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переважання центральних ерготропних (симпатичних) 
впливів, розвиток десинхронозу між віковими змінами 
тонусу СНС і щільністю адренорецепторів�� Десинхроноз 
проявляється також порушенням функціонування ВНС 
протягом доби, а в жінок – і менструального циклу�� Ста-
теві відмінності полягають у більш високій щільності 
адренорецепторів у чоловіків і більш вираженому підви-
щенні тонусу СНС у жінок старше 60 років�� Виявлені 
порушення вказують на розвиток і в чоловіків, і в жінок, 
хворих на АГ, вікового і циркадного десинхронозів з бо-
ку надсегментарного, сегментарного і медіаторного рівнів 
вегетативної регуляції�� У жінок додатково розвивається 
десинхроноз вегетативної і гормональної регуляції [14]��

отже, регуляція АТ перебуває під впливом ВНС і 
визначається рівнем балансу її симпатичного і парасим-
патичного відділів [5]�� Водночас розвиток дисбалансу 
відділів ВНС та зв’язки дисфункції ВНС у хворих на АГ, 
обтяжену супутньою патологією, залишаються остаточно 
нез’ясованими�� У зв’язку з цим, метою нашого досліджен-
ня став огляд деяких закономірностей формування пору-
шень вегетативного гемостазу при деяких нозологіях��

Існує думка, що розвиток резистентності до лікуван-
ня у хворих на АГ з синдромом обструктивного апное 
сну пов’язаний не стільки з активацією симпатичного 
відділу ВНС, а і з розвитком дисбалансу симпатичних-
парасимпатичних впливів [6]�� Частота АГ у хворих на 
хронічну обструктивну хворобу легень (ХоХЛ) в серед-
ньому становить 34,3 %, що визначає високий ризик сер-
цево-судинної захворюваності і смертності даного кон-
тингенту хворих [22]�� У хворих старших вікових груп з 
ХоХЛ і АГ (n=205) виявлені високі значення середнього 
систолічного АТ (САТ), індексу часу САТ і діастолічно-
го АТ (ДАТ), їх варіабельність, а також величини і швид-
кості ранкового підйому АТ�� При цьому варіабельність 
САТ у хворих з поєднаною патологією більше ніж у 2 
рази перевищувала показники групи контролю�� Зі збіль-
шенням віку пацієнтів виявляли більш високу частоту 
підвищеної варіабельності САТ і ДАТ, а також швид-
кості ранкового підйому САТ і ДАТ�� Добовий профіль 
АТ у вікових групах 60-74 і 75-89 років характеризувався 
переважанням варіанту non-dippers (81,0 і 85,7 %)�� В осіб 
з ХоХЛ і АГ у стані спокою спостерігаються помірна 
тахікардія і підвищена активність симпатичного відділу 
ВНС, після виконання ортостатичної проби знижена ре-
активність парасимпатичного відділу [22]�� У хворих на 
ревматоїдний артрит і АГ 2-3 ступеня переважають гу-
морально-метаболічні і центральні впливи на серцевий 
ритм, що вказує на стан великої функціональної напру-
женості і мобілізації значних резервів ССС для забезпе-
чення адаптаційних можливостей організму [13]�� Вста-
новлено, що поєднання бронхообструкції та АГ створює 
умови взаємного обтяження патологічного процесу в 
кардіо-респіраторній системі і супроводжується зміною 
вегетативного балансу у бік посилення симпатичних 
впливів, підвищенням десенситизації адренорецепторів, 
а також порушеннями ліпідного обміну [34]��

Серцево-судинна патологія є найчастішим і важким 
хронічним ускладненням у хворих на ЦД 2 типу�� Так, 
більше 80 % усіх пацієнтів з ЦД 2 типу мають АГ, яка 
відіграє ключову роль в розвитку макро- і мікроангіопатій 
і ураженні серця [16]�� Іншим механізмом ураження ССС 
при ЦД є діабетична автономна нейропатія серця (ДАНС), 
ранній і найбільш прогностично несприятливий прояв по-
рушень ВНС у хворих на ЦД�� Частота цього ускладнення 
дорівнює 73-93 % [17]�� З іншого боку, нейропатія серця 
розглядається як важливий обтяжливий чинник патології 
ССС, що вже існує, у хворих і без ЦД [18]�� За даними літе-
ратури, оскільки ВРС тісно пов’язана з вегетативним ста-
тусом, її показники можуть бути використані для ранньої 
діагностики ДАНС [19]�� С�� І�� Ксенева та співавтори (2016) 
вегетативне забезпечення оцінювали за допомогою ВРС 
на репрезентативних вибірках пацієнтів з АГ і метаболіч-
ними порушеннями (надмірною масою тіла, ожирінням I 
і II ступеня, порушенням толерантності до глюкози, ЦД 2 
типу)�� Показано, що початково підвищена активність сим-
патичних впливів на серцевий ритм не приростає у від-
повідь на ортостатичну пробу на тлі збільшення вкладу 
надсегментарних структур у ВРС�� Вираженість виявлених 
особливостей вегетативного забезпечення пов’язана з ме-
таболічними порушеннями і досягає максимуму при ЦД 
2 типу [21]��

Oцінено особливості порушення вегетативної регу-
ляції ритму серцевої діяльності у хворих на АГ на тлі 
порушення толерантності до глюкози (n=30, 1 група), 
або ЦД на початкових етапах хвороби (n=32, 2 група) 
[39]�� У хворих 1 і 2 груп на відміну від здорових добро-
вольців контрольної групи у денний час виявлена тахі-
кардія до 97,1±3,1 і 103,2±3,4 уд��/хв�� відповідно�� Серед-
ньонічна ЧСС також перевищувала значення пацієнтів 
контрольної групи і становила 79,2±2,5 і 85±2,9 уд��/хв�� 
відповідно�� У хворих 1 і 2 груп виявлено зниження фун-
кції розкиду і посилення функції концентрації ритму, 
що обумовлено послабленням тонічних впливів пара-
симпатичної нервової системи (ПНС)�� Спектральний 
аналіз ВРС свідчив про зменшення потужності усіх 
компонентів спектра у пацієнтів 1 і 2 груп: як повільних 
(LF) і дуже повільних хвиль (VLF), що відображають 
ступінь активації симпатичних сегментарних і цереб-
ральних центрів регуляції, так і швидких хвиль (НF), 
обумовлених впливом ПНС�� Водночас, у хворих 1 і 2 
груп відзначалося відносне переважання хвиль більшо-
го періоду, що свідчить про домінування СНС, тоді як 
у здорових осіб відношення LF/НF наближалося до 1�� 
отримані дані дозволяють авторам констатувати змі-
ну вегетативної регуляції серцевого ритму у хворих з 
АГ і порушеннями вуглеводного обміну, що полягає в 
зниженні активності парасимпатичного і/або підвищен-
ні симпатичного відділу ВНС, яке можна розглядати 
як дебют ДАНС [15]�� За даними деяких авторів, у па-
цієнтів з ДАНС виявлене підвищення активності СНС і 
недостатність ПНС порівняно з групою здорових осіб�� 
Зниження ВРС виявляється у 100 % хворих з ознаками 




