68.1		56.5

		Борисова Жасмина		до		60		54		58		59		60		54		62		53		66		55		59		49		51		61		58		57.2666666667		60.0		56.0		58.0		54.8

		Витер Евгений		до		70		78		80		84		80		80		82		83		80		90		76		65		64		74		63		76.6		70.0		79.0		81.3		66.5

		Величко Руслан		до		58		54		58		61		57		64		58		54		58		65		65		57		57		59		62		59.1333333333		58.0		56.0		59.4		58.8

		Бондаренко Едуард		до		74		63		70		67		61		62		62		71		62		58		58		76		72		72		69		66.4666666667		74.0		66.5		63.4		72.3

		Босенко Константин		до		76		72		72		81		87		78		87		87		74		91		77		75		72		80		77		79.0666666667		76.0		72.0		80.6		76.0

		Гончаренко Ростислав		до		66		54		61		65		68		70		62		62		68		67		63		67		58		67		61		63.9333333333		66.0		57.5		64.0		63.3

		Сидорець Максим		до		66		62		60		71		68		64		70		70		71		67		71		69		67		68		71		67.6666666667		66.0		61.0		67.4		68.8

		Снижко Евгений		до		62		72		81		72		68		71		71		71		70		75		78		70		74		69		72		71.7333333333		62.0		76.5		72.9		71.3

		Свердликова Катя		до		55		65		70		70		70		72		65		67		71		65		66		58		59		53		56		64.1333333333		55.0		67.5		68.1		56.5

		Борисова Жасмина		до		60		54		58		59		60		54		62		53		66		55		59		49		51		61		58		57.2666666667		60.0		56.0		58.0		54.8

		Витер Евгений		до		70		78		80		84		80		80		82		83		80		90		76		65		64		74		63		76.6		70.0		79.0		81.3		66.5

		Величко Руслан		до		58		54		58		61		57		64		58		54		58		65		65		57		57		59		62		59.1333333333		58.0		56.0		59.4		58.8

		Бондаренко Едуард		до		74		63		70		67		61		62		62		71		62		58		58		76		72		72		69		66.4666666667		74.0		66.5		63.4		72.3

		Босенко Константин		до		76		72		72		81		87		78		87		87		74		91		77		75		72		80		77		79.0666666667		76.0		72.0		80.6		76.0

		Гончаренко Ростислав		до		66		54		61		65		68		70		62		62		68		67		63		67		58		67		61		63.9333333333		66.0		57.5		64.0		63.3

		Сидорець Максим		до		66		62		60		71		68		64		70		70		71		67		71		69		67		68		71		67.6666666667		66.0		61.0		67.4		68.8

		Снижко Евгений		до		62		72		81		72		68		71		71		71		70		75		78		70		74		69		72		71.7333333333		62.0		76.5		72.9		71.3

		Свердликова Катя		до		55		65		70		70		70		72		65		67		71		65		66		58		59		53		56		64.1333333333		55.0		67.5		68.1		56.5

		Борисова Жасмина		до		60		54		58		59		60		54		62		53		66		55		59		49		51		61		58		57.2666666667		60.0		56.0		58.0		54.8

		Витер Евгений		до		70		78		80		84		80		80		82		83		80		90		76		65		64		74		63		76.6		70.0		79.0		81.3		66.5

		Величко Руслан		до		58		54		58		61		57		64		58		54		58		65		65		57		57		59		62		59.1333333333		58.0		56.0		59.4		58.8

		Свердликова Катя		до		55		65		70		70		70		72		65		67		71		65		66		58		59		53		56		64.1333333333		55.0		67.5		68.1		56.5

		Борисова Жасмина		до		60		54		58		59		60		54		62		53		66		55		59		49		51		61		58		57.2666666667		60.0		56.0		58.0		54.8

		Витер Евгений		до		70		78		80		84		80		80		82		83		80		90		76		65		64		74		63		76.6		70.0		79.0		81.3		66.5

		Величко Руслан		до		58		54		58		61		57		64		58		54		58		65		65		57		57		59		62		59.1333333333		58.0		56.0		59.4		58.8

						64.6		63.6		67.6		69.8		68.5		68.2		68.5		68.1		68.9		70.1		67.9		64.1		63.0		66.3		64.7		66.9		64.6		65.6		68.1		64.5

		ДАД				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		после		69		62		64		70		68		78		65		72		68		69		62		73		77		69		79		69.6666666667		69.0		63.0		67.8		74.5

		Босенко Константин		после		79		74		76		77		79		78		84		80		77		80		76		70		65		67		59		74.7333333333		79.0		75.0		78.1		65.3

		Гончаренко Ростислав		после		73		71		79		80		72		81		67		68		72		78		81		66		64		72		62		72.4		73.0		75.0		74.9		66.0

		Сидорець Максим		после		60		61		56		64		61		51		53		61		64		62		54		55		54		52		58		57.7333333333		60.0		58.5		58.7		54.8

		Снижко Евгений		после		60		68		73		70		74		66		70		72		53		62		68		47		53		54		59		63.2666666667		60.0		70.5		67.6		53.3

		Свердликова Катя		после		64		75		63		78		76		75		70		72		80		74		69		64		59		57		54		68.6666666667		64.0		69.0		73.2		58.5

		Борисова Жасмина		после		60		60		62		63		59		56		65		59		60		59		67		55		55		53		60		59.5333333333		60.0		61.0		61.0		55.8

		Витер Евгений		после		61		56		63		63		71		62		68		56		72		72		67		60		58		58		57		62.9333333333		61.0		59.5		65.0		58.3

		Величко Руслан		после		61		52		51		53		67		62		66		64		59		66		68		55		54		56		55		59.2666666667		61.0		51.5		60.8		55.0

		Бондаренко Едуард		после		69		62		64		70		68		78		65		72		68		69		62		73		77		69		79		69.6666666667		69.0		63.0		67.8		74.5

		Босенко Константин		после		79		74		76		77		79		78		84		80		77		80		76		70		65		67		59		74.7333333333		79.0		75.0		78.1		65.3

		Гончаренко Ростислав		после		73		71		79		80		72		81		67		68		72		78		81		66		64		72		62		72.4		73.0		75.0		74.9		66.0

		Сидорець Максим		после		60		61		56		64		61		51		53		61		64		62		54		55		54		52		58		57.7333333333		60.0		58.5		58.7		54.8

		Снижко Евгений		после		60		68		73		70		74		66		70		72		53		62		68		47		53		54		59		63.2666666667		60.0		70.5		67.6		53.3

		Свердликова Катя		после		64		75		63		78		76		75		70		72		80		74		69		64		59		57		54		68.6666666667		64.0		69.0		73.2		58.5

		Борисова Жасмина		после		60		60		62		63		59		56		65		59		60		59		67		55		55		53		60		59.5333333333		60.0		61.0		61.0		55.8

		Витер Евгений		после		61		56		63		63		71		62		68		56		72		72		67		60		58		58		57		62.9333333333		61.0		59.5		65.0		58.3

		Величко Руслан		после		61		52		51		53		67		62		66		64		59		66		68		55		54		56		55		59.2666666667		61.0		51.5		60.8		55.0

		Бондаренко Едуард		после		69		62		64		70		68		78		65		72		68		69		62		73		77		69		79		69.6666666667		69.0		63.0		67.8		74.5

		Босенко Константин		после		79		74		76		77		79		78		84		80		77		80		76		70		65		67		59		74.7333333333		79.0		75.0		78.1		65.3

		Гончаренко Ростислав		после		73		71		79		80		72		81		67		68		72		78		81		66		64		72		62		72.4		73.0		75.0		74.9		66.0

		Сидорець Максим		после		60		61		56		64		61		51		53		61		64		62		54		55		54		52		58		57.7333333333		60.0		58.5		58.7		54.8

		Снижко Евгений		после		60		68		73		70		74		66		70		72		53		62		68		47		53		54		59		63.2666666667		60.0		70.5		67.6		53.3

		Свердликова Катя		после		64		75		63		78		76		75		70		72		80		74		69		64		59		57		54		68.6666666667		64.0		69.0		73.2		58.5

		Борисова Жасмина		после		60		60		62		63		59		56		65		59		60		59		67		55		55		53		60		59.5333333333		60.0		61.0		61.0		55.8

		Витер Евгений		после		61		56		63		63		71		62		68		56		72		72		67		60		58		58		57		62.9333333333		61.0		59.5		65.0		58.3

		Величко Руслан		после		61		52		51		53		67		62		66		64		59		66		68		55		54		56		55		59.2666666667		61.0		51.5		60.8		55.0

		Свердликова Катя		после		64		75		63		78		76		75		70		72		80		74		69		64		59		57		54		68.6666666667		64.0		69.0		73.2		58.5

		Борисова Жасмина		после		60		60		62		63		59		56		65		59		60		59		67		55		55		53		60		59.5333333333		60.0		61.0		61.0		55.8

		Витер Евгений		после		61		56		63		63		71		62		68		56		72		72		67		60		58		58		57		62.9333333333		61.0		59.5		65.0		58.3

		Величко Руслан		после		61		52		51		53		67		62		66		64		59		66		68		55		54		56		55		59.2666666667		61.0		51.5		60.8		55.0

						64.7419354839		63.8709677419		64.5161290323		68.0967741935		69.4838709677		67.1612903226		67.5161290323		66.5483870968		67.2903225806		68.935483871		67.9677419355		60.2903225806		59.4516129032		59.2903225806		59.8387096774		65		64.7		64.2		67.1		59.7





ДАТ роз

		



67

67



ЧСС

		



75

65



ЧСС розр

		ДАТ		До								Після										до								Після

				Контрольна група				Основна група				Контрольна група				Основна група						к				о				к				о

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m				67.2		1.4609082358		64.6451612903		1.240489313		64.7419354839		1.1396733563		66.1666666667		1.7953217195

		1		67.2		1.5		64.6		1.2		66.2		1.8		64.7		1.1				68.9333333333		1.8612400596		63.6451612903		1.566825698		63.8709677419		1.4344021537		67.6		1.9001512342

																						68.6333333333		1.9342546358		67.6129032258		1.570341665		64.5161290323		1.5497977445		67.4		1.9438083251

		2		68.9		1.9		63.6		1.6		67.6		1.9		63.9		1.4				69.2666666667		1.5572842064		69.8064516129		1.4922158993		68.0967741935		1.5542898241		68.6666666667		1.6879105858

						*(p<0,05)				*(p<0,05)												68.2333333333		1.5979033197		68.5161290323		1.6570935612		69.4838709677		1.1442901427		67.1333333333		1.7556040538

		3		68.6		1.9		67.6		1.6		67.4		1.9		64.5		1.5				69.5666666667		1.9656143688		68.2258064516		1.4596432599		67.1612903226		1.803280627		66.7333333333		1.7220232242

																						67.7333333333		2.0459847604		68.5161290323		1.7019097229		67.5161290323		1.289219959		66.7333333333		1.8098919339

		4		69.3		1.6		69.8		1.5		68.7		1.7		68.1		1.6				66.4666666667		1.9254695402		68.0967741935		2.0332477536		66.5483870968		1.327005449		68.6		2.254293477

																						67.2333333333		1.9732016887		68.8709677419		1.1637369687		67.2903225806		1.5444618706		66.8		1.4726627693

		5		68.2		1.6		68.5		1.7		67.1		1.8		69.5		1.1				70.6666666667		2.6898418247		70.1290322581		2.2200174055		68.935483871		1.2580369448		66.5666666667		1.3550105682

																						70.5		2.4995401876		67.9032258065		1.3020701786		67.9677419355		1.2299872112		69.6333333333		2.1911437906

		6		69.6		2.0		68.2		1.5		66.7		1.7		67.2		1.8				66.7666666667		1.5906937208		64.0967741935		1.5549814774		60.2903225806		1.3750413862		66.9666666667		1.2340786813

																						65.5333333333		1.3198165436		63		1.3756718789		59.4516129032		1.2698647034		63.6333333333		1.4347760715

		7		67.7		2.0		68.5		1.7		66.7		1.8		67.5		1.3				65.7		1.5079482902		66.3225806452		1.4527594039		59.2903225806		1.234968589		65.1666666667		1.3140123106

																						64.8		1.3824848527		64.7096774194		1.2058937242		59.8387096774		1.2235122844		66		1.1527079562

		8		66.5		1.9		68.1		2.0		68.6		2.3		66.5		1.3

																						до				Після

		9		67.2		2.0		68.9		1.2		66.8		1.5		67.3		1.5				Контрольна група		Основна група		Контрольна група		Основна група

																						67.2		64.6451612903		66.1666666667		64.7419354839

		10		70.7		2.7		70.1		2.2		66.6		1.4		68.9		1.3				68.9333333333		63.6451612903		67.6		63.8709677419

																						68.6333333333		67.6129032258		67.4		64.5161290323

		11		70.5		2.5		67.9		1.3		69.6		2.2		68.0		1.2				69.2666666667		69.8064516129		68.6666666667		68.0967741935

																						68.2333333333		68.5161290323		67.1333333333		69.4838709677

		12		66.8		1.6		64.1		1.6		67.0		1.2		60.3		1.4				69.5666666667		68.2258064516		66.7333333333		67.1612903226

														*(p<0,001)				*(p<0,001)				67.7333333333		68.5161290323		66.7333333333		67.5161290323

		13		65.5		1.3		63.0		1.4		63.6		1.4		59.5		1.3				66.4666666667		68.0967741935		68.6		66.5483870968

														*(p<0,05)				*(p<0,05)				67.2333333333		68.8709677419		66.8		67.2903225806

		14		65.7		1.5		66.3		1.5		65.2		1.3		59.3		1.2				70.6666666667		70.1290322581		66.5666666667		68.935483871

												#(p<0,001)		*(p<0,01)		#(p<0,001)		*(p<0,01)				70.5		67.9032258065		69.6333333333		67.9677419355

		15		64.8		1.4		64.7		1.2		66.0		1.2		59.8		1.2				66.7666666667		64.0967741935		66.9666666667		60.2903225806

												#(p<0,01)		*(p<0,001)		#(p<0,01)		*(p<0,001)				65.5333333333		63		63.6333333333		59.4516129032

																						65.7		66.3225806452		65.1666666667		59.2903225806

																						64.8		64.7096774194		66		59.8387096774														к

																						Контрольна група

																						До		Після				О

																						67.2		66.1666666667				До		Після

																						68.9333333333		67.6				64.6451612903		64.7419354839

																						68.6333333333		67.4				63.6451612903		63.8709677419

																						69.2666666667		68.6666666667				67.6129032258		64.5161290323

																						68.2333333333		67.1333333333				69.8064516129		68.0967741935

																						69.5666666667		66.7333333333				68.5161290323		69.4838709677

																						67.7333333333		66.7333333333				68.2258064516		67.1612903226

																						66.4666666667		68.6				68.5161290323		67.5161290323

																						67.2333333333		66.8				68.0967741935		66.5483870968

																						70.6666666667		66.5666666667				68.8709677419		67.2903225806

																						70.5		69.6333333333				70.1290322581		68.935483871

																						66.7666666667		66.9666666667				67.9032258065		67.9677419355

																						65.5333333333		63.6333333333				64.0967741935		60.2903225806

																						65.7		65.1666666667				63		59.4516129032

																						64.8		66				66.3225806452		59.2903225806												о

																												64.7096774194		59.8387096774





ЧСС розр

		



Контрольна група

Основна група



4чсс

		



Контрольна група

Основна група



ПАТ

		



До

Після



ПАТ роз

		



До

Після



дані

		ЧСС				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		до		97		121		110		119		109		114		87		131		113		122		62		103		95		101		96		105.3333333333		97.0		115.5		108.8		98.8

		Босенко Константин		до		85		92		93		103		99		100		107		103		99		103		97		83		77		75		66		92.1333333333		85.0		92.5		99.6		75.3

		Гончаренко Ростислав		до		92		107		111		114		117		124		122		123		118		125		118		94		101		102		100		111.2		92.0		109.0		117.9		99.3

		Сидорець Максим		до		51		87		86		93		99		99		111		104		99		109		99		53		48		50		50		82.5333333333		51.0		86.5		98.6		50.3

		Снижко Евгений		до		75		104		96		103		105		98		104		103		105		97		104		88		83		70		86		94.7333333333		75.0		100.0		101.9		81.8

		Свердликова Катя		до		52		71		72		73		74		79		81		80		84		80		87		63		51		51		48		69.7333333333		52.0		71.5		78.1		53.3

		Борисова Жасмина		до		85		101		102		105		110		108		131		109		109		105		106		54		56		90		68		95.9333333333		85.0		101.5		108.6		67.0

		Витер Евгений		до		50		68		71		79		72		73		75		77		77		80		70		41		45		52		46		65.0666666667		50.0		69.5		74.2		46.0

		Величко Руслан		до		62		85		80		81		80		74		78		82		68		88		99		56		54		54		54		73		62.0		82.5		81.5		54.5

		Бондаренко Едуард		до		97		121		110		119		109		114		87		131		113		122		62		103		95		101		96		105.3333333333		97.0		115.5		108.8		98.8

		Босенко Константин		до		85		92		93		103		99		100		107		103		99		103		97		83		77		75		66		92.1333333333		85.0		92.5		99.6		75.3

		Гончаренко Ростислав		до		92		107		111		114		117		124		122		123		118		125		118		94		101		102		100		111.2		92.0		109.0		117.9		99.3

		Сидорець Максим		до		51		87		86		93		99		99		111		104		99		109		99		53		48		50		50		82.5333333333		51.0		86.5		98.6		50.3

		Снижко Евгений		до		75		104		96		103		105		98		104		103		105		97		104		88		83		70		86		94.7333333333		75.0		100.0		101.9		81.8

		Свердликова Катя		до		52		71		72		73		74		79		81		80		84		80		87		63		51		51		48		69.7333333333		52.0		71.5		78.1		53.3

		Борисова Жасмина		до		85		101		102		105		110		108		131		109		109		105		106		54		56		90		68		95.9333333333		85.0		101.5		108.6		67.0

		Витер Евгений		до		50		68		71		79		72		73		75		77		77		80		70		41		45		52		46		65.0666666667		50.0		69.5		74.2		46.0

		Величко Руслан		до		62		85		80		81		80		74		78		82		68		88		99		56		54		54		54		73		62.0		82.5		81.5		54.5

		Бондаренко Едуард		до		97		121		110		119		109		114		87		131		113		122		62		103		95		101		96		105.3333333333		97.0		115.5		108.8		98.8

		Босенко Константин		до		85		92		93		103		99		100		107		103		99		103		97		83		77		75		66		92.1333333333		85.0		92.5		99.6		75.3

		Гончаренко Ростислав		до		92		107		111		114		117		124		122		123		118		125		118		94		101		102		100		111.2		92.0		109.0		117.9		99.3

		Сидорець Максим		до		51		87		86		93		99		99		111		104		99		109		99		53		48		50		50		82.5333333333		51.0		86.5		98.6		50.3

		Снижко Евгений		до		75		104		96		103		105		98		104		103		105		97		104		88		83		70		86		94.7333333333		75.0		100.0		101.9		81.8

		Свердликова Катя		до		52		71		72		73		74		79		81		80		84		80		87		63		51		51		48		69.7333333333		52.0		71.5		78.1		53.3

		Борисова Жасмина		до		85		101		102		105		110		108		131		109		109		105		106		54		56		90		68		95.9333333333		85.0		101.5		108.6		67.0

		Витер Евгений		до		50		68		71		79		72		73		75		77		77		80		70		41		45		52		46		65.0666666667		50.0		69.5		74.2		46.0

		Величко Руслан		до		62		85		80		81		80		74		78		82		68		88		99		56		54		54		54		73		62.0		82.5		81.5		54.5

		Свердликова Катя		до		52		71		72		73		74		79		81		80		84		80		87		63		51		51		48		69.7333333333		52.0		71.5		78.1		53.3

		Борисова Жасмина		до		85		101		102		105		110		108		131		109		109		105		106		54		56		90		68		95.9333333333		85.0		101.5		108.6		67.0

		Витер Евгений		до		50		68		71		79		72		73		75		77		77		80		70		41		45		52		46		65.0666666667		50.0		69.5		74.2		46.0

		Величко Руслан		до		62		85		80		81		80		74		78		82		68		88		99		56		54		54		54		73		62.0		82.5		81.5		54.5

						70.8387096774		91.3870967742		89.935483871		95.0967741935		94.5483870968		94.8709677419		98.4838709677		99.4838709677		95.2903225806		99.3548387097		93.1612903226		68.3548387097		65.6774193548		70.3870967742		66.3870967742		86.2172043011		70.8		90.7		95.2		67.7

		ЧСС				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		после		83		100		96		100		100		107		109		106		100		109		116		88		99		88		93		99.6		83.0		98.0		104.3		92.0

		Босенко Константин		после		73		95		105		103		105		104		119		119		101		113		104		81		70		67		66		95		73.0		100.0		106.8		71.0

		Гончаренко Ростислав		после		92		96		102		103		106		110		115		110		108		110		107		96		101		81		90		101.8		92.0		99.0		106.7		92.0

		Сидорець Максим		после		57		90		98		90		95		95		93		85		95		97		101		50		50		51		53		80		57.0		94.0		93.9		51.0

		Снижко Евгений		после		74		82		88		94		98		87		88		94		88		89		86		74		62		73		69		83.0666666667		74.0		85.0		89.4		69.5

		Свердликова Катя		после		66		73		81		84		84		85		85		94		100		95		92		67		65		56		51		78.5333333333		66.0		77.0		87.3		59.8

		Борисова Жасмина		после		68		92		99		103		105		103		99		108		100		109		104		62		54		62		64		88.8		68.0		95.5		102.2		60.5

		Витер Евгений		после		45		78		76		81		78		82		79		81		90		85		80		48		47		47		46		69.5333333333		45.0		77.0		81.0		47.0

		Величко Руслан		после		55		72		76		80		73		73		81		99		78		83		70		46		46		54		54		69.3333333333		55.0		74.0		78.5		50.0

		Бондаренко Едуард		после		83		100		96		100		100		107		109		106		100		109		116		88		99		88		93		99.6		83.0		98.0		104.3		92.0

		Босенко Константин		после		73		95		105		103		105		104		119		119		101		113		104		81		70		67		66		95		73.0		100.0		106.8		71.0

		Гончаренко Ростислав		после		92		96		102		103		106		110		115		110		108		110		107		96		101		81		90		101.8		92.0		99.0		106.7		92.0

		Сидорець Максим		после		57		90		98		90		95		95		93		85		95		97		101		50		50		51		53		80		57.0		94.0		93.9		51.0

		Снижко Евгений		после		74		82		88		94		98		87		88		94		88		89		86		74		62		73		69		83.0666666667		74.0		85.0		89.4		69.5

		Свердликова Катя		после		66		73		81		84		84		85		85		94		100		95		92		67		65		56		51		78.5333333333		66.0		77.0		87.3		59.8

		Борисова Жасмина		после		68		92		99		103		105		103		99		108		100		109		104		62		54		62		64		88.8		68.0		95.5		102.2		60.5

		Витер Евгений		после		45		78		76		81		78		82		79		81		90		85		80		48		47		47		46		69.5333333333		45.0		77.0		81.0		47.0

		Величко Руслан		после		55		72		76		80		73		73		81		99		78		83		70		46		46		54		54		69.3333333333		55.0		74.0		78.5		50.0

		Бондаренко Едуард		после		83		100		96		100		100		107		109		106		100		109		116		88		99		88		93		99.6		83.0		98.0		104.3		92.0

		Босенко Константин		после		73		95		105		103		105		104		119		119		101		113		104		81		70		67		66		95		73.0		100.0		106.8		71.0

		Гончаренко Ростислав		после		92		96		102		103		106		110		115		110		108		110		107		96		101		81		90		101.8		92.0		99.0		106.7		92.0

		Сидорець Максим		после		57		90		98		90		95		95		93		85		95		97		101		50		50		51		53		80		57.0		94.0		93.9		51.0

		Снижко Евгений		после		74		82		88		94		98		87		88		94		88		89		86		74		62		73		69		83.0666666667		74.0		85.0		89.4		69.5

		Свердликова Катя		после		66		73		81		84		84		85		85		94		100		95		92		67		65		56		51		78.5333333333		66.0		77.0		87.3		59.8

		Борисова Жасмина		после		68		92		99		103		105		103		99		108		100		109		104		62		54		62		64		88.8		68.0		95.5		102.2		60.5

		Витер Евгений		после		45		78		76		81		78		82		79		81		90		85		80		48		47		47		46		69.5333333333		45.0		77.0		81.0		47.0

		Величко Руслан		после		55		72		76		80		73		73		81		99		78		83		70		46		46		54		54		69.3333333333		55.0		74.0		78.5		50.0

		Свердликова Катя		после		66		73		81		84		84		85		85		94		100		95		92		67		65		56		51		78.5333333333		66.0		77.0		87.3		59.8

		Борисова Жасмина		после		68		92		99		103		105		103		99		108		100		109		104		62		54		62		64		88.8		68.0		95.5		102.2		60.5

		Витер Евгений		после		45		78		76		81		78		82		79		81		90		85		80		48		47		47		46		69.5333333333		45.0		77.0		81.0		47.0

		Величко Руслан		после		55		72		76		80		73		73		81		99		78		83		70		46		46		54		54		69.3333333333		55.0		74.0		78.5		50.0

						66.8709677419		85.4516129032		90.1612903226		92.3225806452		92.6451612903		92.935483871		95.0967741935		99.0322580645		95.0967741935		98.1290322581		94.3870967742		66.4193548387		64.3225806452		63.0967741935		63.6451612903		83.9741935484		66.9		87.8		93.5		64.4





дані

		



до

до



4пат

		



до

до



4сат

		ЧСС		До								Після								до		73.4333333333		1.9946384072		70.8387096774		3.1964687418				Контрольна група		Основна група		контрольна група		До		Після

				Контрольна група				Основна група				Контрольна група				Основна група						97.7		4.0655971837		91.3870967742		2.9840714841				73.4333333333		70.8387096774				73.4333333333		73.8333333333

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m				96.1666666667		2.7547590308		89.935483871		2.6277818783				97.7		91.3870967742				97.7		98.6666666667

		1		73.4		2.0		70.8		3.2		73.8		2.5		66.9		2.5				95.5666666667		2.472693786		95.0967741935		2.8114033685				96.1666666667		89.935483871				96.1666666667		95.8333333333

																						95.3333333333		2.1465467233		94.5483870968		2.9529787074				95.5666666667		95.0967741935				95.5666666667		98.0666666667

		2		97.7		4.1		91.4		3.0		98.7		3.8		85.5		1.8				96.2333333333		2.5545466941		94.8709677419		3.1376115618				95.3333333333		94.5483870968				95.3333333333		98.6333333333

														*(p<0,01)				*(p<0,01)				95.3		2.1469839845		98.4838709677		3.617422289				96.2333333333		94.8709677419				96.2333333333		97.8666666667

		3		96.2		2.8		89.9		2.6		95.8		2.7		90.2		2.0				98.7		2.9731170995		99.4838709677		3.2626498129				95.3		98.4838709677				95.3		101.7333333333

																						98.3666666667		3.6582400559		95.2903225806		3.0111597267				98.7		99.4838709677				98.7		102.8666666667

		4		95.6		2.5		95.1		2.8		98.1		3.0		92.3		1.7				99.4666666667		2.3453222377		99.3548387097		2.837365273				98.3666666667		95.2903225806				98.3666666667		100.3333333333

																						103.1666666667		3.5331218761		93.1612903226		2.9975247043				99.4666666667		99.3548387097				99.4666666667		100.1666666667

		5		95.3		2.1		94.5		3.0		98.6		3.4		92.6		2.2				72.2333333333		2.3962054933		68.3548387097		3.6844772866				103.1666666667		93.1612903226				103.1666666667		100.1

																						71.2666666667		2.1452611948		65.6774193548		3.5976058636				72.2333333333		68.3548387097				72.2333333333		72.1333333333

		6		96.2		2.6		94.9		3.1		97.9		2.6		92.9		2.2				70.9666666667		2.5804229063		70.3870967742		3.6792581707				71.2666666667		65.6774193548				71.2666666667		69.5666666667

																						67.6666666667		2.0247510608		66.3870967742		3.5346753647				70.9666666667		70.3870967742				70.9666666667		69.6333333333

		7		95.3		2.1		98.5		3.6		101.7		3.4		95.1		2.5				к				о						67.6666666667		66.3870967742				67.6666666667		70.3333333333

																				після		73.8333333333		2.4969329846		66.8709677419		2.4794822281				Контрольна група				Основна група		До		Після

		8		98.7		3.0		99.5		3.3		102.9		3.4		99.0		2.1				98.6666666667		3.8280072945		85.4516129032		1.8191565514				73.8333333333		66.8709677419				70.8387096774		66.8709677419

																						95.8333333333		2.6535958398		90.1612903226		1.9767991801				98.6666666667		85.4516129032				91.3870967742		85.4516129032

		9		98.4		3.7		95.3		3.0		100.3		3.0		95.1		1.6				98.0666666667		2.9915333912		92.3225806452		1.7160764807				95.8333333333		90.1612903226				89.935483871		90.1612903226

																						98.6333333333		3.3959012933		92.6451612903		2.2165304609				98.0666666667		92.3225806452				95.0967741935		92.3225806452

		10		99.5		2.3		99.4		2.8		100.2		3.4		98.1		2.0				97.8666666667		2.5938624878		92.935483871		2.2427591896				98.6333333333		92.6451612903				94.5483870968		92.6451612903

																						101.7333333333		3.4437794439		95.0967741935		2.5286975859				97.8666666667		92.935483871				94.8709677419		92.935483871

		11		101.0		2.5		93.2		3.0		100.1		3.8		94.4		2.6				102.8666666667		3.3898880507		99.0322580645		2.0978657209				101.7333333333		95.0967741935				98.4838709677		95.0967741935

																						100.3333333333		2.9985948178		95.0967741935		1.570120767				102.8666666667		99.0322580645				99.4838709677		99.0322580645

		12		72.2		2.4		68.4		3.7		72.1		2.5		66.4		3.1				100.1666666667		3.400501428		98.1290322581		2.0244430725				100.3333333333		95.0967741935				95.2903225806		95.0967741935

																						100.1		3.7848305812		94.3870967742		2.5605264157				100.1666666667		98.1290322581				99.3548387097		98.1290322581

		13		71.3		2.1		65.7		3.6		69.6		2.2		64.3		3.5				72.1333333333		2.4573293294		66.4193548387		3.0665641148				100.1		94.3870967742				93.1612903226		94.3870967742

																						69.5666666667		2.1922975579		64.3225806452		3.4923532741				72.1333333333		66.4193548387				68.3548387097		66.4193548387

		14		71.0		2.6		70.4		3.7		69.6		2.3		63.1		2.4				69.6333333333		2.3180864747		63.0967741935		2.3588564929				69.5666666667		64.3225806452				65.6774193548		64.3225806452

																						70.3333333333		2.3100646024		63.6451612903		2.8149174006				69.6333333333		63.0967741935				70.3870967742		63.0967741935

		15		67.7		2.0		66.4		3.5		70.3		2.3		63.6		2.8														70.3333333333		63.6451612903				66.3870967742		63.6451612903





4сат

		



Контрольна група

Основна група



4дат

		



Контрольна група

Основна група



КОП

		



До

Після



		



До

Після



		ПАТ		До								Після

				К				О				К				О

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m				73.4333333333		1.9946384072		70.8387096774		3.1964687418		73.8333333333		2.4969329846		66.8709677419		2.4794822281

		1.0		73.4		2.0		70.8		3.2		73.8		2.5		66.9		2.5				96.9333333333		2.9725500231		90.6612903226		2.7785068993		97.25		2.987113126		87.8064516129		1.8566470848

																						97.6		2.0286850959		95.1612903226		2.6902399358		99.4266666667		2.7957600629		93.5258064516		1.9220618843

		2-3		96.9		3.0		90.7		2.8		97.3		3.0		87.8		1.9				70.5333333333		2.059695789		67.7016129032		3.4349449322		70.4166666667		2.1938829972		64.3709677419		2.8408945038

														*(p<0,001)				*(p<0,001)

		2-11		97.6		2.0		95.2		2.7		99.4		2.8		93.5		1.9

		12-15		70.5		2.1		67.7		3.4		70.4		2.2		64.4		2.8





		Пульсовий тиск				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		до		42		55		39		52		38		52		54		32		43		59		41		40		51		32		43		44.8666666667		42.0		47.0		46.5		41.5

		Босенко Константин		до		78		64		67		43		39		48		39		24		34		32		54		60		23		57		49		47.4		78.0		65.5		44.4		47.3

		Гончаренко Ростислав		до		35		61		40		39		43		33		33		24		41		37		51		46		50		48		54		42.3333333333		35.0		50.5		40.2		49.5

		Сидорець Максим		до		52		27		50		33		45		50		45		46		38		37		33		36		62		53		55		44.1333333333		52.0		38.5		40.4		51.5

		Снижко Евгений		до		50		26		28		39		28		31		29		29		39		30		43		72		40		44		38		37.7333333333		50.0		27.0		32.2		48.5

		Свердликова Катя		до		57		50		54		42		47		36		30		49		35		46		22		54		49		55		45		44.7333333333		57.0		52.0		41.1		50.8

		Борисова Жасмина		до		37		33		32		37		34		42		34		35		33		42		30		49		49		38		40		37.6666666667		37.0		32.5		35.2		44.0

		Витер Евгений		до		63		41		45		44		42		42		46		42		31		29		52		78		71		58		68		50.1333333333		63.0		43.0		41.4		68.8

		Величко Руслан		до		55		28		41		37		29		41		50		56		53		18		38		61		45		56		42		43.3333333333		55.0		34.5		39.1		51.0

		Бондаренко Едуард		до		42		55		39		52		38		52		54		32		43		59		41		40		51		32		43		44.8666666667		42.0		47.0		46.5		41.5

		Босенко Константин		до		78		64		67		43		39		48		39		24		34		32		54		60		23		57		49		47.4		78.0		65.5		44.4		47.3

		Гончаренко Ростислав		до		35		61		40		39		43		33		33		24		41		37		51		46		50		48		54		42.3333333333		35.0		50.5		40.2		49.5

		Сидорець Максим		до		52		27		50		33		45		50		45		46		38		37		33		36		62		53		55		44.1333333333		52.0		38.5		40.4		51.5

		Снижко Евгений		до		50		26		28		39		28		31		29		29		39		30		43		72		40		44		38		37.7333333333		50.0		27.0		32.2		48.5

		Свердликова Катя		до		57		50		54		42		47		36		30		49		35		46		22		54		49		55		45		44.7333333333		57.0		52.0		41.1		50.8

		Борисова Жасмина		до		37		33		32		37		34		42		34		35		33		42		30		49		49		38		40		37.6666666667		37.0		32.5		35.2		44.0

		Витер Евгений		до		63		41		45		44		42		42		46		42		31		29		52		78		71		58		68		50.1333333333		63.0		43.0		41.4		68.8

		Величко Руслан		до		55		28		41		37		29		41		50		56		53		18		38		61		45		56		42		43.3333333333		55.0		34.5		39.1		51.0

		Бондаренко Едуард		до		42		55		39		52		38		52		54		32		43		59		41		40		51		32		43		44.8666666667		42.0		47.0		46.5		41.5

		Босенко Константин		до		78		64		67		43		39		48		39		24		34		32		54		60		23		57		49		47.4		78.0		65.5		44.4		47.3

		Гончаренко Ростислав		до		35		61		40		39		43		33		33		24		41		37		51		46		50		48		54		42.3333333333		35.0		50.5		40.2		49.5

		Сидорець Максим		до		52		27		50		33		45		50		45		46		38		37		33		36		62		53		55		44.1333333333		52.0		38.5		40.4		51.5

		Снижко Евгений		до		50		26		28		39		28		31		29		29		39		30		43		72		40		44		38		37.7333333333		50.0		27.0		32.2		48.5

		Свердликова Катя		до		57		50		54		42		47		36		30		49		35		46		22		54		49		55		45		44.7333333333		57.0		52.0		41.1		50.8

		Борисова Жасмина		до		37		33		32		37		34		42		34		35		33		42		30		49		49		38		40		37.6666666667		37.0		32.5		35.2		44.0

		Витер Евгений		до		63		41		45		44		42		42		46		42		31		29		52		78		71		58		68		50.1333333333		63.0		43.0		41.4		68.8

		Величко Руслан		до		55		28		41		37		29		41		50		56		53		18		38		61		45		56		42		43.3333333333		55.0		34.5		39.1		51.0

		Свердликова Катя		до		57		50		54		42		47		36		30		49		35		46		22		54		49		55		45		44.7333333333		57.0		52.0		41.1		50.8

		Борисова Жасмина		до		37		33		32		37		34		42		34		35		33		42		30		49		49		38		40		37.6666666667		37.0		32.5		35.2		44.0

		Витер Евгений		до		63		41		45		44		42		42		46		42		31		29		52		78		71		58		68		50.1333333333		63.0		43.0		41.4		68.8

		Величко Руслан		до		55		28		41		37		29		41		50		56		53		18		38		61		45		56		42		43.3333333333		55.0		34.5		39.1		51.0

						52.2258064516		42.1612903226		43.8709677419		40.5806451613		38.2903225806		41.4838709677		40		38.4838709677		38.4838709677		36.2903225806		39.8064516129		55.8064516129		49.4838709677		49.3548387097		48.2903225806		43.6408602151		52.2		43.0		39.9		50.7

		Пульсовий тиск				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		после		35		47		51		45		43		15		46		35		33		43		42		47		40		48		40		40.6666666667		35.0		49.0		40.0		43.8

		Босенко Константин		после		49		50		60		45		49		46		21		27		42		32		32		54		63		66		70		47.0666666667		49.0		55.0		40.4		63.3

		Гончаренко Ростислав		после		42		47		45		38		34		19		47		49		38		30		43		47		36		48		50		40.8666666667		42.0		46.0		39.0		45.3

		Сидорець Максим		после		47		40		42		30		28		47		46		46		30		32		49		70		63		70		61		46.7333333333		47.0		41.0		39.0		66.0

		Снижко Евгений		после		40		47		43		34		15		46		29		25		39		35		27		42		41		48		43		36.9333333333		40.0		45.0		34.0		43.5

		Свердликова Катя		после		60		46		64		49		45		39		51		52		43		48		47		64		65		45		71		52.6		60.0		55.0		48.4		61.3

		Борисова Жасмина		после		45		34		63		46		36		33		44		33		41		38		28		38		47		32		37		39.6666666667		45.0		48.5		39.6		38.5

		Витер Евгений		после		69		53		53		42		36		43		54		53		42		69		37		68		71		74		71		55.6666666667		69.0		53.0		48.2		71.0

		Величко Руслан		после		57		97		56		45		42		45		40		19		36		37		37		51		60		48		50		48		57.0		76.5		45.4		52.3

		Бондаренко Едуард		после		35		47		51		45		43		15		46		35		33		43		42		47		40		48		40		40.6666666667		35.0		49.0		40.0		43.8

		Босенко Константин		после		49		50		60		45		49		46		21		27		42		32		32		54		63		66		70		47.0666666667		49.0		55.0		40.4		63.3

		Гончаренко Ростислав		после		42		47		45		38		34		19		47		49		38		30		43		47		36		48		50		40.8666666667		42.0		46.0		39.0		45.3

		Сидорець Максим		после		47		40		42		30		28		47		46		46		30		32		49		70		63		70		61		46.7333333333		47.0		41.0		39.0		66.0

		Снижко Евгений		после		40		47		43		34		15		46		29		25		39		35		27		42		41		48		43		36.9333333333		40.0		45.0		34.0		43.5

		Свердликова Катя		после		60		46		64		49		45		39		51		52		43		48		47		64		65		45		71		52.6		60.0		55.0		48.4		61.3

		Борисова Жасмина		после		45		34		63		46		36		33		44		33		41		38		28		38		47		32		37		39.6666666667		45.0		48.5		39.6		38.5

		Витер Евгений		после		69		53		53		42		36		43		54		53		42		69		37		68		71		74		71		55.6666666667		69.0		53.0		48.2		71.0

		Величко Руслан		после		57		97		56		45		42		45		40		19		36		37		37		51		60		48		50		48		57.0		76.5		45.4		52.3

