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дані про взаємозв’язок між вегетативною регуляцією сер-
ця і його структурно-функціональним станом [12]�� Деякі 
дослідники стверджують, що зміни вегетативного гомеос-
тазу передують проявам патології ССС��

Зміни серцевого ритму в осіб з підвищеним АТ, що 
дозволяють оцінити як стан симпатичного і парасимпа-
тичного відділів, так і рівні ураження при домінуванні 
симпатичного відділу ВНС, відбуваються переважно за 
рахунок підвищення нейрогуморальних (надсегментар-
них) центрів регуляції�� Зниження активності сегментар-
них центрів регуляції відбувається частіше, ніж надсег-
ментарних, що призводить до збільшення централізації 
управління серцевим ритмом�� Зміни варіабельності рит-
му серця (ВРС) у хворих з ваготонічним типом регуля-
ції обумовлені значною зміною вазомоторного центру у 
поєднанні з посиленням ролі гуморально-метаболічних 
впливів на пейсмекерну функцію синоаурикулярного вуз-
ла�� При АГ знижується роль частоти серцевих скорочень 
(ЧСС) в регуляції АТ�� Зміни кореляційних зв’язків між АТ 
і ЧСС мають деякі відмінності в залежності від домінуван-
ня відділу ВНС [9, 10]��

В осіб молодого віку з м’якою АГ доведені гендерні 
відмінності в показниках серцевого ритму залежно від по-
чаткового вегетативного тонусу�� Для жінок характерним є 
виражений зв’язок між серцевим ритмом і станом ССС, а 
також частим залученням центральних механізмів в регу-
ляцію ССС�� Характер взаємозв’язку між серцевим ритмом 
і показниками центральної гемодинаміки значною мірою 
визначається початковим вегетативним тонусом [11]��

ВНС відіграє важливу роль у координації циклічних 
процесів в організмі людини�� Добові коливання тонусу 
ВНС тісно пов’язані з циклом день-ніч; симпатична актив-
ність переважає у денний період, парасимпатична актив-
ність – під час нічного сну�� Встановлено, що максимальні 
значення функціональних показників ССС спостерігають-
ся у другій половині дня: збільшується частота пульсу, 
систолічний і хвилинний об’єми серця, АТ і скоротлива 
здатність міокарду�� Підвищення тонусу симпатичної інер-
вації стимулює роботу серця: підвищується частота сер-
цевих скорочень, швидкість проведень імпульсів, поси-
люються хронотропна, дромотропна і інотропна функції 
серця [12]��

І у жінок, і у чоловіків з АГ встановлено підвищення 
активності симпатичної нервової системи (СНС), значне 

Актуальність
Проблема досягнення цільового рівня артеріального 

тиску (АТ) не вирішена як за рубежем, так і в Україні�� 
Навіть у країнах з високим рівнем організації охорони 
здоров’я показник досягнення цільового рівня АТ сьо-
годні не перевищує 50 % [33]�� При цьому, за даними B�� 
M�� Egan та співавторів (2010), при поєднанні артеріаль-
ної гіпертензії (АГ) і цукрового діабету (ЦД) АТ менше 
130/80 мм�� рт�� ст�� досягається лише в 37 % випадків, а при 
АГ і хронічній хворобі нирок (ХХН) цільові значення АТ 
реєструються у кожного четвертого пацієнта [1]�� Таку ви-
соку поширеність неконтрольованої АГ більшість авторів 
пояснюють значною варіативністю причин і чинників ре-
зистентності до терапії, що проводиться [2, 3, 4]��

Мета роботи
На підставі аналізу літератури визначити основні за-

кономірності виникнення АГ та формування порушення 
вегетативного гемостазу при деяких нозологіях��

Матеріали та методи дослідження
Проаналізовано результати досліджень, викладених у 

42 публікаціях міжнародного та національного рівня��

Результати дослідження та їх обговорення
Уже в дитячому віці у пацієнтів з АГ виявляються 

порушення вегетативної регуляції, які спочатку мають 
функціональний характер, а надалі сприяють прогресу-
ванню АГ і формуванню гіпертонічної хвороби [8]�� Вив-
чення початкового вегетативного тонусу і вегетативної 
реактивності дозволяє скласти уявлення про особливості 
вегетативної регуляції серцево-судинної системи (ССС) 
і організму в цілому�� Деякі автори показали важливість 
виділення пацієнтів з гіперсимпатикотонією і гіперваго-
тонією з гіперсимпатикотонічною реактивністю як групи 
ризику по розвитку АГ�� Гіперсимпатикотонічна відповідь 
на навантаження і стрес, або початкова гіперсимпатико-
тонія, що свідчить про недостатність адаптаційних ре-
сурсів організму при АГ, разом з іншими чинниками часто 
призводять до підвищення АТ [7]��

Збудження барорецепторів судин при підвищеному 
АТ призводить до зниження частоти і сили серцевих ско-
рочень, що обумовлено одночасним збільшенням пара-
симпатичної і зниженням симпатичної активності�� Відомі 




