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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

АТ – артеріальний тиск 

ВІ – вегетативний індекс Кердо 

ВРП – величина ранкового підйому 

ВСР – варіабельність серцевого ритму 

ДМАТ – добове моніторування артеріального тиску 

ДАТ – діастолічний артеріальний тиск 

ІМТ – індекс маси тіла 

ІНМ – індекс кількість нейтрофілів / кількість моноцитів 

ЛПВГ – ліпопротеїди високої густини 

ЛПНГ – ліпопротеїди низької густини 

СДВНС – соматоформна дисфункція вегетативної нервової системи 

СНЗ – ступінь нічного зниження 

ХНХ – хронічний некаменевий холецистит 

ЧСС -частота серцевих скорочень 
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ВСТУП 

Актуальність проблеми 

У світі стрімко збільшується вплив цивілізації на здоров’я суспільства, 

тому великої ваги набули ті хвороби, перебіг яких залежить від цього 

фактору. Одним із найбільш значимих захворювань цієї групи є 

соматоформна дисфункція вегетативної нервової системи (СДВНС). У тій чи 

іншій мірі 60–70% населення у світі відмічають різні клінічні прояви 

соматоформної дисфункції [29]. 

На думку В.В. Анікіна та ін. [4], проблему соматоформної дисфункції 

вегетативної нервової системи актуалізує той факт, що СДВНС – це 

порушення вищої нервової діяльності, пов’язане з відповідальністю за 

збереження і підтримку сталості внутрішнього середовища організму 

(температури тіла, артеріального тиску (АТ), частоти серцевих скорочень, 

частоти дихання, потовиділення, швидкості обміну речовин тощо) і 

мобілізацію організму для адаптації до зміни умов навколишнього 

середовища [42, 127]. 

Це дає підставу вважати, що будь-яка дисфункція вегетативної 

нервової системи чинить безпосередній вплив на перебіг усіх процесів, що 

відбуваються в організмі людини, у тому числі й запальних. 

Хронічній холецистит є найбільш розповсюдженим захворюванням 

серед патологічних станів гепатобіліарної зони. Зокрема, у віці від 21 до 40 

років на неї страждає 3–4 % населення, від 41 до 50 років – 5%, старше 60 

років – до 20%, старше 70 років – до 30%. Серед пацієнтів, які хворіють на 

жовчнокам’яну хворобу, переважають жінки. 

Хворі на хронічний холецистит, за даними різних авторів, становлять 

17–19%, а в індустріально розвинутих країнах – до 20% [121]. Уражаючи 

людей працездатного віку, хронічний холецистит має схильність до 
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рецидивів. Необхідність постійного диспансерного спостереження, частого 

обстеження, тривалих повторних курсів лікування обумовлює не тільки його 

медичне, а й соціальне значення. Крім того, спостерігається тенденція до 

зростання кількості ускладнень хронічного холециститу, а саме 

жовчнокам'яної хвороби [126, 128]. Золотим стандартом її лікування 

вважається холецистектомія [47, 52]. Однак, ураховуючи, що патологія 

жовчовивідних шляхів схильна до хронічного, рецидивуючого перебігу, а 

патогенетичні основи формування каменів у жовчному міхурі не 

коригуються оперативними втручаннями, проведення холецистектомії не 

вирішує проблеми [51].  

Велику увагу науковці приділяють вивченню патогенетичних ланок 

хронічного холециститу [92, 93, 116]. Початок захворювання пов'язують із 

порушенням моторної функції жовчного міхура, особливо в поєднанні з 

дисхолією, що сприяє розвитку асептичного запалення в слизовій оболонці 

[41, 51, 58]. У подальшому приєднується інфекція, розвивається хронічний 

запальний процес, що локалізується не тільки в жовсчному міхурі, але й 

охоплює жовчні протоки. Зміни фізико-хімічних властивостей та біохімічної 

структури жовчі сприяють підтриманню запалення та каменеутворення в 

жовчному міхурі. 