		Бондаренко Едуард		после		35		47		51		45		43		15		46		35		33		43		42		47		40		48		40		40.6666666667		35.0		49.0		40.0		43.8

		Босенко Константин		после		49		50		60		45		49		46		21		27		42		32		32		54		63		66		70		47.0666666667		49.0		55.0		40.4		63.3

		Гончаренко Ростислав		после		42		47		45		38		34		19		47		49		38		30		43		47		36		48		50		40.8666666667		42.0		46.0		39.0		45.3

		Сидорець Максим		после		47		40		42		30		28		47		46		46		30		32		49		70		63		70		61		46.7333333333		47.0		41.0		39.0		66.0

		Снижко Евгений		после		40		47		43		34		15		46		29		25		39		35		27		42		41		48		43		36.9333333333		40.0		45.0		34.0		43.5

		Свердликова Катя		после		60		46		64		49		45		39		51		52		43		48		47		64		65		45		71		52.6		60.0		55.0		48.4		61.3

		Борисова Жасмина		после		45		34		63		46		36		33		44		33		41		38		28		38		47		32		37		39.6666666667		45.0		48.5		39.6		38.5

		Витер Евгений		после		69		53		53		42		36		43		54		53		42		69		37		68		71		74		71		55.6666666667		69.0		53.0		48.2		71.0

		Величко Руслан		после		57		97		56		45		42		45		40		19		36		37		37		51		60		48		50		48		57.0		76.5		45.4		52.3

		Свердликова Катя		после		60		46		64		49		45		39		51		52		43		48		47		64		65		45		71		52.6		60.0		55.0		48.4		61.3

		Борисова Жасмина		после		45		34		63		46		36		33		44		33		41		38		28		38		47		32		37		39.6666666667		45.0		48.5		39.6		38.5

		Витер Евгений		после		69		53		53		42		36		43		54		53		42		69		37		68		71		74		71		55.6666666667		69.0		53.0		48.2		71.0

		Величко Руслан		после		57		97		56		45		42		45		40		19		36		37		37		51		60		48		50		48		57.0		76.5		45.4		52.3

						50.4193548387		52.0322580645		53.7741935484		42.064516129		36.8709677419		37.3870967742		42.6774193548		37.8709677419		38.5161290323		41.4193548387		37.9032258065		53.6774193548		54.8709677419		52.7741935484		55.0967741935		45.823655914		50.4		52.9		42.1		54.1





		ПАТ		До								Після										ПАТ		До								Після										До				Після

				Контрольна група				Основна група				Контрольна група				Основна група								Контрольна група				Основна група				Контрольна група				Основна група						Контрольна група		Основна група		Контрольна група		Основна група

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m				хв		М		m		М		m		М		m		М		m				47.7		52.2258064516		47.2666666667		50.4193548387

		1.0		47.7		2.2		52.2		2.3		47.3		1.8		50.4		1.9				1		47.7		2.219117563		52.2258064516		2.2541286743		47.2666666667		1.7997019762		50.4193548387		1.8926991556				41.5666666667		42.1612903226		43.2666666667		52.0322580645

																						2		41.5666666667		2.6194161556		42.1612903226		2.508521723		43.2666666667		2.4931784327		52.0322580645		3.3138626622				46.2333333333		43.8709677419		39.6666666667		53.7741935484

		2.0		41.6		2.6		42.2		2.5		43.3		2.5		52.0		3.3				3		46.2333333333		4.1430410657		43.8709677419		1.9678829493		39.6666666667		2.1476174092		53.7741935484		1.4351274174				45.2666666667		40.5806451613		41.3666666667		42.064516129

								#(p<0,05)						*(p<0,05)		#(p<0,05)		*(p<0,05)				4		45.2666666667		3.4610918925		40.5806451613		0.9001483672		41.3666666667		2.1900943838		42.064516129		1.0482299303				40.9		38.2903225806		42.2		36.8709677419

		3.0		46.2		4.1		43.9		2.0		39.7		2.1		53.8		1.4				5		40.9		2.2046711121		38.2903225806		1.1815731707		42.2		2.1710742084		36.8709677419		1.6802085991				41.8		41.4838709677		42.4333333333		37.3870967742

								#(p<0,001)						*(p<0,001)		#(p<0,001)		*(p<0,001)				6		41.8		2.1114901858		41.4838709677		1.202927404		42.4333333333		1.9462214103		37.3870967742		1.990664999				42.3666666667		40		45.5666666667		42.6774193548

		4.0		45.3		3.5		40.6		0.9		41.4		2.2		42.1		1.0				7		42.3666666667		2.8139567322		40		1.5602591458		45.5666666667		2.9348024012		42.6774193548		1.7715718655				43.3		38.4838709677		38.8333333333		37.8709677419

																						8		43.3		2.991616639		38.4838709677		1.9652196067		38.8333333333		1.9716865605		37.8709677419		2.2431458016				39.5666666667		38.4838709677		43.4333333333		38.5161290323

		5.0		40.9		2.2		38.3		1.2		42.2		2.2		36.9		1.7				9		39.5666666667		2.0936045655		38.4838709677		1.2171454068		43.4333333333		2.3817714519		38.5161290323		0.7518735992				39.5		36.2903225806		39.4666666667		41.4193548387

																						10		39.5		2.9922313206		36.2903225806		2.0167009941		39.4666666667		2.1680720464		41.4193548387		2.1740276252				39.9333333333		39.8064516129		45.5666666667		37.9032258065

		6.0		41.8		2.1		41.5		1.2		42.4		1.9		37.4		2.0				11		39.9333333333		1.8550541916		39.8064516129		1.9162123004		45.5666666667		3.2215807262		37.9032258065		1.3475224887				47.7		55.8064516129		47.1333333333		53.6774193548

																						12		47.7		2.2438421482		55.8064516129		2.3941772353		47.1333333333		1.9615460319		53.6774193548		2.0039676219				50.8		49.4838709677		50.6666666667		54.8709677419

		7.0		42.4		2.8		40.0		1.6		45.6		2.9		42.7		1.8				13		50.8		2.3011241631		49.4838709677		2.2684706457		50.6666666667		1.8713406181		54.8709677419		2.2020234758				48.6333333333		49.3548387097		46.9333333333		52.7741935484

																						14		48.6333333333		2.1509064293		49.3548387097		1.5825312425		46.9333333333		1.9993868792		52.7741935484		2.4277560228				48.5		48.2903225806		48		55.0967741935

		8.0		43.3		3.0		38.5		2.0		38.8		2.0		37.9		2.2				15		48.5		2.0798706856		48.2903225806		1.6932462608		48		2.0561094832		55.0967741935		2.4116004763

																																										к						о

		9.0		39.6		2.1		38.5		1.2		43.4		2.4		38.5		0.8																								До		Після				До		Після

																																										47.7		47.2666666667				52.2258064516		50.4193548387

		10.0		39.5		3.0		36.3		2.0		39.5		2.2		41.4		2.2																								41.5666666667		43.2666666667				42.1612903226		52.0322580645

																																										46.2333333333		39.6666666667				43.8709677419		53.7741935484

		11.0		39.9		1.9		39.8		1.9		45.6		3.2		37.9		1.3																								45.2666666667		41.3666666667				40.5806451613		42.064516129

														*(p<0,05)				*(p<0,05)																								40.9		42.2				38.2903225806		36.8709677419

		12.0		47.7		2.2		55.8		2.4		47.1		2.0		53.7		2.0																								41.8		42.4333333333				41.4838709677		37.3870967742

						*(p<0,05)				*(p<0,05)				*(p<0,05)				*(p<0,05)																								42.3666666667		45.5666666667				40		42.6774193548

		13.0		50.8		2.3		49.5		2.3		50.7		1.9		54.9		2.2																								43.3		38.8333333333				38.4838709677		37.8709677419

																																										39.5666666667		43.4333333333				38.4838709677		38.5161290323

		14.0		48.6		2.2		49.4		1.6		46.9		2.0		52.8		2.4																								39.5		39.4666666667				36.2903225806		41.4193548387

																																										39.9333333333		45.5666666667				39.8064516129		37.9032258065

		15.0		48.5		2.1		48.3		1.7		48.0		2.1		55.1		2.4																								47.7		47.1333333333				55.8064516129		53.6774193548

								#(p<0,05)						*(p<0,05)		#(p<0,05)		*(p<0,05)																								50.8		50.6666666667				49.4838709677		54.8709677419

																																										48.6333333333		46.9333333333				49.3548387097		52.7741935484

																																										48.5		48				48.2903225806		55.0967741935





		



Контрольна група

Основна група



		



Контрольна група

Основна група



		



До

Після



		



До

Після



																*		к

																#		до

				К				О

				М		m		М		m

		Вік		14.7		0.4238574907		14.2258064516		0.3843992028





		ПАТ		До								Після										47.7		2.219117563		52.2258064516		2.2541286743		47.2666666667		1.7997019762		50.4193548387		1.8926991556

				К				О				К				О						43.9		2.942006509		43.0161290323		1.9724560138		41.4666666667		1.8648184611		52.9032258065		1.8365201074

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m				42.0433333333		1.870912761		39.9451612903		0.7153740086		42.18		1.5630018275		42.0516129032		0.8376088723

		1		47.7		2.2		52.2		2.3		47.3		1.8		50.4		1.9				48.9083333333		1.9389935227		50.7338709677		1.3886993743		48.1833333333		1.7107223273		54.1048387097		2.0487267943

		2-3		43.9		2.9		43.0		2.0		41.5		1.9		52.9		1.8

								#(p<0,001)						*(p<0,001)		#(p<0,001)		*(p<0,001)

		2-11		42.0		1.9		39.9		0.7		42.2		1.6		42.1		0.8

		12-15		48.9		1.9		50.7		1.4		48.2		1.7		54.1		2.0

														*(p<0,05)				*(p<0,05)





		САТ		до								після												*		к		о

				К				О				К				о				О				#		до		после

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m		М		m

		1		114.9		2.8		116.9		2.9		113.4		2.5		115.2		2.5		115.2		1.9														после

																										114.9		2.8032616471		116.8709677419		2.8855375137				113.4333333333		2.4685066142		115.1612903226		1.9109738407

		2-3		112.7		3.4		108.6		2.7		109.0		2.7		117.1		2.7		117.1		1.7				112.6833333333		3.4365750236		108.6451612903		2.7484300062				108.9666666667		2.7394450874		117.0967741935		1.6530225419

								#(p<0,05)										*(p<0,05)		#(p<0,05)		*(p<0,05)				110.7666666667		2.8359568652		108.0774193548		1.8120250044				109.7666666667		2.494404466		109.1903225806		1.4340434963

		2-11		110.8		2.8		108.1		1.8		109.8		2.5		109.2		2.5		109.2		1.4				114.6083333333		2.4796494507		115.2661290323		1.9174473218				113.625		2.0894078108		113.8225806452		2.209710776

		12-15		114.6		2.5		115.3		1.9		113.6		2.1		113.8		2.1		113.8		2.2				114.9		2.8032616471		116.8709677419		2.8855375137				113.4333333333		2.4685066142		115.1612903226		1.9109738407

																										112.6833333333		3.4365750236		108.6451612903		2.7484300062				108.9666666667		2.7394450874		117.0967741935		1.6530225419

																										110.7666666667		2.8359568652		108.0774193548		1.8120250044				109.7666666667		2.494404466		109.1903225806		1.4340434963

																										114.6083333333		2.4796494507		115.2661290323		1.9174473218				113.625		2.0894078108		113.8225806452		2.209710776

																						к		о

																						до		после

																						m		о

		ЧСС		До								Після

				к				о				к				о

		хв		М		m		М		m		М		m		М

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		Пульсовий тиск		До								Після

				к				о				к				о

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		114.9		2.8		116.9		2.9		113.4		2.5		115.2		1.9

		110.5		3.4		105.8		3.1		110.9		3.4		115.9		2.9

						#(p<0,05)								#(p<0,05)

		114.9		4.4		111.5		2.6		107.1		2.8		118.3		1.9

						#(p<0,05)						*(p<0,05)		#(p<0,05)		*(p<0,05)

		114.5		4.1		110.4		2.0		110.0		3.2		110.2		1.9

		109.1		3.0		106.8		2.4		109.3		3.0		106.4		2.2

		111.4		3.3		109.7		1.7		109.2		2.8		104.5		1.9

						#(p<0,05)								#(p<0,05)

		110.1		3.4		108.5		2.3		112.3		3.3		110.2		1.5

		109.8		3.4		106.6		2.3		107.4		2.8		104.4		2.3

		106.8		3.0		107.4		0.7		110.2		3.1		105.8		2.0

		110.2		3.4		106.4		2.2		106.0		3.0		110.4		2.7

		110.4		3.0		107.7		2.8		115.2		3.7		105.9		1.6

												*(p<0,05)				*(p<0,05)

		114.5		2.7		119.9		2.8		114.1		2.1		114.0		2.6

		116.3		2.6		112.5		2.4		114.3		2.2		114.3		2.2

		114.3		2.5		115.7		2.1		112.1		2.3		112.1		2.8

		113.3		2.7		113.0		2.1		114.0		2.3		114.9		2.1





		ДАТ		До								Після

				К				О				К				О

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m		до		67.2		1.5		64.6		1.2

		1		67.2		1.5		64.6		1.2		66.2		1.8		64.7		1.1				68.8		1.7		65.6		1.5

																						68.7		1.6		68.1		1.5

		2-3		68.8		1.7		65.6		1.5		67.5		1.8		64.2		1.4				65.7		1.3		64.5		1.3

																				після

		2-11		68.7		1.6		68.1		1.5		67.6		1.4		67.1		1.2				66.2		1.8		64.7		1.1				66.2		1.8		64.7		1.1

																						67.5		1.8		64.2		1.4

		12-15		65.7		1.3		64.5		1.3		65.4		1.1		59.7		1.2				67.6		1.4		67.1		1.2				67.5		1.8		64.2		1.4

								#(p<0,01)						*(p<0,001)		#(p<0,01)		*(p<0,001)				65.4		1.1		59.7		1.2

																																67.6		1.4		67.1		1.2

																																65.4		1.1		59.7		1.2





		Варіанти КОП				Контрольна				Основна

						група				група								Варіанти КОП		Контрольна група		Основна група

		До лікування		Після лікування		абс		%		абс		%						асимпатикотонічний-асимпатикотонічний		60		32.3

		Асимпатикотонічний		Асимпатикотонічний		18		60		10		32.3						асимпатикотонічний-астеносимпатичний		10		0

		Асимпатикотонічний		Астеносимпатичний		3		10		-		-						асимпатикотонічний-симпатоастенічний		6.7		61.3

		Асимпатикотонічний		Симпатоастенічний		2		6.7		19		61.3						астеносимпатичний-асимпатикотонічний		6.7		0

		Астеносимпатичний		Асимпатикотонічний		2		6.7		-		-						симпатоастенічний-асимпатикотонічний		6.7		0

		Симпатоастенічний		Асимпатикотонічний		2		6.7		-		-						гіпердіастолічний-гіпердіастолічний		3.3		0

		Гіпердіастолічний		Гіпердіастолічний		1		3.3		-		-						гіпердіастолічний-асимпатикотонічний		3.3		0

		Гіпердіастолічний		Асимпатикотонічний		1		3.3		-		-						симпатоастенічний-астеносимпатичний		3.3		0

		Симпатоастенічний		Астеносимпатичний		1		3.3		-		-						симпатоастенічний-симпатоастенічний		0		6.5

		Симпатоастенічний		Симпатоастенічний		-		-		2		6.5

						18		60		9.0971765229		10		32.2580645161		8.5346816486

						2		6.6666666667		4.6320555585		19		61.2903225806		8.8929346788
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Мал. 4.14. Показники САТ в основній групі до та після лікування.
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		52.2258064516		50.4193548387

		42.1612903226		52.0322580645

		43.8709677419		53.7741935484



До

Після



САТ

		САД				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		до		116		118		109		119		99		114		116		103		105		117		99		116		123		104		112		111.3333333333		116		113.5		109.9		113.75

		Босенко Константин		до		154		136		139		124		126		126		126		111		108		123		131		135		95		137		126		126.4666666667		154		137.5		125		123.25

		Гончаренко Ростислав		до		101		115		101		104		111		103		95		86		109		104		114		113		108		115		115		106.2666666667		101		108		104.2		112.75

		Сидорець Максим		до		118		89		110		104		113		114		115		116		109		104		104		105		129		121		126		111.8		118		99.5		107.8		120.25

		Снижко Евгений		до		112		98		109		111		96		102		100		100		109		105		121		142		114		113		110		109.4666666667		112		103.5		105.1		119.75

		Свердликова Катя		до		112		115		124		112		117		108		95		116		106		111		88		112		108		108		101		108.8666666667		112		119.5		109.2		107.25

		Борисова Жасмина		до		97		87		90		96		94		96		96		88		99		97		89		98		100		99		98		94.9333333333		97		88.5		93.2		98.75

		Витер Евгений		до		133		119		125		128		122		122		128		125		111		119		128		143		135		132		131		126.7333333333		133		122		122.7		135.25

		Величко Руслан		до		113		82		99		98		86		105		108		110		111		83		103		118		102		115		104		102.4666666667		113		90.5		98.5		109.75

		Бондаренко Едуард		до		116		118		109		119		99		114		116		103		105		117		99		116		123		104		112		111.3333333333		116		113.5		109.9		113.75

		Босенко Константин		до		154		136		139		124		126		126		126		111		108		123		131		135		95		137		126		126.4666666667		154		137.5		125		123.25

		Гончаренко Ростислав		до		101		115		101		104		111		103		95		86		109		104		114		113		108		115		115		106.2666666667		101		108		104.2		112.75

		Сидорець Максим		до		118		89		110		104		113		114		115		116		109		104		104		105		129		121		126		111.8		118		99.5		107.8		120.25

		Снижко Евгений		до		112		98		109		111		96		102		100		100		109		105		121		142		114		113		110		109.4666666667		112		103.5		105.1		119.75

		Свердликова Катя		до		112		115		124		112		117		108		95		116		106		111		88		112		108		108		101		108.8666666667		112		119.5		109.2		107.25

		Борисова Жасмина		до		97		87		90		96		94		96		96		88		99		97		89		98		100		99		98		94.9333333333		97		88.5		93.2		98.75

		Витер Евгений		до		133		119		125		128		122		122		128		125		111		119		128		143		135		132		131		126.7333333333		133		122		122.7		135.25

		Величко Руслан		до		113		82		99		98		86		105		108		110		111		83		103		118		102		115		104		102.4666666667		113		90.5		98.5		109.75

		Бондаренко Едуард		до		116		118		109		119		99		114		116		103		105		117		99		116		123		104		112		111.3333333333		116		113.5		109.9		113.75

		Босенко Константин		до		154		136		139		124		126		126		126		111		108		123		131		135		95		137		126		126.4666666667		154		137.5		125		123.25

		Гончаренко Ростислав		до		101		115		101		104		111		103		95		86		109		104		114		113		108		115		115		106.2666666667		101		108		104.2		112.75

		Сидорець Максим		до		118		89		110		104		113		114		115		116		109		104		104		105		129		121		126		111.8		118		99.5		107.8		120.25

		Снижко Евгений		до		112		98		109		111		96		102		100		100		109		105		121		142		114		113		110		109.4666666667		112		103.5		105.1		119.75

		Свердликова Катя		до		112		115		124		112		117		108		95		116		106		111		88		112		108		108		101		108.8666666667		112		119.5		109.2		107.25

		Борисова Жасмина		до		97		87		90		96		94		96		96		88		99		97		89		98		100		99		98		94.9333333333		97		88.5		93.2		98.75

		Витер Евгений		до		133		119		125		128		122		122		128		125		111		119		128		143		135		132		131		126.7333333333		133		122		122.7		135.25

		Величко Руслан		до		113		82		99		98		86		105		108		110		111		83		103		118		102		115		104		102.4666666667		113		90.5		98.5		109.75

		Свердликова Катя		до		112		115		124		112		117		108		95		116		106		111		88		112		108		108		101		108.8666666667		112		119.5		109.2		107.25

		Борисова Жасмина		до		97		87		90		96		94		96		96		88		99		97		89		98		100		99		98		94.9333333333		97		88.5		93.2		98.75

		Витер Евгений		до		133		119		125		128		122		122		128		125		111		119		128		143		135		132		131		126.7333333333		133		122		122.7		135.25

		Величко Руслан		до		113		82		99		98		86		105		108		110		111		83		103		118		102		115		104		102.4666666667		113		90.5		98.5		109.75

						116.8709677419		105.8064516129		111.4838709677		110.3870967742		106.8064516129		109.7096774194		108.5161290323		106.5806451613		107.3548387097		106.4193548387		107.7096774194		119.9032258065		112.4838709677		115.6774193548		113		110.5806451613		116.8709677419		108.6451612903		108.0774193548		115.2661290323

		САД				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		после		104		109		115		115		111		93		111		107		101		112		104		120		117		117		119		110.3333333333		104		112		107.8		118.25

		Босенко Константин		после		128		124		136		122		128		124		105		107		119		112		108		124		128		133		129		121.8		128		130		118.5		128.5

		Гончаренко Ростислав		после		115		118		124		118		106		100		114		117		110		108		124		113		100		120		112		113.2666666667		115		121		113.9		111.25

		Сидорець Максим		после		107		101		98		94		89		98		99		107		94		94		103		125		117		122		119		104.4666666667		107		99.5		97.7		120.75

		Снижко Евгений		после		100		115		116		104		89		112		99		97		92		97		95		89		94		102		102		100.2		100		115.5		101.6		96.75

		Свердликова Катя		после		124		121		127		127		121		114		121		124		123		122		116		128		124		102		125		121.2666666667		124		124		121.6		119.75

		Борисова Жасмина		после		105		94		125		109		95		89		109		92		101		97		95		93		102		85		97		99.2		105		109.5		100.6		94.25

		Витер Евгений		после		130		109		116		105		107		105		122		109		114		141		104		128		129		132		128		118.6		130		112.5		113.2		129.25

		Величко Руслан		после		118		149		107		98		109		107		106		83		95		103		105		106		114		104		105		107.2666666667		118		128		106.2		107.25

		Бондаренко Едуард		после		104		109		115		115		111		93		111		107		101		112		104		120		117		117		119		110.3333333333		104		112		107.8		118.25

		Босенко Константин		после		128		124		136		122		128		124		105		107		119		112		108		124		128		133		129		121.8		128		130		118.5		128.5

		Гончаренко Ростислав		после		115		118		124		118		106		100		114		117		110		108		124		113		100		120		112		113.2666666667		115		121		113.9		111.25

		Сидорець Максим		после		107		101		98		94		89		98		99		107		94		94		103		125		117		122		119		104.4666666667		107		99.5		97.7		120.75

		Снижко Евгений		после		100		115		116		104		89		112		99		97		92		97		95		89		94		102		102		100.2		100		115.5		101.6		96.75

		Свердликова Катя		после		124		121		127		127		121		114		121		124		123		122		116		128		124		102		125		121.2666666667		124		124		121.6		119.75

		Борисова Жасмина		после		105		94		125		109		95		89		109		92		101		97		95		93		102		85		97		99.2		105		109.5		100.6		94.25

		Витер Евгений		после		130		109		116		105		107		105		122		109		114		141		104		128		129		132		128		118.6		130		112.5		113.2		129.25

		Величко Руслан		после		118		149		107		98		109		107		106		83		95		103		105		106		114		104		105		107.2666666667		118		128		106.2		107.25

		Бондаренко Едуард		после		104		109		115		115		111		93		111		107		101		112		104		120		117		117		119		110.3333333333		104		112		107.8		118.25

		Босенко Константин		после		128		124		136		122		128		124		105		107		119		112		108		124		128		133		129		121.8		128		130		118.5		128.5

		Гончаренко Ростислав		после		115		118		124		118		106		100		114		117		110		108		124		113		100		120		112		113.2666666667		115		121		113.9		111.25

		Сидорець Максим		после		107		101		98		94		89		98		99		107		94		94		103		125		117		122		119		104.4666666667		107		99.5		97.7		120.75

		Снижко Евгений		после		100		115		116		104		89		112		99		97		92		97		95		89		94		102		102		100.2		100		115.5		101.6		96.75

		Свердликова Катя		после		124		121		127		127		121		114		121		124		123		122		116		128		124		102		125		121.2666666667		124		124		121.6		119.75

		Борисова Жасмина		после		105		94		125		109		95		89		109		92		101		97		95		93		102		85		97		99.2		105		109.5		100.6		94.25

		Витер Евгений		после		130		109		116		105		107		105		122		109		114		141		104		128		129		132		128		118.6		130		112.5		113.2		129.25

		Величко Руслан		после		118		149		107		98		109		107		106		83		95		103		105		106		114		104		105		107.2666666667		118		128		106.2		107.25

		Свердликова Катя		после		124		121		127		127		121		114		121		124		123		122		116		128		124		102		125		121.2666666667		124		124		121.6		119.75

		Борисова Жасмина		после		105		94		125		109		95		89		109		92		101		97		95		93		102		85		97		99.2		105		109.5		100.6		94.25

		Витер Евгений		после		130		109		116		105		107		105		122		109		114		141		104		128		129		132		128		118.6		130		112.5		113.2		129.25

		Величко Руслан		после		118		149		107		98		109		107		106		83		95		103		105		106		114		104		105		107.2666666667		118		128		106.2		107.25

						115.1612903226		115.9032258065		118.2903225806		110.1612903226		106.3548387097		104.5483870968		110.1935483871		104.4193548387		105.8064516129		110.3548387097		105.8709677419		113.9677419355		114.3225806452		112.064516129		114.935483871		110.823655914		115.1612903226		117.0967741935		109.1903225806		113.8225806452

		Контрольна група						До		Після

		113.4						116.9		114.9

		110.9						105.8		110.5

		107.1						111.5		114.9

		110		114.5

		109.3		109.1

		109.2		111.4

		112.3		110.1

		107.4		109.8

		110.2		106.8

		106		110.2

		115.2		110.4

		114.1		114.5

		114.3		116.3

		112.1		114.3

		114		113.3





САТ

		



до

до



ДАТ

		



До

Після



ДАТ роз

		ДАД				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		до		74		63		70		67		61		62		62		71		62		58		58		76		72		72		69		66.4666666667		74.0		66.5		63.4		72.3

		Босенко Константин		до		76		72		72		81		87		78		87		87		74		91		77		75		72		80		77		79.0666666667		76.0		72.0		80.6		76.0

		Гончаренко Ростислав		до		66		54		61		65		68		70		62		62		68		67		63		67		58		67		61		63.9333333333		66.0		57.5		64.0		63.3

		Сидорець Максим		до		66		62		60		71		68		64		70		70		71		67		71		69		67		68		71		67.6666666667		66.0		61.0		67.4		68.8

		Снижко Евгений		до		62		72		81		72		68		71		71		71		70		75		78		70		74		69		72		71.7333333333		62.0		76.5		72.9		71.3

		Свердликова Катя		до		55		65		70		70		70		72		65		67		71		65		66		58		59		53		56		64.1333333333		55.0		67.5		68.1		56.5

		Борисова Жасмина		до		60		54		58		59		60		54		62		53		66		55		59		49		51		61		58		57.2666666667		60.0		56.0		58.0		54.8

		Витер Евгений		до		70		78		80		84		80		80		82		83		80		90		76		65		64		74		63		76.6		70.0		79.0		81.3		66.5

		Величко Руслан		до		58		54		58		61		57		64		58		54		58		65		65		57		57		59		62		59.1333333333		58.0		56.0		59.4		58.8

		Бондаренко Едуард		до		74		63		70		67		61		62		62		71		62		58		58		76		72		72		69		66.4666666667		74.0		66.5		63.4		72.3

		Босенко Константин		до		76		72		72		81		87		78		87		87		74		91		77		75		72		80		77		79.0666666667		76.0		72.0		80.6		76.0

		Гончаренко Ростислав		до		66		54		61		65		68		70		62		62		68		67		63		67		58		67		61		63.9333333333		66.0		57.5		64.0		63.3

		Сидорець Максим		до		66		62		60		71		68		64		70		70		71		67		71		69		67		68		71		67.6666666667		66.0		61.0		67.4		68.8

		Снижко Евгений		до		62		72		81		72		68		71		71		71		70		75		78		70		74		69		72		71.7333333333		62.0		76.5		72.9		71.3

		Свердликова Катя		до		55		65		70		70		70		72		65		67		71		65		66		58		59		53		56		64.1333333333		55.0		67.5		68.1		56.5

		Борисова Жасмина		до		60		54		58		59		60		54		62		53		66		55		59		49		51		61		58		57.2666666667		60.0		56.0		58.0		54.8

		Витер Евгений		до		70		78		80		84		80		80		82		83		80		90		76		65		64		74		63		76.6		70.0		79.0		81.3		66.5

		Величко Руслан		до		58		54		58		61		57		64		58		54		58		65		65		57		57		59		62		59.1333333333		58.0		56.0		59.4		58.8

		Бондаренко Едуард		до		74		63		70		67		61		62		62		71		62		58		58		76		72		72		69		66.4666666667		74.0		66.5		63.4		72.3

		Босенко Константин		до		76		72		72		81		87		78		87		87		74		91		77		75		72		80		77		79.0666666667		76.0		72.0		80.6		76.0

		Гончаренко Ростислав		до		66		54		61		65		68		70		62		62		68		67		63		67		58		67		61		63.9333333333		66.0		57.5		64.0		63.3

		Сидорець Максим		до		66		62		60		71		68		64		70		70		71		67		71		69		67		68		71		67.6666666667		66.0		61.0		67.4		68.8

		Снижко Евгений		до		62		72		81		72		68		71		71		71		70		75		78		70		74		69		72		71.7333333333		62.0		76.5		72.9		71.3

		Свердликова Катя		до		55		65		70		70		70		72		65		67		71		65		66		58		59		53		56		64.1333333333		55.0		67.5		68.1		56.5

		Борисова Жасмина		до		60		54		58		59		60		54		62		53		66		55		59		49		51		61		58		57.2666666667		60.0		56.0		58.0		54.8

		Витер Евгений		до		70		78		80		84		80		80		82		83		80		90		76		65		64		74		63		76.6		70.0		79.0		81.3		66.5

		Величко Руслан		до		58		54		58		61		57		64		58		54		58		65		65		57		57		59		62		59.1333333333		58.0		56.0		59.4		58.8

		Свердликова Катя		до		55		65		70		70		70		72		65		67		71		65		66		58		59		53		56		64.1333333333		55.0		67.5		68.1		56.5

		Борисова Жасмина		до		60		54		58		59		60		54		62		53		66		55		59		49		51		61		58		57.2666666667		60.0		56.0		58.0		54.8

		Витер Евгений		до		70		78		80		84		80		80		82		83		80		90		76		65		64		74		63		76.6		70.0		79.0		81.3		66.5

		Величко Руслан		до		58		54		58		61		57		64		58		54		58		65		65		57		57		59		62		59.1333333333		58.0		56.0		59.4		58.8

						64.6		63.6		67.6		69.8		68.5		68.2		68.5		68.1		68.9		70.1		67.9		64.1		63.0		66.3		64.7		66.9		64.6		65.6		68.1		64.5

		ДАД				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		после		69		62		64		70		68		78		65		72		68		69		62		73		77		69		79		69.6666666667		69.0		63.0		67.8		74.5

		Босенко Константин		после		79		74		76		77		79		78		84		80		77		80		76		70		65		67		59		74.7333333333		79.0		75.0		78.1		65.3

		Гончаренко Ростислав		после		73		71		79		80		72		81		67		68		72		78		81		66		64		72		62		72.4		73.0		75.0		74.9		66.0

		Сидорець Максим		после		60		61		56		64		61		51		53		61		64		62		54		55		54		52		58		57.7333333333		60.0		58.5		58.7		54.8

		Снижко Евгений		после		60		68		73		70		74		66		70		72		53		62		68		47		53		54		59		63.2666666667		60.0		70.5		67.6		53.3

		Свердликова Катя		после		64		75		63		78		76		75		70		72		80		74		69		64		59		57		54		68.6666666667		64.0		69.0		73.2		58.5

		Борисова Жасмина		после		60		60		62		63		59		56		65		59		60		59		67		55		55		53		60		59.5333333333		60.0		61.0		61.0		55.8

		Витер Евгений		после		61		56		63		63		71		62		68		56		72		72		67		60		58		58		57		62.9333333333		61.0		59.5		65.0		58.3

		Величко Руслан		после		61		52		51		53		67		62		66		64		59		66		68		55		54		56		55		59.2666666667		61.0		51.5		60.8		55.0

		Бондаренко Едуард		после		69		62		64		70		68		78		65		72		68		69		62		73		77		69		79		69.6666666667		69.0		63.0		67.8		74.5

		Босенко Константин		после		79		74		76		77		79		78		84		80		77		80		76		70		65		67		59		74.7333333333		79.0		75.0		78.1		65.3

		Гончаренко Ростислав		после		73		71		79		80		72		81		67		68		72		78		81		66		64		72		62		72.4		73.0		75.0		74.9		66.0

		Сидорець Максим		после		60		61		56		64		61		51		53		61		64		62		54		55		54		52		58		57.7333333333		60.0		58.5		58.7		54.8

		Снижко Евгений		после		60		68		73		70		74		66		70		72		53		62		68		47		53		54		59		63.2666666667		60.0		70.5		67.6		53.3

		Свердликова Катя		после		64		75		63		78		76		75		70		72		80		74		69		64		59		57		54		68.6666666667		64.0		69.0		73.2		58.5

		Борисова Жасмина		после		60		60		62		63		59		56		65		59		60		59		67		55		55		53		60		59.5333333333		60.0		61.0		61.0		55.8

		Витер Евгений		после		61		56		63		63		71		62		68		56		72		72		67		60		58		58		57		62.9333333333		61.0		59.5		65.0		58.3

		Величко Руслан		после		61		52		51		53		67		62		66		64		59		66		68		55		54		56		55		59.2666666667		61.0		51.5		60.8		55.0

		Бондаренко Едуард		после		69		62		64		70		68		78		65		72		68		69		62		73		77		69		79		69.6666666667		69.0		63.0		67.8		74.5

		Босенко Константин		после		79		74		76		77		79		78		84		80		77		80		76		70		65		67		59		74.7333333333		79.0		75.0		78.1		65.3

		Гончаренко Ростислав		после		73		71		79		80		72		81		67		68		72		78		81		66		64		72		62		72.4		73.0		75.0		74.9		66.0

		Сидорець Максим		после		60		61		56		64		61		51		53		61		64		62		54		55		54		52		58		57.7333333333		60.0		58.5		58.7		54.8

		Снижко Евгений		после		60		68		73		70		74		66		70		72		53		62		68		47		53		54		59		63.2666666667		60.0		70.5		67.6		53.3

		Свердликова Катя		после		64		75		63		78		76		75		70		72		80		74		69		64		59		57		54		68.6666666667		64.0		69.0		73.2		58.5

		Борисова Жасмина		после		60		60		62		63		59		56		65		59		60		59		67		55		55		53		60		59.5333333333		60.0		61.0		61.0		55.8

		Витер Евгений		после		61		56		63		63		71		62		68		56		72		72		67		60		58		58		57		62.9333333333		61.0		59.5		65.0		58.3

		Величко Руслан		после		61		52		51		53		67		62		66		64		59		66		68		55		54		56		55		59.2666666667		61.0		51.5		60.8		55.0

		Свердликова Катя		после		64		75		63		78		76		75		70		72		80		74		69		64		59		57		54		68.6666666667		64.0		69.0		73.2		58.5

		Борисова Жасмина		после		60		60		62		63		59		56		65		59		60		59		67		55		55		53		60		59.5333333333		60.0		61.0		61.0		55.8

		Витер Евгений		после		61		56		63		63		71		62		68		56		72		72		67		60		58		58		57		62.9333333333		61.0		59.5		65.0		58.3

		Величко Руслан		после		61		52		51		53		67		62		66		64		59		66		68		55		54		56		55		59.2666666667		61.0		51.5		60.8		55.0

						64.7419354839		63.8709677419		64.5161290323		68.0967741935		69.4838709677		67.1612903226		67.5161290323		66.5483870968		67.2903225806		68.935483871		67.9677419355		60.2903225806		59.4516129032		59.2903225806		59.8387096774		65		64.7		64.2		67.1		59.7





ДАТ роз

		



67

67



ЧСС

		



75

65



ЧСС розр

		ДАТ		До								Після										до								Після

				Контрольна група				Основна група				Контрольна група				Основна група						к				о				к				о

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m				67.2		1.4609082358		64.6451612903		1.240489313		64.7419354839		1.1396733563		66.1666666667		1.7953217195

		1		67.2		1.5		64.6		1.2		66.2		1.8		64.7		1.1				68.9333333333		1.8612400596		63.6451612903		1.566825698		63.8709677419		1.4344021537		67.6		1.9001512342

																						68.6333333333		1.9342546358		67.6129032258		1.570341665		64.5161290323		1.5497977445		67.4		1.9438083251

		2		68.9		1.9		63.6		1.6		67.6		1.9		63.9		1.4				69.2666666667		1.5572842064		69.8064516129		1.4922158993		68.0967741935		1.5542898241		68.6666666667		1.6879105858

						*(p<0,05)				*(p<0,05)												68.2333333333		1.5979033197		68.5161290323		1.6570935612		69.4838709677		1.1442901427		67.1333333333		1.7556040538

		3		68.6		1.9		67.6		1.6		67.4		1.9		64.5		1.5				69.5666666667		1.9656143688		68.2258064516		1.4596432599		67.1612903226		1.803280627		66.7333333333		1.7220232242

																						67.7333333333		2.0459847604		68.5161290323		1.7019097229		67.5161290323		1.289219959		66.7333333333		1.8098919339

		4		69.3		1.6		69.8		1.5		68.7		1.7		68.1		1.6				66.4666666667		1.9254695402		68.0967741935		2.0332477536		66.5483870968		1.327005449		68.6		2.254293477

																						67.2333333333		1.9732016887		68.8709677419		1.1637369687		67.2903225806		1.5444618706		66.8		1.4726627693

		5		68.2		1.6		68.5		1.7		67.1		1.8		69.5		1.1				70.6666666667		2.6898418247		70.1290322581		2.2200174055		68.935483871		1.2580369448		66.5666666667		1.3550105682

																						70.5		2.4995401876		67.9032258065		1.3020701786		67.9677419355		1.2299872112		69.6333333333		2.1911437906

		6		69.6		2.0		68.2		1.5		66.7		1.7		67.2		1.8				66.7666666667		1.5906937208		64.0967741935		1.5549814774		60.2903225806		1.3750413862		66.9666666667		1.2340786813

																						65.5333333333		1.3198165436		63		1.3756718789		59.4516129032		1.2698647034		63.6333333333		1.4347760715

		7		67.7		2.0		68.5		1.7		66.7		1.8		67.5		1.3				65.7		1.5079482902		66.3225806452		1.4527594039		59.2903225806		1.234968589		65.1666666667		1.3140123106

																						64.8		1.3824848527		64.7096774194		1.2058937242		59.8387096774		1.2235122844		66		1.1527079562

		8		66.5		1.9		68.1		2.0		68.6		2.3		66.5		1.3

																						до				Після

		9		67.2		2.0		68.9		1.2		66.8		1.5		67.3		1.5				Контрольна група		Основна група		Контрольна група		Основна група

																						67.2		64.6451612903		66.1666666667		64.7419354839

		10		70.7		2.7		70.1		2.2		66.6		1.4		68.9		1.3				68.9333333333		63.6451612903		67.6		63.8709677419

																						68.6333333333		67.6129032258		67.4		64.5161290323

		11		70.5		2.5		67.9		1.3		69.6		2.2		68.0		1.2				69.2666666667		69.8064516129		68.6666666667		68.0967741935

																						68.2333333333		68.5161290323		67.1333333333		69.4838709677

		12		66.8		1.6		64.1		1.6		67.0		1.2		60.3		1.4				69.5666666667		68.2258064516		66.7333333333		67.1612903226

														*(p<0,001)				*(p<0,001)				67.7333333333		68.5161290323		66.7333333333		67.5161290323

		13		65.5		1.3		63.0		1.4		63.6		1.4		59.5		1.3				66.4666666667		68.0967741935		68.6		66.5483870968

														*(p<0,05)				*(p<0,05)				67.2333333333		68.8709677419		66.8		67.2903225806

		14		65.7		1.5		66.3		1.5		65.2		1.3		59.3		1.2				70.6666666667		70.1290322581		66.5666666667		68.935483871

