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профілю (холестеролу та β-ліпопротеїдів), які 
дозволяють проаналізувати параметри ліпідного 
обміну у сироватці крові.

Отже, вміст холестеролу в крові у хворих 
з І стадією був підвищений, середнє значен-
ня – 5,89 ± 0,84 ммоль/л; серед пацієнтів ІІ 
стадії даний показник був майже на тому ж рів-
ні (6,06 ± 1,09 ммоль/л), і ми вважаємо, що це 
пов’язане з курсовим вживанням гіпохолестери-
немічної терапії. 

Показники β-ліпопротеїдів у крові при компен-
сованій та субкомпенсо-ваній стадіях були підви-
щені (відповідно 45,0 ± 8,9 та 52,7 ± 10,7 од.), 
однак при ІІ стадії підвищення було більш вира-
женим, що свідчить про збільшення ризику ут-
ворення на судинній стінці атеросклеротичних 
«бляшок».

Висновки
За	 результатами	 обстеження,	 основни-

ми	 чинниками	 розвитку	 цереброваскуляр-
ної	 хвороби	 у	 пацієнтів	 середнього	 віку	 є	 не-
дотримання	 здорового	 способу	 життя.	 Аналіз	
об’єктивних	даних	свідчить,	що	передують,	як	
при	компенсованій	так	і	при	субкомпенсованій	
стадіях,	 відповідно,	 когнітивні	 та	 координа-
торні	порушення.	Оцінка	порушення	мислення	
реєструвалася	більшою	мірою	при	субкомпен-
сованій	стадії.	Низькі	показники	якості	життя	
в	обстежених	хворих	надають	змогу	враховува-
ти	індивідуальні	особливості	кожного	пацієнта	
при	розробці	комплексної	програми	фізичної	і	
медичної	реабілітації.
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Наведено результати обстеження 100 хворих з церебро-
васкулярною хворобою (ЦВХ). Аналіз об’єктивних даних 
свідчить, що компенсованій і субкомпенсованій стадіям 
ЦВХ передують когнітивні та координаторні порушення, 
а також розлади мислення. Дані показники надають змогу 
враховувати індивідуальні особливості кожного пацієнта 
при розробці комплексної програми фізичної і медичної 
реабілітації.
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Приведены результаты обследования 100 больных с це-
реброваскулярной болезнью. Анализ объективных данных 
свидетельствует, что компенсированной и субкомпенсиро-
ванной стадиям цереброваскулярной болезни предшествуют 
когнитивные и координативного нарушения, а также рас-
стройства мышления. Данные показатели дают возможность 
учитывать индивидуальные особенности каждого пациента 
при разработке комплексной программы физической и меди-
цинской реабилитации.


