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цереброваскулярною хворобою, які не дотриму-
валися здорового способу життя.

Результати	дослідження	та	їх	обговорення
За даними анкетування було з’ясовано, що всі 

обстежені пацієнти не дотримувалися здорового 
способу життя. Так, переважна більшість пацієн-
тів мала недостатню фізичну активність, психо-
емоційні перенапруження та нераціональне хар-
чування, а також деякі з них мали шкідливі звички 
(паління та зловживання алкоголем) (рис. 1).

Порівняння особливостей способу життя у па-
цієнтів з І та ІІ стадією захворювання дає підставу 
припустити, що недотримання здорового способу 
життя негативно впливає на клінічний перебіг 
захворювання, тому що всі негативні фактори та 
шкідливі звички в більшому відсотку випадків 
спостерігались при ІІ стадії захворювання. Так, 
при І стадії захворювання недостатня фізична 
активність спостерігалась у 79,1% пацієнтів, при 
ІІ – 93,0%, психоемоційне перенапруження – від-
повідно у 67,4% та 77,2%, нераціональне харчу-
вання – у 60,5% та 73,7%, розлади сну – у 16,3% 
та 22,8%, надмірна вага та шкідливі звички були 
виявлені також у більшої кількості пацієнтів з ІІ 
стадією захворювання.

Характерними для пацієнтів з ЦВХ були такі 
суб’єктивні прояви: головний біль, запаморочен-
ня, загальна слабкість, відчуття тяжкості у голо-
ві, підвищена стомлюваність, зниження пам’яті 
та уваги, порушення сну та порушення ходи, які 
поступово призводили до дезадаптації (табл. 1).

Отже, порівняння скарг між основними та кон-
трольними групами на початкових стадіях атеро-
склеротичної хронічної ішемії мозку показує, що 
основні скарги були однакові, але при субком-
пенсованій стадії вони зустрічалися частіше та 
були більш вираженими, особливо це стосуються 
рухових розладів та когнітивних порушень. 

За результатами аналізу історій хвороби бу-
ло з’ясовано, що обстежені пацієнти з гемоди-
намічними порушеннями головного мозку мали 
наступні основні та супутні захворювання, які 
є домінантними у розвитку хвороби: атероскле-
роз судин головного мозку (АСГМ) – 100%, ар-
теріальна гіпертензія – 77,0%, ішемічна хвороба 
серця – 77,0%, остеохондроз шийного відділу 
хребта – 72,0%, соматоморфна вегетативна дис-
функція (СВД) – 23,0%, надмірна вага – 23,0% та 
хронічна серцева недостатність – 13,0%. Отри-
мані дані стосовно наявності основних та супут-
ніх захворювань, які відображені у (табл. 2). 

Таблиця 1
Порівняльна	характеристика	скарг	обстежених	пацієнтів	на	початкових	стадіях	
ЦВХ	в	основних	(ОГ)	та	контрольних	групах	(КГ)	(Р±m,%)

Скарги
Компенсована	стадія Субкомпенсована	стадія Статистичні	показники

ОГ	
(n=22)

КГ
(n=21)

ОГ
(n=36)

КГ
(n=21)

t1
p1

t2
p2

Головний біль 81,8±8,4 80,9±8,8 94,4±3,9 95,2±4,8 0,17
>0,05

 0,32
>0,05

Запаморочення 72,7±9,7  71,4±10,1 91,7±4,7 90,5±6,5  0,14
>0,05

 0,63
>0,05

Загальна слабкість 63,6±10,5  61,9±10,8 72,2±7,6 76,2±9,5  0,27
>0,05

 0,68
>0,05

Відчуття тяжкості у голові 59,1±10,7 57,1±11,1 66,7±8,0 66,7±10,5  0,26
>0,05

 0,74
>0,05

Підвищена стомлюваність 68,2±10,2  66,7±10,5 80,6±6,7 80,9±8,8  0,14
>0,05

 0,18
>0,05

Зниження пам’яті та уваги 63,6±10,5 66,7±10,5 83,3±6,3 85,7±7,8 0,43
>0,05

 0,61
>0,05

Порушення сну 59,1±10,7 61,9±10,8 69,4±7,8 71,4±10,1  0,39
>0,05

 0,48
>0,05

Порушення ходи 36,4±10,5 33,3±10,5 58,3±8,3 61,9±10,8  0,43 >0,05  0,60
>0,05

Примітки:
1. Якщо t-роз.<t-критич., то різниця середніх значень ОГ та КГ, що спостерігається, статистично не значима, при рівні значу-
щості р<0,05;
2. p1 – достовірність різниці при порівнянні ОГ та КГ з І стадією ЦВХ;
3. p2 – достовірність різниці при порівнянні ОГ та КГ з ІІ стадією ЦВХ