												#(p<0,001)		*(p<0,01)		#(p<0,001)		*(p<0,01)				70.5		67.9032258065		69.6333333333		67.9677419355

		15		64.8		1.4		64.7		1.2		66.0		1.2		59.8		1.2				66.7666666667		64.0967741935		66.9666666667		60.2903225806

												#(p<0,01)		*(p<0,001)		#(p<0,01)		*(p<0,001)				65.5333333333		63		63.6333333333		59.4516129032

																						65.7		66.3225806452		65.1666666667		59.2903225806

																						64.8		64.7096774194		66		59.8387096774														к

																						Контрольна група

																						До		Після				О

																						67.2		66.1666666667				До		Після

																						68.9333333333		67.6				64.6451612903		64.7419354839

																						68.6333333333		67.4				63.6451612903		63.8709677419

																						69.2666666667		68.6666666667				67.6129032258		64.5161290323

																						68.2333333333		67.1333333333				69.8064516129		68.0967741935

																						69.5666666667		66.7333333333				68.5161290323		69.4838709677

																						67.7333333333		66.7333333333				68.2258064516		67.1612903226

																						66.4666666667		68.6				68.5161290323		67.5161290323

																						67.2333333333		66.8				68.0967741935		66.5483870968

																						70.6666666667		66.5666666667				68.8709677419		67.2903225806

																						70.5		69.6333333333				70.1290322581		68.935483871

																						66.7666666667		66.9666666667				67.9032258065		67.9677419355

																						65.5333333333		63.6333333333				64.0967741935		60.2903225806

																						65.7		65.1666666667				63		59.4516129032

																						64.8		66				66.3225806452		59.2903225806												о

																												64.7096774194		59.8387096774





ЧСС розр

		



Контрольна група

Основна група



4чсс

		



Контрольна група

Основна група



ПАТ

		



До

Після



ПАТ роз

		



До

Після



дані

		ЧСС				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		до		97		121		110		119		109		114		87		131		113		122		62		103		95		101		96		105.3333333333		97.0		115.5		108.8		98.8

		Босенко Константин		до		85		92		93		103		99		100		107		103		99		103		97		83		77		75		66		92.1333333333		85.0		92.5		99.6		75.3

		Гончаренко Ростислав		до		92		107		111		114		117		124		122		123		118		125		118		94		101		102		100		111.2		92.0		109.0		117.9		99.3

		Сидорець Максим		до		51		87		86		93		99		99		111		104		99		109		99		53		48		50		50		82.5333333333		51.0		86.5		98.6		50.3

		Снижко Евгений		до		75		104		96		103		105		98		104		103		105		97		104		88		83		70		86		94.7333333333		75.0		100.0		101.9		81.8

		Свердликова Катя		до		52		71		72		73		74		79		81		80		84		80		87		63		51		51		48		69.7333333333		52.0		71.5		78.1		53.3

		Борисова Жасмина		до		85		101		102		105		110		108		131		109		109		105		106		54		56		90		68		95.9333333333		85.0		101.5		108.6		67.0

		Витер Евгений		до		50		68		71		79		72		73		75		77		77		80		70		41		45		52		46		65.0666666667		50.0		69.5		74.2		46.0

		Величко Руслан		до		62		85		80		81		80		74		78		82		68		88		99		56		54		54		54		73		62.0		82.5		81.5		54.5

		Бондаренко Едуард		до		97		121		110		119		109		114		87		131		113		122		62		103		95		101		96		105.3333333333		97.0		115.5		108.8		98.8

		Босенко Константин		до		85		92		93		103		99		100		107		103		99		103		97		83		77		75		66		92.1333333333		85.0		92.5		99.6		75.3

		Гончаренко Ростислав		до		92		107		111		114		117		124		122		123		118		125		118		94		101		102		100		111.2		92.0		109.0		117.9		99.3

		Сидорець Максим		до		51		87		86		93		99		99		111		104		99		109		99		53		48		50		50		82.5333333333		51.0		86.5		98.6		50.3

		Снижко Евгений		до		75		104		96		103		105		98		104		103		105		97		104		88		83		70		86		94.7333333333		75.0		100.0		101.9		81.8

		Свердликова Катя		до		52		71		72		73		74		79		81		80		84		80		87		63		51		51		48		69.7333333333		52.0		71.5		78.1		53.3

		Борисова Жасмина		до		85		101		102		105		110		108		131		109		109		105		106		54		56		90		68		95.9333333333		85.0		101.5		108.6		67.0

		Витер Евгений		до		50		68		71		79		72		73		75		77		77		80		70		41		45		52		46		65.0666666667		50.0		69.5		74.2		46.0

		Величко Руслан		до		62		85		80		81		80		74		78		82		68		88		99		56		54		54		54		73		62.0		82.5		81.5		54.5

		Бондаренко Едуард		до		97		121		110		119		109		114		87		131		113		122		62		103		95		101		96		105.3333333333		97.0		115.5		108.8		98.8

		Босенко Константин		до		85		92		93		103		99		100		107		103		99		103		97		83		77		75		66		92.1333333333		85.0		92.5		99.6		75.3

		Гончаренко Ростислав		до		92		107		111		114		117		124		122		123		118		125		118		94		101		102		100		111.2		92.0		109.0		117.9		99.3

		Сидорець Максим		до		51		87		86		93		99		99		111		104		99		109		99		53		48		50		50		82.5333333333		51.0		86.5		98.6		50.3

		Снижко Евгений		до		75		104		96		103		105		98		104		103		105		97		104		88		83		70		86		94.7333333333		75.0		100.0		101.9		81.8

		Свердликова Катя		до		52		71		72		73		74		79		81		80		84		80		87		63		51		51		48		69.7333333333		52.0		71.5		78.1		53.3

		Борисова Жасмина		до		85		101		102		105		110		108		131		109		109		105		106		54		56		90		68		95.9333333333		85.0		101.5		108.6		67.0

		Витер Евгений		до		50		68		71		79		72		73		75		77		77		80		70		41		45		52		46		65.0666666667		50.0		69.5		74.2		46.0

		Величко Руслан		до		62		85		80		81		80		74		78		82		68		88		99		56		54		54		54		73		62.0		82.5		81.5		54.5

		Свердликова Катя		до		52		71		72		73		74		79		81		80		84		80		87		63		51		51		48		69.7333333333		52.0		71.5		78.1		53.3

		Борисова Жасмина		до		85		101		102		105		110		108		131		109		109		105		106		54		56		90		68		95.9333333333		85.0		101.5		108.6		67.0

		Витер Евгений		до		50		68		71		79		72		73		75		77		77		80		70		41		45		52		46		65.0666666667		50.0		69.5		74.2		46.0

		Величко Руслан		до		62		85		80		81		80		74		78		82		68		88		99		56		54		54		54		73		62.0		82.5		81.5		54.5

						70.8387096774		91.3870967742		89.935483871		95.0967741935		94.5483870968		94.8709677419		98.4838709677		99.4838709677		95.2903225806		99.3548387097		93.1612903226		68.3548387097		65.6774193548		70.3870967742		66.3870967742		86.2172043011		70.8		90.7		95.2		67.7

		ЧСС				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		после		83		100		96		100		100		107		109		106		100		109		116		88		99		88		93		99.6		83.0		98.0		104.3		92.0

		Босенко Константин		после		73		95		105		103		105		104		119		119		101		113		104		81		70		67		66		95		73.0		100.0		106.8		71.0

		Гончаренко Ростислав		после		92		96		102		103		106		110		115		110		108		110		107		96		101		81		90		101.8		92.0		99.0		106.7		92.0

		Сидорець Максим		после		57		90		98		90		95		95		93		85		95		97		101		50		50		51		53		80		57.0		94.0		93.9		51.0

		Снижко Евгений		после		74		82		88		94		98		87		88		94		88		89		86		74		62		73		69		83.0666666667		74.0		85.0		89.4		69.5

		Свердликова Катя		после		66		73		81		84		84		85		85		94		100		95		92		67		65		56		51		78.5333333333		66.0		77.0		87.3		59.8

		Борисова Жасмина		после		68		92		99		103		105		103		99		108		100		109		104		62		54		62		64		88.8		68.0		95.5		102.2		60.5

		Витер Евгений		после		45		78		76		81		78		82		79		81		90		85		80		48		47		47		46		69.5333333333		45.0		77.0		81.0		47.0

		Величко Руслан		после		55		72		76		80		73		73		81		99		78		83		70		46		46		54		54		69.3333333333		55.0		74.0		78.5		50.0

		Бондаренко Едуард		после		83		100		96		100		100		107		109		106		100		109		116		88		99		88		93		99.6		83.0		98.0		104.3		92.0

		Босенко Константин		после		73		95		105		103		105		104		119		119		101		113		104		81		70		67		66		95		73.0		100.0		106.8		71.0

		Гончаренко Ростислав		после		92		96		102		103		106		110		115		110		108		110		107		96		101		81		90		101.8		92.0		99.0		106.7		92.0

		Сидорець Максим		после		57		90		98		90		95		95		93		85		95		97		101		50		50		51		53		80		57.0		94.0		93.9		51.0

		Снижко Евгений		после		74		82		88		94		98		87		88		94		88		89		86		74		62		73		69		83.0666666667		74.0		85.0		89.4		69.5

		Свердликова Катя		после		66		73		81		84		84		85		85		94		100		95		92		67		65		56		51		78.5333333333		66.0		77.0		87.3		59.8

		Борисова Жасмина		после		68		92		99		103		105		103		99		108		100		109		104		62		54		62		64		88.8		68.0		95.5		102.2		60.5

		Витер Евгений		после		45		78		76		81		78		82		79		81		90		85		80		48		47		47		46		69.5333333333		45.0		77.0		81.0		47.0

		Величко Руслан		после		55		72		76		80		73		73		81		99		78		83		70		46		46		54		54		69.3333333333		55.0		74.0		78.5		50.0

		Бондаренко Едуард		после		83		100		96		100		100		107		109		106		100		109		116		88		99		88		93		99.6		83.0		98.0		104.3		92.0

		Босенко Константин		после		73		95		105		103		105		104		119		119		101		113		104		81		70		67		66		95		73.0		100.0		106.8		71.0

		Гончаренко Ростислав		после		92		96		102		103		106		110		115		110		108		110		107		96		101		81		90		101.8		92.0		99.0		106.7		92.0

		Сидорець Максим		после		57		90		98		90		95		95		93		85		95		97		101		50		50		51		53		80		57.0		94.0		93.9		51.0

		Снижко Евгений		после		74		82		88		94		98		87		88		94		88		89		86		74		62		73		69		83.0666666667		74.0		85.0		89.4		69.5

		Свердликова Катя		после		66		73		81		84		84		85		85		94		100		95		92		67		65		56		51		78.5333333333		66.0		77.0		87.3		59.8

		Борисова Жасмина		после		68		92		99		103		105		103		99		108		100		109		104		62		54		62		64		88.8		68.0		95.5		102.2		60.5

		Витер Евгений		после		45		78		76		81		78		82		79		81		90		85		80		48		47		47		46		69.5333333333		45.0		77.0		81.0		47.0

		Величко Руслан		после		55		72		76		80		73		73		81		99		78		83		70		46		46		54		54		69.3333333333		55.0		74.0		78.5		50.0

		Свердликова Катя		после		66		73		81		84		84		85		85		94		100		95		92		67		65		56		51		78.5333333333		66.0		77.0		87.3		59.8

		Борисова Жасмина		после		68		92		99		103		105		103		99		108		100		109		104		62		54		62		64		88.8		68.0		95.5		102.2		60.5

		Витер Евгений		после		45		78		76		81		78		82		79		81		90		85		80		48		47		47		46		69.5333333333		45.0		77.0		81.0		47.0

		Величко Руслан		после		55		72		76		80		73		73		81		99		78		83		70		46		46		54		54		69.3333333333		55.0		74.0		78.5		50.0

						66.8709677419		85.4516129032		90.1612903226		92.3225806452		92.6451612903		92.935483871		95.0967741935		99.0322580645		95.0967741935		98.1290322581		94.3870967742		66.4193548387		64.3225806452		63.0967741935		63.6451612903		83.9741935484		66.9		87.8		93.5		64.4





дані

		



до

до



4пат

		



до

до



4сат

		ЧСС		До								Після								до		73.4333333333		1.9946384072		70.8387096774		3.1964687418				Контрольна група		Основна група		контрольна група		До		Після

				Контрольна група				Основна група				Контрольна група				Основна група						97.7		4.0655971837		91.3870967742		2.9840714841				73.4333333333		70.8387096774				73.4333333333		73.8333333333

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m				96.1666666667		2.7547590308		89.935483871		2.6277818783				97.7		91.3870967742				97.7		98.6666666667

		1		73.4		2.0		70.8		3.2		73.8		2.5		66.9		2.5				95.5666666667		2.472693786		95.0967741935		2.8114033685				96.1666666667		89.935483871				96.1666666667		95.8333333333

																						95.3333333333		2.1465467233		94.5483870968		2.9529787074				95.5666666667		95.0967741935				95.5666666667		98.0666666667

		2		97.7		4.1		91.4		3.0		98.7		3.8		85.5		1.8				96.2333333333		2.5545466941		94.8709677419		3.1376115618				95.3333333333		94.5483870968				95.3333333333		98.6333333333

														*(p<0,01)				*(p<0,01)				95.3		2.1469839845		98.4838709677		3.617422289				96.2333333333		94.8709677419				96.2333333333		97.8666666667

		3		96.2		2.8		89.9		2.6		95.8		2.7		90.2		2.0				98.7		2.9731170995		99.4838709677		3.2626498129				95.3		98.4838709677				95.3		101.7333333333

																						98.3666666667		3.6582400559		95.2903225806		3.0111597267				98.7		99.4838709677				98.7		102.8666666667

		4		95.6		2.5		95.1		2.8		98.1		3.0		92.3		1.7				99.4666666667		2.3453222377		99.3548387097		2.837365273				98.3666666667		95.2903225806				98.3666666667		100.3333333333

																						103.1666666667		3.5331218761		93.1612903226		2.9975247043				99.4666666667		99.3548387097				99.4666666667		100.1666666667

		5		95.3		2.1		94.5		3.0		98.6		3.4		92.6		2.2				72.2333333333		2.3962054933		68.3548387097		3.6844772866				103.1666666667		93.1612903226				103.1666666667		100.1

																						71.2666666667		2.1452611948		65.6774193548		3.5976058636				72.2333333333		68.3548387097				72.2333333333		72.1333333333

		6		96.2		2.6		94.9		3.1		97.9		2.6		92.9		2.2				70.9666666667		2.5804229063		70.3870967742		3.6792581707				71.2666666667		65.6774193548				71.2666666667		69.5666666667

																						67.6666666667		2.0247510608		66.3870967742		3.5346753647				70.9666666667		70.3870967742				70.9666666667		69.6333333333

		7		95.3		2.1		98.5		3.6		101.7		3.4		95.1		2.5				к				о						67.6666666667		66.3870967742				67.6666666667		70.3333333333

																				після		73.8333333333		2.4969329846		66.8709677419		2.4794822281				Контрольна група				Основна група		До		Після

		8		98.7		3.0		99.5		3.3		102.9		3.4		99.0		2.1				98.6666666667		3.8280072945		85.4516129032		1.8191565514				73.8333333333		66.8709677419				70.8387096774		66.8709677419

																						95.8333333333		2.6535958398		90.1612903226		1.9767991801				98.6666666667		85.4516129032				91.3870967742		85.4516129032

		9		98.4		3.7		95.3		3.0		100.3		3.0		95.1		1.6				98.0666666667		2.9915333912		92.3225806452		1.7160764807				95.8333333333		90.1612903226				89.935483871		90.1612903226

																						98.6333333333		3.3959012933		92.6451612903		2.2165304609				98.0666666667		92.3225806452				95.0967741935		92.3225806452

		10		99.5		2.3		99.4		2.8		100.2		3.4		98.1		2.0				97.8666666667		2.5938624878		92.935483871		2.2427591896				98.6333333333		92.6451612903				94.5483870968		92.6451612903

																						101.7333333333		3.4437794439		95.0967741935		2.5286975859				97.8666666667		92.935483871				94.8709677419		92.935483871

		11		101.0		2.5		93.2		3.0		100.1		3.8		94.4		2.6				102.8666666667		3.3898880507		99.0322580645		2.0978657209				101.7333333333		95.0967741935				98.4838709677		95.0967741935

																						100.3333333333		2.9985948178		95.0967741935		1.570120767				102.8666666667		99.0322580645				99.4838709677		99.0322580645

		12		72.2		2.4		68.4		3.7		72.1		2.5		66.4		3.1				100.1666666667		3.400501428		98.1290322581		2.0244430725				100.3333333333		95.0967741935				95.2903225806		95.0967741935

																						100.1		3.7848305812		94.3870967742		2.5605264157				100.1666666667		98.1290322581				99.3548387097		98.1290322581

		13		71.3		2.1		65.7		3.6		69.6		2.2		64.3		3.5				72.1333333333		2.4573293294		66.4193548387		3.0665641148				100.1		94.3870967742				93.1612903226		94.3870967742

																						69.5666666667		2.1922975579		64.3225806452		3.4923532741				72.1333333333		66.4193548387				68.3548387097		66.4193548387

		14		71.0		2.6		70.4		3.7		69.6		2.3		63.1		2.4				69.6333333333		2.3180864747		63.0967741935		2.3588564929				69.5666666667		64.3225806452				65.6774193548		64.3225806452

																						70.3333333333		2.3100646024		63.6451612903		2.8149174006				69.6333333333		63.0967741935				70.3870967742		63.0967741935

		15		67.7		2.0		66.4		3.5		70.3		2.3		63.6		2.8														70.3333333333		63.6451612903				66.3870967742		63.6451612903
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Після



		



До

Після



		ПАТ		До								Після

				К				О				К				О

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m				73.4333333333		1.9946384072		70.8387096774		3.1964687418		73.8333333333		2.4969329846		66.8709677419		2.4794822281

		1.0		73.4		2.0		70.8		3.2		73.8		2.5		66.9		2.5				96.9333333333		2.9725500231		90.6612903226		2.7785068993		97.25		2.987113126		87.8064516129		1.8566470848

																						97.6		2.0286850959		95.1612903226		2.6902399358		99.4266666667		2.7957600629		93.5258064516		1.9220618843

		2-3		96.9		3.0		90.7		2.8		97.3		3.0		87.8		1.9				70.5333333333		2.059695789		67.7016129032		3.4349449322		70.4166666667		2.1938829972		64.3709677419		2.8408945038

														*(p<0,001)				*(p<0,001)

		2-11		97.6		2.0		95.2		2.7		99.4		2.8		93.5		1.9

		12-15		70.5		2.1		67.7		3.4		70.4		2.2		64.4		2.8





		Пульсовий тиск				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		до		42		55		39		52		38		52		54		32		43		59		41		40		51		32		43		44.8666666667		42.0		47.0		46.5		41.5

		Босенко Константин		до		78		64		67		43		39		48		39		24		34		32		54		60		23		57		49		47.4		78.0		65.5		44.4		47.3

		Гончаренко Ростислав		до		35		61		40		39		43		33		33		24		41		37		51		46		50		48		54		42.3333333333		35.0		50.5		40.2		49.5

		Сидорець Максим		до		52		27		50		33		45		50		45		46		38		37		33		36		62		53		55		44.1333333333		52.0		38.5		40.4		51.5

		Снижко Евгений		до		50		26		28		39		28		31		29		29		39		30		43		72		40		44		38		37.7333333333		50.0		27.0		32.2		48.5

		Свердликова Катя		до		57		50		54		42		47		36		30		49		35		46		22		54		49		55		45		44.7333333333		57.0		52.0		41.1		50.8

		Борисова Жасмина		до		37		33		32		37		34		42		34		35		33		42		30		49		49		38		40		37.6666666667		37.0		32.5		35.2		44.0

		Витер Евгений		до		63		41		45		44		42		42		46		42		31		29		52		78		71		58		68		50.1333333333		63.0		43.0		41.4		68.8

		Величко Руслан		до		55		28		41		37		29		41		50		56		53		18		38		61		45		56		42		43.3333333333		55.0		34.5		39.1		51.0

		Бондаренко Едуард		до		42		55		39		52		38		52		54		32		43		59		41		40		51		32		43		44.8666666667		42.0		47.0		46.5		41.5

		Босенко Константин		до		78		64		67		43		39		48		39		24		34		32		54		60		23		57		49		47.4		78.0		65.5		44.4		47.3

		Гончаренко Ростислав		до		35		61		40		39		43		33		33		24		41		37		51		46		50		48		54		42.3333333333		35.0		50.5		40.2		49.5

		Сидорець Максим		до		52		27		50		33		45		50		45		46		38		37		33		36		62		53		55		44.1333333333		52.0		38.5		40.4		51.5

		Снижко Евгений		до		50		26		28		39		28		31		29		29		39		30		43		72		40		44		38		37.7333333333		50.0		27.0		32.2		48.5

		Свердликова Катя		до		57		50		54		42		47		36		30		49		35		46		22		54		49		55		45		44.7333333333		57.0		52.0		41.1		50.8

		Борисова Жасмина		до		37		33		32		37		34		42		34		35		33		42		30		49		49		38		40		37.6666666667		37.0		32.5		35.2		44.0

		Витер Евгений		до		63		41		45		44		42		42		46		42		31		29		52		78		71		58		68		50.1333333333		63.0		43.0		41.4		68.8

		Величко Руслан		до		55		28		41		37		29		41		50		56		53		18		38		61		45		56		42		43.3333333333		55.0		34.5		39.1		51.0

		Бондаренко Едуард		до		42		55		39		52		38		52		54		32		43		59		41		40		51		32		43		44.8666666667		42.0		47.0		46.5		41.5

		Босенко Константин		до		78		64		67		43		39		48		39		24		34		32		54		60		23		57		49		47.4		78.0		65.5		44.4		47.3

		Гончаренко Ростислав		до		35		61		40		39		43		33		33		24		41		37		51		46		50		48		54		42.3333333333		35.0		50.5		40.2		49.5

		Сидорець Максим		до		52		27		50		33		45		50		45		46		38		37		33		36		62		53		55		44.1333333333		52.0		38.5		40.4		51.5

		Снижко Евгений		до		50		26		28		39		28		31		29		29		39		30		43		72		40		44		38		37.7333333333		50.0		27.0		32.2		48.5

		Свердликова Катя		до		57		50		54		42		47		36		30		49		35		46		22		54		49		55		45		44.7333333333		57.0		52.0		41.1		50.8

		Борисова Жасмина		до		37		33		32		37		34		42		34		35		33		42		30		49		49		38		40		37.6666666667		37.0		32.5		35.2		44.0

		Витер Евгений		до		63		41		45		44		42		42		46		42		31		29		52		78		71		58		68		50.1333333333		63.0		43.0		41.4		68.8

		Величко Руслан		до		55		28		41		37		29		41		50		56		53		18		38		61		45		56		42		43.3333333333		55.0		34.5		39.1		51.0

		Свердликова Катя		до		57		50		54		42		47		36		30		49		35		46		22		54		49		55		45		44.7333333333		57.0		52.0		41.1		50.8

		Борисова Жасмина		до		37		33		32		37		34		42		34		35		33		42		30		49		49		38		40		37.6666666667		37.0		32.5		35.2		44.0

		Витер Евгений		до		63		41		45		44		42		42		46		42		31		29		52		78		71		58		68		50.1333333333		63.0		43.0		41.4		68.8

		Величко Руслан		до		55		28		41		37		29		41		50		56		53		18		38		61		45		56		42		43.3333333333		55.0		34.5		39.1		51.0

						52.2258064516		42.1612903226		43.8709677419		40.5806451613		38.2903225806		41.4838709677		40		38.4838709677		38.4838709677		36.2903225806		39.8064516129		55.8064516129		49.4838709677		49.3548387097		48.2903225806		43.6408602151		52.2		43.0		39.9		50.7

		Пульсовий тиск				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		после		35		47		51		45		43		15		46		35		33		43		42		47		40		48		40		40.6666666667		35.0		49.0		40.0		43.8

		Босенко Константин		после		49		50		60		45		49		46		21		27		42		32		32		54		63		66		70		47.0666666667		49.0		55.0		40.4		63.3

		Гончаренко Ростислав		после		42		47		45		38		34		19		47		49		38		30		43		47		36		48		50		40.8666666667		42.0		46.0		39.0		45.3

		Сидорець Максим		после		47		40		42		30		28		47		46		46		30		32		49		70		63		70		61		46.7333333333		47.0		41.0		39.0		66.0

		Снижко Евгений		после		40		47		43		34		15		46		29		25		39		35		27		42		41		48		43		36.9333333333		40.0		45.0		34.0		43.5

		Свердликова Катя		после		60		46		64		49		45		39		51		52		43		48		47		64		65		45		71		52.6		60.0		55.0		48.4		61.3

		Борисова Жасмина		после		45		34		63		46		36		33		44		33		41		38		28		38		47		32		37		39.6666666667		45.0		48.5		39.6		38.5

		Витер Евгений		после		69		53		53		42		36		43		54		53		42		69		37		68		71		74		71		55.6666666667		69.0		53.0		48.2		71.0

		Величко Руслан		после		57		97		56		45		42		45		40		19		36		37		37		51		60		48		50		48		57.0		76.5		45.4		52.3

		Бондаренко Едуард		после		35		47		51		45		43		15		46		35		33		43		42		47		40		48		40		40.6666666667		35.0		49.0		40.0		43.8

		Босенко Константин		после		49		50		60		45		49		46		21		27		42		32		32		54		63		66		70		47.0666666667		49.0		55.0		40.4		63.3

		Гончаренко Ростислав		после		42		47		45		38		34		19		47		49		38		30		43		47		36		48		50		40.8666666667		42.0		46.0		39.0		45.3

		Сидорець Максим		после		47		40		42		30		28		47		46		46		30		32		49		70		63		70		61		46.7333333333		47.0		41.0		39.0		66.0

		Снижко Евгений		после		40		47		43		34		15		46		29		25		39		35		27		42		41		48		43		36.9333333333		40.0		45.0		34.0		43.5

		Свердликова Катя		после		60		46		64		49		45		39		51		52		43		48		47		64		65		45		71		52.6		60.0		55.0		48.4		61.3

		Борисова Жасмина		после		45		34		63		46		36		33		44		33		41		38		28		38		47		32		37		39.6666666667		45.0		48.5		39.6		38.5

		Витер Евгений		после		69		53		53		42		36		43		54		53		42		69		37		68		71		74		71		55.6666666667		69.0		53.0		48.2		71.0

		Величко Руслан		после		57		97		56		45		42		45		40		19		36		37		37		51		60		48		50		48		57.0		76.5		45.4		52.3

		Бондаренко Едуард		после		35		47		51		45		43		15		46		35		33		43		42		47		40		48		40		40.6666666667		35.0		49.0		40.0		43.8

		Босенко Константин		после		49		50		60		45		49		46		21		27		42		32		32		54		63		66		70		47.0666666667		49.0		55.0		40.4		63.3

		Гончаренко Ростислав		после		42		47		45		38		34		19		47		49		38		30		43		47		36		48		50		40.8666666667		42.0		46.0		39.0		45.3

		Сидорець Максим		после		47		40		42		30		28		47		46		46		30		32		49		70		63		70		61		46.7333333333		47.0		41.0		39.0		66.0

		Снижко Евгений		после		40		47		43		34		15		46		29		25		39		35		27		42		41		48		43		36.9333333333		40.0		45.0		34.0		43.5

		Свердликова Катя		после		60		46		64		49		45		39		51		52		43		48		47		64		65		45		71		52.6		60.0		55.0		48.4		61.3

		Борисова Жасмина		после		45		34		63		46		36		33		44		33		41		38		28		38		47		32		37		39.6666666667		45.0		48.5		39.6		38.5

		Витер Евгений		после		69		53		53		42		36		43		54		53		42		69		37		68		71		74		71		55.6666666667		69.0		53.0		48.2		71.0

		Величко Руслан		после		57		97		56		45		42		45		40		19		36		37		37		51		60		48		50		48		57.0		76.5		45.4		52.3

		Свердликова Катя		после		60		46		64		49		45		39		51		52		43		48		47		64		65		45		71		52.6		60.0		55.0		48.4		61.3

		Борисова Жасмина		после		45		34		63		46		36		33		44		33		41		38		28		38		47		32		37		39.6666666667		45.0		48.5		39.6		38.5

		Витер Евгений		после		69		53		53		42		36		43		54		53		42		69		37		68		71		74		71		55.6666666667		69.0		53.0		48.2		71.0

		Величко Руслан		после		57		97		56		45		42		45		40		19		36		37		37		51		60		48		50		48		57.0		76.5		45.4		52.3

						50.4193548387		52.0322580645		53.7741935484		42.064516129		36.8709677419		37.3870967742		42.6774193548		37.8709677419		38.5161290323		41.4193548387		37.9032258065		53.6774193548		54.8709677419		52.7741935484		55.0967741935		45.823655914		50.4		52.9		42.1		54.1





		ПАТ		До								Після										ПАТ		До								Після										До				Після

				Контрольна група				Основна група				Контрольна група				Основна група								Контрольна група				Основна група				Контрольна група				Основна група						Контрольна група		Основна група		Контрольна група		Основна група

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m				хв		М		m		М		m		М		m		М		m				47.7		52.2258064516		47.2666666667		50.4193548387

		1.0		47.7		2.2		52.2		2.3		47.3		1.8		50.4		1.9				1		47.7		2.219117563		52.2258064516		2.2541286743		47.2666666667		1.7997019762		50.4193548387		1.8926991556				41.5666666667		42.1612903226		43.2666666667		52.0322580645

																						2		41.5666666667		2.6194161556		42.1612903226		2.508521723		43.2666666667		2.4931784327		52.0322580645		3.3138626622				46.2333333333		43.8709677419		39.6666666667		53.7741935484

		2.0		41.6		2.6		42.2		2.5		43.3		2.5		52.0		3.3				3		46.2333333333		4.1430410657		43.8709677419		1.9678829493		39.6666666667		2.1476174092		53.7741935484		1.4351274174				45.2666666667		40.5806451613		41.3666666667		42.064516129

								#(p<0,05)						*(p<0,05)		#(p<0,05)		*(p<0,05)				4		45.2666666667		3.4610918925		40.5806451613		0.9001483672		41.3666666667		2.1900943838		42.064516129		1.0482299303				40.9		38.2903225806		42.2		36.8709677419

		3.0		46.2		4.1		43.9		2.0		39.7		2.1		53.8		1.4				5		40.9		2.2046711121		38.2903225806		1.1815731707		42.2		2.1710742084		36.8709677419		1.6802085991				41.8		41.4838709677		42.4333333333		37.3870967742

								#(p<0,001)						*(p<0,001)		#(p<0,001)		*(p<0,001)				6		41.8		2.1114901858		41.4838709677		1.202927404		42.4333333333		1.9462214103		37.3870967742		1.990664999				42.3666666667		40		45.5666666667		42.6774193548

		4.0		45.3		3.5		40.6		0.9		41.4		2.2		42.1		1.0				7		42.3666666667		2.8139567322		40		1.5602591458		45.5666666667		2.9348024012		42.6774193548		1.7715718655				43.3		38.4838709677		38.8333333333		37.8709677419

																						8		43.3		2.991616639		38.4838709677		1.9652196067		38.8333333333		1.9716865605		37.8709677419		2.2431458016				39.5666666667		38.4838709677		43.4333333333		38.5161290323

		5.0		40.9		2.2		38.3		1.2		42.2		2.2		36.9		1.7				9		39.5666666667		2.0936045655		38.4838709677		1.2171454068		43.4333333333		2.3817714519		38.5161290323		0.7518735992				39.5		36.2903225806		39.4666666667		41.4193548387

																						10		39.5		2.9922313206		36.2903225806		2.0167009941		39.4666666667		2.1680720464		41.4193548387		2.1740276252				39.9333333333		39.8064516129		45.5666666667		37.9032258065

		6.0		41.8		2.1		41.5		1.2		42.4		1.9		37.4		2.0				11		39.9333333333		1.8550541916		39.8064516129		1.9162123004		45.5666666667		3.2215807262		37.9032258065		1.3475224887				47.7		55.8064516129		47.1333333333		53.6774193548

																						12		47.7		2.2438421482		55.8064516129		2.3941772353		47.1333333333		1.9615460319		53.6774193548		2.0039676219				50.8		49.4838709677		50.6666666667		54.8709677419

		7.0		42.4		2.8		40.0		1.6		45.6		2.9		42.7		1.8				13		50.8		2.3011241631		49.4838709677		2.2684706457		50.6666666667		1.8713406181		54.8709677419		2.2020234758				48.6333333333		49.3548387097		46.9333333333		52.7741935484

																						14		48.6333333333		2.1509064293		49.3548387097		1.5825312425		46.9333333333		1.9993868792		52.7741935484		2.4277560228				48.5		48.2903225806		48		55.0967741935

		8.0		43.3		3.0		38.5		2.0		38.8		2.0		37.9		2.2				15		48.5		2.0798706856		48.2903225806		1.6932462608		48		2.0561094832		55.0967741935		2.4116004763

																																										к						о

		9.0		39.6		2.1		38.5		1.2		43.4		2.4		38.5		0.8																								До		Після				До		Після

																																										47.7		47.2666666667				52.2258064516		50.4193548387

		10.0		39.5		3.0		36.3		2.0		39.5		2.2		41.4		2.2																								41.5666666667		43.2666666667				42.1612903226		52.0322580645

																																										46.2333333333		39.6666666667				43.8709677419		53.7741935484

		11.0		39.9		1.9		39.8		1.9		45.6		3.2		37.9		1.3																								45.2666666667		41.3666666667				40.5806451613		42.064516129

														*(p<0,05)				*(p<0,05)																								40.9		42.2				38.2903225806		36.8709677419

		12.0		47.7		2.2		55.8		2.4		47.1		2.0		53.7		2.0																								41.8		42.4333333333				41.4838709677		37.3870967742

						*(p<0,05)				*(p<0,05)				*(p<0,05)				*(p<0,05)																								42.3666666667		45.5666666667				40		42.6774193548

		13.0		50.8		2.3		49.5		2.3		50.7		1.9		54.9		2.2																								43.3		38.8333333333				38.4838709677		37.8709677419

																																										39.5666666667		43.4333333333				38.4838709677		38.5161290323

		14.0		48.6		2.2		49.4		1.6		46.9		2.0		52.8		2.4																								39.5		39.4666666667				36.2903225806		41.4193548387

																																										39.9333333333		45.5666666667				39.8064516129		37.9032258065

		15.0		48.5		2.1		48.3		1.7		48.0		2.1		55.1		2.4																								47.7		47.1333333333				55.8064516129		53.6774193548

								#(p<0,05)						*(p<0,05)		#(p<0,05)		*(p<0,05)																								50.8		50.6666666667				49.4838709677		54.8709677419

																																										48.6333333333		46.9333333333				49.3548387097		52.7741935484

																																										48.5		48				48.2903225806		55.0967741935
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Контрольна група

Основна група



		



До

Після



		



До

Після



		



До

Після



																*		к

																#		до

				К				О

				М		m		М		m

		Вік		14.7		0.4238574907		14.2258064516		0.3843992028





		ПАТ		До								Після										47.7		2.219117563		52.2258064516		2.2541286743		47.2666666667		1.7997019762		50.4193548387		1.8926991556

				К				О				К				О						43.9		2.942006509		43.0161290323		1.9724560138		41.4666666667		1.8648184611		52.9032258065		1.8365201074

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m				42.0433333333		1.870912761		39.9451612903		0.7153740086		42.18		1.5630018275		42.0516129032		0.8376088723

		1		47.7		2.2		52.2		2.3		47.3		1.8		50.4		1.9				48.9083333333		1.9389935227		50.7338709677		1.3886993743		48.1833333333		1.7107223273		54.1048387097		2.0487267943

		2-3		43.9		2.9		43.0		2.0		41.5		1.9		52.9		1.8

								#(p<0,001)						*(p<0,001)		#(p<0,001)		*(p<0,001)

		2-11		42.0		1.9		39.9		0.7		42.2		1.6		42.1		0.8

		12-15		48.9		1.9		50.7		1.4		48.2		1.7		54.1		2.0

														*(p<0,05)				*(p<0,05)





		САТ		до								після												*		к		о

				К				О				К				о				О				#		до		после

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m		М		m

		1		114.9		2.8		116.9		2.9		113.4		2.5		115.2		2.5		115.2		1.9														после

																										114.9		2.8032616471		116.8709677419		2.8855375137				113.4333333333		2.4685066142		115.1612903226		1.9109738407

		2-3		112.7		3.4		108.6		2.7		109.0		2.7		117.1		2.7		117.1		1.7				112.6833333333		3.4365750236		108.6451612903		2.7484300062				108.9666666667		2.7394450874		117.0967741935		1.6530225419

								#(p<0,05)										*(p<0,05)		#(p<0,05)		*(p<0,05)				110.7666666667		2.8359568652		108.0774193548		1.8120250044				109.7666666667		2.494404466		109.1903225806		1.4340434963

		2-11		110.8		2.8		108.1		1.8		109.8		2.5		109.2		2.5		109.2		1.4				114.6083333333		2.4796494507		115.2661290323		1.9174473218				113.625		2.0894078108		113.8225806452		2.209710776

		12-15		114.6		2.5		115.3		1.9		113.6		2.1		113.8		2.1		113.8		2.2				114.9		2.8032616471		116.8709677419		2.8855375137				113.4333333333		2.4685066142		115.1612903226		1.9109738407

																										112.6833333333		3.4365750236		108.6451612903		2.7484300062				108.9666666667		2.7394450874		117.0967741935		1.6530225419

																										110.7666666667		2.8359568652		108.0774193548		1.8120250044				109.7666666667		2.494404466		109.1903225806		1.4340434963

																										114.6083333333		2.4796494507		115.2661290323		1.9174473218				113.625		2.0894078108		113.8225806452		2.209710776

																						к		о

																						до		после

																						m		о

		ЧСС		До								Після

				к				о				к				о

		хв		М		m		М		m		М		m		М

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		Пульсовий тиск		До								Після

				к				о				к				о

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		114.9		2.8		116.9		2.9		113.4		2.5		115.2		1.9

		110.5		3.4		105.8		3.1		110.9		3.4		115.9		2.9

						#(p<0,05)								#(p<0,05)

		114.9		4.4		111.5		2.6		107.1		2.8		118.3		1.9

						#(p<0,05)						*(p<0,05)		#(p<0,05)		*(p<0,05)

		114.5		4.1		110.4		2.0		110.0		3.2		110.2		1.9

		109.1		3.0		106.8		2.4		109.3		3.0		106.4		2.2

		111.4		3.3		109.7		1.7		109.2		2.8		104.5		1.9

						#(p<0,05)								#(p<0,05)

		110.1		3.4		108.5		2.3		112.3		3.3		110.2		1.5

		109.8		3.4		106.6		2.3		107.4		2.8		104.4		2.3

		106.8		3.0		107.4		0.7		110.2		3.1		105.8		2.0

		110.2		3.4		106.4		2.2		106.0		3.0		110.4		2.7

		110.4		3.0		107.7		2.8		115.2		3.7		105.9		1.6

												*(p<0,05)				*(p<0,05)

		114.5		2.7		119.9		2.8		114.1		2.1		114.0		2.6

		116.3		2.6		112.5		2.4		114.3		2.2		114.3		2.2

		114.3		2.5		115.7		2.1		112.1		2.3		112.1		2.8

		113.3		2.7		113.0		2.1		114.0		2.3		114.9		2.1





		ДАТ		До								Після

				К				О				К				О

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m		до		67.2		1.5		64.6		1.2

		1		67.2		1.5		64.6		1.2		66.2		1.8		64.7		1.1				68.8		1.7		65.6		1.5

																						68.7		1.6		68.1		1.5

		2-3		68.8		1.7		65.6		1.5		67.5		1.8		64.2		1.4				65.7		1.3		64.5		1.3

																				після

		2-11		68.7		1.6		68.1		1.5		67.6		1.4		67.1		1.2				66.2		1.8		64.7		1.1				66.2		1.8		64.7		1.1

