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ДАНС, у 64 % випадків у пацієнтів з ЦД 2 типу без оз-
нак ДАНС, а в групі осіб з АГ у 16 % виявлялося зни-
ження частотних показників ВРС [20]��

Відомо, що ВНС регулює роботу як ССС, так 
і шлунково-кишкового тракту (ШКТ)�� Виявлений 
взаємозв’язок між зниженням частоти міоелектрич-
ної активності моторної функції шлунка, зменшенням 
парасимпатичної активності ВНС і чинниками ризику 
розвитку серцево-судинних захворювань (ССЗ) у хво-
рих з надмірною масою тіла і ожирінням, які не страж-
дають на ЦД�� Дисбаланс ВНС (зниження парасим-
патичної активності) може бути тригером дизритмії 
шлунка і чинником ризику розвитку ССЗ [27]�� Вивчені 
особливості добового ритму ЧСС, АТ і ВРС у 63 мо-
лодих пацієнтів c м’якою АГ у поєднанні із захворю-
ваннями травного тракту�� Показано, що у пацієнтів з 
жировим гепатозом і надмірною вагою тіла спостері-
гається активація симпатичного відділу ВНС, у осіб з 
дифузними змінами підшлункової залози найчастіше 
зустрічаються «малі аномалії розвитку серця», для 
хворих з патологією гастродуоденальної системи ха-
рактерне посилення циркадіанного профілю серця, а у 
пацієнтів з дисфункціональними розладами біліарного 
тракту спостерігаються найнижчі показники нічного 
САТ і надмірне зниження ДАТ [24]��

Серед захворювань ШКТ провідне місце з вираже-
ною тенденцією до зростання посідають кислотозалеж-
ні захворювання (КЗЗ), включаючи гастроезофагальну 
рефлюксну хворобу (ГЕРХ) і виразкову хворобу два-
надцятипалої кишки (ВХ ДПК)�� Частота поєднання АГ 
і КЗЗ, за даними різних авторів, коливається від 11,6 
до 50 % [25, 26]�� Такий розкид даних може свідчити 
про недостатню вивченість проблеми�� Так, автори [36] 
представили результати дослідження, в якому вивча-
ли частоту і структуру супутніх ГЕРХ захворювань у 
пацієнтів віком від 18 до 80 років�� Встановлено, що 
АГ була найбільш частим супутнім захворюванням і 
зустрічалася у пацієнтів з ГЕРХ у 21 % випадків�� Ен-
доскопічна картина ГЕРХ при супутній АГ була неод-
норідною, ендоскопічно негативна форма ГЕРХ зустрі-
чалася у 29 % пацієнтів, ерозійний езофагіт виявлений 
в 21 % випадків [30]��

Поєднання АГ і КЗЗ є принципово новим станом регу-
ляторних систем організму�� Синтропія їх не є випадковою, 
оскільки в перебігу обох нозологій виявляються загальні 
етіологічні і патогенетичні зв’язки, що може посилювати 
розвиток основного патологічного процесу, призводячи 
до зриву адаптивних механізмів�� Патогенетичним три-
гером декомпенсації вважають вегетативну дисфункцію 
з подальшим формуванням патології ССС�� Дисфункцію 
вегетативного відділу нервової системи розглядають як 
чинник неінфекційної шлунково-кишкової патології [25]�� 
Вважають, що на розвиток АГ впливає симпатична лан-
ка регуляції, а на формування КЗЗ парасимпатична [28]�� 
Відомо, що передумовою до КЗЗ може бути не тільки 
ураження блукаючого нерва, але й порушення збалансо-

ваного впливу на ШКТ обох відділів ВНС�� Більше того, 
існують дані, що при легкому і середньотяжкому перебі-
гу захворювань відмічене зниження впливу симпатичної 
ланки, а при важкому – збільшення [29]��

У пацієнтів з АГ і ВХ ДПК, порівняно з ізольова-
ною патологією, показники ВРС знижуються, що свід-
чить про істотне послаблення адаптаційних можливос-
тей організму�� Супутня АГ не лише посилює наявні 
у пацієнтів з ВХ ДПК вегетативні розлади, але й ви-
дозмінює їх у бік відносної симпатикотонії, що поєд-
нується з парасимпатичною недостатністю�� Вказані 
порушення посилюються зі збільшенням ступеня АГ, 
відображаючи ймовірність несприятливого перебігу як 
АГ, так і ВХ, а одночасне зниження pNN50 (відсотко-
ва представленість епізодів відмінності послідовних 
інтервалів більші, ніж на 50 мс) більше 1 % і SDNN 
(середнє значення стандартних відхилень інтервалів, 
обчислених по 5-хвилинних проміжках впродовж 
всього запису) менше 50 мс при кардіоінтервалографії 
свідчить про небезпеку аритмії, що діагностується при 
ВХ з АГ в 6 разів частіше (36 %), ніж при ізольованому 
перебігу ВХ, зростаючи у пацієнтів з АГ 3 ступеня до 
54 % [31]��

Встановлено, що при асоційованому перебігу КЗЗ 
і АГ часові і спектральні показники ВРС знижуються, 
досягаючи найменших значень у пацієнтів з поєднан-
ням АГ і ВХ ДПК у стадії загострення, а також з появою 
рефлюкс-езофагіту�� У хворих з поєднанням АГ і КЗЗ 
порівняно з пацієнтами з ізольованою АГ відбувається 
зниження середніх величин ДАТ в денні і нічні години, 
індексів часу АТ і індексів площі АТ як для САТ, так і 
для ДАТ впродовж усіх періодів моніторування [32]��

Функціонування сечової системи має прямий зв’язок 
із станом ВНС, що обумовлено загальним ембріологічним 
походженням нирок (метанефрогенна бластема), ВНС (ме-
зенхіма) і ендотелію [37]�� Відомо, що в деяких випадках 
вегетативні порушення є суттєвими первинними чинника-
ми патогенезу, в інших виникають вторинно, у відповідь 
на порушення систем організму, тобто на тлі соматичної 
патології [12]�� У хворих на хронічний гломерулонефрит 
(ХГН) здебільшого мають місце вторинні вегетативні роз-
лади, які погіршують перебіг захворювання�� У разі АГ, що 
має місце при ХГН, погіршення барорефлекторної регуля-
ції ССС може бути одним з важливих факторів патогенезу 
підвищення АТ [38]�� Відбувається пригнічення бароре-
цепторного рефлексу, змінюється механочутливість су-
динного ендотелію артеріальних судин, що призводить до 
підвищення тонусу СНС та підвищення активності ренін-
ангіотензин-альдостеронової системи [39]�� Існує думка, 
що симпатична гіперактивність при хронічних захворю-
ваннях нирок визначає кардіоваскулярний та ренальний 
прогноз [40]��

При оцінюванні показників кардіоінтервалографії, 
психомоторного тесту у хворих на ХГН з АГ (n=54) 
отримані наступні результати вегетативного впливу 
на ССС: у переважної більшості (70,64±6,25 %) хво-




