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підвищений артеріальний тиск (АТ) має до 32 % до-
рослого населення України�� При цьому, незважаючи 
на те, що антигіпертензивну терапію отримує до 40 % 
хворих на АГ, ефективно контролювати АТ вдається 
лише у 10-14 % випадків [3, 5]��

Результати більшості досліджень свідчать про підви-
щення захворюваності на АГ у популяціях під впливом 
стресових перевантажень�� Тривожні та депресивні розла-
ди визнані несприятливим прогностичним чинником, що 
обтяжує перебіг серцево-судинної патології, сприяє про-
гресуванню атеросклеротичних процесів і призводить до 
більш раннього виникнення ускладнень гострого інфарк-
ту міокарда та інсульту [1, 10]�� A�� Sarkar та співавт�� (2019) 
виявлено, що поширеність стресу у хворих на АГ досягає 
84,3 %�� При цьому лише 2,4 % цих пацієнтів зверталися 
за медичною допомогою з приводу стресу�� Найпоширені-
шими стресовими ситуаціями були: ситуація у державі, 
фінансова залежність від інших, смерть близької людини, 
проблеми, пов’язані зі сном, наявність заборгованості то-
що�� Найзначніша асоціація стресу спостерігалася з типом 
сімейного та соціально-економічного статусу�� Стресові 
перевантаження призводили до гіршого дотримання ліку-
вання та контролю АТ�� За висновками авторів, стрес пови-
нен бути діагностований та керований у пацієнтів з АГ для 
адекватного лікування та контролю захворювання [6]��

Сучасні концепції визнають важливу роль вегетатив-
ної нервової системи (ВнС) як у регуляції життєдіяль-
ності організму, так і в розвитку АГ [4, 5]�� Збільшення то-
нусу симпатичної нервової системи може стати пусковим 
механізмом у розвитку АГ, а також впливає на формуван-
ня ускладнень АГ [9]��

Мета дослідження: проаналізувати особливості пси-
ховегетативних розладів у хворих на АГ на тлі психоемо-
ційного перенапруження��

Матеріали та методи дослідження
Обстежено 35 пацієнтів з АГ, що сформувалась за 

умов стресової ситуації (20 чоловіків, 15 жінок; середній 
вік 39,85±4,8 роки), що знаходилися на стаціонарному лі-
куванні в київській міській клінічній лікарні № 11, тера-
певтичного відділення (1 група)�� Рівень систолічного АТ 
(САТ) у пацієнтів 1 групи становив 141,8±19,3 мм рт�� ст��, 
рівень діастолічного АТ (ДАТ) 91,5±11,37 мм рт�� ст�� Гру-
пу контролю (2 група) склали 30 пацієнтів з АГ (18 чо-
ловіків, 12 жінок; середній вік 40,2±5,3 роки), що не мали 
в анамнезі АГ стресових впливів�� Рівень САТ у пацієн-
тів 2 групи становив 142,1±20,7 мм рт�� ст��, рівень ДАТ 
90,3±12,01 мм рт�� ст��

Загальноклінічне обстеження пацієнтів обох груп 
включало оцінку скарг, детальний збір анамнезу, 
з’ясовувалися тривалість і характер перебігу АГ, попе-
редня терапія, а також наявність супутньої патології�� 
Клінічний огляд проводився з використанням загальноп-
рийнятих методів фізикального обстеження�� Для верифі-
кації діагнозу у пацієнтів використовували стандартні 
лабораторні та інструментальні методи досліджень��

Критеріями виключення були: нестабільна стенокар-
дія, перенесений інфаркт міокарда або інсульт, миготлива 
аритмія, шлуночкова екстрасистолія III-V класу, серцева 
недостатність IIА-III ст��, цукровий діабет, хронічне ле-
геневе серце, перенесені тяжкі черепно-мозкові травми, 
печінкова і ниркова недостатність�� У період обстеження 
пацієнтів усі супутні захворювання знаходилися у стадії 
стійкої клінічної ремісії��

Особливості нейрогуморальної регуляції серцево-
судинної системи оцінювали методом статистичного 
аналізу варіабельності ритму серця (ВРС) на апаратному 
комплексі «КАД-03», який рекомендовано як інформа-
тивний, неінвазивний, безпечний і зручний для пацієнта 
засіб дослідження [7]��

Обстеження проводили в стандартних умовах, оціню-
вали ритмограми, зареєстровані у спокої тривалістю 5 хв�� 
Запис проводився в тому електрокардіографічному (ЕКГ) 
відведенні, в якому найбільш виражений зубець R (часті-
ше II стандартне відведення)�� Дослідження ВРС проводи-
ли в першій половині дня, не раніше ніж через 1,5-2 год�� 
після їди при дотриманні строгого фізичного і психоло-
гічного спокою�� Перед початком дослідження протягом 
10-15 хв�� витримувався період адаптації пацієнта до нав-
колишніх умов��

Розраховували: моду (Мо) значення інтервалу R-R, 
що найчастіше зустрічається і характеризує гумораль-
ний канал регуляції та рівень функціонування системи; 
амплітуду моди (АМо) – число значень інтервалів, що 
відповідають Мо, виражене у відсотках від загального 
числа кардіоциклів (визначає стан активності симпа-
тичного відділу ВНС); варіаційний розмах (∆Х) різни-
цю між максимальним і мінімальним значеннями три-
валості інтервалу R-R (відображає рівень активності 
парасимпатичної ланки ВНС); індекс напруженості 
(ІН), що якнайповніше інформує про напруженість ком-
пенсаторних механізмів організму і рівні функціону-
вання центрального контуру регуляції серцевого ритму�� 
ІН відображає ступінь централізації управління ритмом 
серця і характеризує, переважно, активність симпатич-
ного відділу ВНС�� ІН розраховували за формулою [10]:

ІН=АМо/2×Мо×∆Х�� 
Розраховували також SDNN стандартне відхилення 

величин нормальних RR-інтервалів, що характеризує 
ВРС у цілому; RMSSD квадратний корінь середньо-
го значення квадратів різниць тривалості послідовних 
RR-інтервалів; pNN5O (%) відсоток NN50 від загальної 
кількості послідовних пар інтервалів, що розрізняються 
більше, ніж на 50 мілісекунд, отриманих за увесь період 
запису�� Визначення реактивної і особової тривожності 
проводили за допомогою тесту Спілбергера, показники 
депресивності – за тестом Бека [4]��

Результати дослідження та їх обговорення
Пацієнти 1 групи мали більш виражені зміни веге-

тативного статусу в порівнянні з пацієнтами 2 групи 
(табл�� 1)�� Зазаначене переважання симпатичної ланки 


