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Обстежено 35 хворих на стрес-індуковану артеріальну гіпер-
тензію (1 група)�� Групу контролю склали 30 пацієнтів, які не мали в 
анамнезі гіпертензії стресових впливів (2 група)�� У пацієнтів 1 групи 
виявлені порушення психологічного фону, а саме більш виражені три-
вожні розлади�� Вегетативний дисбаланс характеризувався переважан-
ням симпатичної ланки вегетативної нервової системи, послабленням 
парасимпатичної активності при посиленні централізації в управлінні 
серцевим ритмом і послабленні впливу автономного контуру регуля-
ції, що свідчить про неадекватність вегетативних реакцій життєзабез-
печення і вказує на важчий перебіг артеріальної гіпертензії в умовах 
впливу стресових чинників��
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Было обследовано 35 пациентов на стресс-индуцированную артери-
альную гипертензию (1 группа)�� Группа контроля составила 30 пациен-

тов, которые не имели в анамнезе гипертензии стрессовых влияний (2 
группа)�� У пациентов 1 группы определены нарушения психологичес-
кого фона, а именно более выраженные тревожные расстройства�� Веге-
тативный дисбаланс характеризовался преобладанием симпатической 
вегетативной нервной системы, ослаблением парасимпатической актив-
ности при усилении централизации в управлении сердечным ритмом и 
ослаблении влияния автономного контура регуляции, что свидетельс-
твует о неадекватности вегетативних реакций жизнеобеспечения и ука-
зывает на тяжелое течение артериальной гипертензии в условиях влия-
ния стрессовых факторов��
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The study involved 35 patients with stress-induction arterial 
hypertension (1 group)�� Monitoring group constituted 30 patients with 
arterial hypertension without history of stress (group 2)�� In patients 
of the 1 group revealed violations of psychological background in the 
form of more expressed anxiety disorders�� The autonomic imbalance 
was characterized by the predominance of the sympathetic managers 
autonomic nervous system, the weakening of parasympathetic activity 
in strengthening the centralization of the management of cardiac rhythm 
and weakening the influence of the autonomous circuit regulation, which 
testifies to the inadequacy of the autonomic reactions of life-support and 
indicates a more severe arterial hypertension in patients with stress��



– 5-7, а після 70 років – 8-10 хвороб і більше�� Ці стани за 
взаємовпливом, значимістю і вагомістю залежать від бага-
тьох чинників як зовнішнього, так і внутрішнього харак-
теру впливу�� Число коморбідних хвороб значно зростає з 
віком, так з 10 % у віці19 років збільшується до 80 % в осіб 
80 років і старше [1, 2, 4]��

Згідно з експертною оцінкою ВООЗ, 75 % усіх хворих, 
які страждають на хронічну патологію, мають лікувати-
ся лише препаратами рослинного походження (бюлетень 
ВООЗ, 1987 р��) [4, 6]��

Актуальною проблемою сучасної медицини на сьо-
годні є дослідження патогенетично обґрунтованої терапії 
хворих з поєднаною, супутньою коморбідною патоло-
гією, що ускладнюється як діагностикою, так і формуван-
ням алгоритму терапії і прогнозу результату лікування�� 
Чим старша людина, тим більша вірогідність ослаблення 
її стану здоров’я, зниження її імунокомпенсаторних та 
нейрогуморальних механізмів адаптації до зовнішнього 
середовища�� За даними експертів ВООЗ, у людей у віці 
до 40років констатується 2-4 захворювання, до 60 років 
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