																						67.5		1.8		64.2		1.4

		12-15		65.7		1.3		64.5		1.3		65.4		1.1		59.7		1.2				67.6		1.4		67.1		1.2				67.5		1.8		64.2		1.4

								#(p<0,01)						*(p<0,001)		#(p<0,01)		*(p<0,001)				65.4		1.1		59.7		1.2

																																67.6		1.4		67.1		1.2

																																65.4		1.1		59.7		1.2





		Варіанти КОП				Контрольна				Основна

						група				група								Варіанти КОП		Контрольна група		Основна група

		До лікування		Після лікування		абс		%		абс		%						асимпатикотонічний-асимпатикотонічний		60		32.3

		Асимпатикотонічний		Асимпатикотонічний		18		60		10		32.3						асимпатикотонічний-астеносимпатичний		10		0

		Асимпатикотонічний		Астеносимпатичний		3		10		-		-						асимпатикотонічний-симпатоастенічний		6.7		61.3

		Асимпатикотонічний		Симпатоастенічний		2		6.7		19		61.3						астеносимпатичний-асимпатикотонічний		6.7		0

		Астеносимпатичний		Асимпатикотонічний		2		6.7		-		-						симпатоастенічний-асимпатикотонічний		6.7		0

		Симпатоастенічний		Асимпатикотонічний		2		6.7		-		-						гіпердіастолічний-гіпердіастолічний		3.3		0

		Гіпердіастолічний		Гіпердіастолічний		1		3.3		-		-						гіпердіастолічний-асимпатикотонічний		3.3		0

		Гіпердіастолічний		Асимпатикотонічний		1		3.3		-		-						симпатоастенічний-астеносимпатичний		3.3		0

		Симпатоастенічний		Астеносимпатичний		1		3.3		-		-						симпатоастенічний-симпатоастенічний		0		6.5

		Симпатоастенічний		Симпатоастенічний		-		-		2		6.5

						18		60		9.0971765229		10		32.2580645161		8.5346816486

						2		6.6666666667		4.6320555585		19		61.2903225806		8.8929346788





		



Контрольна група

Основна група

Розповсюдженість варіантів КОП серед досліджуваних груп

Варіанти КОП




thumbnail_24.png

thumbnail_25.wmf


Мал. 4.15. Показники ПАТ в основній групі до та після лікування.
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До

Після



САТ

		САД				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		до		116		118		109		119		99		114		116		103		105		117		99		116		123		104		112		111.3333333333		116		113.5		109.9		113.75

		Босенко Константин		до		154		136		139		124		126		126		126		111		108		123		131		135		95		137		126		126.4666666667		154		137.5		125		123.25

		Гончаренко Ростислав		до		101		115		101		104		111		103		95		86		109		104		114		113		108		115		115		106.2666666667		101		108		104.2		112.75

		Сидорець Максим		до		118		89		110		104		113		114		115		116		109		104		104		105		129		121		126		111.8		118		99.5		107.8		120.25

		Снижко Евгений		до		112		98		109		111		96		102		100		100		109		105		121		142		114		113		110		109.4666666667		112		103.5		105.1		119.75

		Свердликова Катя		до		112		115		124		112		117		108		95		116		106		111		88		112		108		108		101		108.8666666667		112		119.5		109.2		107.25

		Борисова Жасмина		до		97		87		90		96		94		96		96		88		99		97		89		98		100		99		98		94.9333333333		97		88.5		93.2		98.75

		Витер Евгений		до		133		119		125		128		122		122		128		125		111		119		128		143		135		132		131		126.7333333333		133		122		122.7		135.25

		Величко Руслан		до		113		82		99		98		86		105		108		110		111		83		103		118		102		115		104		102.4666666667		113		90.5		98.5		109.75

		Бондаренко Едуард		до		116		118		109		119		99		114		116		103		105		117		99		116		123		104		112		111.3333333333		116		113.5		109.9		113.75

		Босенко Константин		до		154		136		139		124		126		126		126		111		108		123		131		135		95		137		126		126.4666666667		154		137.5		125		123.25

		Гончаренко Ростислав		до		101		115		101		104		111		103		95		86		109		104		114		113		108		115		115		106.2666666667		101		108		104.2		112.75

		Сидорець Максим		до		118		89		110		104		113		114		115		116		109		104		104		105		129		121		126		111.8		118		99.5		107.8		120.25

		Снижко Евгений		до		112		98		109		111		96		102		100		100		109		105		121		142		114		113		110		109.4666666667		112		103.5		105.1		119.75

		Свердликова Катя		до		112		115		124		112		117		108		95		116		106		111		88		112		108		108		101		108.8666666667		112		119.5		109.2		107.25

		Борисова Жасмина		до		97		87		90		96		94		96		96		88		99		97		89		98		100		99		98		94.9333333333		97		88.5		93.2		98.75

		Витер Евгений		до		133		119		125		128		122		122		128		125		111		119		128		143		135		132		131		126.7333333333		133		122		122.7		135.25

		Величко Руслан		до		113		82		99		98		86		105		108		110		111		83		103		118		102		115		104		102.4666666667		113		90.5		98.5		109.75

		Бондаренко Едуард		до		116		118		109		119		99		114		116		103		105		117		99		116		123		104		112		111.3333333333		116		113.5		109.9		113.75

		Босенко Константин		до		154		136		139		124		126		126		126		111		108		123		131		135		95		137		126		126.4666666667		154		137.5		125		123.25

		Гончаренко Ростислав		до		101		115		101		104		111		103		95		86		109		104		114		113		108		115		115		106.2666666667		101		108		104.2		112.75

		Сидорець Максим		до		118		89		110		104		113		114		115		116		109		104		104		105		129		121		126		111.8		118		99.5		107.8		120.25

		Снижко Евгений		до		112		98		109		111		96		102		100		100		109		105		121		142		114		113		110		109.4666666667		112		103.5		105.1		119.75

		Свердликова Катя		до		112		115		124		112		117		108		95		116		106		111		88		112		108		108		101		108.8666666667		112		119.5		109.2		107.25

		Борисова Жасмина		до		97		87		90		96		94		96		96		88		99		97		89		98		100		99		98		94.9333333333		97		88.5		93.2		98.75

		Витер Евгений		до		133		119		125		128		122		122		128		125		111		119		128		143		135		132		131		126.7333333333		133		122		122.7		135.25

		Величко Руслан		до		113		82		99		98		86		105		108		110		111		83		103		118		102		115		104		102.4666666667		113		90.5		98.5		109.75

		Свердликова Катя		до		112		115		124		112		117		108		95		116		106		111		88		112		108		108		101		108.8666666667		112		119.5		109.2		107.25

		Борисова Жасмина		до		97		87		90		96		94		96		96		88		99		97		89		98		100		99		98		94.9333333333		97		88.5		93.2		98.75

		Витер Евгений		до		133		119		125		128		122		122		128		125		111		119		128		143		135		132		131		126.7333333333		133		122		122.7		135.25

		Величко Руслан		до		113		82		99		98		86		105		108		110		111		83		103		118		102		115		104		102.4666666667		113		90.5		98.5		109.75

						116.8709677419		105.8064516129		111.4838709677		110.3870967742		106.8064516129		109.7096774194		108.5161290323		106.5806451613		107.3548387097		106.4193548387		107.7096774194		119.9032258065		112.4838709677		115.6774193548		113		110.5806451613		116.8709677419		108.6451612903		108.0774193548		115.2661290323

		САД				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		после		104		109		115		115		111		93		111		107		101		112		104		120		117		117		119		110.3333333333		104		112		107.8		118.25

		Босенко Константин		после		128		124		136		122		128		124		105		107		119		112		108		124		128		133		129		121.8		128		130		118.5		128.5

		Гончаренко Ростислав		после		115		118		124		118		106		100		114		117		110		108		124		113		100		120		112		113.2666666667		115		121		113.9		111.25

		Сидорець Максим		после		107		101		98		94		89		98		99		107		94		94		103		125		117		122		119		104.4666666667		107		99.5		97.7		120.75

		Снижко Евгений		после		100		115		116		104		89		112		99		97		92		97		95		89		94		102		102		100.2		100		115.5		101.6		96.75

		Свердликова Катя		после		124		121		127		127		121		114		121		124		123		122		116		128		124		102		125		121.2666666667		124		124		121.6		119.75

		Борисова Жасмина		после		105		94		125		109		95		89		109		92		101		97		95		93		102		85		97		99.2		105		109.5		100.6		94.25

		Витер Евгений		после		130		109		116		105		107		105		122		109		114		141		104		128		129		132		128		118.6		130		112.5		113.2		129.25

		Величко Руслан		после		118		149		107		98		109		107		106		83		95		103		105		106		114		104		105		107.2666666667		118		128		106.2		107.25

		Бондаренко Едуард		после		104		109		115		115		111		93		111		107		101		112		104		120		117		117		119		110.3333333333		104		112		107.8		118.25

		Босенко Константин		после		128		124		136		122		128		124		105		107		119		112		108		124		128		133		129		121.8		128		130		118.5		128.5

		Гончаренко Ростислав		после		115		118		124		118		106		100		114		117		110		108		124		113		100		120		112		113.2666666667		115		121		113.9		111.25

		Сидорець Максим		после		107		101		98		94		89		98		99		107		94		94		103		125		117		122		119		104.4666666667		107		99.5		97.7		120.75

		Снижко Евгений		после		100		115		116		104		89		112		99		97		92		97		95		89		94		102		102		100.2		100		115.5		101.6		96.75

		Свердликова Катя		после		124		121		127		127		121		114		121		124		123		122		116		128		124		102		125		121.2666666667		124		124		121.6		119.75

		Борисова Жасмина		после		105		94		125		109		95		89		109		92		101		97		95		93		102		85		97		99.2		105		109.5		100.6		94.25

		Витер Евгений		после		130		109		116		105		107		105		122		109		114		141		104		128		129		132		128		118.6		130		112.5		113.2		129.25

		Величко Руслан		после		118		149		107		98		109		107		106		83		95		103		105		106		114		104		105		107.2666666667		118		128		106.2		107.25

		Бондаренко Едуард		после		104		109		115		115		111		93		111		107		101		112		104		120		117		117		119		110.3333333333		104		112		107.8		118.25

		Босенко Константин		после		128		124		136		122		128		124		105		107		119		112		108		124		128		133		129		121.8		128		130		118.5		128.5

		Гончаренко Ростислав		после		115		118		124		118		106		100		114		117		110		108		124		113		100		120		112		113.2666666667		115		121		113.9		111.25

		Сидорець Максим		после		107		101		98		94		89		98		99		107		94		94		103		125		117		122		119		104.4666666667		107		99.5		97.7		120.75

		Снижко Евгений		после		100		115		116		104		89		112		99		97		92		97		95		89		94		102		102		100.2		100		115.5		101.6		96.75

		Свердликова Катя		после		124		121		127		127		121		114		121		124		123		122		116		128		124		102		125		121.2666666667		124		124		121.6		119.75

		Борисова Жасмина		после		105		94		125		109		95		89		109		92		101		97		95		93		102		85		97		99.2		105		109.5		100.6		94.25

		Витер Евгений		после		130		109		116		105		107		105		122		109		114		141		104		128		129		132		128		118.6		130		112.5		113.2		129.25

		Величко Руслан		после		118		149		107		98		109		107		106		83		95		103		105		106		114		104		105		107.2666666667		118		128		106.2		107.25

		Свердликова Катя		после		124		121		127		127		121		114		121		124		123		122		116		128		124		102		125		121.2666666667		124		124		121.6		119.75

		Борисова Жасмина		после		105		94		125		109		95		89		109		92		101		97		95		93		102		85		97		99.2		105		109.5		100.6		94.25

		Витер Евгений		после		130		109		116		105		107		105		122		109		114		141		104		128		129		132		128		118.6		130		112.5		113.2		129.25

		Величко Руслан		после		118		149		107		98		109		107		106		83		95		103		105		106		114		104		105		107.2666666667		118		128		106.2		107.25
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САТ

		



до

до



ДАТ

		



До

Після



ДАТ роз

		ДАД				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		до		74		63		70		67		61		62		62		71		62		58		58		76		72		72		69		66.4666666667		74.0		66.5		63.4		72.3

		Босенко Константин		до		76		72		72		81		87		78		87		87		74		91		77		75		72		80		77		79.0666666667		76.0		72.0		80.6		76.0

		Гончаренко Ростислав		до		66		54		61		65		68		70		62		62		68		67		63		67		58		67		61		63.9333333333		66.0		57.5		64.0		63.3

		Сидорець Максим		до		66		62		60		71		68		64		70		70		71		67		71		69		67		68		71		67.6666666667		66.0		61.0		67.4		68.8

		Снижко Евгений		до		62		72		81		72		68		71		71		71		70		75		78		70		74		69		72		71.7333333333		62.0		76.5		72.9		71.3

		Свердликова Катя		до		55		65		70		70		70		72		65		67		71		65		66		58		59		53		56		64.1333333333		55.0		67.5		68.1		56.5

		Борисова Жасмина		до		60		54		58		59		60		54		62		53		66		55		59		49		51		61		58		57.2666666667		60.0		56.0		58.0		54.8

		Витер Евгений		до		70		78		80		84		80		80		82		83		80		90		76		65		64		74		63		76.6		70.0		79.0		81.3		66.5

		Величко Руслан		до		58		54		58		61		57		64		58		54		58		65		65		57		57		59		62		59.1333333333		58.0		56.0		59.4		58.8

		Бондаренко Едуард		до		74		63		70		67		61		62		62		71		62		58		58		76		72		72		69		66.4666666667		74.0		66.5		63.4		72.3

		Босенко Константин		до		76		72		72		81		87		78		87		87		74		91		77		75		72		80		77		79.0666666667		76.0		72.0		80.6		76.0

		Гончаренко Ростислав		до		66		54		61		65		68		70		62		62		68		67		63		67		58		67		61		63.9333333333		66.0		57.5		64.0		63.3

		Сидорець Максим		до		66		62		60		71		68		64		70		70		71		67		71		69		67		68		71		67.6666666667		66.0		61.0		67.4		68.8

		Снижко Евгений		до		62		72		81		72		68		71		71		71		70		75		78		70		74		69		72		71.7333333333		62.0		76.5		72.9		71.3

		Свердликова Катя		до		55		65		70		70		70		72		65		67		71		65		66		58		59		53		56		64.1333333333		55.0		67.5		68.1		56.5

		Борисова Жасмина		до		60		54		58		59		60		54		62		53		66		55		59		49		51		61		58		57.2666666667		60.0		56.0		58.0		54.8

		Витер Евгений		до		70		78		80		84		80		80		82		83		80		90		76		65		64		74		63		76.6		70.0		79.0		81.3		66.5

		Величко Руслан		до		58		54		58		61		57		64		58		54		58		65		65		57		57		59		62		59.1333333333		58.0		56.0		59.4		58.8

		Бондаренко Едуард		до		74		63		70		67		61		62		62		71		62		58		58		76		72		72		69		66.4666666667		74.0		66.5		63.4		72.3

		Босенко Константин		до		76		72		72		81		87		78		87		87		74		91		77		75		72		80		77		79.0666666667		76.0		72.0		80.6		76.0

		Гончаренко Ростислав		до		66		54		61		65		68		70		62		62		68		67		63		67		58		67		61		63.9333333333		66.0		57.5		64.0		63.3

		Сидорець Максим		до		66		62		60		71		68		64		70		70		71		67		71		69		67		68		71		67.6666666667		66.0		61.0		67.4		68.8

		Снижко Евгений		до		62		72		81		72		68		71		71		71		70		75		78		70		74		69		72		71.7333333333		62.0		76.5		72.9		71.3

		Свердликова Катя		до		55		65		70		70		70		72		65		67		71		65		66		58		59		53		56		64.1333333333		55.0		67.5		68.1		56.5

		Борисова Жасмина		до		60		54		58		59		60		54		62		53		66		55		59		49		51		61		58		57.2666666667		60.0		56.0		58.0		54.8

		Витер Евгений		до		70		78		80		84		80		80		82		83		80		90		76		65		64		74		63		76.6		70.0		79.0		81.3		66.5

		Величко Руслан		до		58		54		58		61		57		64		58		54		58		65		65		57		57		59		62		59.1333333333		58.0		56.0		59.4		58.8

		Свердликова Катя		до		55		65		70		70		70		72		65		67		71		65		66		58		59		53		56		64.1333333333		55.0		67.5		68.1		56.5

		Борисова Жасмина		до		60		54		58		59		60		54		62		53		66		55		59		49		51		61		58		57.2666666667		60.0		56.0		58.0		54.8

		Витер Евгений		до		70		78		80		84		80		80		82		83		80		90		76		65		64		74		63		76.6		70.0		79.0		81.3		66.5

		Величко Руслан		до		58		54		58		61		57		64		58		54		58		65		65		57		57		59		62		59.1333333333		58.0		56.0		59.4		58.8

						64.6		63.6		67.6		69.8		68.5		68.2		68.5		68.1		68.9		70.1		67.9		64.1		63.0		66.3		64.7		66.9		64.6		65.6		68.1		64.5

		ДАД				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		после		69		62		64		70		68		78		65		72		68		69		62		73		77		69		79		69.6666666667		69.0		63.0		67.8		74.5

		Босенко Константин		после		79		74		76		77		79		78		84		80		77		80		76		70		65		67		59		74.7333333333		79.0		75.0		78.1		65.3

		Гончаренко Ростислав		после		73		71		79		80		72		81		67		68		72		78		81		66		64		72		62		72.4		73.0		75.0		74.9		66.0

		Сидорець Максим		после		60		61		56		64		61		51		53		61		64		62		54		55		54		52		58		57.7333333333		60.0		58.5		58.7		54.8

		Снижко Евгений		после		60		68		73		70		74		66		70		72		53		62		68		47		53		54		59		63.2666666667		60.0		70.5		67.6		53.3

		Свердликова Катя		после		64		75		63		78		76		75		70		72		80		74		69		64		59		57		54		68.6666666667		64.0		69.0		73.2		58.5

		Борисова Жасмина		после		60		60		62		63		59		56		65		59		60		59		67		55		55		53		60		59.5333333333		60.0		61.0		61.0		55.8

		Витер Евгений		после		61		56		63		63		71		62		68		56		72		72		67		60		58		58		57		62.9333333333		61.0		59.5		65.0		58.3

		Величко Руслан		после		61		52		51		53		67		62		66		64		59		66		68		55		54		56		55		59.2666666667		61.0		51.5		60.8		55.0

		Бондаренко Едуард		после		69		62		64		70		68		78		65		72		68		69		62		73		77		69		79		69.6666666667		69.0		63.0		67.8		74.5

		Босенко Константин		после		79		74		76		77		79		78		84		80		77		80		76		70		65		67		59		74.7333333333		79.0		75.0		78.1		65.3

		Гончаренко Ростислав		после		73		71		79		80		72		81		67		68		72		78		81		66		64		72		62		72.4		73.0		75.0		74.9		66.0

		Сидорець Максим		после		60		61		56		64		61		51		53		61		64		62		54		55		54		52		58		57.7333333333		60.0		58.5		58.7		54.8

		Снижко Евгений		после		60		68		73		70		74		66		70		72		53		62		68		47		53		54		59		63.2666666667		60.0		70.5		67.6		53.3

		Свердликова Катя		после		64		75		63		78		76		75		70		72		80		74		69		64		59		57		54		68.6666666667		64.0		69.0		73.2		58.5

		Борисова Жасмина		после		60		60		62		63		59		56		65		59		60		59		67		55		55		53		60		59.5333333333		60.0		61.0		61.0		55.8

		Витер Евгений		после		61		56		63		63		71		62		68		56		72		72		67		60		58		58		57		62.9333333333		61.0		59.5		65.0		58.3

		Величко Руслан		после		61		52		51		53		67		62		66		64		59		66		68		55		54		56		55		59.2666666667		61.0		51.5		60.8		55.0

		Бондаренко Едуард		после		69		62		64		70		68		78		65		72		68		69		62		73		77		69		79		69.6666666667		69.0		63.0		67.8		74.5

		Босенко Константин		после		79		74		76		77		79		78		84		80		77		80		76		70		65		67		59		74.7333333333		79.0		75.0		78.1		65.3

		Гончаренко Ростислав		после		73		71		79		80		72		81		67		68		72		78		81		66		64		72		62		72.4		73.0		75.0		74.9		66.0

		Сидорець Максим		после		60		61		56		64		61		51		53		61		64		62		54		55		54		52		58		57.7333333333		60.0		58.5		58.7		54.8

		Снижко Евгений		после		60		68		73		70		74		66		70		72		53		62		68		47		53		54		59		63.2666666667		60.0		70.5		67.6		53.3

		Свердликова Катя		после		64		75		63		78		76		75		70		72		80		74		69		64		59		57		54		68.6666666667		64.0		69.0		73.2		58.5

		Борисова Жасмина		после		60		60		62		63		59		56		65		59		60		59		67		55		55		53		60		59.5333333333		60.0		61.0		61.0		55.8

		Витер Евгений		после		61		56		63		63		71		62		68		56		72		72		67		60		58		58		57		62.9333333333		61.0		59.5		65.0		58.3

		Величко Руслан		после		61		52		51		53		67		62		66		64		59		66		68		55		54		56		55		59.2666666667		61.0		51.5		60.8		55.0

		Свердликова Катя		после		64		75		63		78		76		75		70		72		80		74		69		64		59		57		54		68.6666666667		64.0		69.0		73.2		58.5

		Борисова Жасмина		после		60		60		62		63		59		56		65		59		60		59		67		55		55		53		60		59.5333333333		60.0		61.0		61.0		55.8

		Витер Евгений		после		61		56		63		63		71		62		68		56		72		72		67		60		58		58		57		62.9333333333		61.0		59.5		65.0		58.3

		Величко Руслан		после		61		52		51		53		67		62		66		64		59		66		68		55		54		56		55		59.2666666667		61.0		51.5		60.8		55.0

						64.7419354839		63.8709677419		64.5161290323		68.0967741935		69.4838709677		67.1612903226		67.5161290323		66.5483870968		67.2903225806		68.935483871		67.9677419355		60.2903225806		59.4516129032		59.2903225806		59.8387096774		65		64.7		64.2		67.1		59.7





ДАТ роз

		



67

67



ЧСС

		



75

65



ЧСС розр

		ДАТ		До								Після										до								Після

				Контрольна група				Основна група				Контрольна група				Основна група						к				о				к				о

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m				67.2		1.4609082358		64.6451612903		1.240489313		64.7419354839		1.1396733563		66.1666666667		1.7953217195

		1		67.2		1.5		64.6		1.2		66.2		1.8		64.7		1.1				68.9333333333		1.8612400596		63.6451612903		1.566825698		63.8709677419		1.4344021537		67.6		1.9001512342

																						68.6333333333		1.9342546358		67.6129032258		1.570341665		64.5161290323		1.5497977445		67.4		1.9438083251

		2		68.9		1.9		63.6		1.6		67.6		1.9		63.9		1.4				69.2666666667		1.5572842064		69.8064516129		1.4922158993		68.0967741935		1.5542898241		68.6666666667		1.6879105858

						*(p<0,05)				*(p<0,05)												68.2333333333		1.5979033197		68.5161290323		1.6570935612		69.4838709677		1.1442901427		67.1333333333		1.7556040538

		3		68.6		1.9		67.6		1.6		67.4		1.9		64.5		1.5				69.5666666667		1.9656143688		68.2258064516		1.4596432599		67.1612903226		1.803280627		66.7333333333		1.7220232242

																						67.7333333333		2.0459847604		68.5161290323		1.7019097229		67.5161290323		1.289219959		66.7333333333		1.8098919339

		4		69.3		1.6		69.8		1.5		68.7		1.7		68.1		1.6				66.4666666667		1.9254695402		68.0967741935		2.0332477536		66.5483870968		1.327005449		68.6		2.254293477

																						67.2333333333		1.9732016887		68.8709677419		1.1637369687		67.2903225806		1.5444618706		66.8		1.4726627693

		5		68.2		1.6		68.5		1.7		67.1		1.8		69.5		1.1				70.6666666667		2.6898418247		70.1290322581		2.2200174055		68.935483871		1.2580369448		66.5666666667		1.3550105682

																						70.5		2.4995401876		67.9032258065		1.3020701786		67.9677419355		1.2299872112		69.6333333333		2.1911437906

		6		69.6		2.0		68.2		1.5		66.7		1.7		67.2		1.8				66.7666666667		1.5906937208		64.0967741935		1.5549814774		60.2903225806		1.3750413862		66.9666666667		1.2340786813

																						65.5333333333		1.3198165436		63		1.3756718789		59.4516129032		1.2698647034		63.6333333333		1.4347760715

		7		67.7		2.0		68.5		1.7		66.7		1.8		67.5		1.3				65.7		1.5079482902		66.3225806452		1.4527594039		59.2903225806		1.234968589		65.1666666667		1.3140123106

																						64.8		1.3824848527		64.7096774194		1.2058937242		59.8387096774		1.2235122844		66		1.1527079562

		8		66.5		1.9		68.1		2.0		68.6		2.3		66.5		1.3

																						до				Після

		9		67.2		2.0		68.9		1.2		66.8		1.5		67.3		1.5				Контрольна група		Основна група		Контрольна група		Основна група

																						67.2		64.6451612903		66.1666666667		64.7419354839

		10		70.7		2.7		70.1		2.2		66.6		1.4		68.9		1.3				68.9333333333		63.6451612903		67.6		63.8709677419

																						68.6333333333		67.6129032258		67.4		64.5161290323

		11		70.5		2.5		67.9		1.3		69.6		2.2		68.0		1.2				69.2666666667		69.8064516129		68.6666666667		68.0967741935

																						68.2333333333		68.5161290323		67.1333333333		69.4838709677

		12		66.8		1.6		64.1		1.6		67.0		1.2		60.3		1.4				69.5666666667		68.2258064516		66.7333333333		67.1612903226

														*(p<0,001)				*(p<0,001)				67.7333333333		68.5161290323		66.7333333333		67.5161290323

		13		65.5		1.3		63.0		1.4		63.6		1.4		59.5		1.3				66.4666666667		68.0967741935		68.6		66.5483870968

														*(p<0,05)				*(p<0,05)				67.2333333333		68.8709677419		66.8		67.2903225806

		14		65.7		1.5		66.3		1.5		65.2		1.3		59.3		1.2				70.6666666667		70.1290322581		66.5666666667		68.935483871

												#(p<0,001)		*(p<0,01)		#(p<0,001)		*(p<0,01)				70.5		67.9032258065		69.6333333333		67.9677419355

		15		64.8		1.4		64.7		1.2		66.0		1.2		59.8		1.2				66.7666666667		64.0967741935		66.9666666667		60.2903225806

												#(p<0,01)		*(p<0,001)		#(p<0,01)		*(p<0,001)				65.5333333333		63		63.6333333333		59.4516129032

																						65.7		66.3225806452		65.1666666667		59.2903225806

																						64.8		64.7096774194		66		59.8387096774														к

																						Контрольна група

																						До		Після				О

																						67.2		66.1666666667				До		Після

																						68.9333333333		67.6				64.6451612903		64.7419354839

																						68.6333333333		67.4				63.6451612903		63.8709677419

																						69.2666666667		68.6666666667				67.6129032258		64.5161290323

																						68.2333333333		67.1333333333				69.8064516129		68.0967741935

																						69.5666666667		66.7333333333				68.5161290323		69.4838709677

																						67.7333333333		66.7333333333				68.2258064516		67.1612903226

																						66.4666666667		68.6				68.5161290323		67.5161290323

																						67.2333333333		66.8				68.0967741935		66.5483870968

																						70.6666666667		66.5666666667				68.8709677419		67.2903225806

																						70.5		69.6333333333				70.1290322581		68.935483871

																						66.7666666667		66.9666666667				67.9032258065		67.9677419355

																						65.5333333333		63.6333333333				64.0967741935		60.2903225806

																						65.7		65.1666666667				63		59.4516129032

																						64.8		66				66.3225806452		59.2903225806												о

																												64.7096774194		59.8387096774





ЧСС розр

		



Контрольна група

Основна група



4чсс

		



Контрольна група

Основна група



ПАТ

		



До

Після



ПАТ роз

		



До

Після



дані

		ЧСС				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		до		97		121		110		119		109		114		87		131		113		122		62		103		95		101		96		105.3333333333		97.0		115.5		108.8		98.8

		Босенко Константин		до		85		92		93		103		99		100		107		103		99		103		97		83		77		75		66		92.1333333333		85.0		92.5		99.6		75.3

		Гончаренко Ростислав		до		92		107		111		114		117		124		122		123		118		125		118		94		101		102		100		111.2		92.0		109.0		117.9		99.3

		Сидорець Максим		до		51		87		86		93		99		99		111		104		99		109		99		53		48		50		50		82.5333333333		51.0		86.5		98.6		50.3

		Снижко Евгений		до		75		104		96		103		105		98		104		103		105		97		104		88		83		70		86		94.7333333333		75.0		100.0		101.9		81.8

		Свердликова Катя		до		52		71		72		73		74		79		81		80		84		80		87		63		51		51		48		69.7333333333		52.0		71.5		78.1		53.3

		Борисова Жасмина		до		85		101		102		105		110		108		131		109		109		105		106		54		56		90		68		95.9333333333		85.0		101.5		108.6		67.0

		Витер Евгений		до		50		68		71		79		72		73		75		77		77		80		70		41		45		52		46		65.0666666667		50.0		69.5		74.2		46.0

		Величко Руслан		до		62		85		80		81		80		74		78		82		68		88		99		56		54		54		54		73		62.0		82.5		81.5		54.5

		Бондаренко Едуард		до		97		121		110		119		109		114		87		131		113		122		62		103		95		101		96		105.3333333333		97.0		115.5		108.8		98.8

		Босенко Константин		до		85		92		93		103		99		100		107		103		99		103		97		83		77		75		66		92.1333333333		85.0		92.5		99.6		75.3

		Гончаренко Ростислав		до		92		107		111		114		117		124		122		123		118		125		118		94		101		102		100		111.2		92.0		109.0		117.9		99.3

		Сидорець Максим		до		51		87		86		93		99		99		111		104		99		109		99		53		48		50		50		82.5333333333		51.0		86.5		98.6		50.3

		Снижко Евгений		до		75		104		96		103		105		98		104		103		105		97		104		88		83		70		86		94.7333333333		75.0		100.0		101.9		81.8

		Свердликова Катя		до		52		71		72		73		74		79		81		80		84		80		87		63		51		51		48		69.7333333333		52.0		71.5		78.1		53.3

		Борисова Жасмина		до		85		101		102		105		110		108		131		109		109		105		106		54		56		90		68		95.9333333333		85.0		101.5		108.6		67.0

		Витер Евгений		до		50		68		71		79		72		73		75		77		77		80		70		41		45		52		46		65.0666666667		50.0		69.5		74.2		46.0

		Величко Руслан		до		62		85		80		81		80		74		78		82		68		88		99		56		54		54		54		73		62.0		82.5		81.5		54.5

		Бондаренко Едуард		до		97		121		110		119		109		114		87		131		113		122		62		103		95		101		96		105.3333333333		97.0		115.5		108.8		98.8

		Босенко Константин		до		85		92		93		103		99		100		107		103		99		103		97		83		77		75		66		92.1333333333		85.0		92.5		99.6		75.3

		Гончаренко Ростислав		до		92		107		111		114		117		124		122		123		118		125		118		94		101		102		100		111.2		92.0		109.0		117.9		99.3

		Сидорець Максим		до		51		87		86		93		99		99		111		104		99		109		99		53		48		50		50		82.5333333333		51.0		86.5		98.6		50.3

		Снижко Евгений		до		75		104		96		103		105		98		104		103		105		97		104		88		83		70		86		94.7333333333		75.0		100.0		101.9		81.8

		Свердликова Катя		до		52		71		72		73		74		79		81		80		84		80		87		63		51		51		48		69.7333333333		52.0		71.5		78.1		53.3

		Борисова Жасмина		до		85		101		102		105		110		108		131		109		109		105		106		54		56		90		68		95.9333333333		85.0		101.5		108.6		67.0

		Витер Евгений		до		50		68		71		79		72		73		75		77		77		80		70		41		45		52		46		65.0666666667		50.0		69.5		74.2		46.0

		Величко Руслан		до		62		85		80		81		80		74		78		82		68		88		99		56		54		54		54		73		62.0		82.5		81.5		54.5

		Свердликова Катя		до		52		71		72		73		74		79		81		80		84		80		87		63		51		51		48		69.7333333333		52.0		71.5		78.1		53.3

		Борисова Жасмина		до		85		101		102		105		110		108		131		109		109		105		106		54		56		90		68		95.9333333333		85.0		101.5		108.6		67.0

		Витер Евгений		до		50		68		71		79		72		73		75		77		77		80		70		41		45		52		46		65.0666666667		50.0		69.5		74.2		46.0

		Величко Руслан		до		62		85		80		81		80		74		78		82		68		88		99		56		54		54		54		73		62.0		82.5		81.5		54.5

						70.8387096774		91.3870967742		89.935483871		95.0967741935		94.5483870968		94.8709677419		98.4838709677		99.4838709677		95.2903225806		99.3548387097		93.1612903226		68.3548387097		65.6774193548		70.3870967742		66.3870967742		86.2172043011		70.8		90.7		95.2		67.7

		ЧСС				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		после		83		100		96		100		100		107		109		106		100		109		116		88		99		88		93		99.6		83.0		98.0		104.3		92.0

		Босенко Константин		после		73		95		105		103		105		104		119		119		101		113		104		81		70		67		66		95		73.0		100.0		106.8		71.0

		Гончаренко Ростислав		после		92		96		102		103		106		110		115		110		108		110		107		96		101		81		90		101.8		92.0		99.0		106.7		92.0

		Сидорець Максим		после		57		90		98		90		95		95		93		85		95		97		101		50		50		51		53		80		57.0		94.0		93.9		51.0

		Снижко Евгений		после		74		82		88		94		98		87		88		94		88		89		86		74		62		73		69		83.0666666667		74.0		85.0		89.4		69.5

		Свердликова Катя		после		66		73		81		84		84		85		85		94		100		95		92		67		65		56		51		78.5333333333		66.0		77.0		87.3		59.8

		Борисова Жасмина		после		68		92		99		103		105		103		99		108		100		109		104		62		54		62		64		88.8		68.0		95.5		102.2		60.5

		Витер Евгений		после		45		78		76		81		78		82		79		81		90		85		80		48		47		47		46		69.5333333333		45.0		77.0		81.0		47.0

		Величко Руслан		после		55		72		76		80		73		73		81		99		78		83		70		46		46		54		54		69.3333333333		55.0		74.0		78.5		50.0

		Бондаренко Едуард		после		83		100		96		100		100		107		109		106		100		109		116		88		99		88		93		99.6		83.0		98.0		104.3		92.0

		Босенко Константин		после		73		95		105		103		105		104		119		119		101		113		104		81		70		67		66		95		73.0		100.0		106.8		71.0

		Гончаренко Ростислав		после		92		96		102		103		106		110		115		110		108		110		107		96		101		81		90		101.8		92.0		99.0		106.7		92.0

		Сидорець Максим		после		57		90		98		90		95		95		93		85		95		97		101		50		50		51		53		80		57.0		94.0		93.9		51.0

		Снижко Евгений		после		74		82		88		94		98		87		88		94		88		89		86		74		62		73		69		83.0666666667		74.0		85.0		89.4		69.5

		Свердликова Катя		после		66		73		81		84		84		85		85		94		100		95		92		67		65		56		51		78.5333333333		66.0		77.0		87.3		59.8

		Борисова Жасмина		после		68		92		99		103		105		103		99		108		100		109		104		62		54		62		64		88.8		68.0		95.5		102.2		60.5

		Витер Евгений		после		45		78		76		81		78		82		79		81		90		85		80		48		47		47		46		69.5333333333		45.0		77.0		81.0		47.0

		Величко Руслан		после		55		72		76		80		73		73		81		99		78		83		70		46		46		54		54		69.3333333333		55.0		74.0		78.5		50.0

		Бондаренко Едуард		после		83		100		96		100		100		107		109		106		100		109		116		88		99		88		93		99.6		83.0		98.0		104.3		92.0

		Босенко Константин		после		73		95		105		103		105		104		119		119		101		113		104		81		70		67		66		95		73.0		100.0		106.8		71.0

		Гончаренко Ростислав		после		92		96		102		103		106		110		115		110		108		110		107		96		101		81		90		101.8		92.0		99.0		106.7		92.0

		Сидорець Максим		после		57		90		98		90		95		95		93		85		95		97		101		50		50		51		53		80		57.0		94.0		93.9		51.0

		Снижко Евгений		после		74		82		88		94		98		87		88		94		88		89		86		74		62		73		69		83.0666666667		74.0		85.0		89.4		69.5

		Свердликова Катя		после		66		73		81		84		84		85		85		94		100		95		92		67		65		56		51		78.5333333333		66.0		77.0		87.3		59.8

		Борисова Жасмина		после		68		92		99		103		105		103		99		108		100		109		104		62		54		62		64		88.8		68.0		95.5		102.2		60.5

		Витер Евгений		после		45		78		76		81		78		82		79		81		90		85		80		48		47		47		46		69.5333333333		45.0		77.0		81.0		47.0

		Величко Руслан		после		55		72		76		80		73		73		81		99		78		83		70		46		46		54		54		69.3333333333		55.0		74.0		78.5		50.0

		Свердликова Катя		после		66		73		81		84		84		85		85		94		100		95		92		67		65		56		51		78.5333333333		66.0		77.0		87.3		59.8

		Борисова Жасмина		после		68		92		99		103		105		103		99		108		100		109		104		62		54		62		64		88.8		68.0		95.5		102.2		60.5

		Витер Евгений		после		45		78		76		81		78		82		79		81		90		85		80		48		47		47		46		69.5333333333		45.0		77.0		81.0		47.0

		Величко Руслан		после		55		72		76		80		73		73		81		99		78		83		70		46		46		54		54		69.3333333333		55.0		74.0		78.5		50.0

						66.8709677419		85.4516129032		90.1612903226		92.3225806452		92.6451612903		92.935483871		95.0967741935		99.0322580645		95.0967741935		98.1290322581		94.3870967742		66.4193548387		64.3225806452		63.0967741935		63.6451612903		83.9741935484		66.9		87.8		93.5		64.4
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		ЧСС		До								Після								до		73.4333333333		1.9946384072		70.8387096774		3.1964687418				Контрольна група		Основна група		контрольна група		До		Після

				Контрольна група				Основна група				Контрольна група				Основна група						97.7		4.0655971837		91.3870967742		2.9840714841				73.4333333333		70.8387096774				73.4333333333		73.8333333333

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m				96.1666666667		2.7547590308		89.935483871		2.6277818783				97.7		91.3870967742				97.7		98.6666666667

		1		73.4		2.0		70.8		3.2		73.8		2.5		66.9		2.5				95.5666666667		2.472693786		95.0967741935		2.8114033685				96.1666666667		89.935483871				96.1666666667		95.8333333333

																						95.3333333333		2.1465467233		94.5483870968		2.9529787074				95.5666666667		95.0967741935				95.5666666667		98.0666666667

		2		97.7		4.1		91.4		3.0		98.7		3.8		85.5		1.8				96.2333333333		2.5545466941		94.8709677419		3.1376115618				95.3333333333		94.5483870968				95.3333333333		98.6333333333

														*(p<0,01)				*(p<0,01)				95.3		2.1469839845		98.4838709677		3.617422289				96.2333333333		94.8709677419				96.2333333333		97.8666666667

		3		96.2		2.8		89.9		2.6		95.8		2.7		90.2		2.0				98.7		2.9731170995		99.4838709677		3.2626498129				95.3		98.4838709677				95.3		101.7333333333

																						98.3666666667		3.6582400559		95.2903225806		3.0111597267				98.7		99.4838709677				98.7		102.8666666667

		4		95.6		2.5		95.1		2.8		98.1		3.0		92.3		1.7				99.4666666667		2.3453222377		99.3548387097		2.837365273				98.3666666667		95.2903225806				98.3666666667		100.3333333333

																						103.1666666667		3.5331218761		93.1612903226		2.9975247043				99.4666666667		99.3548387097				99.4666666667		100.1666666667

		5		95.3		2.1		94.5		3.0		98.6		3.4		92.6		2.2				72.2333333333		2.3962054933		68.3548387097		3.6844772866				103.1666666667		93.1612903226				103.1666666667		100.1