У динаміці хронічного запального процесу жовчного міхура важливе 

місце належить його вегетативній іннервації. Первинне порушення функції 

вегетативної нервової системи обов'язково призводить до розвитку спочатку 

функціональних розладів, а, в подальшому, із високою ймовірністю, до 

трансформації в органічну патологію [67]. Будь-яка реакція організму 

здійснюється за рахунок нервової системи, перш за все вегетативної та 

гуморальної системи, рівень реактивності й пристосованості організму 

безпосередньо залежить від їхнього стану [84]. У зв’язку з цим, використання 

показників адаптаційних реакцій є перспективним для уточнення 
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терапевтичної тактики, оцінки ефективності лікування, що проводиться, та 

визначення прогнозу захворювань [160]. Показана залежність між 

ефективністю лікування і типом реакції адаптації [140]. Тому цілеспрямована 

підтримка в організмі антистресових реакцій активації високих рівнів 

реактивності – активаційна терапія – може вважатися і неспецифічною, і 

етіопатогенетичною. 

Зв’язок теми дисертації з державними програмами 

Дисертаційна робота є фрагментом комплексної науково-дослідної 

роботи кафедри внутрішньої медицини №3 Національного медичного 

університету імені О.О. Богомольця «Розробка та впровадження науково 

обґрунтованих алгоритмів ранньої діагностики і диференційного лікування 

коморбідної патології органів травлення, серцево-судинної системи та 

опорно-рухового апарату з урахуванням впливу екзогенних чинників, 

психологічного стану та статево-вікового аспекту», номер державної 

реєстрації 0115U000911. Здобувач є виконавцем фрагменту роботи. 

Мета дослідження: підвищення ефективності лікування хворих на 

хронічний некаменевий холецистит на тлі порушень циркадних ритмів 

артеріального тиску та соматоформної дисфункції вегетативної нервової 

системи на основі вивчення клініко-лабораторних особливостей їх 

поєднаного перебігу та оцінки ефективності комплексної терапії із 

застосуванням препарату Нервохеель поряд із модифікацією способу життя. 

Завдання: 

1. Оцінити клінічні особливості перебігу хронічного некаменевого 

холециститу на тлі порушення циркадних ритмів артеріального тиску і 

соматоформної дисфункції вегетативної нервової системи. 

2. Вивчити зміни лабораторних показників запального процесу, 

функціонального стану печінки, жирового обміну та вмісту мелатоніну в 

крові хворих на хронічний некаменевий холецистит на тлі порушення 
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циркадних ритмів артеріального тиску і соматоформної дисфункції 

вегетативної нервової системи. 

3. Визначити особливості показників добового моніторування 

артеріального тиску і варіабельності серцевого ритму у хворих на хронічний 

некаменевий холецистит на тлі порушеня циркадного ритму артеріального 

тиску і соматоформної дисфункції вегетативної нервової системи. 

4. Дослідити клінічні особливості соматоформної дисфункції 

вегетативної нервової системи у хворих на хронічний некаменевий 

холецистит. 

5. Вивчити варіабельність серцевого ритму у хворих на хронічний 

некаменевий холецистит на тлі порушення циркадних ритмів артеріального 

тиску і соматоформної дисфункції вегетативної нервової системи. 

6. Оцінити ефективність комплексної терапії із застосуванням 

гомеопатичного препарату Нервохеель та модифікації способу життя хворих 

на хронічний некаменевий холецистит на тлі порушення циркадних ритмів 

артеріального тиску і соматоформної дисфункції вегетативної нервової 

системи. 

Об'єкт  дослідження: особливості перебігу хронічного некаменевого 

холециститу на тлі порушення циркадних ритмів та соматоформної 

дисфункції вегетативної нервової системи. 

Предмет дослідження: структурно-функціональний стан жовчного 

міхура, циркадних ритмів артеріального тиску (АТ), частоти серцевих 

скорочень, варіабельності серцевого ритму (ВСР), ліпідограми, показників 

функціонального стану печінки та вмісту мелатоніну і С-реактивного білка 

(СРБ) у крові хворих на хронічний некаменевий холецистит (ХНХ) на тлі 

соматоформної дисфункції вегетативної нервової системи. 

