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Передмова

Ритм вашого серця
(частота серцевих скорочень) є важливим показником стану вашого тіла.
Зазвичай розраховується як число скорочень серця за хвилину виражається в
числі ударів за хвилину.
Можна перевіряти ритм серця під час тренування; переглядати його у стані
спокою, під час ходьби, дихання, тренування та відновлення протягом дня, або
зняти нове показання в будь-який момент.
У стані спокою середній серцевий ритм дорослої людини становить
близько 70 ударів за хвилину для чоловіків і 75 ударів за хвилину для жінок;
проте, ця величина значно варіює серед різних людей і зазвичай нижча у
спортсменів. Серцевий ритм новонароджених становить 130—150 ударів за
хвилину, у підлітків близько 100—130 ударів за хвилину. За годину серце
робить в середньому 4 200 ударів і перекачує 300 літрів крові. Коли нам
доводиться приймати складне рішення, ми нерідко кажемо, що "зробили цей
вибір серцем". Але чи відомо вам, що цей вислів може мати буквальне
значення? Серцевий ритм впливає на наші відчуття, емоції і навіть інтуїцію –
від болю та співпереживання іншій людині до підозри. Дослідник Агустін
Ібанес з Університету Фавалоро в Буенос-Айресі мав унікальну можливість
перевірити це припущення, коли зустрів людину з двома серцями. Карлос (ім'я
чоловіка змінене) мав ще одне серце, механічне, розташоване в грудній
клітині трохи нижче його справжнього серця. Карлосу пересадили серце, яке
допомагало працювати його слабким серцевим м'язам. В результаті в Карлоса
з'явилось відчуття, що його серце "опустилося" в живіт, і це почало дивним
чином впливати на його сприйняття дійсності і навіть розум.
Найпоширенішим методом вимірювання серцевого ритму є пульс.
Кількість цих скорочень дозволяє дати оцінку стану судинної системи,
міокарда і в цілому організму.
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