																						71.2666666667		2.1452611948		65.6774193548		3.5976058636				72.2333333333		68.3548387097				72.2333333333		72.1333333333

		6		96.2		2.6		94.9		3.1		97.9		2.6		92.9		2.2				70.9666666667		2.5804229063		70.3870967742		3.6792581707				71.2666666667		65.6774193548				71.2666666667		69.5666666667

																						67.6666666667		2.0247510608		66.3870967742		3.5346753647				70.9666666667		70.3870967742				70.9666666667		69.6333333333

		7		95.3		2.1		98.5		3.6		101.7		3.4		95.1		2.5				к				о						67.6666666667		66.3870967742				67.6666666667		70.3333333333

																				після		73.8333333333		2.4969329846		66.8709677419		2.4794822281				Контрольна група				Основна група		До		Після

		8		98.7		3.0		99.5		3.3		102.9		3.4		99.0		2.1				98.6666666667		3.8280072945		85.4516129032		1.8191565514				73.8333333333		66.8709677419				70.8387096774		66.8709677419

																						95.8333333333		2.6535958398		90.1612903226		1.9767991801				98.6666666667		85.4516129032				91.3870967742		85.4516129032

		9		98.4		3.7		95.3		3.0		100.3		3.0		95.1		1.6				98.0666666667		2.9915333912		92.3225806452		1.7160764807				95.8333333333		90.1612903226				89.935483871		90.1612903226

																						98.6333333333		3.3959012933		92.6451612903		2.2165304609				98.0666666667		92.3225806452				95.0967741935		92.3225806452

		10		99.5		2.3		99.4		2.8		100.2		3.4		98.1		2.0				97.8666666667		2.5938624878		92.935483871		2.2427591896				98.6333333333		92.6451612903				94.5483870968		92.6451612903

																						101.7333333333		3.4437794439		95.0967741935		2.5286975859				97.8666666667		92.935483871				94.8709677419		92.935483871

		11		101.0		2.5		93.2		3.0		100.1		3.8		94.4		2.6				102.8666666667		3.3898880507		99.0322580645		2.0978657209				101.7333333333		95.0967741935				98.4838709677		95.0967741935

																						100.3333333333		2.9985948178		95.0967741935		1.570120767				102.8666666667		99.0322580645				99.4838709677		99.0322580645

		12		72.2		2.4		68.4		3.7		72.1		2.5		66.4		3.1				100.1666666667		3.400501428		98.1290322581		2.0244430725				100.3333333333		95.0967741935				95.2903225806		95.0967741935

																						100.1		3.7848305812		94.3870967742		2.5605264157				100.1666666667		98.1290322581				99.3548387097		98.1290322581

		13		71.3		2.1		65.7		3.6		69.6		2.2		64.3		3.5				72.1333333333		2.4573293294		66.4193548387		3.0665641148				100.1		94.3870967742				93.1612903226		94.3870967742

																						69.5666666667		2.1922975579		64.3225806452		3.4923532741				72.1333333333		66.4193548387				68.3548387097		66.4193548387

		14		71.0		2.6		70.4		3.7		69.6		2.3		63.1		2.4				69.6333333333		2.3180864747		63.0967741935		2.3588564929				69.5666666667		64.3225806452				65.6774193548		64.3225806452

																						70.3333333333		2.3100646024		63.6451612903		2.8149174006				69.6333333333		63.0967741935				70.3870967742		63.0967741935

		15		67.7		2.0		66.4		3.5		70.3		2.3		63.6		2.8														70.3333333333		63.6451612903				66.3870967742		63.6451612903





4сат

		



Контрольна група

Основна група



4дат

		



Контрольна група

Основна група



КОП

		



До

Після



		



До

Після



		



До

Після



		ПАТ		До								Після

				К				О				К				О

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m				73.4333333333		1.9946384072		70.8387096774		3.1964687418		73.8333333333		2.4969329846		66.8709677419		2.4794822281

		1.0		73.4		2.0		70.8		3.2		73.8		2.5		66.9		2.5				96.9333333333		2.9725500231		90.6612903226		2.7785068993		97.25		2.987113126		87.8064516129		1.8566470848

																						97.6		2.0286850959		95.1612903226		2.6902399358		99.4266666667		2.7957600629		93.5258064516		1.9220618843

		2-3		96.9		3.0		90.7		2.8		97.3		3.0		87.8		1.9				70.5333333333		2.059695789		67.7016129032		3.4349449322		70.4166666667		2.1938829972		64.3709677419		2.8408945038

														*(p<0,001)				*(p<0,001)

		2-11		97.6		2.0		95.2		2.7		99.4		2.8		93.5		1.9

		12-15		70.5		2.1		67.7		3.4		70.4		2.2		64.4		2.8





		Пульсовий тиск				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		до		42		55		39		52		38		52		54		32		43		59		41		40		51		32		43		44.8666666667		42.0		47.0		46.5		41.5

		Босенко Константин		до		78		64		67		43		39		48		39		24		34		32		54		60		23		57		49		47.4		78.0		65.5		44.4		47.3

		Гончаренко Ростислав		до		35		61		40		39		43		33		33		24		41		37		51		46		50		48		54		42.3333333333		35.0		50.5		40.2		49.5

		Сидорець Максим		до		52		27		50		33		45		50		45		46		38		37		33		36		62		53		55		44.1333333333		52.0		38.5		40.4		51.5

		Снижко Евгений		до		50		26		28		39		28		31		29		29		39		30		43		72		40		44		38		37.7333333333		50.0		27.0		32.2		48.5

		Свердликова Катя		до		57		50		54		42		47		36		30		49		35		46		22		54		49		55		45		44.7333333333		57.0		52.0		41.1		50.8

		Борисова Жасмина		до		37		33		32		37		34		42		34		35		33		42		30		49		49		38		40		37.6666666667		37.0		32.5		35.2		44.0

		Витер Евгений		до		63		41		45		44		42		42		46		42		31		29		52		78		71		58		68		50.1333333333		63.0		43.0		41.4		68.8

		Величко Руслан		до		55		28		41		37		29		41		50		56		53		18		38		61		45		56		42		43.3333333333		55.0		34.5		39.1		51.0

		Бондаренко Едуард		до		42		55		39		52		38		52		54		32		43		59		41		40		51		32		43		44.8666666667		42.0		47.0		46.5		41.5

		Босенко Константин		до		78		64		67		43		39		48		39		24		34		32		54		60		23		57		49		47.4		78.0		65.5		44.4		47.3

		Гончаренко Ростислав		до		35		61		40		39		43		33		33		24		41		37		51		46		50		48		54		42.3333333333		35.0		50.5		40.2		49.5

		Сидорець Максим		до		52		27		50		33		45		50		45		46		38		37		33		36		62		53		55		44.1333333333		52.0		38.5		40.4		51.5

		Снижко Евгений		до		50		26		28		39		28		31		29		29		39		30		43		72		40		44		38		37.7333333333		50.0		27.0		32.2		48.5

		Свердликова Катя		до		57		50		54		42		47		36		30		49		35		46		22		54		49		55		45		44.7333333333		57.0		52.0		41.1		50.8

		Борисова Жасмина		до		37		33		32		37		34		42		34		35		33		42		30		49		49		38		40		37.6666666667		37.0		32.5		35.2		44.0

		Витер Евгений		до		63		41		45		44		42		42		46		42		31		29		52		78		71		58		68		50.1333333333		63.0		43.0		41.4		68.8

		Величко Руслан		до		55		28		41		37		29		41		50		56		53		18		38		61		45		56		42		43.3333333333		55.0		34.5		39.1		51.0

		Бондаренко Едуард		до		42		55		39		52		38		52		54		32		43		59		41		40		51		32		43		44.8666666667		42.0		47.0		46.5		41.5

		Босенко Константин		до		78		64		67		43		39		48		39		24		34		32		54		60		23		57		49		47.4		78.0		65.5		44.4		47.3

		Гончаренко Ростислав		до		35		61		40		39		43		33		33		24		41		37		51		46		50		48		54		42.3333333333		35.0		50.5		40.2		49.5

		Сидорець Максим		до		52		27		50		33		45		50		45		46		38		37		33		36		62		53		55		44.1333333333		52.0		38.5		40.4		51.5

		Снижко Евгений		до		50		26		28		39		28		31		29		29		39		30		43		72		40		44		38		37.7333333333		50.0		27.0		32.2		48.5

		Свердликова Катя		до		57		50		54		42		47		36		30		49		35		46		22		54		49		55		45		44.7333333333		57.0		52.0		41.1		50.8

		Борисова Жасмина		до		37		33		32		37		34		42		34		35		33		42		30		49		49		38		40		37.6666666667		37.0		32.5		35.2		44.0

		Витер Евгений		до		63		41		45		44		42		42		46		42		31		29		52		78		71		58		68		50.1333333333		63.0		43.0		41.4		68.8

		Величко Руслан		до		55		28		41		37		29		41		50		56		53		18		38		61		45		56		42		43.3333333333		55.0		34.5		39.1		51.0

		Свердликова Катя		до		57		50		54		42		47		36		30		49		35		46		22		54		49		55		45		44.7333333333		57.0		52.0		41.1		50.8

		Борисова Жасмина		до		37		33		32		37		34		42		34		35		33		42		30		49		49		38		40		37.6666666667		37.0		32.5		35.2		44.0

		Витер Евгений		до		63		41		45		44		42		42		46		42		31		29		52		78		71		58		68		50.1333333333		63.0		43.0		41.4		68.8

		Величко Руслан		до		55		28		41		37		29		41		50		56		53		18		38		61		45		56		42		43.3333333333		55.0		34.5		39.1		51.0

						52.2258064516		42.1612903226		43.8709677419		40.5806451613		38.2903225806		41.4838709677		40		38.4838709677		38.4838709677		36.2903225806		39.8064516129		55.8064516129		49.4838709677		49.3548387097		48.2903225806		43.6408602151		52.2		43.0		39.9		50.7

		Пульсовий тиск				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		после		35		47		51		45		43		15		46		35		33		43		42		47		40		48		40		40.6666666667		35.0		49.0		40.0		43.8

		Босенко Константин		после		49		50		60		45		49		46		21		27		42		32		32		54		63		66		70		47.0666666667		49.0		55.0		40.4		63.3

		Гончаренко Ростислав		после		42		47		45		38		34		19		47		49		38		30		43		47		36		48		50		40.8666666667		42.0		46.0		39.0		45.3

		Сидорець Максим		после		47		40		42		30		28		47		46		46		30		32		49		70		63		70		61		46.7333333333		47.0		41.0		39.0		66.0

		Снижко Евгений		после		40		47		43		34		15		46		29		25		39		35		27		42		41		48		43		36.9333333333		40.0		45.0		34.0		43.5

		Свердликова Катя		после		60		46		64		49		45		39		51		52		43		48		47		64		65		45		71		52.6		60.0		55.0		48.4		61.3

		Борисова Жасмина		после		45		34		63		46		36		33		44		33		41		38		28		38		47		32		37		39.6666666667		45.0		48.5		39.6		38.5

		Витер Евгений		после		69		53		53		42		36		43		54		53		42		69		37		68		71		74		71		55.6666666667		69.0		53.0		48.2		71.0

		Величко Руслан		после		57		97		56		45		42		45		40		19		36		37		37		51		60		48		50		48		57.0		76.5		45.4		52.3

		Бондаренко Едуард		после		35		47		51		45		43		15		46		35		33		43		42		47		40		48		40		40.6666666667		35.0		49.0		40.0		43.8

		Босенко Константин		после		49		50		60		45		49		46		21		27		42		32		32		54		63		66		70		47.0666666667		49.0		55.0		40.4		63.3

		Гончаренко Ростислав		после		42		47		45		38		34		19		47		49		38		30		43		47		36		48		50		40.8666666667		42.0		46.0		39.0		45.3

		Сидорець Максим		после		47		40		42		30		28		47		46		46		30		32		49		70		63		70		61		46.7333333333		47.0		41.0		39.0		66.0

		Снижко Евгений		после		40		47		43		34		15		46		29		25		39		35		27		42		41		48		43		36.9333333333		40.0		45.0		34.0		43.5

		Свердликова Катя		после		60		46		64		49		45		39		51		52		43		48		47		64		65		45		71		52.6		60.0		55.0		48.4		61.3

		Борисова Жасмина		после		45		34		63		46		36		33		44		33		41		38		28		38		47		32		37		39.6666666667		45.0		48.5		39.6		38.5

		Витер Евгений		после		69		53		53		42		36		43		54		53		42		69		37		68		71		74		71		55.6666666667		69.0		53.0		48.2		71.0

		Величко Руслан		после		57		97		56		45		42		45		40		19		36		37		37		51		60		48		50		48		57.0		76.5		45.4		52.3

		Бондаренко Едуард		после		35		47		51		45		43		15		46		35		33		43		42		47		40		48		40		40.6666666667		35.0		49.0		40.0		43.8

		Босенко Константин		после		49		50		60		45		49		46		21		27		42		32		32		54		63		66		70		47.0666666667		49.0		55.0		40.4		63.3

		Гончаренко Ростислав		после		42		47		45		38		34		19		47		49		38		30		43		47		36		48		50		40.8666666667		42.0		46.0		39.0		45.3

		Сидорець Максим		после		47		40		42		30		28		47		46		46		30		32		49		70		63		70		61		46.7333333333		47.0		41.0		39.0		66.0

		Снижко Евгений		после		40		47		43		34		15		46		29		25		39		35		27		42		41		48		43		36.9333333333		40.0		45.0		34.0		43.5

		Свердликова Катя		после		60		46		64		49		45		39		51		52		43		48		47		64		65		45		71		52.6		60.0		55.0		48.4		61.3

		Борисова Жасмина		после		45		34		63		46		36		33		44		33		41		38		28		38		47		32		37		39.6666666667		45.0		48.5		39.6		38.5

		Витер Евгений		после		69		53		53		42		36		43		54		53		42		69		37		68		71		74		71		55.6666666667		69.0		53.0		48.2		71.0

		Величко Руслан		после		57		97		56		45		42		45		40		19		36		37		37		51		60		48		50		48		57.0		76.5		45.4		52.3

		Свердликова Катя		после		60		46		64		49		45		39		51		52		43		48		47		64		65		45		71		52.6		60.0		55.0		48.4		61.3

		Борисова Жасмина		после		45		34		63		46		36		33		44		33		41		38		28		38		47		32		37		39.6666666667		45.0		48.5		39.6		38.5

		Витер Евгений		после		69		53		53		42		36		43		54		53		42		69		37		68		71		74		71		55.6666666667		69.0		53.0		48.2		71.0

		Величко Руслан		после		57		97		56		45		42		45		40		19		36		37		37		51		60		48		50		48		57.0		76.5		45.4		52.3

						50.4193548387		52.0322580645		53.7741935484		42.064516129		36.8709677419		37.3870967742		42.6774193548		37.8709677419		38.5161290323		41.4193548387		37.9032258065		53.6774193548		54.8709677419		52.7741935484		55.0967741935		45.823655914		50.4		52.9		42.1		54.1





		ПАТ		До								Після										ПАТ		До								Після										До				Після

				Контрольна група				Основна група				Контрольна група				Основна група								Контрольна група				Основна група				Контрольна група				Основна група						Контрольна група		Основна група		Контрольна група		Основна група

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m				хв		М		m		М		m		М		m		М		m				47.7		52.2258064516		47.2666666667		50.4193548387

		1.0		47.7		2.2		52.2		2.3		47.3		1.8		50.4		1.9				1		47.7		2.219117563		52.2258064516		2.2541286743		47.2666666667		1.7997019762		50.4193548387		1.8926991556				41.5666666667		42.1612903226		43.2666666667		52.0322580645

																						2		41.5666666667		2.6194161556		42.1612903226		2.508521723		43.2666666667		2.4931784327		52.0322580645		3.3138626622				46.2333333333		43.8709677419		39.6666666667		53.7741935484

		2.0		41.6		2.6		42.2		2.5		43.3		2.5		52.0		3.3				3		46.2333333333		4.1430410657		43.8709677419		1.9678829493		39.6666666667		2.1476174092		53.7741935484		1.4351274174				45.2666666667		40.5806451613		41.3666666667		42.064516129

								#(p<0,05)						*(p<0,05)		#(p<0,05)		*(p<0,05)				4		45.2666666667		3.4610918925		40.5806451613		0.9001483672		41.3666666667		2.1900943838		42.064516129		1.0482299303				40.9		38.2903225806		42.2		36.8709677419

		3.0		46.2		4.1		43.9		2.0		39.7		2.1		53.8		1.4				5		40.9		2.2046711121		38.2903225806		1.1815731707		42.2		2.1710742084		36.8709677419		1.6802085991				41.8		41.4838709677		42.4333333333		37.3870967742

								#(p<0,001)						*(p<0,001)		#(p<0,001)		*(p<0,001)				6		41.8		2.1114901858		41.4838709677		1.202927404		42.4333333333		1.9462214103		37.3870967742		1.990664999				42.3666666667		40		45.5666666667		42.6774193548

		4.0		45.3		3.5		40.6		0.9		41.4		2.2		42.1		1.0				7		42.3666666667		2.8139567322		40		1.5602591458		45.5666666667		2.9348024012		42.6774193548		1.7715718655				43.3		38.4838709677		38.8333333333		37.8709677419

																						8		43.3		2.991616639		38.4838709677		1.9652196067		38.8333333333		1.9716865605		37.8709677419		2.2431458016				39.5666666667		38.4838709677		43.4333333333		38.5161290323

		5.0		40.9		2.2		38.3		1.2		42.2		2.2		36.9		1.7				9		39.5666666667		2.0936045655		38.4838709677		1.2171454068		43.4333333333		2.3817714519		38.5161290323		0.7518735992				39.5		36.2903225806		39.4666666667		41.4193548387

																						10		39.5		2.9922313206		36.2903225806		2.0167009941		39.4666666667		2.1680720464		41.4193548387		2.1740276252				39.9333333333		39.8064516129		45.5666666667		37.9032258065

		6.0		41.8		2.1		41.5		1.2		42.4		1.9		37.4		2.0				11		39.9333333333		1.8550541916		39.8064516129		1.9162123004		45.5666666667		3.2215807262		37.9032258065		1.3475224887				47.7		55.8064516129		47.1333333333		53.6774193548

																						12		47.7		2.2438421482		55.8064516129		2.3941772353		47.1333333333		1.9615460319		53.6774193548		2.0039676219				50.8		49.4838709677		50.6666666667		54.8709677419

		7.0		42.4		2.8		40.0		1.6		45.6		2.9		42.7		1.8				13		50.8		2.3011241631		49.4838709677		2.2684706457		50.6666666667		1.8713406181		54.8709677419		2.2020234758				48.6333333333		49.3548387097		46.9333333333		52.7741935484

																						14		48.6333333333		2.1509064293		49.3548387097		1.5825312425		46.9333333333		1.9993868792		52.7741935484		2.4277560228				48.5		48.2903225806		48		55.0967741935

		8.0		43.3		3.0		38.5		2.0		38.8		2.0		37.9		2.2				15		48.5		2.0798706856		48.2903225806		1.6932462608		48		2.0561094832		55.0967741935		2.4116004763

																																										к						о

		9.0		39.6		2.1		38.5		1.2		43.4		2.4		38.5		0.8																								До		Після				До		Після

																																										47.7		47.2666666667				52.2258064516		50.4193548387

		10.0		39.5		3.0		36.3		2.0		39.5		2.2		41.4		2.2																								41.5666666667		43.2666666667				42.1612903226		52.0322580645

																																										46.2333333333		39.6666666667				43.8709677419		53.7741935484

		11.0		39.9		1.9		39.8		1.9		45.6		3.2		37.9		1.3																								45.2666666667		41.3666666667				40.5806451613		42.064516129

														*(p<0,05)				*(p<0,05)																								40.9		42.2				38.2903225806		36.8709677419

		12.0		47.7		2.2		55.8		2.4		47.1		2.0		53.7		2.0																								41.8		42.4333333333				41.4838709677		37.3870967742

						*(p<0,05)				*(p<0,05)				*(p<0,05)				*(p<0,05)																								42.3666666667		45.5666666667				40		42.6774193548

		13.0		50.8		2.3		49.5		2.3		50.7		1.9		54.9		2.2																								43.3		38.8333333333				38.4838709677		37.8709677419

																																										39.5666666667		43.4333333333				38.4838709677		38.5161290323

		14.0		48.6		2.2		49.4		1.6		46.9		2.0		52.8		2.4																								39.5		39.4666666667				36.2903225806		41.4193548387

																																										39.9333333333		45.5666666667				39.8064516129		37.9032258065

		15.0		48.5		2.1		48.3		1.7		48.0		2.1		55.1		2.4																								47.7		47.1333333333				55.8064516129		53.6774193548

								#(p<0,05)						*(p<0,05)		#(p<0,05)		*(p<0,05)																								50.8		50.6666666667				49.4838709677		54.8709677419

																																										48.6333333333		46.9333333333				49.3548387097		52.7741935484

																																										48.5		48				48.2903225806		55.0967741935





		



Контрольна група

Основна група



		



Контрольна група

Основна група



		



До

Після



		



До

Після



		



До

Після



																*		к

																#		до

				К				О

				М		m		М		m

		Вік		14.7		0.4238574907		14.2258064516		0.3843992028





		ПАТ		До								Після										47.7		2.219117563		52.2258064516		2.2541286743		47.2666666667		1.7997019762		50.4193548387		1.8926991556

				К				О				К				О						43.9		2.942006509		43.0161290323		1.9724560138		41.4666666667		1.8648184611		52.9032258065		1.8365201074

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m				42.0433333333		1.870912761		39.9451612903		0.7153740086		42.18		1.5630018275		42.0516129032		0.8376088723

		1		47.7		2.2		52.2		2.3		47.3		1.8		50.4		1.9				48.9083333333		1.9389935227		50.7338709677		1.3886993743		48.1833333333		1.7107223273		54.1048387097		2.0487267943

		2-3		43.9		2.9		43.0		2.0		41.5		1.9		52.9		1.8

								#(p<0,001)						*(p<0,001)		#(p<0,001)		*(p<0,001)

		2-11		42.0		1.9		39.9		0.7		42.2		1.6		42.1		0.8

		12-15		48.9		1.9		50.7		1.4		48.2		1.7		54.1		2.0

														*(p<0,05)				*(p<0,05)





		САТ		до								після												*		к		о

				К				О				К				о				О				#		до		после

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m		М		m

		1		114.9		2.8		116.9		2.9		113.4		2.5		115.2		2.5		115.2		1.9														после

																										114.9		2.8032616471		116.8709677419		2.8855375137				113.4333333333		2.4685066142		115.1612903226		1.9109738407

		2-3		112.7		3.4		108.6		2.7		109.0		2.7		117.1		2.7		117.1		1.7				112.6833333333		3.4365750236		108.6451612903		2.7484300062				108.9666666667		2.7394450874		117.0967741935		1.6530225419

								#(p<0,05)										*(p<0,05)		#(p<0,05)		*(p<0,05)				110.7666666667		2.8359568652		108.0774193548		1.8120250044				109.7666666667		2.494404466		109.1903225806		1.4340434963

		2-11		110.8		2.8		108.1		1.8		109.8		2.5		109.2		2.5		109.2		1.4				114.6083333333		2.4796494507		115.2661290323		1.9174473218				113.625		2.0894078108		113.8225806452		2.209710776

		12-15		114.6		2.5		115.3		1.9		113.6		2.1		113.8		2.1		113.8		2.2				114.9		2.8032616471		116.8709677419		2.8855375137				113.4333333333		2.4685066142		115.1612903226		1.9109738407

																										112.6833333333		3.4365750236		108.6451612903		2.7484300062				108.9666666667		2.7394450874		117.0967741935		1.6530225419

																										110.7666666667		2.8359568652		108.0774193548		1.8120250044				109.7666666667		2.494404466		109.1903225806		1.4340434963

																										114.6083333333		2.4796494507		115.2661290323		1.9174473218				113.625		2.0894078108		113.8225806452		2.209710776

																						к		о

																						до		после

																						m		о

		ЧСС		До								Після

				к				о				к				о

		хв		М		m		М		m		М		m		М

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		Пульсовий тиск		До								Після

				к				о				к				о

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		114.9		2.8		116.9		2.9		113.4		2.5		115.2		1.9

		110.5		3.4		105.8		3.1		110.9		3.4		115.9		2.9

						#(p<0,05)								#(p<0,05)

		114.9		4.4		111.5		2.6		107.1		2.8		118.3		1.9

						#(p<0,05)						*(p<0,05)		#(p<0,05)		*(p<0,05)

		114.5		4.1		110.4		2.0		110.0		3.2		110.2		1.9

		109.1		3.0		106.8		2.4		109.3		3.0		106.4		2.2

		111.4		3.3		109.7		1.7		109.2		2.8		104.5		1.9

						#(p<0,05)								#(p<0,05)

		110.1		3.4		108.5		2.3		112.3		3.3		110.2		1.5

		109.8		3.4		106.6		2.3		107.4		2.8		104.4		2.3

		106.8		3.0		107.4		0.7		110.2		3.1		105.8		2.0

		110.2		3.4		106.4		2.2		106.0		3.0		110.4		2.7

		110.4		3.0		107.7		2.8		115.2		3.7		105.9		1.6

												*(p<0,05)				*(p<0,05)

		114.5		2.7		119.9		2.8		114.1		2.1		114.0		2.6

		116.3		2.6		112.5		2.4		114.3		2.2		114.3		2.2

		114.3		2.5		115.7		2.1		112.1		2.3		112.1		2.8

		113.3		2.7		113.0		2.1		114.0		2.3		114.9		2.1





		ДАТ		До								Після

				К				О				К				О

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m		до		67.2		1.5		64.6		1.2

		1		67.2		1.5		64.6		1.2		66.2		1.8		64.7		1.1				68.8		1.7		65.6		1.5

																						68.7		1.6		68.1		1.5

		2-3		68.8		1.7		65.6		1.5		67.5		1.8		64.2		1.4				65.7		1.3		64.5		1.3

																				після

		2-11		68.7		1.6		68.1		1.5		67.6		1.4		67.1		1.2				66.2		1.8		64.7		1.1				66.2		1.8		64.7		1.1

																						67.5		1.8		64.2		1.4

		12-15		65.7		1.3		64.5		1.3		65.4		1.1		59.7		1.2				67.6		1.4		67.1		1.2				67.5		1.8		64.2		1.4

								#(p<0,01)						*(p<0,001)		#(p<0,01)		*(p<0,001)				65.4		1.1		59.7		1.2

																																67.6		1.4		67.1		1.2

																																65.4		1.1		59.7		1.2





		Варіанти КОП				Контрольна				Основна

						група				група								Варіанти КОП		Контрольна група		Основна група

		До лікування		Після лікування		абс		%		абс		%						асимпатикотонічний-асимпатикотонічний		60		32.3

		Асимпатикотонічний		Асимпатикотонічний		18		60		10		32.3						асимпатикотонічний-астеносимпатичний		10		0

		Асимпатикотонічний		Астеносимпатичний		3		10		-		-						асимпатикотонічний-симпатоастенічний		6.7		61.3

		Асимпатикотонічний		Симпатоастенічний		2		6.7		19		61.3						астеносимпатичний-асимпатикотонічний		6.7		0

		Астеносимпатичний		Асимпатикотонічний		2		6.7		-		-						симпатоастенічний-асимпатикотонічний		6.7		0

		Симпатоастенічний		Асимпатикотонічний		2		6.7		-		-						гіпердіастолічний-гіпердіастолічний		3.3		0

		Гіпердіастолічний		Гіпердіастолічний		1		3.3		-		-						гіпердіастолічний-асимпатикотонічний		3.3		0

		Гіпердіастолічний		Асимпатикотонічний		1		3.3		-		-						симпатоастенічний-астеносимпатичний		3.3		0

		Симпатоастенічний		Астеносимпатичний		1		3.3		-		-						симпатоастенічний-симпатоастенічний		0		6.5

		Симпатоастенічний		Симпатоастенічний		-		-		2		6.5

						18		60		9.0971765229		10		32.2580645161		8.5346816486

						2		6.6666666667		4.6320555585		19		61.2903225806		8.8929346788
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Мал. 4.16. Показники ЧСС в основній групі до та після лікування.
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70.1290322581

68.935483871

67.9032258065

67.9677419355

64.0967741935

60.2903225806
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59.4516129032
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САТ

		САД				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		до		116		118		109		119		99		114		116		103		105		117		99		116		123		104		112		111.3333333333		116		113.5		109.9		113.75

		Босенко Константин		до		154		136		139		124		126		126		126		111		108		123		131		135		95		137		126		126.4666666667		154		137.5		125		123.25

		Гончаренко Ростислав		до		101		115		101		104		111		103		95		86		109		104		114		113		108		115		115		106.2666666667		101		108		104.2		112.75

		Сидорець Максим		до		118		89		110		104		113		114		115		116		109		104		104		105		129		121		126		111.8		118		99.5		107.8		120.25

		Снижко Евгений		до		112		98		109		111		96		102		100		100		109		105		121		142		114		113		110		109.4666666667		112		103.5		105.1		119.75

		Свердликова Катя		до		112		115		124		112		117		108		95		116		106		111		88		112		108		108		101		108.8666666667		112		119.5		109.2		107.25

		Борисова Жасмина		до		97		87		90		96		94		96		96		88		99		97		89		98		100		99		98		94.9333333333		97		88.5		93.2		98.75

		Витер Евгений		до		133		119		125		128		122		122		128		125		111		119		128		143		135		132		131		126.7333333333		133		122		122.7		135.25

		Величко Руслан		до		113		82		99		98		86		105		108		110		111		83		103		118		102		115		104		102.4666666667		113		90.5		98.5		109.75

		Бондаренко Едуард		до		116		118		109		119		99		114		116		103		105		117		99		116		123		104		112		111.3333333333		116		113.5		109.9		113.75

		Босенко Константин		до		154		136		139		124		126		126		126		111		108		123		131		135		95		137		126		126.4666666667		154		137.5		125		123.25

		Гончаренко Ростислав		до		101		115		101		104		111		103		95		86		109		104		114		113		108		115		115		106.2666666667		101		108		104.2		112.75

		Сидорець Максим		до		118		89		110		104		113		114		115		116		109		104		104		105		129		121		126		111.8		118		99.5		107.8		120.25

		Снижко Евгений		до		112		98		109		111		96		102		100		100		109		105		121		142		114		113		110		109.4666666667		112		103.5		105.1		119.75

		Свердликова Катя		до		112		115		124		112		117		108		95		116		106		111		88		112		108		108		101		108.8666666667		112		119.5		109.2		107.25

		Борисова Жасмина		до		97		87		90		96		94		96		96		88		99		97		89		98		100		99		98		94.9333333333		97		88.5		93.2		98.75

		Витер Евгений		до		133		119		125		128		122		122		128		125		111		119		128		143		135		132		131		126.7333333333		133		122		122.7		135.25

		Величко Руслан		до		113		82		99		98		86		105		108		110		111		83		103		118		102		115		104		102.4666666667		113		90.5		98.5		109.75

		Бондаренко Едуард		до		116		118		109		119		99		114		116		103		105		117		99		116		123		104		112		111.3333333333		116		113.5		109.9		113.75

		Босенко Константин		до		154		136		139		124		126		126		126		111		108		123		131		135		95		137		126		126.4666666667		154		137.5		125		123.25

		Гончаренко Ростислав		до		101		115		101		104		111		103		95		86		109		104		114		113		108		115		115		106.2666666667		101		108		104.2		112.75

		Сидорець Максим		до		118		89		110		104		113		114		115		116		109		104		104		105		129		121		126		111.8		118		99.5		107.8		120.25

		Снижко Евгений		до		112		98		109		111		96		102		100		100		109		105		121		142		114		113		110		109.4666666667		112		103.5		105.1		119.75

		Свердликова Катя		до		112		115		124		112		117		108		95		116		106		111		88		112		108		108		101		108.8666666667		112		119.5		109.2		107.25

		Борисова Жасмина		до		97		87		90		96		94		96		96		88		99		97		89		98		100		99		98		94.9333333333		97		88.5		93.2		98.75

		Витер Евгений		до		133		119		125		128		122		122		128		125		111		119		128		143		135		132		131		126.7333333333		133		122		122.7		135.25

		Величко Руслан		до		113		82		99		98		86		105		108		110		111		83		103		118		102		115		104		102.4666666667		113		90.5		98.5		109.75

		Свердликова Катя		до		112		115		124		112		117		108		95		116		106		111		88		112		108		108		101		108.8666666667		112		119.5		109.2		107.25

		Борисова Жасмина		до		97		87		90		96		94		96		96		88		99		97		89		98		100		99		98		94.9333333333		97		88.5		93.2		98.75

		Витер Евгений		до		133		119		125		128		122		122		128		125		111		119		128		143		135		132		131		126.7333333333		133		122		122.7		135.25

		Величко Руслан		до		113		82		99		98		86		105		108		110		111		83		103		118		102		115		104		102.4666666667		113		90.5		98.5		109.75

						116.8709677419		105.8064516129		111.4838709677		110.3870967742		106.8064516129		109.7096774194		108.5161290323		106.5806451613		107.3548387097		106.4193548387		107.7096774194		119.9032258065		112.4838709677		115.6774193548		113		110.5806451613		116.8709677419		108.6451612903		108.0774193548		115.2661290323

		САД				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		после		104		109		115		115		111		93		111		107		101		112		104		120		117		117		119		110.3333333333		104		112		107.8		118.25

		Босенко Константин		после		128		124		136		122		128		124		105		107		119		112		108		124		128		133		129		121.8		128		130		118.5		128.5

		Гончаренко Ростислав		после		115		118		124		118		106		100		114		117		110		108		124		113		100		120		112		113.2666666667		115		121		113.9		111.25

		Сидорець Максим		после		107		101		98		94		89		98		99		107		94		94		103		125		117		122		119		104.4666666667		107		99.5		97.7		120.75

		Снижко Евгений		после		100		115		116		104		89		112		99		97		92		97		95		89		94		102		102		100.2		100		115.5		101.6		96.75

		Свердликова Катя		после		124		121		127		127		121		114		121		124		123		122		116		128		124		102		125		121.2666666667		124		124		121.6		119.75

		Борисова Жасмина		после		105		94		125		109		95		89		109		92		101		97		95		93		102		85		97		99.2		105		109.5		100.6		94.25

		Витер Евгений		после		130		109		116		105		107		105		122		109		114		141		104		128		129		132		128		118.6		130		112.5		113.2		129.25

		Величко Руслан		после		118		149		107		98		109		107		106		83		95		103		105		106		114		104		105		107.2666666667		118		128		106.2		107.25

		Бондаренко Едуард		после		104		109		115		115		111		93		111		107		101		112		104		120		117		117		119		110.3333333333		104		112		107.8		118.25

		Босенко Константин		после		128		124		136		122		128		124		105		107		119		112		108		124		128		133		129		121.8		128		130		118.5		128.5

		Гончаренко Ростислав		после		115		118		124		118		106		100		114		117		110		108		124		113		100		120		112		113.2666666667		115		121		113.9		111.25

		Сидорець Максим		после		107		101		98		94		89		98		99		107		94		94		103		125		117		122		119		104.4666666667		107		99.5		97.7		120.75

		Снижко Евгений		после		100		115		116		104		89		112		99		97		92		97		95		89		94		102		102		100.2		100		115.5		101.6		96.75

		Свердликова Катя		после		124		121		127		127		121		114		121		124		123		122		116		128		124		102		125		121.2666666667		124		124		121.6		119.75

		Борисова Жасмина		после		105		94		125		109		95		89		109		92		101		97		95		93		102		85		97		99.2		105		109.5		100.6		94.25

		Витер Евгений		после		130		109		116		105		107		105		122		109		114		141		104		128		129		132		128		118.6		130		112.5		113.2		129.25

		Величко Руслан		после		118		149		107		98		109		107		106		83		95		103		105		106		114		104		105		107.2666666667		118		128		106.2		107.25

		Бондаренко Едуард		после		104		109		115		115		111		93		111		107		101		112		104		120		117		117		119		110.3333333333		104		112		107.8		118.25

		Босенко Константин		после		128		124		136		122		128		124		105		107		119		112		108		124		128		133		129		121.8		128		130		118.5		128.5

		Гончаренко Ростислав		после		115		118		124		118		106		100		114		117		110		108		124		113		100		120		112		113.2666666667		115		121		113.9		111.25

		Сидорець Максим		после		107		101		98		94		89		98		99		107		94		94		103		125		117		122		119		104.4666666667		107		99.5		97.7		120.75

		Снижко Евгений		после		100		115		116		104		89		112		99		97		92		97		95		89		94		102		102		100.2		100		115.5		101.6		96.75

		Свердликова Катя		после		124		121		127		127		121		114		121		124		123		122		116		128		124		102		125		121.2666666667		124		124		121.6		119.75

		Борисова Жасмина		после		105		94		125		109		95		89		109		92		101		97		95		93		102		85		97		99.2		105		109.5		100.6		94.25

		Витер Евгений		после		130		109		116		105		107		105		122		109		114		141		104		128		129		132		128		118.6		130		112.5		113.2		129.25

		Величко Руслан		после		118		149		107		98		109		107		106		83		95		103		105		106		114		104		105		107.2666666667		118		128		106.2		107.25

		Свердликова Катя		после		124		121		127		127		121		114		121		124		123		122		116		128		124		102		125		121.2666666667		124		124		121.6		119.75

		Борисова Жасмина		после		105		94		125		109		95		89		109		92		101		97		95		93		102		85		97		99.2		105		109.5		100.6		94.25

		Витер Евгений		после		130		109		116		105		107		105		122		109		114		141		104		128		129		132		128		118.6		130		112.5		113.2		129.25

		Величко Руслан		после		118		149		107		98		109		107		106		83		95		103		105		106		114		104		105		107.2666666667		118		128		106.2		107.25

						115.1612903226		115.9032258065		118.2903225806		110.1612903226		106.3548387097		104.5483870968		110.1935483871		104.4193548387		105.8064516129		110.3548387097		105.8709677419		113.9677419355		114.3225806452		112.064516129		114.935483871		110.823655914		115.1612903226		117.0967741935		109.1903225806		113.8225806452

		Контрольна група						До		Після

		113.4						116.9		114.9

		110.9						105.8		110.5

		107.1						111.5		114.9

		110		114.5

		109.3		109.1

		109.2		111.4

		112.3		110.1

		107.4		109.8

		110.2		106.8

		106		110.2

		115.2		110.4

		114.1		114.5

		114.3		116.3

		112.1		114.3

		114		113.3





САТ

		



до

до



ДАТ

		



До

Після



ДАТ роз

		ДАД				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		до		74		63		70		67		61		62		62		71		62		58		58		76		72		72		69		66.4666666667		74.0		66.5		63.4		72.3

		Босенко Константин		до		76		72		72		81		87		78		87		87		74		91		77		75		72		80		77		79.0666666667		76.0		72.0		80.6		76.0

		Гончаренко Ростислав		до		66		54		61		65		68		70		62		62		68		67		63		67		58		67		61		63.9333333333		66.0		57.5		64.0		63.3

		Сидорець Максим		до		66		62		60		71		68		64		70		70		71		67		71		69		67		68		71		67.6666666667		66.0		61.0		67.4		68.8

		Снижко Евгений		до		62		72		81		72		68		71		71		71		70		75		78		70		74		69		72		71.7333333333		62.0		76.5		72.9		71.3

		Свердликова Катя		до		55		65		70		70		70		72		65		67		71		65		66		58		59		53		56		64.1333333333		55.0		67.5		68.1		56.5

		Борисова Жасмина		до		60		54		58		59		60		54		62		53		66		55		59		49		51		61		58		57.2666666667		60.0		56.0		58.0		54.8

		Витер Евгений		до		70		78		80		84		80		80		82		83		80		90		76		65		64		74		63		76.6		70.0		79.0		81.3		66.5

		Величко Руслан		до		58		54		58		61		57		64		58		54		58		65		65		57		57		59		62		59.1333333333		58.0		56.0		59.4		58.8

		Бондаренко Едуард		до		74		63		70		67		61		62		62		71		62		58		58		76		72		72		69		66.4666666667		74.0		66.5		63.4		72.3