Методи дослідження: загальноклінічні з використанням анкет        

А.М. Вейна (2000) для виявлення ознак соматоформної дисфункції 
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вегетативної нервової системи та А.М. Вейна (1998) для оцінки характеру 

сну з розрахунком індексу Кердо, антропометричні, інструментальні (УЗД 

органів черевної порожнини, добове моніторування артеріального тиску 

(ДМАТ), визначення ВСР), біохімічні з визначенням вмісту загального 

білірубіну, холестерину та його фракцій, тригіцеридів, активності аланін- 

(АлАТ) та аспартатамінотрансфераз (АсАТ), лужної фосфатази (ЛФ), 

гаммаглутамілтранспептидази (ГГТП), імуноферментні з визначенням вмісту 

мелатоніну та С-рективного білка в крові та статистичні методи дослідження. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше доведено 

несприятливий опосередкований вплив на перебіг ХНХ порушень циркадних 

ритмів АТ і СДВНС, що проявляється переважанням диспепсичного 

синдрому, більш вираженими змінами з боку жовчного міхура щодо його 

об’єму, сладжу, товщини стінки жовчного міхура. 

Автором встановлено, що СДВНС у хворих на ХНХ на тлі порушень 

циркадних ритмів характеризувалася дисбалансом вегетативної нервової 

системи з переважанням симпатичної складової зі збільшенням індексів 

Вейна та Кердо, показника LF/HF та порушенням якості сну. 

Доповнено відомості щодо зменшення вмісту мелатоніну в крові 

хворих на ХНХ на тлі порушень циркадних ритмів АТ і СДВНС, що 

супроводжується збільшенням активності запального процесу за показником 

вмісту С-реактивного білка в крові, дисліпідемією та змінами показників 

функціонального стану печінки. 

Пріоритетними є результати щодо ефективності запропонованої схеми 

комплексної терапії з застосуванням гомеопатичного препарату Нервохеель 

поряд із модифікацією способу життя у хворих на ХНХ на тлі порушення 

циркадних ритмів АТ і СДВНС. 

Практичне значення отриманих результатів. Обґрунтовано 

включення в алгоритм обстеження хворих на ХНХ опитувальників Вейна, 
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розрахунок індексів Вейна та Кердо, добового моніторування АТ, оцінку 

ВСР із визначенням співвідношення симпатичної та парасимпатичної 

складової вегетативної нервової системи за показником LF/HF із метою 

виявлення порушень циркадного ритму та СДВНС. 

Науково доведено доцільність визначення вмісту мелатоніну в крові 

хворих на ХНХ на тлі порушення циркадних ритмів АТ і СДВНС для 

прогнозування перебігу захворювання. 

Автором розроблена, науково обґрунтована і апробована схема 

комплексної терапії хворих на ХНХ за наявності порушень циркадних ритмів 

АТ і СДВНС із використанням препарату Нервохеель на тлі модифікації 

способу життя пацієнтів. 

Впровадження отриманих результатів  

Результати дослідження впроваджені в роботу Київської міської 

клінічної лікарні №2 (затв. 03.09.2015 р.), Київської міської клінічної лікарні 

№ 4 (затв. 03.09.2015 р.), Дорожньої клінічної лікарні №1 станції "Київ" 

(затв. 09.09.2015 р.), Дорожньої клінічної лікарні №2 станції "Київ" (затв. 

03.09.2015 р.), Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ" 

(затв. 09.09.2015 р.) та в навчальний процес кафедри пропедевтики 

внутрішньої медицини №1  (затв. 10.09.2015 р.)  та кафедри внутрішньої 

медицини №3  (затв. 10.09.2015 р.) Національного медичного університету 

імені О.О. Богомольця. 

 

Особистий внесок здобувача 

Здобувачем особисто проаналізовано наукову літературу, 

сформульовано мету та завдання дослідження, виконано інформаційно-

патентний пошук та здійснено тематичний підбір пацієнтів. Особисто 

проведено клінічні дослідження. Дисертант особисто систематизував 

отримані результати, узагальнив їх та провів математичну обробку, 
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підготував до друку публікації. Участь здобувача в наукових роботах, 

опублікованих у співавторстві, є визначальною. Разом із науковим 

керівником сформульовані висновки та практичні рекомендації. 

