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Л і т е р а т у р а

регуляції над парасимпатичною, про що свідчить до-
стовірне зниження ∆Х і виражене переважання АМ�� 
Підвищення ІН у пацієнтів обох груп свідчить про 
значний дисбаланс ВНС, показник вказує на залучення 
в процес управління серцевим ритмом вищих структур 
центральної нервової системи��

Серед пацієнтів 1 групи спостерігалося достовірно 
більш виражена активність симпатичної ланки ВНС у 
порівнянні з пацієнтами 2 групи, що свідчить про дисба-
ланс вегетативної регуляції і пригнічення парасимпатич-
ного відділу ВНС за рахунок переважання симпатичних 
впливів і функціонування регуляторних систем в умовах 
певної напруженості��

Результати кореляційного аналізу дозволили встано-
вити достовірні взаємозв’язки між показниками ВРС і 
вираженістю психоемоційних порушень серед пацієнтів 1 
групи (табл�� 2)��

Аналіз особистісної і ситуативної тривожності за 
результатами тесту Спілбергера показав високий рівень 
особистісної тривожності серед пацієнтів 1 групи�� Ре-
активна тривожність проявлялася стійкою напруженіс-
тю, занепокоєнням, порушенням уваги і тривогою�� 
Особистісна тривожність характеризувалася схильніс-
тю сприймати багато ситуацій як загрозливих, небез-
печних і прямо корелювала з наявністю невротичного 
конфлікту, а також з емоційними зривами�� У більшості 

респондентів виявлялося переважання особистісної 
тривожності над реактивною��

У 2 групі особистісна і реактивна тривожності про-
являлися легким занепокоєнням, напруженням, меншою 
схильністю до переживань і більшою стійкістю до стресо-
вих соціальних і професійних впливів��

Наявність тривожно-депресивного синдрому супро-
воджувалося підвищенням активності симпатичного від-
ділу ВНС і пониженням активності парасимпатичної лан-
ки�� Показники депресивності за результатами тесту Бека 
[4], були більш високими серед пацієнтів 1 групи��

Висновки
Отримані в нашому дослідженні дані свідчать про 

посилювання вегетативного дисбалансу у пацієнтів 
з аГ, що виникла під впливом стресових чинни-
ків. у даній категорії пацієнтів виявлені порушен-
ня механізмів вегетативної регуляції ритму серця 
з переважанням симпатичної ланки ВнС, послаб-
лення парасимпатичної активності при посиленні 
централізації в управлінні серцевим ритмом і пос-
лабленні впливу автономного контуру регуляції, що 
свідчить про неадекватність вегетативних реакцій 
життєзабезпечення. Психологічний фон при цьому 
характеризувався більш вираженими тривожними 
розладами. Зазначене свідчить про важчий перебіг 
аГ у пацієнтів на тлі психоемоційного напруження.

Таблиця 2
Показники ВРС і психоемоційних порушень серед пацієнтів
1 групи
Рівень особистісної 

тривожності Ін аМо ІВР

Високий 381,3±24,7 66,8±6,08 542,4±73,5
Середній 356,6±23,9 62,5±5,97 364,9±61,2
Низький 192,9±18,9* 50,8±5,35* 295,3±18,8*

Примітка: * р<0,05

Таблиця 1
Показники варіабельності ритму серця у пацієнтів з аГ (М±m)

Показник Група 1 (n=35) Група 2 (n=30) Р
Мо 0,85±0,05 0,88±0,03 >0,05
АМ 60,06±4,36 43,58 ±5,24 <0,05
∆Х 0,18±0,09 0,28±0,07 <0,05
ІН 236,69±12,36 102,32±13,49 <0,05
SDNN 36,74±2,69 59,187±3,03 <0,05
RMSSD 32,53±4,94 55,45±4,33 <0,05
pNN50 10,64±3,46 12,28± 4,24 >0,05