		Босенко Константин		до		76		72		72		81		87		78		87		87		74		91		77		75		72		80		77		79.0666666667		76.0		72.0		80.6		76.0

		Гончаренко Ростислав		до		66		54		61		65		68		70		62		62		68		67		63		67		58		67		61		63.9333333333		66.0		57.5		64.0		63.3

		Сидорець Максим		до		66		62		60		71		68		64		70		70		71		67		71		69		67		68		71		67.6666666667		66.0		61.0		67.4		68.8

		Снижко Евгений		до		62		72		81		72		68		71		71		71		70		75		78		70		74		69		72		71.7333333333		62.0		76.5		72.9		71.3

		Свердликова Катя		до		55		65		70		70		70		72		65		67		71		65		66		58		59		53		56		64.1333333333		55.0		67.5		68.1		56.5

		Борисова Жасмина		до		60		54		58		59		60		54		62		53		66		55		59		49		51		61		58		57.2666666667		60.0		56.0		58.0		54.8

		Витер Евгений		до		70		78		80		84		80		80		82		83		80		90		76		65		64		74		63		76.6		70.0		79.0		81.3		66.5

		Величко Руслан		до		58		54		58		61		57		64		58		54		58		65		65		57		57		59		62		59.1333333333		58.0		56.0		59.4		58.8

		Бондаренко Едуард		до		74		63		70		67		61		62		62		71		62		58		58		76		72		72		69		66.4666666667		74.0		66.5		63.4		72.3

		Босенко Константин		до		76		72		72		81		87		78		87		87		74		91		77		75		72		80		77		79.0666666667		76.0		72.0		80.6		76.0

		Гончаренко Ростислав		до		66		54		61		65		68		70		62		62		68		67		63		67		58		67		61		63.9333333333		66.0		57.5		64.0		63.3

		Сидорець Максим		до		66		62		60		71		68		64		70		70		71		67		71		69		67		68		71		67.6666666667		66.0		61.0		67.4		68.8

		Снижко Евгений		до		62		72		81		72		68		71		71		71		70		75		78		70		74		69		72		71.7333333333		62.0		76.5		72.9		71.3

		Свердликова Катя		до		55		65		70		70		70		72		65		67		71		65		66		58		59		53		56		64.1333333333		55.0		67.5		68.1		56.5

		Борисова Жасмина		до		60		54		58		59		60		54		62		53		66		55		59		49		51		61		58		57.2666666667		60.0		56.0		58.0		54.8

		Витер Евгений		до		70		78		80		84		80		80		82		83		80		90		76		65		64		74		63		76.6		70.0		79.0		81.3		66.5

		Величко Руслан		до		58		54		58		61		57		64		58		54		58		65		65		57		57		59		62		59.1333333333		58.0		56.0		59.4		58.8

		Свердликова Катя		до		55		65		70		70		70		72		65		67		71		65		66		58		59		53		56		64.1333333333		55.0		67.5		68.1		56.5

		Борисова Жасмина		до		60		54		58		59		60		54		62		53		66		55		59		49		51		61		58		57.2666666667		60.0		56.0		58.0		54.8

		Витер Евгений		до		70		78		80		84		80		80		82		83		80		90		76		65		64		74		63		76.6		70.0		79.0		81.3		66.5

		Величко Руслан		до		58		54		58		61		57		64		58		54		58		65		65		57		57		59		62		59.1333333333		58.0		56.0		59.4		58.8

						64.6		63.6		67.6		69.8		68.5		68.2		68.5		68.1		68.9		70.1		67.9		64.1		63.0		66.3		64.7		66.9		64.6		65.6		68.1		64.5

		ДАД				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		после		69		62		64		70		68		78		65		72		68		69		62		73		77		69		79		69.6666666667		69.0		63.0		67.8		74.5

		Босенко Константин		после		79		74		76		77		79		78		84		80		77		80		76		70		65		67		59		74.7333333333		79.0		75.0		78.1		65.3

		Гончаренко Ростислав		после		73		71		79		80		72		81		67		68		72		78		81		66		64		72		62		72.4		73.0		75.0		74.9		66.0

		Сидорець Максим		после		60		61		56		64		61		51		53		61		64		62		54		55		54		52		58		57.7333333333		60.0		58.5		58.7		54.8

		Снижко Евгений		после		60		68		73		70		74		66		70		72		53		62		68		47		53		54		59		63.2666666667		60.0		70.5		67.6		53.3

		Свердликова Катя		после		64		75		63		78		76		75		70		72		80		74		69		64		59		57		54		68.6666666667		64.0		69.0		73.2		58.5

		Борисова Жасмина		после		60		60		62		63		59		56		65		59		60		59		67		55		55		53		60		59.5333333333		60.0		61.0		61.0		55.8

		Витер Евгений		после		61		56		63		63		71		62		68		56		72		72		67		60		58		58		57		62.9333333333		61.0		59.5		65.0		58.3

		Величко Руслан		после		61		52		51		53		67		62		66		64		59		66		68		55		54		56		55		59.2666666667		61.0		51.5		60.8		55.0

		Бондаренко Едуард		после		69		62		64		70		68		78		65		72		68		69		62		73		77		69		79		69.6666666667		69.0		63.0		67.8		74.5

		Босенко Константин		после		79		74		76		77		79		78		84		80		77		80		76		70		65		67		59		74.7333333333		79.0		75.0		78.1		65.3

		Гончаренко Ростислав		после		73		71		79		80		72		81		67		68		72		78		81		66		64		72		62		72.4		73.0		75.0		74.9		66.0

		Сидорець Максим		после		60		61		56		64		61		51		53		61		64		62		54		55		54		52		58		57.7333333333		60.0		58.5		58.7		54.8

		Снижко Евгений		после		60		68		73		70		74		66		70		72		53		62		68		47		53		54		59		63.2666666667		60.0		70.5		67.6		53.3

		Свердликова Катя		после		64		75		63		78		76		75		70		72		80		74		69		64		59		57		54		68.6666666667		64.0		69.0		73.2		58.5

		Борисова Жасмина		после		60		60		62		63		59		56		65		59		60		59		67		55		55		53		60		59.5333333333		60.0		61.0		61.0		55.8

		Витер Евгений		после		61		56		63		63		71		62		68		56		72		72		67		60		58		58		57		62.9333333333		61.0		59.5		65.0		58.3

		Величко Руслан		после		61		52		51		53		67		62		66		64		59		66		68		55		54		56		55		59.2666666667		61.0		51.5		60.8		55.0

		Бондаренко Едуард		после		69		62		64		70		68		78		65		72		68		69		62		73		77		69		79		69.6666666667		69.0		63.0		67.8		74.5

		Босенко Константин		после		79		74		76		77		79		78		84		80		77		80		76		70		65		67		59		74.7333333333		79.0		75.0		78.1		65.3

		Гончаренко Ростислав		после		73		71		79		80		72		81		67		68		72		78		81		66		64		72		62		72.4		73.0		75.0		74.9		66.0

		Сидорець Максим		после		60		61		56		64		61		51		53		61		64		62		54		55		54		52		58		57.7333333333		60.0		58.5		58.7		54.8

		Снижко Евгений		после		60		68		73		70		74		66		70		72		53		62		68		47		53		54		59		63.2666666667		60.0		70.5		67.6		53.3

		Свердликова Катя		после		64		75		63		78		76		75		70		72		80		74		69		64		59		57		54		68.6666666667		64.0		69.0		73.2		58.5

		Борисова Жасмина		после		60		60		62		63		59		56		65		59		60		59		67		55		55		53		60		59.5333333333		60.0		61.0		61.0		55.8

		Витер Евгений		после		61		56		63		63		71		62		68		56		72		72		67		60		58		58		57		62.9333333333		61.0		59.5		65.0		58.3

		Величко Руслан		после		61		52		51		53		67		62		66		64		59		66		68		55		54		56		55		59.2666666667		61.0		51.5		60.8		55.0

		Свердликова Катя		после		64		75		63		78		76		75		70		72		80		74		69		64		59		57		54		68.6666666667		64.0		69.0		73.2		58.5

		Борисова Жасмина		после		60		60		62		63		59		56		65		59		60		59		67		55		55		53		60		59.5333333333		60.0		61.0		61.0		55.8

		Витер Евгений		после		61		56		63		63		71		62		68		56		72		72		67		60		58		58		57		62.9333333333		61.0		59.5		65.0		58.3

		Величко Руслан		после		61		52		51		53		67		62		66		64		59		66		68		55		54		56		55		59.2666666667		61.0		51.5		60.8		55.0

						64.7419354839		63.8709677419		64.5161290323		68.0967741935		69.4838709677		67.1612903226		67.5161290323		66.5483870968		67.2903225806		68.935483871		67.9677419355		60.2903225806		59.4516129032		59.2903225806		59.8387096774		65		64.7		64.2		67.1		59.7





ДАТ роз

		



67

67



ЧСС

		



75

65



ЧСС розр

		ДАТ		До								Після										до								Після

				Контрольна група				Основна група				Контрольна група				Основна група						к				о				к				о

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m				67.2		1.4609082358		64.6451612903		1.240489313		64.7419354839		1.1396733563		66.1666666667		1.7953217195

		1		67.2		1.5		64.6		1.2		66.2		1.8		64.7		1.1				68.9333333333		1.8612400596		63.6451612903		1.566825698		63.8709677419		1.4344021537		67.6		1.9001512342

																						68.6333333333		1.9342546358		67.6129032258		1.570341665		64.5161290323		1.5497977445		67.4		1.9438083251

		2		68.9		1.9		63.6		1.6		67.6		1.9		63.9		1.4				69.2666666667		1.5572842064		69.8064516129		1.4922158993		68.0967741935		1.5542898241		68.6666666667		1.6879105858

						*(p<0,05)				*(p<0,05)												68.2333333333		1.5979033197		68.5161290323		1.6570935612		69.4838709677		1.1442901427		67.1333333333		1.7556040538

		3		68.6		1.9		67.6		1.6		67.4		1.9		64.5		1.5				69.5666666667		1.9656143688		68.2258064516		1.4596432599		67.1612903226		1.803280627		66.7333333333		1.7220232242

																						67.7333333333		2.0459847604		68.5161290323		1.7019097229		67.5161290323		1.289219959		66.7333333333		1.8098919339

		4		69.3		1.6		69.8		1.5		68.7		1.7		68.1		1.6				66.4666666667		1.9254695402		68.0967741935		2.0332477536		66.5483870968		1.327005449		68.6		2.254293477

																						67.2333333333		1.9732016887		68.8709677419		1.1637369687		67.2903225806		1.5444618706		66.8		1.4726627693

		5		68.2		1.6		68.5		1.7		67.1		1.8		69.5		1.1				70.6666666667		2.6898418247		70.1290322581		2.2200174055		68.935483871		1.2580369448		66.5666666667		1.3550105682

																						70.5		2.4995401876		67.9032258065		1.3020701786		67.9677419355		1.2299872112		69.6333333333		2.1911437906

		6		69.6		2.0		68.2		1.5		66.7		1.7		67.2		1.8				66.7666666667		1.5906937208		64.0967741935		1.5549814774		60.2903225806		1.3750413862		66.9666666667		1.2340786813

																						65.5333333333		1.3198165436		63		1.3756718789		59.4516129032		1.2698647034		63.6333333333		1.4347760715

		7		67.7		2.0		68.5		1.7		66.7		1.8		67.5		1.3				65.7		1.5079482902		66.3225806452		1.4527594039		59.2903225806		1.234968589		65.1666666667		1.3140123106

																						64.8		1.3824848527		64.7096774194		1.2058937242		59.8387096774		1.2235122844		66		1.1527079562

		8		66.5		1.9		68.1		2.0		68.6		2.3		66.5		1.3

																						до				Після

		9		67.2		2.0		68.9		1.2		66.8		1.5		67.3		1.5				Контрольна група		Основна група		Контрольна група		Основна група

																						67.2		64.6451612903		66.1666666667		64.7419354839

		10		70.7		2.7		70.1		2.2		66.6		1.4		68.9		1.3				68.9333333333		63.6451612903		67.6		63.8709677419

																						68.6333333333		67.6129032258		67.4		64.5161290323

		11		70.5		2.5		67.9		1.3		69.6		2.2		68.0		1.2				69.2666666667		69.8064516129		68.6666666667		68.0967741935

																						68.2333333333		68.5161290323		67.1333333333		69.4838709677

		12		66.8		1.6		64.1		1.6		67.0		1.2		60.3		1.4				69.5666666667		68.2258064516		66.7333333333		67.1612903226

														*(p<0,001)				*(p<0,001)				67.7333333333		68.5161290323		66.7333333333		67.5161290323

		13		65.5		1.3		63.0		1.4		63.6		1.4		59.5		1.3				66.4666666667		68.0967741935		68.6		66.5483870968

														*(p<0,05)				*(p<0,05)				67.2333333333		68.8709677419		66.8		67.2903225806

		14		65.7		1.5		66.3		1.5		65.2		1.3		59.3		1.2				70.6666666667		70.1290322581		66.5666666667		68.935483871

												#(p<0,001)		*(p<0,01)		#(p<0,001)		*(p<0,01)				70.5		67.9032258065		69.6333333333		67.9677419355

		15		64.8		1.4		64.7		1.2		66.0		1.2		59.8		1.2				66.7666666667		64.0967741935		66.9666666667		60.2903225806

												#(p<0,01)		*(p<0,001)		#(p<0,01)		*(p<0,001)				65.5333333333		63		63.6333333333		59.4516129032

																						65.7		66.3225806452		65.1666666667		59.2903225806

																						64.8		64.7096774194		66		59.8387096774														к

																						Контрольна група

																						До		Після				О

																						67.2		66.1666666667				До		Після

																						68.9333333333		67.6				64.6451612903		64.7419354839

																						68.6333333333		67.4				63.6451612903		63.8709677419				До		Після

																						69.2666666667		68.6666666667				67.6129032258		64.5161290323		10		70.1290322581		68.935483871

																						68.2333333333		67.1333333333				69.8064516129		68.0967741935		11		67.9032258065		67.9677419355

																						69.5666666667		66.7333333333				68.5161290323		69.4838709677		12		64.0967741935		60.2903225806

																						67.7333333333		66.7333333333				68.2258064516		67.1612903226		13		63		59.4516129032

																						66.4666666667		68.6				68.5161290323		67.5161290323		14		66.3225806452		59.2903225806

																						67.2333333333		66.8				68.0967741935		66.5483870968		15		64.7096774194		59.8387096774

																						70.6666666667		66.5666666667				68.8709677419		67.2903225806

																						70.5		69.6333333333				70.1290322581		68.935483871

																						66.7666666667		66.9666666667				67.9032258065		67.9677419355

																						65.5333333333		63.6333333333				64.0967741935		60.2903225806

																						65.7		65.1666666667				63		59.4516129032

																						64.8		66				66.3225806452		59.2903225806												о

																												64.7096774194		59.8387096774
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ПАТ

		



До

Після



ПАТ роз

		



До

Після



дані

		



До

Після



4пат

		ЧСС				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		до		97		121		110		119		109		114		87		131		113		122		62		103		95		101		96		105.3333333333		97.0		115.5		108.8		98.8

		Босенко Константин		до		85		92		93		103		99		100		107		103		99		103		97		83		77		75		66		92.1333333333		85.0		92.5		99.6		75.3

		Гончаренко Ростислав		до		92		107		111		114		117		124		122		123		118		125		118		94		101		102		100		111.2		92.0		109.0		117.9		99.3

		Сидорець Максим		до		51		87		86		93		99		99		111		104		99		109		99		53		48		50		50		82.5333333333		51.0		86.5		98.6		50.3

		Снижко Евгений		до		75		104		96		103		105		98		104		103		105		97		104		88		83		70		86		94.7333333333		75.0		100.0		101.9		81.8

		Свердликова Катя		до		52		71		72		73		74		79		81		80		84		80		87		63		51		51		48		69.7333333333		52.0		71.5		78.1		53.3

		Борисова Жасмина		до		85		101		102		105		110		108		131		109		109		105		106		54		56		90		68		95.9333333333		85.0		101.5		108.6		67.0

		Витер Евгений		до		50		68		71		79		72		73		75		77		77		80		70		41		45		52		46		65.0666666667		50.0		69.5		74.2		46.0

		Величко Руслан		до		62		85		80		81		80		74		78		82		68		88		99		56		54		54		54		73		62.0		82.5		81.5		54.5

		Бондаренко Едуард		до		97		121		110		119		109		114		87		131		113		122		62		103		95		101		96		105.3333333333		97.0		115.5		108.8		98.8

		Босенко Константин		до		85		92		93		103		99		100		107		103		99		103		97		83		77		75		66		92.1333333333		85.0		92.5		99.6		75.3

		Гончаренко Ростислав		до		92		107		111		114		117		124		122		123		118		125		118		94		101		102		100		111.2		92.0		109.0		117.9		99.3

		Сидорець Максим		до		51		87		86		93		99		99		111		104		99		109		99		53		48		50		50		82.5333333333		51.0		86.5		98.6		50.3

		Снижко Евгений		до		75		104		96		103		105		98		104		103		105		97		104		88		83		70		86		94.7333333333		75.0		100.0		101.9		81.8

		Свердликова Катя		до		52		71		72		73		74		79		81		80		84		80		87		63		51		51		48		69.7333333333		52.0		71.5		78.1		53.3

		Борисова Жасмина		до		85		101		102		105		110		108		131		109		109		105		106		54		56		90		68		95.9333333333		85.0		101.5		108.6		67.0

		Витер Евгений		до		50		68		71		79		72		73		75		77		77		80		70		41		45		52		46		65.0666666667		50.0		69.5		74.2		46.0

		Величко Руслан		до		62		85		80		81		80		74		78		82		68		88		99		56		54		54		54		73		62.0		82.5		81.5		54.5

		Бондаренко Едуард		до		97		121		110		119		109		114		87		131		113		122		62		103		95		101		96		105.3333333333		97.0		115.5		108.8		98.8

		Босенко Константин		до		85		92		93		103		99		100		107		103		99		103		97		83		77		75		66		92.1333333333		85.0		92.5		99.6		75.3

		Гончаренко Ростислав		до		92		107		111		114		117		124		122		123		118		125		118		94		101		102		100		111.2		92.0		109.0		117.9		99.3

		Сидорець Максим		до		51		87		86		93		99		99		111		104		99		109		99		53		48		50		50		82.5333333333		51.0		86.5		98.6		50.3

		Снижко Евгений		до		75		104		96		103		105		98		104		103		105		97		104		88		83		70		86		94.7333333333		75.0		100.0		101.9		81.8

		Свердликова Катя		до		52		71		72		73		74		79		81		80		84		80		87		63		51		51		48		69.7333333333		52.0		71.5		78.1		53.3

		Борисова Жасмина		до		85		101		102		105		110		108		131		109		109		105		106		54		56		90		68		95.9333333333		85.0		101.5		108.6		67.0

		Витер Евгений		до		50		68		71		79		72		73		75		77		77		80		70		41		45		52		46		65.0666666667		50.0		69.5		74.2		46.0

		Величко Руслан		до		62		85		80		81		80		74		78		82		68		88		99		56		54		54		54		73		62.0		82.5		81.5		54.5

		Свердликова Катя		до		52		71		72		73		74		79		81		80		84		80		87		63		51		51		48		69.7333333333		52.0		71.5		78.1		53.3

		Борисова Жасмина		до		85		101		102		105		110		108		131		109		109		105		106		54		56		90		68		95.9333333333		85.0		101.5		108.6		67.0

		Витер Евгений		до		50		68		71		79		72		73		75		77		77		80		70		41		45		52		46		65.0666666667		50.0		69.5		74.2		46.0

		Величко Руслан		до		62		85		80		81		80		74		78		82		68		88		99		56		54		54		54		73		62.0		82.5		81.5		54.5

						70.8387096774		91.3870967742		89.935483871		95.0967741935		94.5483870968		94.8709677419		98.4838709677		99.4838709677		95.2903225806		99.3548387097		93.1612903226		68.3548387097		65.6774193548		70.3870967742		66.3870967742		86.2172043011		70.8		90.7		95.2		67.7

		ЧСС				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		после		83		100		96		100		100		107		109		106		100		109		116		88		99		88		93		99.6		83.0		98.0		104.3		92.0

		Босенко Константин		после		73		95		105		103		105		104		119		119		101		113		104		81		70		67		66		95		73.0		100.0		106.8		71.0

		Гончаренко Ростислав		после		92		96		102		103		106		110		115		110		108		110		107		96		101		81		90		101.8		92.0		99.0		106.7		92.0

		Сидорець Максим		после		57		90		98		90		95		95		93		85		95		97		101		50		50		51		53		80		57.0		94.0		93.9		51.0

		Снижко Евгений		после		74		82		88		94		98		87		88		94		88		89		86		74		62		73		69		83.0666666667		74.0		85.0		89.4		69.5

		Свердликова Катя		после		66		73		81		84		84		85		85		94		100		95		92		67		65		56		51		78.5333333333		66.0		77.0		87.3		59.8

		Борисова Жасмина		после		68		92		99		103		105		103		99		108		100		109		104		62		54		62		64		88.8		68.0		95.5		102.2		60.5

		Витер Евгений		после		45		78		76		81		78		82		79		81		90		85		80		48		47		47		46		69.5333333333		45.0		77.0		81.0		47.0

		Величко Руслан		после		55		72		76		80		73		73		81		99		78		83		70		46		46		54		54		69.3333333333		55.0		74.0		78.5		50.0

		Бондаренко Едуард		после		83		100		96		100		100		107		109		106		100		109		116		88		99		88		93		99.6		83.0		98.0		104.3		92.0

		Босенко Константин		после		73		95		105		103		105		104		119		119		101		113		104		81		70		67		66		95		73.0		100.0		106.8		71.0

		Гончаренко Ростислав		после		92		96		102		103		106		110		115		110		108		110		107		96		101		81		90		101.8		92.0		99.0		106.7		92.0

		Сидорець Максим		после		57		90		98		90		95		95		93		85		95		97		101		50		50		51		53		80		57.0		94.0		93.9		51.0

		Снижко Евгений		после		74		82		88		94		98		87		88		94		88		89		86		74		62		73		69		83.0666666667		74.0		85.0		89.4		69.5

		Свердликова Катя		после		66		73		81		84		84		85		85		94		100		95		92		67		65		56		51		78.5333333333		66.0		77.0		87.3		59.8

		Борисова Жасмина		после		68		92		99		103		105		103		99		108		100		109		104		62		54		62		64		88.8		68.0		95.5		102.2		60.5

		Витер Евгений		после		45		78		76		81		78		82		79		81		90		85		80		48		47		47		46		69.5333333333		45.0		77.0		81.0		47.0

		Величко Руслан		после		55		72		76		80		73		73		81		99		78		83		70		46		46		54		54		69.3333333333		55.0		74.0		78.5		50.0

		Бондаренко Едуард		после		83		100		96		100		100		107		109		106		100		109		116		88		99		88		93		99.6		83.0		98.0		104.3		92.0

		Босенко Константин		после		73		95		105		103		105		104		119		119		101		113		104		81		70		67		66		95		73.0		100.0		106.8		71.0

		Гончаренко Ростислав		после		92		96		102		103		106		110		115		110		108		110		107		96		101		81		90		101.8		92.0		99.0		106.7		92.0

		Сидорець Максим		после		57		90		98		90		95		95		93		85		95		97		101		50		50		51		53		80		57.0		94.0		93.9		51.0

		Снижко Евгений		после		74		82		88		94		98		87		88		94		88		89		86		74		62		73		69		83.0666666667		74.0		85.0		89.4		69.5

		Свердликова Катя		после		66		73		81		84		84		85		85		94		100		95		92		67		65		56		51		78.5333333333		66.0		77.0		87.3		59.8

		Борисова Жасмина		после		68		92		99		103		105		103		99		108		100		109		104		62		54		62		64		88.8		68.0		95.5		102.2		60.5

		Витер Евгений		после		45		78		76		81		78		82		79		81		90		85		80		48		47		47		46		69.5333333333		45.0		77.0		81.0		47.0

		Величко Руслан		после		55		72		76		80		73		73		81		99		78		83		70		46		46		54		54		69.3333333333		55.0		74.0		78.5		50.0

		Свердликова Катя		после		66		73		81		84		84		85		85		94		100		95		92		67		65		56		51		78.5333333333		66.0		77.0		87.3		59.8

		Борисова Жасмина		после		68		92		99		103		105		103		99		108		100		109		104		62		54		62		64		88.8		68.0		95.5		102.2		60.5

		Витер Евгений		после		45		78		76		81		78		82		79		81		90		85		80		48		47		47		46		69.5333333333		45.0		77.0		81.0		47.0

		Величко Руслан		после		55		72		76		80		73		73		81		99		78		83		70		46		46		54		54		69.3333333333		55.0		74.0		78.5		50.0

						66.8709677419		85.4516129032		90.1612903226		92.3225806452		92.6451612903		92.935483871		95.0967741935		99.0322580645		95.0967741935		98.1290322581		94.3870967742		66.4193548387		64.3225806452		63.0967741935		63.6451612903		83.9741935484		66.9		87.8		93.5		64.4





4пат

		



до

до



4сат

		



до

до



4дат

		ЧСС		До								Після								до		73.4333333333		1.9946384072		70.8387096774		3.1964687418				Контрольна група		Основна група		контрольна група		До		Після

				Контрольна група				Основна група				Контрольна група				Основна група						97.7		4.0655971837		91.3870967742		2.9840714841				73.4333333333		70.8387096774				73.4333333333		73.8333333333

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m				96.1666666667		2.7547590308		89.935483871		2.6277818783				97.7		91.3870967742				97.7		98.6666666667

		1		73.4		2.0		70.8		3.2		73.8		2.5		66.9		2.5				95.5666666667		2.472693786		95.0967741935		2.8114033685				96.1666666667		89.935483871				96.1666666667		95.8333333333

																						95.3333333333		2.1465467233		94.5483870968		2.9529787074				95.5666666667		95.0967741935				95.5666666667		98.0666666667

		2		97.7		4.1		91.4		3.0		98.7		3.8		85.5		1.8				96.2333333333		2.5545466941		94.8709677419		3.1376115618				95.3333333333		94.5483870968				95.3333333333		98.6333333333

														*(p<0,01)				*(p<0,01)				95.3		2.1469839845		98.4838709677		3.617422289				96.2333333333		94.8709677419				96.2333333333		97.8666666667

		3		96.2		2.8		89.9		2.6		95.8		2.7		90.2		2.0				98.7		2.9731170995		99.4838709677		3.2626498129				95.3		98.4838709677				95.3		101.7333333333

																						98.3666666667		3.6582400559		95.2903225806		3.0111597267				98.7		99.4838709677				98.7		102.8666666667

		4		95.6		2.5		95.1		2.8		98.1		3.0		92.3		1.7				99.4666666667		2.3453222377		99.3548387097		2.837365273				98.3666666667		95.2903225806				98.3666666667		100.3333333333

																						103.1666666667		3.5331218761		93.1612903226		2.9975247043				99.4666666667		99.3548387097				99.4666666667		100.1666666667

		5		95.3		2.1		94.5		3.0		98.6		3.4		92.6		2.2				72.2333333333		2.3962054933		68.3548387097		3.6844772866				103.1666666667		93.1612903226				103.1666666667		100.1

																						71.2666666667		2.1452611948		65.6774193548		3.5976058636				72.2333333333		68.3548387097				72.2333333333		72.1333333333

		6		96.2		2.6		94.9		3.1		97.9		2.6		92.9		2.2				70.9666666667		2.5804229063		70.3870967742		3.6792581707				71.2666666667		65.6774193548				71.2666666667		69.5666666667

																						67.6666666667		2.0247510608		66.3870967742		3.5346753647				70.9666666667		70.3870967742				70.9666666667		69.6333333333

		7		95.3		2.1		98.5		3.6		101.7		3.4		95.1		2.5				к				о						67.6666666667		66.3870967742				67.6666666667		70.3333333333

																				після		73.8333333333		2.4969329846		66.8709677419		2.4794822281				Контрольна група				Основна група		До		Після

		8		98.7		3.0		99.5		3.3		102.9		3.4		99.0		2.1				98.6666666667		3.8280072945		85.4516129032		1.8191565514				73.8333333333		66.8709677419				70.8387096774		66.8709677419

																						95.8333333333		2.6535958398		90.1612903226		1.9767991801				98.6666666667		85.4516129032				91.3870967742		85.4516129032

		9		98.4		3.7		95.3		3.0		100.3		3.0		95.1		1.6				98.0666666667		2.9915333912		92.3225806452		1.7160764807				95.8333333333		90.1612903226				89.935483871		90.1612903226

																						98.6333333333		3.3959012933		92.6451612903		2.2165304609				98.0666666667		92.3225806452				95.0967741935		92.3225806452

		10		99.5		2.3		99.4		2.8		100.2		3.4		98.1		2.0				97.8666666667		2.5938624878		92.935483871		2.2427591896				98.6333333333		92.6451612903				94.5483870968		92.6451612903

																						101.7333333333		3.4437794439		95.0967741935		2.5286975859				97.8666666667		92.935483871				94.8709677419		92.935483871

		11		101.0		2.5		93.2		3.0		100.1		3.8		94.4		2.6				102.8666666667		3.3898880507		99.0322580645		2.0978657209				101.7333333333		95.0967741935				98.4838709677		95.0967741935

																						100.3333333333		2.9985948178		95.0967741935		1.570120767				102.8666666667		99.0322580645				99.4838709677		99.0322580645

		12		72.2		2.4		68.4		3.7		72.1		2.5		66.4		3.1				100.1666666667		3.400501428		98.1290322581		2.0244430725				100.3333333333		95.0967741935				95.2903225806		95.0967741935

																						100.1		3.7848305812		94.3870967742		2.5605264157				100.1666666667		98.1290322581				99.3548387097		98.1290322581

		13		71.3		2.1		65.7		3.6		69.6		2.2		64.3		3.5				72.1333333333		2.4573293294		66.4193548387		3.0665641148				100.1		94.3870967742				93.1612903226		94.3870967742

																						69.5666666667		2.1922975579		64.3225806452		3.4923532741				72.1333333333		66.4193548387				68.3548387097		66.4193548387

		14		71.0		2.6		70.4		3.7		69.6		2.3		63.1		2.4				69.6333333333		2.3180864747		63.0967741935		2.3588564929				69.5666666667		64.3225806452				65.6774193548		64.3225806452

																						70.3333333333		2.3100646024		63.6451612903		2.8149174006				69.6333333333		63.0967741935				70.3870967742		63.0967741935

		15		67.7		2.0		66.4		3.5		70.3		2.3		63.6		2.8														70.3333333333		63.6451612903				66.3870967742		63.6451612903





4дат

		



Контрольна група

Основна група



КОП

		



Контрольна група

Основна група



		



До

Після



		



До

Після



		



До

Після



		ПАТ		До								Після

				К				О				К				О

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m				73.4333333333		1.9946384072		70.8387096774		3.1964687418		73.8333333333		2.4969329846		66.8709677419		2.4794822281

		1.0		73.4		2.0		70.8		3.2		73.8		2.5		66.9		2.5				96.9333333333		2.9725500231		90.6612903226		2.7785068993		97.25		2.987113126		87.8064516129		1.8566470848

																						97.6		2.0286850959		95.1612903226		2.6902399358		99.4266666667		2.7957600629		93.5258064516		1.9220618843

		2-3		96.9		3.0		90.7		2.8		97.3		3.0		87.8		1.9				70.5333333333		2.059695789		67.7016129032		3.4349449322		70.4166666667		2.1938829972		64.3709677419		2.8408945038

														*(p<0,001)				*(p<0,001)

		2-11		97.6		2.0		95.2		2.7		99.4		2.8		93.5		1.9

		12-15		70.5		2.1		67.7		3.4		70.4		2.2		64.4		2.8





		Пульсовий тиск				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		до		42		55		39		52		38		52		54		32		43		59		41		40		51		32		43		44.8666666667		42.0		47.0		46.5		41.5

		Босенко Константин		до		78		64		67		43		39		48		39		24		34		32		54		60		23		57		49		47.4		78.0		65.5		44.4		47.3

		Гончаренко Ростислав		до		35		61		40		39		43		33		33		24		41		37		51		46		50		48		54		42.3333333333		35.0		50.5		40.2		49.5

		Сидорець Максим		до		52		27		50		33		45		50		45		46		38		37		33		36		62		53		55		44.1333333333		52.0		38.5		40.4		51.5

		Снижко Евгений		до		50		26		28		39		28		31		29		29		39		30		43		72		40		44		38		37.7333333333		50.0		27.0		32.2		48.5

		Свердликова Катя		до		57		50		54		42		47		36		30		49		35		46		22		54		49		55		45		44.7333333333		57.0		52.0		41.1		50.8

		Борисова Жасмина		до		37		33		32		37		34		42		34		35		33		42		30		49		49		38		40		37.6666666667		37.0		32.5		35.2		44.0

		Витер Евгений		до		63		41		45		44		42		42		46		42		31		29		52		78		71		58		68		50.1333333333		63.0		43.0		41.4		68.8

		Величко Руслан		до		55		28		41		37		29		41		50		56		53		18		38		61		45		56		42		43.3333333333		55.0		34.5		39.1		51.0

		Бондаренко Едуард		до		42		55		39		52		38		52		54		32		43		59		41		40		51		32		43		44.8666666667		42.0		47.0		46.5		41.5

		Босенко Константин		до		78		64		67		43		39		48		39		24		34		32		54		60		23		57		49		47.4		78.0		65.5		44.4		47.3

		Гончаренко Ростислав		до		35		61		40		39		43		33		33		24		41		37		51		46		50		48		54		42.3333333333		35.0		50.5		40.2		49.5

		Сидорець Максим		до		52		27		50		33		45		50		45		46		38		37		33		36		62		53		55		44.1333333333		52.0		38.5		40.4		51.5

		Снижко Евгений		до		50		26		28		39		28		31		29		29		39		30		43		72		40		44		38		37.7333333333		50.0		27.0		32.2		48.5

		Свердликова Катя		до		57		50		54		42		47		36		30		49		35		46		22		54		49		55		45		44.7333333333		57.0		52.0		41.1		50.8

		Борисова Жасмина		до		37		33		32		37		34		42		34		35		33		42		30		49		49		38		40		37.6666666667		37.0		32.5		35.2		44.0

		Витер Евгений		до		63		41		45		44		42		42		46		42		31		29		52		78		71		58		68		50.1333333333		63.0		43.0		41.4		68.8

		Величко Руслан		до		55		28		41		37		29		41		50		56		53		18		38		61		45		56		42		43.3333333333		55.0		34.5		39.1		51.0

		Бондаренко Едуард		до		42		55		39		52		38		52		54		32		43		59		41		40		51		32		43		44.8666666667		42.0		47.0		46.5		41.5

		Босенко Константин		до		78		64		67		43		39		48		39		24		34		32		54		60		23		57		49		47.4		78.0		65.5		44.4		47.3

		Гончаренко Ростислав		до		35		61		40		39		43		33		33		24		41		37		51		46		50		48		54		42.3333333333		35.0		50.5		40.2		49.5

		Сидорець Максим		до		52		27		50		33		45		50		45		46		38		37		33		36		62		53		55		44.1333333333		52.0		38.5		40.4		51.5

		Снижко Евгений		до		50		26		28		39		28		31		29		29		39		30		43		72		40		44		38		37.7333333333		50.0		27.0		32.2		48.5

		Свердликова Катя		до		57		50		54		42		47		36		30		49		35		46		22		54		49		55		45		44.7333333333		57.0		52.0		41.1		50.8

		Борисова Жасмина		до		37		33		32		37		34		42		34		35		33		42		30		49		49		38		40		37.6666666667		37.0		32.5		35.2		44.0

		Витер Евгений		до		63		41		45		44		42		42		46		42		31		29		52		78		71		58		68		50.1333333333		63.0		43.0		41.4		68.8

		Величко Руслан		до		55		28		41		37		29		41		50		56		53		18		38		61		45		56		42		43.3333333333		55.0		34.5		39.1		51.0

		Свердликова Катя		до		57		50		54		42		47		36		30		49		35		46		22		54		49		55		45		44.7333333333		57.0		52.0		41.1		50.8

		Борисова Жасмина		до		37		33		32		37		34		42		34		35		33		42		30		49		49		38		40		37.6666666667		37.0		32.5		35.2		44.0

		Витер Евгений		до		63		41		45		44		42		42		46		42		31		29		52		78		71		58		68		50.1333333333		63.0		43.0		41.4		68.8

		Величко Руслан		до		55		28		41		37		29		41		50		56		53		18		38		61		45		56		42		43.3333333333		55.0		34.5		39.1		51.0

						52.2258064516		42.1612903226		43.8709677419		40.5806451613		38.2903225806		41.4838709677		40		38.4838709677		38.4838709677		36.2903225806		39.8064516129		55.8064516129		49.4838709677		49.3548387097		48.2903225806		43.6408602151		52.2		43.0		39.9		50.7

		Пульсовий тиск				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		после		35		47		51		45		43		15		46		35		33		43		42		47		40		48		40		40.6666666667		35.0		49.0		40.0		43.8

		Босенко Константин		после		49		50		60		45		49		46		21		27		42		32		32		54		63		66		70		47.0666666667		49.0		55.0		40.4		63.3

		Гончаренко Ростислав		после		42		47		45		38		34		19		47		49		38		30		43		47		36		48		50		40.8666666667		42.0		46.0		39.0		45.3

		Сидорець Максим		после		47		40		42		30		28		47		46		46		30		32		49		70		63		70		61		46.7333333333		47.0		41.0		39.0		66.0

		Снижко Евгений		после		40		47		43		34		15		46		29		25		39		35		27		42		41		48		43		36.9333333333		40.0		45.0		34.0		43.5

		Свердликова Катя		после		60		46		64		49		45		39		51		52		43		48		47		64		65		45		71		52.6		60.0		55.0		48.4		61.3

		Борисова Жасмина		после		45		34		63		46		36		33		44		33		41		38		28		38		47		32		37		39.6666666667		45.0		48.5		39.6		38.5

		Витер Евгений		после		69		53		53		42		36		43		54		53		42		69		37		68		71		74		71		55.6666666667		69.0		53.0		48.2		71.0

		Величко Руслан		после		57		97		56		45		42		45		40		19		36		37		37		51		60		48		50		48		57.0		76.5		45.4		52.3

		Бондаренко Едуард		после		35		47		51		45		43		15		46		35		33		43		42		47		40		48		40		40.6666666667		35.0		49.0		40.0		43.8

		Босенко Константин		после		49		50		60		45		49		46		21		27		42		32		32		54		63		66		70		47.0666666667		49.0		55.0		40.4		63.3

		Гончаренко Ростислав		после		42		47		45		38		34		19		47		49		38		30		43		47		36		48		50		40.8666666667		42.0		46.0		39.0		45.3

		Сидорець Максим		после		47		40		42		30		28		47		46		46		30		32		49		70		63		70		61		46.7333333333		47.0		41.0		39.0		66.0

		Снижко Евгений		после		40		47		43		34		15		46		29		25		39		35		27		42		41		48		43		36.9333333333		40.0		45.0		34.0		43.5

		Свердликова Катя		после		60		46		64		49		45		39		51		52		43		48		47		64		65		45		71		52.6		60.0		55.0		48.4		61.3

		Борисова Жасмина		после		45		34		63		46		36		33		44		33		41		38		28		38		47		32		37		39.6666666667		45.0		48.5		39.6		38.5

		Витер Евгений		после		69		53		53		42		36		43		54		53		42		69		37		68		71		74		71		55.6666666667		69.0		53.0		48.2		71.0

		Величко Руслан		после		57		97		56		45		42		45		40		19		36		37		37		51		60		48		50		48		57.0		76.5		45.4		52.3

		Бондаренко Едуард		после		35		47		51		45		43		15		46		35		33		43		42		47		40		48		40		40.6666666667		35.0		49.0		40.0		43.8

		Босенко Константин		после		49		50		60		45		49		46		21		27		42		32		32		54		63		66		70		47.0666666667		49.0		55.0		40.4		63.3

		Гончаренко Ростислав		после		42		47		45		38		34		19		47		49		38		30		43		47		36		48		50		40.8666666667		42.0		46.0		39.0		45.3

		Сидорець Максим		после		47		40		42		30		28		47		46		46		30		32		49		70		63		70		61		46.7333333333		47.0		41.0		39.0		66.0