Апробація результатів дисертації 

Результати роботи оприлюдені на VII Міжнародній науково-практичній 

конференції ―Актуальные научные исследования в современном мире‖ 

(Переяслав-Хмельницький, 2015); XLIV Міжнародній науково-практичній 

конференції ―Научная дискуссия: вопросы медицины‖ (Москва, 2015). 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ 

ЖОВЧНОГО МІХУРА, СОМАТОФОРМНУ ДИСФУНКЦІЮ 

ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ТА ОСНОВНІ 

МЕТАБОЛІЧНІ ЕФЕКТИ МЕЛАТОНІНУ (огляд літератури) 

1.1. Хронічний некаменевий холецистит: особливості перебігу та 

фактори ризику 

Хронічний некаменевий холецистит (ХНХ) займає центральне місце 

серед захворювань біліарної системи і складає в їхній структурі 35,2%. За 

останні роки частота появи патології гепато-біліарної системи значно зросла 

і, за прогнозами, така тенденція буде зберігатися ще досить довго [30]. Це 

пов'язано з невпинно зростаючим впливом на здоров'я суспільства шкідливих 

факторів навколишнього середовища, таких як радіація, неякісне харчування, 

несприятливі екологічні умови тощо. За даними Американської 

гастроентерологічної асоціації, скарги на розлади в роботі травної системи 

спостерігаються в 44% чоловіків та в 56% жінок. Наявність хвороби 

підтверджується лише в 22% і 17% відповідно. ХНХ є причиною понад 20 

мільйонів холецистектомій у світі щороку [57, 112, 211]. 

 У світовій медичній спільноті відсутнє поняття ХНХ, оскільки ця 

патологія розглядається як предиктор розвитку жовчнокам'яної хвороби 

[194]. Однак у країнах пострадянського простору такий діагноз досі існує, і 

це не безпідставно, оскільки багато даних свідчать про те, що в значної групи 

хворих на ХНХ жовчнокам'яна хвороба так ніколи не розвивається. 

 Отже хронічний некаменевий холецистит – це хронічне захворювання з 

рецидивуючим перебігом, в основі якого лежить запальний процес 

поліетіологічної природи в стінці жовчного міхура, із вторинними 
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порушеннями його концентраційної і моторно-евакуаторної функції та 

змінами фізико-хімічних властивостей жовчі (дисхолія) [34, 108]. 

 Хронічний каменевий холецистит, або жовчнокам'яна хвороба, 

реєструється в усьому світі. В економічно розвинених країнах 10–15% 

населення страждає на жовчнокам'яну хворобу. В 1/4 населення віком від 60 

до 70 років виявляються камені в жовчному міхурі, а в людей віком понад 70 

років ця патологія визначається в кожного третього [177]. Питання 

етіопатогенезу жовчокамяної хвороби, жовчоутворення і жовчовиділення, 

фактори ризику, механізми утворення жовчних каменів глибоко висвітлені в 

роботі І.П. Парфенова та ін. [116] із наголошенням на найважливіших 

факторах, що обумовлюють жовчнокам'яну хворобу. 

Процес утворення конкрементів провокується порушенням фізіології 

синтезу та секреції жовчі, а також дискінетичними процесами в жовчному 

міхурі та жовчовивідних шляхах [48]. Жовч складається на 80% із води, а на 

20% – із розчинених у ній речовин. У середньому за добу секретується 600-

700 мл жовчі. Процес жовчоутворення є свого роду механізмом виділення з 

організму певних комплексних речовин, молекул та іонів, які не можуть бути 

виведені іншим шляхом. У жовчному міхурі відбувається депонування та 

концентрація жовчі з багатократним збільшенням вмісту ліпідів, солей 

жовчних кислот, жовчних пігментів та ін. [137]. 

Розрізняють два основних типи жовчних каменів: холестеринові та 

пігментні. У патогенезі утворення холестеринових каменів повинні бути 

присутні одночасно три патологічні процеси [50, 56]: перенасичення жовчі 

холестерином; посилена нуклеація; знижена скоротлива здатність жовчного 

міхура. Холестеринові камені складаються, переважно, із холестерину 

(зазвичай його частка перевищує 60%), муцину, білірубіну, фосфату, 

карбонату та пальмітату кальцію та невеликої кількості інших речовин. 

Камені, що містять менше 60% холестерину, називаються змішаними, проте 
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мікроструктурно та морфологічно вони практично нічим не відрізняються від 

холестеринових. 