		Снижко Евгений		после		40		47		43		34		15		46		29		25		39		35		27		42		41		48		43		36.9333333333		40.0		45.0		34.0		43.5

		Свердликова Катя		после		60		46		64		49		45		39		51		52		43		48		47		64		65		45		71		52.6		60.0		55.0		48.4		61.3

		Борисова Жасмина		после		45		34		63		46		36		33		44		33		41		38		28		38		47		32		37		39.6666666667		45.0		48.5		39.6		38.5

		Витер Евгений		после		69		53		53		42		36		43		54		53		42		69		37		68		71		74		71		55.6666666667		69.0		53.0		48.2		71.0

		Величко Руслан		после		57		97		56		45		42		45		40		19		36		37		37		51		60		48		50		48		57.0		76.5		45.4		52.3

		Свердликова Катя		после		60		46		64		49		45		39		51		52		43		48		47		64		65		45		71		52.6		60.0		55.0		48.4		61.3

		Борисова Жасмина		после		45		34		63		46		36		33		44		33		41		38		28		38		47		32		37		39.6666666667		45.0		48.5		39.6		38.5

		Витер Евгений		после		69		53		53		42		36		43		54		53		42		69		37		68		71		74		71		55.6666666667		69.0		53.0		48.2		71.0

		Величко Руслан		после		57		97		56		45		42		45		40		19		36		37		37		51		60		48		50		48		57.0		76.5		45.4		52.3

						50.4193548387		52.0322580645		53.7741935484		42.064516129		36.8709677419		37.3870967742		42.6774193548		37.8709677419		38.5161290323		41.4193548387		37.9032258065		53.6774193548		54.8709677419		52.7741935484		55.0967741935		45.823655914		50.4		52.9		42.1		54.1





		ПАТ		До								Після										ПАТ		До								Після										До				Після

				Контрольна група				Основна група				Контрольна група				Основна група								Контрольна група				Основна група				Контрольна група				Основна група						Контрольна група		Основна група		Контрольна група		Основна група

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m				хв		М		m		М		m		М		m		М		m				47.7		52.2258064516		47.2666666667		50.4193548387

		1.0		47.7		2.2		52.2		2.3		47.3		1.8		50.4		1.9				1		47.7		2.219117563		52.2258064516		2.2541286743		47.2666666667		1.7997019762		50.4193548387		1.8926991556				41.5666666667		42.1612903226		43.2666666667		52.0322580645

																						2		41.5666666667		2.6194161556		42.1612903226		2.508521723		43.2666666667		2.4931784327		52.0322580645		3.3138626622				46.2333333333		43.8709677419		39.6666666667		53.7741935484

		2.0		41.6		2.6		42.2		2.5		43.3		2.5		52.0		3.3				3		46.2333333333		4.1430410657		43.8709677419		1.9678829493		39.6666666667		2.1476174092		53.7741935484		1.4351274174				45.2666666667		40.5806451613		41.3666666667		42.064516129

								#(p<0,05)						*(p<0,05)		#(p<0,05)		*(p<0,05)				4		45.2666666667		3.4610918925		40.5806451613		0.9001483672		41.3666666667		2.1900943838		42.064516129		1.0482299303				40.9		38.2903225806		42.2		36.8709677419

		3.0		46.2		4.1		43.9		2.0		39.7		2.1		53.8		1.4				5		40.9		2.2046711121		38.2903225806		1.1815731707		42.2		2.1710742084		36.8709677419		1.6802085991				41.8		41.4838709677		42.4333333333		37.3870967742

								#(p<0,001)						*(p<0,001)		#(p<0,001)		*(p<0,001)				6		41.8		2.1114901858		41.4838709677		1.202927404		42.4333333333		1.9462214103		37.3870967742		1.990664999				42.3666666667		40		45.5666666667		42.6774193548

		4.0		45.3		3.5		40.6		0.9		41.4		2.2		42.1		1.0				7		42.3666666667		2.8139567322		40		1.5602591458		45.5666666667		2.9348024012		42.6774193548		1.7715718655				43.3		38.4838709677		38.8333333333		37.8709677419

																						8		43.3		2.991616639		38.4838709677		1.9652196067		38.8333333333		1.9716865605		37.8709677419		2.2431458016				39.5666666667		38.4838709677		43.4333333333		38.5161290323

		5.0		40.9		2.2		38.3		1.2		42.2		2.2		36.9		1.7				9		39.5666666667		2.0936045655		38.4838709677		1.2171454068		43.4333333333		2.3817714519		38.5161290323		0.7518735992				39.5		36.2903225806		39.4666666667		41.4193548387

																						10		39.5		2.9922313206		36.2903225806		2.0167009941		39.4666666667		2.1680720464		41.4193548387		2.1740276252				39.9333333333		39.8064516129		45.5666666667		37.9032258065

		6.0		41.8		2.1		41.5		1.2		42.4		1.9		37.4		2.0				11		39.9333333333		1.8550541916		39.8064516129		1.9162123004		45.5666666667		3.2215807262		37.9032258065		1.3475224887				47.7		55.8064516129		47.1333333333		53.6774193548

																						12		47.7		2.2438421482		55.8064516129		2.3941772353		47.1333333333		1.9615460319		53.6774193548		2.0039676219				50.8		49.4838709677		50.6666666667		54.8709677419

		7.0		42.4		2.8		40.0		1.6		45.6		2.9		42.7		1.8				13		50.8		2.3011241631		49.4838709677		2.2684706457		50.6666666667		1.8713406181		54.8709677419		2.2020234758				48.6333333333		49.3548387097		46.9333333333		52.7741935484

																						14		48.6333333333		2.1509064293		49.3548387097		1.5825312425		46.9333333333		1.9993868792		52.7741935484		2.4277560228				48.5		48.2903225806		48		55.0967741935

		8.0		43.3		3.0		38.5		2.0		38.8		2.0		37.9		2.2				15		48.5		2.0798706856		48.2903225806		1.6932462608		48		2.0561094832		55.0967741935		2.4116004763

																																										к						о

		9.0		39.6		2.1		38.5		1.2		43.4		2.4		38.5		0.8																								До		Після				До		Після

																																										47.7		47.2666666667				52.2258064516		50.4193548387

		10.0		39.5		3.0		36.3		2.0		39.5		2.2		41.4		2.2																								41.5666666667		43.2666666667				42.1612903226		52.0322580645

																																										46.2333333333		39.6666666667				43.8709677419		53.7741935484

		11.0		39.9		1.9		39.8		1.9		45.6		3.2		37.9		1.3																								45.2666666667		41.3666666667				40.5806451613		42.064516129

														*(p<0,05)				*(p<0,05)																								40.9		42.2				38.2903225806		36.8709677419

		12.0		47.7		2.2		55.8		2.4		47.1		2.0		53.7		2.0																								41.8		42.4333333333				41.4838709677		37.3870967742

						*(p<0,05)				*(p<0,05)				*(p<0,05)				*(p<0,05)																								42.3666666667		45.5666666667				40		42.6774193548

		13.0		50.8		2.3		49.5		2.3		50.7		1.9		54.9		2.2																								43.3		38.8333333333				38.4838709677		37.8709677419

																																										39.5666666667		43.4333333333				38.4838709677		38.5161290323

		14.0		48.6		2.2		49.4		1.6		46.9		2.0		52.8		2.4																								39.5		39.4666666667				36.2903225806		41.4193548387

																																										39.9333333333		45.5666666667				39.8064516129		37.9032258065

		15.0		48.5		2.1		48.3		1.7		48.0		2.1		55.1		2.4																								47.7		47.1333333333				55.8064516129		53.6774193548

								#(p<0,05)						*(p<0,05)		#(p<0,05)		*(p<0,05)																								50.8		50.6666666667				49.4838709677		54.8709677419

																																										48.6333333333		46.9333333333				49.3548387097		52.7741935484

																																										48.5		48				48.2903225806		55.0967741935
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																#		до

				К				О

				М		m		М		m

		Вік		14.7		0.4238574907		14.2258064516		0.3843992028





		ПАТ		До								Після										47.7		2.219117563		52.2258064516		2.2541286743		47.2666666667		1.7997019762		50.4193548387		1.8926991556

				К				О				К				О						43.9		2.942006509		43.0161290323		1.9724560138		41.4666666667		1.8648184611		52.9032258065		1.8365201074

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m				42.0433333333		1.870912761		39.9451612903		0.7153740086		42.18		1.5630018275		42.0516129032		0.8376088723

		1		47.7		2.2		52.2		2.3		47.3		1.8		50.4		1.9				48.9083333333		1.9389935227		50.7338709677		1.3886993743		48.1833333333		1.7107223273		54.1048387097		2.0487267943

		2-3		43.9		2.9		43.0		2.0		41.5		1.9		52.9		1.8

								#(p<0,001)						*(p<0,001)		#(p<0,001)		*(p<0,001)

		2-11		42.0		1.9		39.9		0.7		42.2		1.6		42.1		0.8

		12-15		48.9		1.9		50.7		1.4		48.2		1.7		54.1		2.0

														*(p<0,05)				*(p<0,05)





		САТ		до								після												*		к		о

				К				О				К				о				О				#		до		после

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m		М		m

		1		114.9		2.8		116.9		2.9		113.4		2.5		115.2		2.5		115.2		1.9														после

																										114.9		2.8032616471		116.8709677419		2.8855375137				113.4333333333		2.4685066142		115.1612903226		1.9109738407

		2-3		112.7		3.4		108.6		2.7		109.0		2.7		117.1		2.7		117.1		1.7				112.6833333333		3.4365750236		108.6451612903		2.7484300062				108.9666666667		2.7394450874		117.0967741935		1.6530225419

								#(p<0,05)										*(p<0,05)		#(p<0,05)		*(p<0,05)				110.7666666667		2.8359568652		108.0774193548		1.8120250044				109.7666666667		2.494404466		109.1903225806		1.4340434963

		2-11		110.8		2.8		108.1		1.8		109.8		2.5		109.2		2.5		109.2		1.4				114.6083333333		2.4796494507		115.2661290323		1.9174473218				113.625		2.0894078108		113.8225806452		2.209710776

		12-15		114.6		2.5		115.3		1.9		113.6		2.1		113.8		2.1		113.8		2.2				114.9		2.8032616471		116.8709677419		2.8855375137				113.4333333333		2.4685066142		115.1612903226		1.9109738407

																										112.6833333333		3.4365750236		108.6451612903		2.7484300062				108.9666666667		2.7394450874		117.0967741935		1.6530225419

																										110.7666666667		2.8359568652		108.0774193548		1.8120250044				109.7666666667		2.494404466		109.1903225806		1.4340434963

																										114.6083333333		2.4796494507		115.2661290323		1.9174473218				113.625		2.0894078108		113.8225806452		2.209710776

																						к		о

																						до		после

																						m		о

		ЧСС		До								Після

				к				о				к				о

		хв		М		m		М		m		М		m		М

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		Пульсовий тиск		До								Після

				к				о				к				о

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		114.9		2.8		116.9		2.9		113.4		2.5		115.2		1.9

		110.5		3.4		105.8		3.1		110.9		3.4		115.9		2.9

						#(p<0,05)								#(p<0,05)

		114.9		4.4		111.5		2.6		107.1		2.8		118.3		1.9

						#(p<0,05)						*(p<0,05)		#(p<0,05)		*(p<0,05)

		114.5		4.1		110.4		2.0		110.0		3.2		110.2		1.9

		109.1		3.0		106.8		2.4		109.3		3.0		106.4		2.2

		111.4		3.3		109.7		1.7		109.2		2.8		104.5		1.9

						#(p<0,05)								#(p<0,05)

		110.1		3.4		108.5		2.3		112.3		3.3		110.2		1.5

		109.8		3.4		106.6		2.3		107.4		2.8		104.4		2.3

		106.8		3.0		107.4		0.7		110.2		3.1		105.8		2.0

		110.2		3.4		106.4		2.2		106.0		3.0		110.4		2.7

		110.4		3.0		107.7		2.8		115.2		3.7		105.9		1.6

												*(p<0,05)				*(p<0,05)

		114.5		2.7		119.9		2.8		114.1		2.1		114.0		2.6

		116.3		2.6		112.5		2.4		114.3		2.2		114.3		2.2

		114.3		2.5		115.7		2.1		112.1		2.3		112.1		2.8

		113.3		2.7		113.0		2.1		114.0		2.3		114.9		2.1





		ДАТ		До								Після

				К				О				К				О

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m		до		67.2		1.5		64.6		1.2

		1		67.2		1.5		64.6		1.2		66.2		1.8		64.7		1.1				68.8		1.7		65.6		1.5

																						68.7		1.6		68.1		1.5

		2-3		68.8		1.7		65.6		1.5		67.5		1.8		64.2		1.4				65.7		1.3		64.5		1.3

																				після

		2-11		68.7		1.6		68.1		1.5		67.6		1.4		67.1		1.2				66.2		1.8		64.7		1.1				66.2		1.8		64.7		1.1

																						67.5		1.8		64.2		1.4

		12-15		65.7		1.3		64.5		1.3		65.4		1.1		59.7		1.2				67.6		1.4		67.1		1.2				67.5		1.8		64.2		1.4

								#(p<0,01)						*(p<0,001)		#(p<0,01)		*(p<0,001)				65.4		1.1		59.7		1.2

																																67.6		1.4		67.1		1.2

																																65.4		1.1		59.7		1.2





		Варіанти КОП				Контрольна				Основна

						група				група								Варіанти КОП		Контрольна група		Основна група

		До лікування		Після лікування		абс		%		абс		%						асимпатикотонічний-асимпатикотонічний		60		32.3

		Асимпатикотонічний		Асимпатикотонічний		18		60		10		32.3						асимпатикотонічний-астеносимпатичний		10		0

		Асимпатикотонічний		Астеносимпатичний		3		10		-		-						асимпатикотонічний-симпатоастенічний		6.7		61.3

		Асимпатикотонічний		Симпатоастенічний		2		6.7		19		61.3						астеносимпатичний-асимпатикотонічний		6.7		0

		Астеносимпатичний		Асимпатикотонічний		2		6.7		-		-						симпатоастенічний-асимпатикотонічний		6.7		0

		Симпатоастенічний		Асимпатикотонічний		2		6.7		-		-						гіпердіастолічний-гіпердіастолічний		3.3		0

		Гіпердіастолічний		Гіпердіастолічний		1		3.3		-		-						гіпердіастолічний-асимпатикотонічний		3.3		0

		Гіпердіастолічний		Асимпатикотонічний		1		3.3		-		-						симпатоастенічний-астеносимпатичний		3.3		0

		Симпатоастенічний		Астеносимпатичний		1		3.3		-		-						симпатоастенічний-симпатоастенічний		0		6.5

		Симпатоастенічний		Симпатоастенічний		-		-		2		6.5

						18		60		9.0971765229		10		32.2580645161		8.5346816486

						2		6.6666666667		4.6320555585		19		61.2903225806		8.8929346788
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Мал. 4.17. Показники ДАТ в основній групі до та після лікування на 9-10хв ортоположення (10-11хв КОП) та 1-4хв кліноположення (12-15хв КОП).

	У досліджуваних групах до лікування представлений переважно асимпатикотонічний варіант реакції на КОП. Після лікування у контрольній групі переважна кількість пацієнтів залишилася з тим же варіантом реакції. У той же час в основній групі більшість пацієнтів після лікування мала симпатоастенічний варіант реакції КОП (мал. 4.18), що є більш сприятливим прогностично та супроводжується меншою кількістю симптомів.
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САТ

		САД				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		до		116		118		109		119		99		114		116		103		105		117		99		116		123		104		112		111.3333333333		116		113.5		109.9		113.75

		Босенко Константин		до		154		136		139		124		126		126		126		111		108		123		131		135		95		137		126		126.4666666667		154		137.5		125		123.25

		Гончаренко Ростислав		до		101		115		101		104		111		103		95		86		109		104		114		113		108		115		115		106.2666666667		101		108		104.2		112.75

		Сидорець Максим		до		118		89		110		104		113		114		115		116		109		104		104		105		129		121		126		111.8		118		99.5		107.8		120.25

		Снижко Евгений		до		112		98		109		111		96		102		100		100		109		105		121		142		114		113		110		109.4666666667		112		103.5		105.1		119.75

		Свердликова Катя		до		112		115		124		112		117		108		95		116		106		111		88		112		108		108		101		108.8666666667		112		119.5		109.2		107.25

		Борисова Жасмина		до		97		87		90		96		94		96		96		88		99		97		89		98		100		99		98		94.9333333333		97		88.5		93.2		98.75

		Витер Евгений		до		133		119		125		128		122		122		128		125		111		119		128		143		135		132		131		126.7333333333		133		122		122.7		135.25

		Величко Руслан		до		113		82		99		98		86		105		108		110		111		83		103		118		102		115		104		102.4666666667		113		90.5		98.5		109.75

		Бондаренко Едуард		до		116		118		109		119		99		114		116		103		105		117		99		116		123		104		112		111.3333333333		116		113.5		109.9		113.75

		Босенко Константин		до		154		136		139		124		126		126		126		111		108		123		131		135		95		137		126		126.4666666667		154		137.5		125		123.25

		Гончаренко Ростислав		до		101		115		101		104		111		103		95		86		109		104		114		113		108		115		115		106.2666666667		101		108		104.2		112.75

		Сидорець Максим		до		118		89		110		104		113		114		115		116		109		104		104		105		129		121		126		111.8		118		99.5		107.8		120.25

		Снижко Евгений		до		112		98		109		111		96		102		100		100		109		105		121		142		114		113		110		109.4666666667		112		103.5		105.1		119.75

		Свердликова Катя		до		112		115		124		112		117		108		95		116		106		111		88		112		108		108		101		108.8666666667		112		119.5		109.2		107.25

		Борисова Жасмина		до		97		87		90		96		94		96		96		88		99		97		89		98		100		99		98		94.9333333333		97		88.5		93.2		98.75

		Витер Евгений		до		133		119		125		128		122		122		128		125		111		119		128		143		135		132		131		126.7333333333		133		122		122.7		135.25

		Величко Руслан		до		113		82		99		98		86		105		108		110		111		83		103		118		102		115		104		102.4666666667		113		90.5		98.5		109.75

		Бондаренко Едуард		до		116		118		109		119		99		114		116		103		105		117		99		116		123		104		112		111.3333333333		116		113.5		109.9		113.75

		Босенко Константин		до		154		136		139		124		126		126		126		111		108		123		131		135		95		137		126		126.4666666667		154		137.5		125		123.25

		Гончаренко Ростислав		до		101		115		101		104		111		103		95		86		109		104		114		113		108		115		115		106.2666666667		101		108		104.2		112.75

		Сидорець Максим		до		118		89		110		104		113		114		115		116		109		104		104		105		129		121		126		111.8		118		99.5		107.8		120.25

		Снижко Евгений		до		112		98		109		111		96		102		100		100		109		105		121		142		114		113		110		109.4666666667		112		103.5		105.1		119.75

		Свердликова Катя		до		112		115		124		112		117		108		95		116		106		111		88		112		108		108		101		108.8666666667		112		119.5		109.2		107.25

		Борисова Жасмина		до		97		87		90		96		94		96		96		88		99		97		89		98		100		99		98		94.9333333333		97		88.5		93.2		98.75

		Витер Евгений		до		133		119		125		128		122		122		128		125		111		119		128		143		135		132		131		126.7333333333		133		122		122.7		135.25

		Величко Руслан		до		113		82		99		98		86		105		108		110		111		83		103		118		102		115		104		102.4666666667		113		90.5		98.5		109.75

		Свердликова Катя		до		112		115		124		112		117		108		95		116		106		111		88		112		108		108		101		108.8666666667		112		119.5		109.2		107.25

		Борисова Жасмина		до		97		87		90		96		94		96		96		88		99		97		89		98		100		99		98		94.9333333333		97		88.5		93.2		98.75

		Витер Евгений		до		133		119		125		128		122		122		128		125		111		119		128		143		135		132		131		126.7333333333		133		122		122.7		135.25

		Величко Руслан		до		113		82		99		98		86		105		108		110		111		83		103		118		102		115		104		102.4666666667		113		90.5		98.5		109.75

						116.8709677419		105.8064516129		111.4838709677		110.3870967742		106.8064516129		109.7096774194		108.5161290323		106.5806451613		107.3548387097		106.4193548387		107.7096774194		119.9032258065		112.4838709677		115.6774193548		113		110.5806451613		116.8709677419		108.6451612903		108.0774193548		115.2661290323

		САД				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		после		104		109		115		115		111		93		111		107		101		112		104		120		117		117		119		110.3333333333		104		112		107.8		118.25

		Босенко Константин		после		128		124		136		122		128		124		105		107		119		112		108		124		128		133		129		121.8		128		130		118.5		128.5

		Гончаренко Ростислав		после		115		118		124		118		106		100		114		117		110		108		124		113		100		120		112		113.2666666667		115		121		113.9		111.25

		Сидорець Максим		после		107		101		98		94		89		98		99		107		94		94		103		125		117		122		119		104.4666666667		107		99.5		97.7		120.75

		Снижко Евгений		после		100		115		116		104		89		112		99		97		92		97		95		89		94		102		102		100.2		100		115.5		101.6		96.75

		Свердликова Катя		после		124		121		127		127		121		114		121		124		123		122		116		128		124		102		125		121.2666666667		124		124		121.6		119.75

		Борисова Жасмина		после		105		94		125		109		95		89		109		92		101		97		95		93		102		85		97		99.2		105		109.5		100.6		94.25

		Витер Евгений		после		130		109		116		105		107		105		122		109		114		141		104		128		129		132		128		118.6		130		112.5		113.2		129.25

		Величко Руслан		после		118		149		107		98		109		107		106		83		95		103		105		106		114		104		105		107.2666666667		118		128		106.2		107.25

		Бондаренко Едуард		после		104		109		115		115		111		93		111		107		101		112		104		120		117		117		119		110.3333333333		104		112		107.8		118.25

		Босенко Константин		после		128		124		136		122		128		124		105		107		119		112		108		124		128		133		129		121.8		128		130		118.5		128.5

		Гончаренко Ростислав		после		115		118		124		118		106		100		114		117		110		108		124		113		100		120		112		113.2666666667		115		121		113.9		111.25

		Сидорець Максим		после		107		101		98		94		89		98		99		107		94		94		103		125		117		122		119		104.4666666667		107		99.5		97.7		120.75

		Снижко Евгений		после		100		115		116		104		89		112		99		97		92		97		95		89		94		102		102		100.2		100		115.5		101.6		96.75

		Свердликова Катя		после		124		121		127		127		121		114		121		124		123		122		116		128		124		102		125		121.2666666667		124		124		121.6		119.75

		Борисова Жасмина		после		105		94		125		109		95		89		109		92		101		97		95		93		102		85		97		99.2		105		109.5		100.6		94.25

		Витер Евгений		после		130		109		116		105		107		105		122		109		114		141		104		128		129		132		128		118.6		130		112.5		113.2		129.25

		Величко Руслан		после		118		149		107		98		109		107		106		83		95		103		105		106		114		104		105		107.2666666667		118		128		106.2		107.25

		Бондаренко Едуард		после		104		109		115		115		111		93		111		107		101		112		104		120		117		117		119		110.3333333333		104		112		107.8		118.25

		Босенко Константин		после		128		124		136		122		128		124		105		107		119		112		108		124		128		133		129		121.8		128		130		118.5		128.5

		Гончаренко Ростислав		после		115		118		124		118		106		100		114		117		110		108		124		113		100		120		112		113.2666666667		115		121		113.9		111.25

		Сидорець Максим		после		107		101		98		94		89		98		99		107		94		94		103		125		117		122		119		104.4666666667		107		99.5		97.7		120.75

		Снижко Евгений		после		100		115		116		104		89		112		99		97		92		97		95		89		94		102		102		100.2		100		115.5		101.6		96.75

		Свердликова Катя		после		124		121		127		127		121		114		121		124		123		122		116		128		124		102		125		121.2666666667		124		124		121.6		119.75

		Борисова Жасмина		после		105		94		125		109		95		89		109		92		101		97		95		93		102		85		97		99.2		105		109.5		100.6		94.25

		Витер Евгений		после		130		109		116		105		107		105		122		109		114		141		104		128		129		132		128		118.6		130		112.5		113.2		129.25

		Величко Руслан		после		118		149		107		98		109		107		106		83		95		103		105		106		114		104		105		107.2666666667		118		128		106.2		107.25

		Свердликова Катя		после		124		121		127		127		121		114		121		124		123		122		116		128		124		102		125		121.2666666667		124		124		121.6		119.75

		Борисова Жасмина		после		105		94		125		109		95		89		109		92		101		97		95		93		102		85		97		99.2		105		109.5		100.6		94.25

		Витер Евгений		после		130		109		116		105		107		105		122		109		114		141		104		128		129		132		128		118.6		130		112.5		113.2		129.25

		Величко Руслан		после		118		149		107		98		109		107		106		83		95		103		105		106		114		104		105		107.2666666667		118		128		106.2		107.25

						115.1612903226		115.9032258065		118.2903225806		110.1612903226		106.3548387097		104.5483870968		110.1935483871		104.4193548387		105.8064516129		110.3548387097		105.8709677419		113.9677419355		114.3225806452		112.064516129		114.935483871		110.823655914		115.1612903226		117.0967741935		109.1903225806		113.8225806452

		Контрольна група						До		Після

		113.4						116.9		114.9

		110.9						105.8		110.5

		107.1						111.5		114.9

		110		114.5

		109.3		109.1

		109.2		111.4

		112.3		110.1

		107.4		109.8

		110.2		106.8

		106		110.2

		115.2		110.4

		114.1		114.5

		114.3		116.3

		112.1		114.3

		114		113.3





САТ

		



до

до



ДАТ

		



До

Після



ДАТ роз

		ДАД				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		до		74		63		70		67		61		62		62		71		62		58		58		76		72		72		69		66.4666666667		74.0		66.5		63.4		72.3

		Босенко Константин		до		76		72		72		81		87		78		87		87		74		91		77		75		72		80		77		79.0666666667		76.0		72.0		80.6		76.0

		Гончаренко Ростислав		до		66		54		61		65		68		70		62		62		68		67		63		67		58		67		61		63.9333333333		66.0		57.5		64.0		63.3

		Сидорець Максим		до		66		62		60		71		68		64		70		70		71		67		71		69		67		68		71		67.6666666667		66.0		61.0		67.4		68.8

		Снижко Евгений		до		62		72		81		72		68		71		71		71		70		75		78		70		74		69		72		71.7333333333		62.0		76.5		72.9		71.3

		Свердликова Катя		до		55		65		70		70		70		72		65		67		71		65		66		58		59		53		56		64.1333333333		55.0		67.5		68.1		56.5

		Борисова Жасмина		до		60		54		58		59		60		54		62		53		66		55		59		49		51		61		58		57.2666666667		60.0		56.0		58.0		54.8

		Витер Евгений		до		70		78		80		84		80		80		82		83		80		90		76		65		64		74		63		76.6		70.0		79.0		81.3		66.5

		Величко Руслан		до		58		54		58		61		57		64		58		54		58		65		65		57		57		59		62		59.1333333333		58.0		56.0		59.4		58.8

		Бондаренко Едуард		до		74		63		70		67		61		62		62		71		62		58		58		76		72		72		69		66.4666666667		74.0		66.5		63.4		72.3

		Босенко Константин		до		76		72		72		81		87		78		87		87		74		91		77		75		72		80		77		79.0666666667		76.0		72.0		80.6		76.0

		Гончаренко Ростислав		до		66		54		61		65		68		70		62		62		68		67		63		67		58		67		61		63.9333333333		66.0		57.5		64.0		63.3

		Сидорець Максим		до		66		62		60		71		68		64		70		70		71		67		71		69		67		68		71		67.6666666667		66.0		61.0		67.4		68.8

		Снижко Евгений		до		62		72		81		72		68		71		71		71		70		75		78		70		74		69		72		71.7333333333		62.0		76.5		72.9		71.3

		Свердликова Катя		до		55		65		70		70		70		72		65		67		71		65		66		58		59		53		56		64.1333333333		55.0		67.5		68.1		56.5

		Борисова Жасмина		до		60		54		58		59		60		54		62		53		66		55		59		49		51		61		58		57.2666666667		60.0		56.0		58.0		54.8

		Витер Евгений		до		70		78		80		84		80		80		82		83		80		90		76		65		64		74		63		76.6		70.0		79.0		81.3		66.5

		Величко Руслан		до		58		54		58		61		57		64		58		54		58		65		65		57		57		59		62		59.1333333333		58.0		56.0		59.4		58.8

		Бондаренко Едуард		до		74		63		70		67		61		62		62		71		62		58		58		76		72		72		69		66.4666666667		74.0		66.5		63.4		72.3

		Босенко Константин		до		76		72		72		81		87		78		87		87		74		91		77		75		72		80		77		79.0666666667		76.0		72.0		80.6		76.0

		Гончаренко Ростислав		до		66		54		61		65		68		70		62		62		68		67		63		67		58		67		61		63.9333333333		66.0		57.5		64.0		63.3

		Сидорець Максим		до		66		62		60		71		68		64		70		70		71		67		71		69		67		68		71		67.6666666667		66.0		61.0		67.4		68.8

		Снижко Евгений		до		62		72		81		72		68		71		71		71		70		75		78		70		74		69		72		71.7333333333		62.0		76.5		72.9		71.3

		Свердликова Катя		до		55		65		70		70		70		72		65		67		71		65		66		58		59		53		56		64.1333333333		55.0		67.5		68.1		56.5

		Борисова Жасмина		до		60		54		58		59		60		54		62		53		66		55		59		49		51		61		58		57.2666666667		60.0		56.0		58.0		54.8

		Витер Евгений		до		70		78		80		84		80		80		82		83		80		90		76		65		64		74		63		76.6		70.0		79.0		81.3		66.5

		Величко Руслан		до		58		54		58		61		57		64		58		54		58		65		65		57		57		59		62		59.1333333333		58.0		56.0		59.4		58.8

		Свердликова Катя		до		55		65		70		70		70		72		65		67		71		65		66		58		59		53		56		64.1333333333		55.0		67.5		68.1		56.5

		Борисова Жасмина		до		60		54		58		59		60		54		62		53		66		55		59		49		51		61		58		57.2666666667		60.0		56.0		58.0		54.8

		Витер Евгений		до		70		78		80		84		80		80		82		83		80		90		76		65		64		74		63		76.6		70.0		79.0		81.3		66.5

		Величко Руслан		до		58		54		58		61		57		64		58		54		58		65		65		57		57		59		62		59.1333333333		58.0		56.0		59.4		58.8

						64.6		63.6		67.6		69.8		68.5		68.2		68.5		68.1		68.9		70.1		67.9		64.1		63.0		66.3		64.7		66.9		64.6		65.6		68.1		64.5

		ДАД				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		после		69		62		64		70		68		78		65		72		68		69		62		73		77		69		79		69.6666666667		69.0		63.0		67.8		74.5

		Босенко Константин		после		79		74		76		77		79		78		84		80		77		80		76		70		65		67		59		74.7333333333		79.0		75.0		78.1		65.3

		Гончаренко Ростислав		после		73		71		79		80		72		81		67		68		72		78		81		66		64		72		62		72.4		73.0		75.0		74.9		66.0

		Сидорець Максим		после		60		61		56		64		61		51		53		61		64		62		54		55		54		52		58		57.7333333333		60.0		58.5		58.7		54.8

		Снижко Евгений		после		60		68		73		70		74		66		70		72		53		62		68		47		53		54		59		63.2666666667		60.0		70.5		67.6		53.3

		Свердликова Катя		после		64		75		63		78		76		75		70		72		80		74		69		64		59		57		54		68.6666666667		64.0		69.0		73.2		58.5

		Борисова Жасмина		после		60		60		62		63		59		56		65		59		60		59		67		55		55		53		60		59.5333333333		60.0		61.0		61.0		55.8

		Витер Евгений		после		61		56		63		63		71		62		68		56		72		72		67		60		58		58		57		62.9333333333		61.0		59.5		65.0		58.3

		Величко Руслан		после		61		52		51		53		67		62		66		64		59		66		68		55		54		56		55		59.2666666667		61.0		51.5		60.8		55.0

		Бондаренко Едуард		после		69		62		64		70		68		78		65		72		68		69		62		73		77		69		79		69.6666666667		69.0		63.0		67.8		74.5

		Босенко Константин		после		79		74		76		77		79		78		84		80		77		80		76		70		65		67		59		74.7333333333		79.0		75.0		78.1		65.3

		Гончаренко Ростислав		после		73		71		79		80		72		81		67		68		72		78		81		66		64		72		62		72.4		73.0		75.0		74.9		66.0

		Сидорець Максим		после		60		61		56		64		61		51		53		61		64		62		54		55		54		52		58		57.7333333333		60.0		58.5		58.7		54.8

		Снижко Евгений		после		60		68		73		70		74		66		70		72		53		62		68		47		53		54		59		63.2666666667		60.0		70.5		67.6		53.3

		Свердликова Катя		после		64		75		63		78		76		75		70		72		80		74		69		64		59		57		54		68.6666666667		64.0		69.0		73.2		58.5

		Борисова Жасмина		после		60		60		62		63		59		56		65		59		60		59		67		55		55		53		60		59.5333333333		60.0		61.0		61.0		55.8

		Витер Евгений		после		61		56		63		63		71		62		68		56		72		72		67		60		58		58		57		62.9333333333		61.0		59.5		65.0		58.3

		Величко Руслан		после		61		52		51		53		67		62		66		64		59		66		68		55		54		56		55		59.2666666667		61.0		51.5		60.8		55.0

		Бондаренко Едуард		после		69		62		64		70		68		78		65		72		68		69		62		73		77		69		79		69.6666666667		69.0		63.0		67.8		74.5

		Босенко Константин		после		79		74		76		77		79		78		84		80		77		80		76		70		65		67		59		74.7333333333		79.0		75.0		78.1		65.3

		Гончаренко Ростислав		после		73		71		79		80		72		81		67		68		72		78		81		66		64		72		62		72.4		73.0		75.0		74.9		66.0

		Сидорець Максим		после		60		61		56		64		61		51		53		61		64		62		54		55		54		52		58		57.7333333333		60.0		58.5		58.7		54.8

		Снижко Евгений		после		60		68		73		70		74		66		70		72		53		62		68		47		53		54		59		63.2666666667		60.0		70.5		67.6		53.3

		Свердликова Катя		после		64		75		63		78		76		75		70		72		80		74		69		64		59		57		54		68.6666666667		64.0		69.0		73.2		58.5

		Борисова Жасмина		после		60		60		62		63		59		56		65		59		60		59		67		55		55		53		60		59.5333333333		60.0		61.0		61.0		55.8

		Витер Евгений		после		61		56		63		63		71		62		68		56		72		72		67		60		58		58		57		62.9333333333		61.0		59.5		65.0		58.3

		Величко Руслан		после		61		52		51		53		67		62		66		64		59		66		68		55		54		56		55		59.2666666667		61.0		51.5		60.8		55.0

		Свердликова Катя		после		64		75		63		78		76		75		70		72		80		74		69		64		59		57		54		68.6666666667		64.0		69.0		73.2		58.5

		Борисова Жасмина		после		60		60		62		63		59		56		65		59		60		59		67		55		55		53		60		59.5333333333		60.0		61.0		61.0		55.8

		Витер Евгений		после		61		56		63		63		71		62		68		56		72		72		67		60		58		58		57		62.9333333333		61.0		59.5		65.0		58.3

		Величко Руслан		после		61		52		51		53		67		62		66		64		59		66		68		55		54		56		55		59.2666666667		61.0		51.5		60.8		55.0

						64.7419354839		63.8709677419		64.5161290323		68.0967741935		69.4838709677		67.1612903226		67.5161290323		66.5483870968		67.2903225806		68.935483871		67.9677419355		60.2903225806		59.4516129032		59.2903225806		59.8387096774		65		64.7		64.2		67.1		59.7





ДАТ роз

		



67

67



ЧСС

		



75

65



ЧСС розр

		ДАТ		До								Після										до								Після

				Контрольна група				Основна група				Контрольна група				Основна група						к				о				к				о

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m				67.2		1.4609082358		64.6451612903		1.240489313		64.7419354839		1.1396733563		66.1666666667		1.7953217195

		1		67.2		1.5		64.6		1.2		66.2		1.8		64.7		1.1				68.9333333333		1.8612400596		63.6451612903		1.566825698		63.8709677419		1.4344021537		67.6		1.9001512342

																						68.6333333333		1.9342546358		67.6129032258		1.570341665		64.5161290323		1.5497977445		67.4		1.9438083251

		2		68.9		1.9		63.6		1.6		67.6		1.9		63.9		1.4				69.2666666667		1.5572842064		69.8064516129		1.4922158993		68.0967741935		1.5542898241		68.6666666667		1.6879105858

						*(p<0,05)				*(p<0,05)												68.2333333333		1.5979033197		68.5161290323		1.6570935612		69.4838709677		1.1442901427		67.1333333333		1.7556040538

		3		68.6		1.9		67.6		1.6		67.4		1.9		64.5		1.5				69.5666666667		1.9656143688		68.2258064516		1.4596432599		67.1612903226		1.803280627		66.7333333333		1.7220232242

																						67.7333333333		2.0459847604		68.5161290323		1.7019097229		67.5161290323		1.289219959		66.7333333333		1.8098919339

		4		69.3		1.6		69.8		1.5		68.7		1.7		68.1		1.6				66.4666666667		1.9254695402		68.0967741935		2.0332477536		66.5483870968		1.327005449		68.6		2.254293477

																						67.2333333333		1.9732016887		68.8709677419		1.1637369687		67.2903225806		1.5444618706		66.8		1.4726627693

		5		68.2		1.6		68.5		1.7		67.1		1.8		69.5		1.1				70.6666666667		2.6898418247		70.1290322581		2.2200174055		68.935483871		1.2580369448		66.5666666667		1.3550105682

																						70.5		2.4995401876		67.9032258065		1.3020701786		67.9677419355		1.2299872112		69.6333333333		2.1911437906

		6		69.6		2.0		68.2		1.5		66.7		1.7		67.2		1.8				66.7666666667		1.5906937208		64.0967741935		1.5549814774		60.2903225806		1.3750413862		66.9666666667		1.2340786813

																						65.5333333333		1.3198165436		63		1.3756718789		59.4516129032		1.2698647034		63.6333333333		1.4347760715

		7		67.7		2.0		68.5		1.7		66.7		1.8		67.5		1.3				65.7		1.5079482902		66.3225806452		1.4527594039		59.2903225806		1.234968589		65.1666666667		1.3140123106

																						64.8		1.3824848527		64.7096774194		1.2058937242		59.8387096774		1.2235122844		66		1.1527079562

		8		66.5		1.9		68.1		2.0		68.6		2.3		66.5		1.3

																						до				Після

		9		67.2		2.0		68.9		1.2		66.8		1.5		67.3		1.5				Контрольна група		Основна група		Контрольна група		Основна група

																						67.2		64.6451612903		66.1666666667		64.7419354839

		10		70.7		2.7		70.1		2.2		66.6		1.4		68.9		1.3				68.9333333333		63.6451612903		67.6		63.8709677419

																						68.6333333333		67.6129032258		67.4		64.5161290323

		11		70.5		2.5		67.9		1.3		69.6		2.2		68.0		1.2				69.2666666667		69.8064516129		68.6666666667		68.0967741935

																						68.2333333333		68.5161290323		67.1333333333		69.4838709677

		12		66.8		1.6		64.1		1.6		67.0		1.2		60.3		1.4				69.5666666667		68.2258064516		66.7333333333		67.1612903226

														*(p<0,001)				*(p<0,001)				67.7333333333		68.5161290323		66.7333333333		67.5161290323

		13		65.5		1.3		63.0		1.4		63.6		1.4		59.5		1.3				66.4666666667		68.0967741935		68.6		66.5483870968

														*(p<0,05)				*(p<0,05)				67.2333333333		68.8709677419		66.8		67.2903225806

		14		65.7		1.5		66.3		1.5		65.2		1.3		59.3		1.2				70.6666666667		70.1290322581		66.5666666667		68.935483871

												#(p<0,001)		*(p<0,01)		#(p<0,001)		*(p<0,01)				70.5		67.9032258065		69.6333333333		67.9677419355

		15		64.8		1.4		64.7		1.2		66.0		1.2		59.8		1.2				66.7666666667		64.0967741935		66.9666666667		60.2903225806

												#(p<0,01)		*(p<0,001)		#(p<0,01)		*(p<0,001)				65.5333333333		63		63.6333333333		59.4516129032

																						65.7		66.3225806452		65.1666666667		59.2903225806

																						64.8		64.7096774194		66		59.8387096774														к

																						Контрольна група

																						До		Після				О

																						67.2		66.1666666667				До		Після

																						68.9333333333		67.6				64.6451612903		64.7419354839

																						68.6333333333		67.4				63.6451612903		63.8709677419				До		Після

																						69.2666666667		68.6666666667				67.6129032258		64.5161290323		10		70.1290322581		68.935483871

																						68.2333333333		67.1333333333				69.8064516129		68.0967741935		11		67.9032258065		67.9677419355

																						69.5666666667		66.7333333333				68.5161290323		69.4838709677		12		64.0967741935		60.2903225806

																						67.7333333333		66.7333333333				68.2258064516		67.1612903226		13		63		59.4516129032

																						66.4666666667		68.6				68.5161290323		67.5161290323		14		66.3225806452		59.2903225806

																						67.2333333333		66.8				68.0967741935		66.5483870968		15		64.7096774194		59.8387096774

																						70.6666666667		66.5666666667				68.8709677419		67.2903225806

																						70.5		69.6333333333				70.1290322581		68.935483871

																						66.7666666667		66.9666666667				67.9032258065		67.9677419355

																						65.5333333333		63.6333333333				64.0967741935		60.2903225806

																						65.7		65.1666666667				63		59.4516129032

																						64.8		66				66.3225806452		59.2903225806												о

																												64.7096774194		59.8387096774





ЧСС розр

		



Контрольна група

Основна група



4чсс

		



Контрольна група

Основна група



ПАТ

		



До

Після



ПАТ роз

		



До

Після



дані

		



До

Після



4пат

		ЧСС				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		до		97		121		110		119		109		114		87		131		113		122		62		103		95		101		96		105.3333333333		97.0		115.5		108.8		98.8

		Босенко Константин		до		85		92		93		103		99		100		107		103		99		103		97		83		77		75		66		92.1333333333		85.0		92.5		99.6		75.3

		Гончаренко Ростислав		до		92		107		111		114		117		124		122		123		118		125		118		94		101		102		100		111.2		92.0		109.0		117.9		99.3

		Сидорець Максим		до		51		87		86		93		99		99		111		104		99		109		99		53		48		50		50		82.5333333333		51.0		86.5		98.6		50.3

		Снижко Евгений		до		75		104		96		103		105		98		104		103		105		97		104		88		83		70		86		94.7333333333		75.0		100.0		101.9		81.8

		Свердликова Катя		до		52		71		72		73		74		79		81		80		84		80		87		63		51		51		48		69.7333333333		52.0		71.5		78.1		53.3

		Борисова Жасмина		до		85		101		102		105		110		108		131		109		109		105		106		54		56		90		68		95.9333333333		85.0		101.5		108.6		67.0

		Витер Евгений		до		50		68		71		79		72		73		75		77		77		80		70		41		45		52		46		65.0666666667		50.0		69.5		74.2		46.0

		Величко Руслан		до		62		85		80		81		80		74		78		82		68		88		99		56		54		54		54		73		62.0		82.5		81.5		54.5

		Бондаренко Едуард		до		97		121		110		119		109		114		87		131		113		122		62		103		95		101		96		105.3333333333		97.0		115.5		108.8		98.8

		Босенко Константин		до		85		92		93		103		99		100		107		103		99		103		97		83		77		75		66		92.1333333333		85.0		92.5		99.6		75.3

		Гончаренко Ростислав		до		92		107		111		114		117		124		122		123		118		125		118		94		101		102		100		111.2		92.0		109.0		117.9		99.3

		Сидорець Максим		до		51		87		86		93		99		99		111		104		99		109		99		53		48		50		50		82.5333333333		51.0		86.5		98.6		50.3

		Снижко Евгений		до		75		104		96		103		105		98		104		103		105		97		104		88		83		70		86		94.7333333333		75.0		100.0		101.9		81.8

		Свердликова Катя		до		52		71		72		73		74		79		81		80		84		80		87		63		51		51		48		69.7333333333		52.0		71.5		78.1		53.3

		Борисова Жасмина		до		85		101		102		105		110		108		131		109		109		105		106		54		56		90		68		95.9333333333		85.0		101.5		108.6		67.0

		Витер Евгений		до		50		68		71		79		72		73		75		77		77		80		70		41		45		52		46		65.0666666667		50.0		69.5		74.2		46.0

		Величко Руслан		до		62		85		80		81		80		74		78		82		68		88		99		56		54		54		54		73		62.0		82.5		81.5		54.5

		Бондаренко Едуард		до		97		121		110		119		109		114		87		131		113		122		62		103		95		101		96		105.3333333333		97.0		115.5		108.8		98.8

		Босенко Константин		до		85		92		93		103		99		100		107		103		99		103		97		83		77		75		66		92.1333333333		85.0		92.5		99.6		75.3

		Гончаренко Ростислав		до		92		107		111		114		117		124		122		123		118		125		118		94		101		102		100		111.2		92.0		109.0		117.9		99.3

		Сидорець Максим		до		51		87		86		93		99		99		111		104		99		109		99		53		48		50		50		82.5333333333		51.0		86.5		98.6		50.3

		Снижко Евгений		до		75		104		96		103		105		98		104		103		105		97		104		88		83		70		86		94.7333333333		75.0		100.0		101.9		81.8

		Свердликова Катя		до		52		71		72		73		74		79		81		80		84		80		87		63		51		51		48		69.7333333333		52.0		71.5		78.1		53.3

		Борисова Жасмина		до		85		101		102		105		110		108		131		109		109		105		106		54		56		90		68		95.9333333333		85.0		101.5		108.6		67.0

		Витер Евгений		до		50		68		71		79		72		73		75		77		77		80		70		41		45		52		46		65.0666666667		50.0		69.5		74.2		46.0

		Величко Руслан		до		62		85		80		81		80		74		78		82		68		88		99		56		54		54		54		73		62.0		82.5		81.5		54.5

		Свердликова Катя		до		52		71		72		73		74		79		81		80		84		80		87		63		51		51		48		69.7333333333		52.0		71.5		78.1		53.3

		Борисова Жасмина		до		85		101		102		105		110		108		131		109		109		105		106		54		56		90		68		95.9333333333		85.0		101.5		108.6		67.0

		Витер Евгений		до		50		68		71		79		72		73		75		77		77		80		70		41		45		52		46		65.0666666667		50.0		69.5		74.2		46.0

		Величко Руслан		до		62		85		80		81		80		74		78		82		68		88		99		56		54		54		54		73		62.0		82.5		81.5		54.5

						70.8387096774		91.3870967742		89.935483871		95.0967741935		94.5483870968		94.8709677419		98.4838709677		99.4838709677		95.2903225806		99.3548387097		93.1612903226		68.3548387097		65.6774193548		70.3870967742		66.3870967742		86.2172043011		70.8		90.7		95.2		67.7

		ЧСС				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		после		83		100		96		100		100		107		109		106		100		109		116		88		99		88		93		99.6		83.0		98.0		104.3		92.0

		Босенко Константин		после		73		95		105		103		105		104		119		119		101		113		104		81		70		67		66		95		73.0		100.0		106.8		71.0

		Гончаренко Ростислав		после		92		96		102		103		106		110		115		110		108		110		107		96		101		81		90		101.8		92.0		99.0		106.7		92.0

		Сидорець Максим		после		57		90		98		90		95		95		93		85		95		97		101		50		50		51		53		80		57.0		94.0		93.9		51.0

		Снижко Евгений		после		74		82		88		94		98		87		88		94		88		89		86		74		62		73		69		83.0666666667		74.0		85.0		89.4		69.5

		Свердликова Катя		после		66		73		81		84		84		85		85		94		100		95		92		67		65		56		51		78.5333333333		66.0		77.0		87.3		59.8

		Борисова Жасмина		после		68		92		99		103		105		103		99		108		100		109		104		62		54		62		64		88.8		68.0		95.5		102.2		60.5

		Витер Евгений		после		45		78		76		81		78		82		79		81		90		85		80		48		47		47		46		69.5333333333		45.0		77.0		81.0		47.0

		Величко Руслан		после		55		72		76		80		73		73		81		99		78		83		70		46		46		54		54		69.3333333333		55.0		74.0		78.5		50.0

		Бондаренко Едуард		после		83		100		96		100		100		107		109		106		100		109		116		88		99		88		93		99.6		83.0		98.0		104.3		92.0

		Босенко Константин		после		73		95		105		103		105		104		119		119		101		113		104		81		70		67		66		95		73.0		100.0		106.8		71.0

		Гончаренко Ростислав		после		92		96		102		103		106		110		115		110		108		110		107		96		101		81		90		101.8		92.0		99.0		106.7		92.0

		Сидорець Максим		после		57		90		98		90		95		95		93		85		95		97		101		50		50		51		53		80		57.0		94.0		93.9		51.0

		Снижко Евгений		после		74		82		88		94		98		87		88		94		88		89		86		74		62		73		69		83.0666666667		74.0		85.0		89.4		69.5

		Свердликова Катя		после		66		73		81		84		84		85		85		94		100		95		92		67		65		56		51		78.5333333333		66.0		77.0		87.3		59.8

		Борисова Жасмина		после		68		92		99		103		105		103		99		108		100		109		104		62		54		62		64		88.8		68.0		95.5		102.2		60.5

		Витер Евгений		после		45		78		76		81		78		82		79		81		90		85		80		48		47		47		46		69.5333333333		45.0		77.0		81.0		47.0

		Величко Руслан		после		55		72		76		80		73		73		81		99		78		83		70		46		46		54		54		69.3333333333		55.0		74.0		78.5		50.0

		Бондаренко Едуард		после		83		100		96		100		100		107		109		106		100		109		116		88		99		88		93		99.6		83.0		98.0		104.3		92.0

		Босенко Константин		после		73		95		105		103		105		104		119		119		101		113		104		81		70		67		66		95		73.0		100.0		106.8		71.0

		Гончаренко Ростислав		после		92		96		102		103		106		110		115		110		108		110		107		96		101		81		90		101.8		92.0		99.0		106.7		92.0

		Сидорець Максим		после		57		90		98		90		95		95		93		85		95		97		101		50		50		51		53		80		57.0		94.0		93.9		51.0

		Снижко Евгений		после		74		82		88		94		98		87		88		94		88		89		86		74		62		73		69		83.0666666667		74.0		85.0		89.4		69.5

		Свердликова Катя		после		66		73		81		84		84		85		85		94		100		95		92		67		65		56		51		78.5333333333		66.0		77.0		87.3		59.8

		Борисова Жасмина		после		68		92		99		103		105		103		99		108		100		109		104		62		54		62		64		88.8		68.0		95.5		102.2		60.5

		Витер Евгений		после		45		78		76		81		78		82		79		81		90		85		80		48		47		47		46		69.5333333333		45.0		77.0		81.0		47.0

		Величко Руслан		после		55		72		76		80		73		73		81		99		78		83		70		46		46		54		54		69.3333333333		55.0		74.0		78.5		50.0

		Свердликова Катя		после		66		73		81		84		84		85		85		94		100		95		92		67		65		56		51		78.5333333333		66.0		77.0		87.3		59.8

		Борисова Жасмина		после		68		92		99		103		105		103		99		108		100		109		104		62		54		62		64		88.8		68.0		95.5		102.2		60.5

		Витер Евгений		после		45		78		76		81		78		82		79		81		90		85		80		48		47		47		46		69.5333333333		45.0		77.0		81.0		47.0

		Величко Руслан		после		55		72		76		80		73		73		81		99		78		83		70		46		46		54		54		69.3333333333		55.0		74.0		78.5		50.0

						66.8709677419		85.4516129032		90.1612903226		92.3225806452		92.6451612903		92.935483871		95.0967741935		99.0322580645		95.0967741935		98.1290322581		94.3870967742		66.4193548387		64.3225806452		63.0967741935		63.6451612903		83.9741935484		66.9		87.8		93.5		64.4





4пат

		



до

до



4сат

		



до

до



4дат

		ЧСС		До								Після								до		73.4333333333		1.9946384072		70.8387096774		3.1964687418				Контрольна група		Основна група		контрольна група		До		Після

				Контрольна група				Основна група				Контрольна група				Основна група						97.7		4.0655971837		91.3870967742		2.9840714841				73.4333333333		70.8387096774				73.4333333333		73.8333333333

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m				96.1666666667		2.7547590308		89.935483871		2.6277818783				97.7		91.3870967742				97.7		98.6666666667

		1		73.4		2.0		70.8		3.2		73.8		2.5		66.9		2.5				95.5666666667		2.472693786		95.0967741935		2.8114033685				96.1666666667		89.935483871				96.1666666667		95.8333333333

																						95.3333333333		2.1465467233		94.5483870968		2.9529787074				95.5666666667		95.0967741935				95.5666666667		98.0666666667

		2		97.7		4.1		91.4		3.0		98.7		3.8		85.5		1.8				96.2333333333		2.5545466941		94.8709677419		3.1376115618				95.3333333333		94.5483870968				95.3333333333		98.6333333333

														*(p<0,01)				*(p<0,01)				95.3		2.1469839845		98.4838709677		3.617422289				96.2333333333		94.8709677419				96.2333333333		97.8666666667

		3		96.2		2.8		89.9		2.6		95.8		2.7		90.2		2.0				98.7		2.9731170995		99.4838709677		3.2626498129				95.3		98.4838709677				95.3		101.7333333333

																						98.3666666667		3.6582400559		95.2903225806		3.0111597267				98.7		99.4838709677				98.7		102.8666666667

		4		95.6		2.5		95.1		2.8		98.1		3.0		92.3		1.7				99.4666666667		2.3453222377		99.3548387097		2.837365273				98.3666666667		95.2903225806				98.3666666667		100.3333333333

																						103.1666666667		3.5331218761		93.1612903226		2.9975247043				99.4666666667		99.3548387097				99.4666666667		100.1666666667

		5		95.3		2.1		94.5		3.0		98.6		3.4		92.6		2.2				72.2333333333		2.3962054933		68.3548387097		3.6844772866				103.1666666667		93.1612903226				103.1666666667		100.1

																						71.2666666667		2.1452611948		65.6774193548		3.5976058636				72.2333333333		68.3548387097				72.2333333333		72.1333333333

		6		96.2		2.6		94.9		3.1		97.9		2.6		92.9		2.2				70.9666666667		2.5804229063		70.3870967742		3.6792581707				71.2666666667		65.6774193548				71.2666666667		69.5666666667

																						67.6666666667		2.0247510608		66.3870967742		3.5346753647				70.9666666667		70.3870967742				70.9666666667		69.6333333333

		7		95.3		2.1		98.5		3.6		101.7		3.4		95.1		2.5				к				о						67.6666666667		66.3870967742				67.6666666667		70.3333333333

																				після		73.8333333333		2.4969329846		66.8709677419		2.4794822281				Контрольна група				Основна група		До		Після

		8		98.7		3.0		99.5		3.3		102.9		3.4		99.0		2.1				98.6666666667		3.8280072945		85.4516129032		1.8191565514				73.8333333333		66.8709677419				70.8387096774		66.8709677419

																						95.8333333333		2.6535958398		90.1612903226		1.9767991801				98.6666666667		85.4516129032				91.3870967742		85.4516129032

		9		98.4		3.7		95.3		3.0		100.3		3.0		95.1		1.6				98.0666666667		2.9915333912		92.3225806452		1.7160764807				95.8333333333		90.1612903226				89.935483871		90.1612903226

																						98.6333333333		3.3959012933		92.6451612903		2.2165304609				98.0666666667		92.3225806452				95.0967741935		92.3225806452

		10		99.5		2.3		99.4		2.8		100.2		3.4		98.1		2.0				97.8666666667		2.5938624878		92.935483871		2.2427591896				98.6333333333		92.6451612903				94.5483870968		92.6451612903

																						101.7333333333		3.4437794439		95.0967741935		2.5286975859				97.8666666667		92.935483871				94.8709677419		92.935483871

		11		101.0		2.5		93.2		3.0		100.1		3.8		94.4		2.6				102.8666666667		3.3898880507		99.0322580645		2.0978657209				101.7333333333		95.0967741935				98.4838709677		95.0967741935

																						100.3333333333		2.9985948178		95.0967741935		1.570120767				102.8666666667		99.0322580645				99.4838709677		99.0322580645

		12		72.2		2.4		68.4		3.7		72.1		2.5		66.4		3.1				100.1666666667		3.400501428		98.1290322581		2.0244430725				100.3333333333		95.0967741935				95.2903225806		95.0967741935

																						100.1		3.7848305812		94.3870967742		2.5605264157				100.1666666667		98.1290322581				99.3548387097		98.1290322581

		13		71.3		2.1		65.7		3.6		69.6		2.2		64.3		3.5				72.1333333333		2.4573293294		66.4193548387		3.0665641148				100.1		94.3870967742				93.1612903226		94.3870967742

																						69.5666666667		2.1922975579		64.3225806452		3.4923532741				72.1333333333		66.4193548387				68.3548387097		66.4193548387

		14		71.0		2.6		70.4		3.7		69.6		2.3		63.1		2.4				69.6333333333		2.3180864747		63.0967741935		2.3588564929				69.5666666667		64.3225806452				65.6774193548		64.3225806452

																						70.3333333333		2.3100646024		63.6451612903		2.8149174006				69.6333333333		63.0967741935				70.3870967742		63.0967741935

		15		67.7		2.0		66.4		3.5		70.3		2.3		63.6		2.8														70.3333333333		63.6451612903				66.3870967742		63.6451612903





4дат

		



Контрольна група

Основна група



КОП

		



Контрольна група

Основна група



		



До

Після



		



До

Після



		



До

Після



		ПАТ		До								Після

				К				О				К				О

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m				73.4333333333		1.9946384072		70.8387096774		3.1964687418		73.8333333333		2.4969329846		66.8709677419		2.4794822281

		1.0		73.4		2.0		70.8		3.2		73.8		2.5		66.9		2.5				96.9333333333		2.9725500231		90.6612903226		2.7785068993		97.25		2.987113126		87.8064516129		1.8566470848

																						97.6		2.0286850959		95.1612903226		2.6902399358		99.4266666667		2.7957600629		93.5258064516		1.9220618843

		2-3		96.9		3.0		90.7		2.8		97.3		3.0		87.8		1.9				70.5333333333		2.059695789		67.7016129032		3.4349449322		70.4166666667		2.1938829972		64.3709677419		2.8408945038

														*(p<0,001)				*(p<0,001)

		2-11		97.6		2.0		95.2		2.7		99.4		2.8		93.5		1.9

		12-15		70.5		2.1		67.7		3.4		70.4		2.2		64.4		2.8





		Пульсовий тиск				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		до		42		55		39		52		38		52		54		32		43		59		41		40		51		32		43		44.8666666667		42.0		47.0		46.5		41.5

		Босенко Константин		до		78		64		67		43		39		48		39		24		34		32		54		60		23		57		49		47.4		78.0		65.5		44.4		47.3

		Гончаренко Ростислав		до		35		61		40		39		43		33		33		24		41		37		51		46		50		48		54		42.3333333333		35.0		50.5		40.2		49.5

		Сидорець Максим		до		52		27		50		33		45		50		45		46		38		37		33		36		62		53		55		44.1333333333		52.0		38.5		40.4		51.5

		Снижко Евгений		до		50		26		28		39		28		31		29		29		39		30		43		72		40		44		38		37.7333333333		50.0		27.0		32.2		48.5

		Свердликова Катя		до		57		50		54		42		47		36		30		49		35		46		22		54		49		55		45		44.7333333333		57.0		52.0		41.1		50.8

		Борисова Жасмина		до		37		33		32		37		34		42		34		35		33		42		30		49		49		38		40		37.6666666667		37.0		32.5		35.2		44.0

		Витер Евгений		до		63		41		45		44		42		42		46		42		31		29		52		78		71		58		68		50.1333333333		63.0		43.0		41.4		68.8

		Величко Руслан		до		55		28		41		37		29		41		50		56		53		18		38		61		45		56		42		43.3333333333		55.0		34.5		39.1		51.0

		Бондаренко Едуард		до		42		55		39		52		38		52		54		32		43		59		41		40		51		32		43		44.8666666667		42.0		47.0		46.5		41.5

		Босенко Константин		до		78		64		67		43		39		48		39		24		34		32		54		60		23		57		49		47.4		78.0		65.5		44.4		47.3

		Гончаренко Ростислав		до		35		61		40		39		43		33		33		24		41		37		51		46		50		48		54		42.3333333333		35.0		50.5		40.2		49.5

		Сидорець Максим		до		52		27		50		33		45		50		45		46		38		37		33		36		62		53		55		44.1333333333		52.0		38.5		40.4		51.5

		Снижко Евгений		до		50		26		28		39		28		31		29		29		39		30		43		72		40		44		38		37.7333333333		50.0		27.0		32.2		48.5

		Свердликова Катя		до		57		50		54		42		47		36		30		49		35		46		22		54		49		55		45		44.7333333333		57.0		52.0		41.1		50.8

		Борисова Жасмина		до		37		33		32		37		34		42		34		35		33		42		30		49		49		38		40		37.6666666667		37.0		32.5		35.2		44.0

		Витер Евгений		до		63		41		45		44		42		42		46		42		31		29		52		78		71		58		68		50.1333333333		63.0		43.0		41.4		68.8

		Величко Руслан		до		55		28		41		37		29		41		50		56		53		18		38		61		45		56		42		43.3333333333		55.0		34.5		39.1		51.0

		Бондаренко Едуард		до		42		55		39		52		38		52		54		32		43		59		41		40		51		32		43		44.8666666667		42.0		47.0		46.5		41.5

		Босенко Константин		до		78		64		67		43		39		48		39		24		34		32		54		60		23		57		49		47.4		78.0		65.5		44.4		47.3

		Гончаренко Ростислав		до		35		61		40		39		43		33		33		24		41		37		51		46		50		48		54		42.3333333333		35.0		50.5		40.2		49.5

		Сидорець Максим		до		52		27		50		33		45		50		45		46		38		37		33		36		62		53		55		44.1333333333		52.0		38.5		40.4		51.5

		Снижко Евгений		до		50		26		28		39		28		31		29		29		39		30		43		72		40		44		38		37.7333333333		50.0		27.0		32.2		48.5

		Свердликова Катя		до		57		50		54		42		47		36		30		49		35		46		22		54		49		55		45		44.7333333333		57.0		52.0		41.1		50.8

		Борисова Жасмина		до		37		33		32		37		34		42		34		35		33		42		30		49		49		38		40		37.6666666667		37.0		32.5		35.2		44.0

		Витер Евгений		до		63		41		45		44		42		42		46		42		31		29		52		78		71		58		68		50.1333333333		63.0		43.0		41.4		68.8

		Величко Руслан		до		55		28		41		37		29		41		50		56		53		18		38		61		45		56		42		43.3333333333		55.0		34.5		39.1		51.0

		Свердликова Катя		до		57		50		54		42		47		36		30		49		35		46		22		54		49		55		45		44.7333333333		57.0		52.0		41.1		50.8

		Борисова Жасмина		до		37		33		32		37		34		42		34		35		33		42		30		49		49		38		40		37.6666666667		37.0		32.5		35.2		44.0

		Витер Евгений		до		63		41		45		44		42		42		46		42		31		29		52		78		71		58		68		50.1333333333		63.0		43.0		41.4		68.8

		Величко Руслан		до		55		28		41		37		29		41		50		56		53		18		38		61		45		56		42		43.3333333333		55.0		34.5		39.1		51.0

						52.2258064516		42.1612903226		43.8709677419		40.5806451613		38.2903225806		41.4838709677		40		38.4838709677		38.4838709677		36.2903225806		39.8064516129		55.8064516129		49.4838709677		49.3548387097		48.2903225806		43.6408602151		52.2		43.0		39.9		50.7

		Пульсовий тиск				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		ср		ср 1		ср2-3		ср 2-11		ср 12-15

		Бондаренко Едуард		после		35		47		51		45		43		15		46		35		33		43		42		47		40		48		40		40.6666666667		35.0		49.0		40.0		43.8

		Босенко Константин		после		49		50		60		45		49		46		21		27		42		32		32		54		63		66		70		47.0666666667		49.0		55.0		40.4		63.3

		Гончаренко Ростислав		после		42		47		45		38		34		19		47		49		38		30		43		47		36		48		50		40.8666666667		42.0		46.0		39.0		45.3

		Сидорець Максим		после		47		40		42		30		28		47		46		46		30		32		49		70		63		70		61		46.7333333333		47.0		41.0		39.0		66.0

		Снижко Евгений		после		40		47		43		34		15		46		29		25		39		35		27		42		41		48		43		36.9333333333		40.0		45.0		34.0		43.5

		Свердликова Катя		после		60		46		64		49		45		39		51		52		43		48		47		64		65		45		71		52.6		60.0		55.0		48.4		61.3

		Борисова Жасмина		после		45		34		63		46		36		33		44		33		41		38		28		38		47		32		37		39.6666666667		45.0		48.5		39.6		38.5

		Витер Евгений		после		69		53		53		42		36		43		54		53		42		69		37		68		71		74		71		55.6666666667		69.0		53.0		48.2		71.0

		Величко Руслан		после		57		97		56		45		42		45		40		19		36		37		37		51		60		48		50		48		57.0		76.5		45.4		52.3

		Бондаренко Едуард		после		35		47		51		45		43		15		46		35		33		43		42		47		40		48		40		40.6666666667		35.0		49.0		40.0		43.8

		Босенко Константин		после		49		50		60		45		49		46		21		27		42		32		32		54		63		66		70		47.0666666667		49.0		55.0		40.4		63.3

		Гончаренко Ростислав		после		42		47		45		38		34		19		47		49		38		30		43		47		36		48		50		40.8666666667		42.0		46.0		39.0		45.3

		Сидорець Максим		после		47		40		42		30		28		47		46		46		30		32		49		70		63		70		61		46.7333333333		47.0		41.0		39.0		66.0

		Снижко Евгений		после		40		47		43		34		15		46		29		25		39		35		27		42		41		48		43		36.9333333333		40.0		45.0		34.0		43.5

		Свердликова Катя		после		60		46		64		49		45		39		51		52		43		48		47		64		65		45		71		52.6		60.0		55.0		48.4		61.3

		Борисова Жасмина		после		45		34		63		46		36		33		44		33		41		38		28		38		47		32		37		39.6666666667		45.0		48.5		39.6		38.5

		Витер Евгений		после		69		53		53		42		36		43		54		53		42		69		37		68		71		74		71		55.6666666667		69.0		53.0		48.2		71.0

		Величко Руслан		после		57		97		56		45		42		45		40		19		36		37		37		51		60		48		50		48		57.0		76.5		45.4		52.3

		Бондаренко Едуард		после		35		47		51		45		43		15		46		35		33		43		42		47		40		48		40		40.6666666667		35.0		49.0		40.0		43.8

		Босенко Константин		после		49		50		60		45		49		46		21		27		42		32		32		54		63		66		70		47.0666666667		49.0		55.0		40.4		63.3

		Гончаренко Ростислав		после		42		47		45		38		34		19		47		49		38		30		43		47		36		48		50		40.8666666667		42.0		46.0		39.0		45.3

		Сидорець Максим		после		47		40		42		30		28		47		46		46		30		32		49		70		63		70		61		46.7333333333		47.0		41.0		39.0		66.0

		Снижко Евгений		после		40		47		43		34		15		46		29		25		39		35		27		42		41		48		43		36.9333333333		40.0		45.0		34.0		43.5

		Свердликова Катя		после		60		46		64		49		45		39		51		52		43		48		47		64		65		45		71		52.6		60.0		55.0		48.4		61.3

		Борисова Жасмина		после		45		34		63		46		36		33		44		33		41		38		28		38		47		32		37		39.6666666667		45.0		48.5		39.6		38.5

		Витер Евгений		после		69		53		53		42		36		43		54		53		42		69		37		68		71		74		71		55.6666666667		69.0		53.0		48.2		71.0

		Величко Руслан		после		57		97		56		45		42		45		40		19		36		37		37		51		60		48		50		48		57.0		76.5		45.4		52.3

		Свердликова Катя		после		60		46		64		49		45		39		51		52		43		48		47		64		65		45		71		52.6		60.0		55.0		48.4		61.3

		Борисова Жасмина		после		45		34		63		46		36		33		44		33		41		38		28		38		47		32		37		39.6666666667		45.0		48.5		39.6		38.5

		Витер Евгений		после		69		53		53		42		36		43		54		53		42		69		37		68		71		74		71		55.6666666667		69.0		53.0		48.2		71.0

		Величко Руслан		после		57		97		56		45		42		45		40		19		36		37		37		51		60		48		50		48		57.0		76.5		45.4		52.3

						50.4193548387		52.0322580645		53.7741935484		42.064516129		36.8709677419		37.3870967742		42.6774193548		37.8709677419		38.5161290323		41.4193548387		37.9032258065		53.6774193548		54.8709677419		52.7741935484		55.0967741935		45.823655914		50.4		52.9		42.1		54.1





		ПАТ		До								Після										ПАТ		До								Після										До				Після

				Контрольна група				Основна група				Контрольна група				Основна група								Контрольна група				Основна група				Контрольна група				Основна група						Контрольна група		Основна група		Контрольна група		Основна група

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m				хв		М		m		М		m		М		m		М		m				47.7		52.2258064516		47.2666666667		50.4193548387

		1.0		47.7		2.2		52.2		2.3		47.3		1.8		50.4		1.9				1		47.7		2.219117563		52.2258064516		2.2541286743		47.2666666667		1.7997019762		50.4193548387		1.8926991556				41.5666666667		42.1612903226		43.2666666667		52.0322580645

																						2		41.5666666667		2.6194161556		42.1612903226		2.508521723		43.2666666667		2.4931784327		52.0322580645		3.3138626622				46.2333333333		43.8709677419		39.6666666667		53.7741935484

		2.0		41.6		2.6		42.2		2.5		43.3		2.5		52.0		3.3				3		46.2333333333		4.1430410657		43.8709677419		1.9678829493		39.6666666667		2.1476174092		53.7741935484		1.4351274174				45.2666666667		40.5806451613		41.3666666667		42.064516129

								#(p<0,05)						*(p<0,05)		#(p<0,05)		*(p<0,05)				4		45.2666666667		3.4610918925		40.5806451613		0.9001483672		41.3666666667		2.1900943838		42.064516129		1.0482299303				40.9		38.2903225806		42.2		36.8709677419

		3.0		46.2		4.1		43.9		2.0		39.7		2.1		53.8		1.4				5		40.9		2.2046711121		38.2903225806		1.1815731707		42.2		2.1710742084		36.8709677419		1.6802085991				41.8		41.4838709677		42.4333333333		37.3870967742

								#(p<0,001)						*(p<0,001)		#(p<0,001)		*(p<0,001)				6		41.8		2.1114901858		41.4838709677		1.202927404		42.4333333333		1.9462214103		37.3870967742		1.990664999				42.3666666667		40		45.5666666667		42.6774193548

		4.0		45.3		3.5		40.6		0.9		41.4		2.2		42.1		1.0				7		42.3666666667		2.8139567322		40		1.5602591458		45.5666666667		2.9348024012		42.6774193548		1.7715718655				43.3		38.4838709677		38.8333333333		37.8709677419

																						8		43.3		2.991616639		38.4838709677		1.9652196067		38.8333333333		1.9716865605		37.8709677419		2.2431458016				39.5666666667		38.4838709677		43.4333333333		38.5161290323

		5.0		40.9		2.2		38.3		1.2		42.2		2.2		36.9		1.7				9		39.5666666667		2.0936045655		38.4838709677		1.2171454068		43.4333333333		2.3817714519		38.5161290323		0.7518735992				39.5		36.2903225806		39.4666666667		41.4193548387

																						10		39.5		2.9922313206		36.2903225806		2.0167009941		39.4666666667		2.1680720464		41.4193548387		2.1740276252				39.9333333333		39.8064516129		45.5666666667		37.9032258065

		6.0		41.8		2.1		41.5		1.2		42.4		1.9		37.4		2.0				11		39.9333333333		1.8550541916		39.8064516129		1.9162123004		45.5666666667		3.2215807262		37.9032258065		1.3475224887				47.7		55.8064516129		47.1333333333		53.6774193548

																						12		47.7		2.2438421482		55.8064516129		2.3941772353		47.1333333333		1.9615460319		53.6774193548		2.0039676219				50.8		49.4838709677		50.6666666667		54.8709677419

		7.0		42.4		2.8		40.0		1.6		45.6		2.9		42.7		1.8				13		50.8		2.3011241631		49.4838709677		2.2684706457		50.6666666667		1.8713406181		54.8709677419		2.2020234758				48.6333333333		49.3548387097		46.9333333333		52.7741935484

																						14		48.6333333333		2.1509064293		49.3548387097		1.5825312425		46.9333333333		1.9993868792		52.7741935484		2.4277560228				48.5		48.2903225806		48		55.0967741935

		8.0		43.3		3.0		38.5		2.0		38.8		2.0		37.9		2.2				15		48.5		2.0798706856		48.2903225806		1.6932462608		48		2.0561094832		55.0967741935		2.4116004763

																																										к						о

		9.0		39.6		2.1		38.5		1.2		43.4		2.4		38.5		0.8																								До		Після				До		Після

																																										47.7		47.2666666667				52.2258064516		50.4193548387

		10.0		39.5		3.0		36.3		2.0		39.5		2.2		41.4		2.2																								41.5666666667		43.2666666667				42.1612903226		52.0322580645

																																										46.2333333333		39.6666666667				43.8709677419		53.7741935484

		11.0		39.9		1.9		39.8		1.9		45.6		3.2		37.9		1.3																								45.2666666667		41.3666666667				40.5806451613		42.064516129

														*(p<0,05)				*(p<0,05)																								40.9		42.2				38.2903225806		36.8709677419

		12.0		47.7		2.2		55.8		2.4		47.1		2.0		53.7		2.0																								41.8		42.4333333333				41.4838709677		37.3870967742

						*(p<0,05)				*(p<0,05)				*(p<0,05)				*(p<0,05)																								42.3666666667		45.5666666667				40		42.6774193548

		13.0		50.8		2.3		49.5		2.3		50.7		1.9		54.9		2.2																								43.3		38.8333333333				38.4838709677		37.8709677419

																																										39.5666666667		43.4333333333				38.4838709677		38.5161290323

		14.0		48.6		2.2		49.4		1.6		46.9		2.0		52.8		2.4																								39.5		39.4666666667				36.2903225806		41.4193548387

																																										39.9333333333		45.5666666667				39.8064516129		37.9032258065

		15.0		48.5		2.1		48.3		1.7		48.0		2.1		55.1		2.4																								47.7		47.1333333333				55.8064516129		53.6774193548

								#(p<0,05)						*(p<0,05)		#(p<0,05)		*(p<0,05)																								50.8		50.6666666667				49.4838709677		54.8709677419

																																										48.6333333333		46.9333333333				49.3548387097		52.7741935484

																																										48.5		48				48.2903225806		55.0967741935





		



Контрольна група

Основна група



		



Контрольна група

Основна група



		



До

Після



		



До

Після



		



До

Після



																*		к

																#		до

				К				О

				М		m		М		m

		Вік		14.7		0.4238574907		14.2258064516		0.3843992028





		ПАТ		До								Після										47.7		2.219117563		52.2258064516		2.2541286743		47.2666666667		1.7997019762		50.4193548387		1.8926991556

				К				О				К				О						43.9		2.942006509		43.0161290323		1.9724560138		41.4666666667		1.8648184611		52.9032258065		1.8365201074

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m				42.0433333333		1.870912761		39.9451612903		0.7153740086		42.18		1.5630018275		42.0516129032		0.8376088723

		1		47.7		2.2		52.2		2.3		47.3		1.8		50.4		1.9				48.9083333333		1.9389935227		50.7338709677		1.3886993743		48.1833333333		1.7107223273		54.1048387097		2.0487267943

		2-3		43.9		2.9		43.0		2.0		41.5		1.9		52.9		1.8

								#(p<0,001)						*(p<0,001)		#(p<0,001)		*(p<0,001)

		2-11		42.0		1.9		39.9		0.7		42.2		1.6		42.1		0.8

		12-15		48.9		1.9		50.7		1.4		48.2		1.7		54.1		2.0

														*(p<0,05)				*(p<0,05)





		САТ		до								після												*		к		о

				К				О				К				о				О				#		до		после

		хв		М		m		М		m		М		m		М		m		М		m

		1		114.9		2.8		116.9		2.9		113.4		2.5		115.2		2.5		115.2		1.9														после

																										114.9		2.8032616471		116.8709677419		2.8855375137				113.4333333333		2.4685066142		115.1612903226		1.9109738407

		2-3		112.7		3.4		108.6		2.7		109.0		2.7		117.1		2.7		117.1		1.7				112.6833333333		3.4365750236		108.6451612903		2.7484300062				108.9666666667		2.7394450874		117.0967741935		1.6530225419

								#(p<0,05)										*(p<0,05)		#(p<0,05)		*(p<0,05)				110.7666666667		2.8359568652		108.0774193548		1.8120250044				109.7666666667		2.494404466		109.1903225806		1.4340434963

		2-11		110.8		2.8		108.1		1.8		109.8		2.5		109.2		2.5		109.2		1.4				114.6083333333		2.4796494507		115.2661290323		1.9174473218				113.625		2.0894078108		113.8225806452		2.209710776

		12-15		114.6		2.5		115.3		1.9		113.6		2.1		113.8		2.1		113.8		2.2				114.9		2.8032616471		116.8709677419		2.8855375137				113.4333333333		2.4685066142		115.1612903226		1.9109738407

																										112.6833333333		3.4365750236		108.6451612903		2.7484300062				108.9666666667		2.7394450874		117.0967741935		1.6530225419

																										110.7666666667		2.8359568652		108.0774193548		1.8120250044				109.7666666667		2.494404466		109.1903225806		1.4340434963

																										114.6083333333		2.4796494507		115.2661290323		1.9174473218				113.625		2.0894078108		113.8225806452		2.209710776

																						к		о

																						до		после

																						m		о

		ЧСС		До								Після

				к				о				к				о

		хв		М		m		М		m		М		m		М

		1
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Мал. 4.18. Зміна варіантів КОП у контрольній та основній групі після лікування.

ВИСНОВКИ

	Для дітей з вегето-судинною дисфункцією за змішаним типом найбільш характерними скаргами являються головний біль та головокружіння, менш часто – на втому, болі в області серця після психоемоційного навантаження, серцебиття, підвищення АТ.

Найбільш характерними змінами на реоенцефалограмі у пацієнтів з вегето-судинною дисфункцією єутруднення венозного відтоку у вертебро-базилярному басейні та дистонія судин головного мозку за гіпертонічним типом. У характеристиках кардіоінтервалограми у дітей з вегето-судинною дисфункцією переважає підвищена функція гуморальних каналів, знижена активність парасимпатичної нервової системи, підвищена активність симпатичної нервової системи, напружені компенсаторні механізми та нормальна вегетативна реактивність. Найбільш характерними знахідками пир УЗД серця являються аномально розташована хорда лівого шлуночка, пролапс мітрального клапана Іст в межах стулок та функціональна регургітація на мітральному клапані.
	Використання остеопатичної корекції призводить до поліпшення реактивності вегетативної нервової системи у відповідь на зміну положення тіла, що заключається у зменшенні частоти найбільш несприятливих варіантів клінортостатичної проби. Відмічається нормалізація співвідношення симпатичної та парасимпатичної ланки вегетативної нервової системи, що проявляється підвищенням показників систолічного, пульсового артеріального тиску та зменшенням наростанням частоти серцевих скорочень на перших хвилинах ортоположення. 


Практичні рекомендації:
	При наявності вегето-судинної дисфункції за змішаним типом рекомендовано проводити остеопатичну корекцію у кількості 5 сеансів тривалістю 35хв кожен з використанням остеопатичної корекції постави за допомогою методики механічного зв’язку (30хв) та активації точок Чапмана(5хв). 
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