 Серед них найбільше значення мають холестерин (що виводиться у 

вигляді власного холестерину та жовчних кислот), білірубін, молекули заліза, 

міді та інших металів. Холестерин практично не розчинний у воді. У жовчі 

він транспортується у вигляді змішаних міцел, що складаються з жовчних 

кислот, лецитину та холестерину [156]. У тонкій кишці жовчні кислоти 

беруть активну участь у процесі травлення і абсорбуються в дистальних 

відділах кишки [38]. Лецитин гідролізується і абсорбується, а більша частина 

холестерину (близько 70%) виводиться з організму. Просуваючись по кишці, 

жовчні кислоти знову всмоктуються, проходячи ентерогепатичний шлях 

циркуляції від 3 до 5 разів на добу. 

Пігментні камені становлять 10–25% від числа всіх жовчних каменів. У 

населення азіатських країн їхня частка значно вища. Як і холестеринові, 

пігментні камені частіше спостерігаються в жінок, вони менші за розміром, 

крихкі, чорного або темно-коричневого кольору [181]. 

У більшості пацієнтів із каменями в жовчному міхурі клінічна 

симптоматика відсутня протягом багатьох років. Вивчення вмісту 

радіоактивного вуглецю в жовчних каменях свідчить про те, що від моменту 

початку їхнього утворення до появи показань для проведення 

холецистектомії, під час якої вони були видалені, проходить, як правило, 

більше 10 років [82, 171]. Якщо камені розташовані в ділянці дна жовчного 

міхура, то симптоми їхньої присутності в більшості випадків ніколи не 

з'являються. Результати багатьох досліджень говорять про те, що ймовірність 

виникнення клініки жовчнокам'яної хвороби у випадку наявності каменів у 

жовчному міхурі складає лише 2–3%, а частота ускладнень не перевищує 3%. 

Виходячи з цього, профілактична холецистектомія на даний час є абсолютно 

недоцільною. Разом із тим, маніфестація безпосередньо жовчнокам'яної 
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хвороби є значно активнішою та небезпечною. Так, проявившись одного 

разу, напади болю рецидивують протягом року з ймовірністю 50% [186]. 

До етіологічних факторів виникнення запальних захворювань жовчного 

міхура належать: порушення в роботі імунної системи; патологія нервової 

системи; патологія ендокринної системи; нерегулярне та нераціональне 

харчування; панкреатобіліарний рефлюкс; уроджені вади будови жовчного 

міхура; порушення роботи гемомікроциркуляторного русла в ділянці 

жовчного міхура; стан жовчі і зміна її реологічних властивостей та хімічного 

складу; інфекційне ураження [80, 85]. Проте останнім часом роль 

інфекційного фактора небезпідставно ставиться під сумнів у зв'язку з тим, що 

нормальна жовч має виражені бактерицидні властивості, а епітелій жовчного 

міхура і жовчовивідних шляхів достатні механізми місцевого захисту [129, 

163, 179]. Найбільш імовірно, роль інфекційного агента проявляється вже на 

тому етапі, коли захворювання присутнє, унаслідок чого знижується 

бактерицидність жовчі та виснажуються механізми місцевого захисту. На 

користь цього твердження свідчить той факт, що в половині випадків 

захворювань на хронічний холецистит не вдається висіяти мікрофлору [72]. 

 Одним із найважливіших факторів ризику виникнення хронічного 

холециститу є патологія нервової та ендокринної систем, оскільки в регуляції 

рухової активності біліарної системи активну участь беруть симпатичні та 

парасимпатичні відділи вегетативної нервової системи і, за умов 

сприятливого гормонального фону, забезпечується синхронна послідовність 

скорочення і розслаблення жовчного міхура і сфінктерного апарату [81, 196]. 

 Хронічний каменевий холецистит є одним із найбільш поширених 

захворювань нашого часу, основною морфологічною ознакою якого є 

поліморфна реакція слизової та м'язової оболонок жовчного міхура та 

хронічне запалення, що є одним із найважливіших чинників морфогенезу. 

Локалізація запальних інфільтратів у стінці жовчного міхура може бути 
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різною [214]. Зокрема, до найпоширеніших варіантів слід віднести 

поверхневе запалення. Стан покривного епітелію ворсинок не залежить від 

наявності та інтенсивності запальної інфільтрації. При другому варіанті 

запальна інфільтрація поширюється на всю власну пластинку і частіше 

виникає при нормо- та гіперплазії слизової оболонки; у 30% випадків 

спостерігають формування лімфонодулярних структур з утворенням 

реактивних центрів із різним ступенем активності [100]. Слизова оболонка 

при запальному процесі перебуває під антигенним впливом подразнюючих 

факторів і відповідає на це мобілізацією імунокомпетентних клітин 

(лімфоцитів) [66, 104, 138, 155]. Одним із таких факторів є бактеріальна 

флора кишки, яка під час рефлюксу інфікує жовч і спричинює запалення 

стінки жовчного міхура [9, 10]. 

У патогенезі хронічного холециститу значну роль відіграють такі 

фактори, як розлади вегетативної іннервації, гормональний дисбаланс, 

дисгенерація процесів жовчоутворення та жовчовиведення, порушення 

механізму місцевого та запального імунного захисту [158]. Далеко не всі з 

перерахованих причин достатньо вивчені та описані в доступній літературі, 

проте їхній вплив на перебіг запалення беззаперечний [39]. 

 

1.2. Вплив соматоформної дисфункції вегетативної нервової 

системи на розвиток і перебіг соматичної патології 

Поширеність соматоформних розладів у популяції коливається від 

0,8 до 6%, а ризик захворювання протягом життя досягає 20%. Частота 

таких розладів серед пацієнтів первинної медичної ланки складає 15–40% 

[101, 111, 115, 169, 187, 212, ]. 

Зростання захворюваності на хронічний холецистит пов'язане як зі 

способом життя пацієнта, екологічним забрудненням навколишнього 

середовища, так і з підвищенням психоемоційного навантаження, яке 
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обов'язково призводить до патоморфозу клінічних проявів та приєднання 

психосоматичної складової захворювання. У дослідженнях розроблена 

система тестів, що дозволяє виявити скарги пацієнта, пов'язані з системою 

жовчовивідних шляхів, що не мають об'єктивного підґрунтя, та виділити 

групу осіб, які зверталися, як правило, до сімейного лікаря саме з приводу 

СДВНС. У структурі скарг таких хворих домінує акцент на диспептичні 

розлади, астенічний та больовий синдром, що локалізований, переважно, у 

ділянці правого підребер'я, та найчастіше супроводжується клінічними 

ознаками хронічного холециститу [191]. Слід відмітити, що проведення 

дуоденального зондування таким хворим дозволяє виключити деструктивні 

та запальні процеси, а також має опосередкований терапевтичний ефект 

через регуляцію роботи жовчовидільної системи, зменшуючи або взагалі 

редукуючи деякі скарги. Звісно, необхідно визначати об'єктивні прояви 

хронічного холециститу з урахуванням їхньої поширеності в оцінці стану 

таких пацієнтів поряд з оцінкою їхнього психологічного та вегетативного 

статусу [194]. Отже є об'єктивна необхідність ураховувати ймовірність 

присутності соматоформних вегетативних розладів у пацієнтів, що 

звернулися з приводу патології жовчовидільної системи вже на рівні 

первинної ланки надання амбулаторної медичної допомоги [11]. 

Поняття соматоформних розладів асоціюється з психогеніями і, за 

думкою багатьох вітчизняних і зарубіжних дослідників, об'єднує групу 

психогеннихх захворювань, які характеризуються наявністю симптомів і 

функціональнихих порушень подібних із соматичним захворюванням, але без 

відповідних до нього органічних змін. Таким чином, зміни психіки 

ховаються під соматичною маскою [45]. 

Основною патогенетичною ланкою розвитку соматоформної патології 

органів травлення, на думку О.В.Скринника [113], є емоційні розлади. 

Спостерігається клінічна гетерогенність психопатологічної симптоматики, 
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що підтверджує значущість афективної патології в процесах формування та 

подальшого розвитку соматоформних розладів органів шлунково-кишкового 

тракту. 

Особи, що страждають на соматоформні розлади, схильні вимагати все 

нових і нових досліджень, оскільки вони надто занепокоєні станом свого 

здоров'я. Такі хворі, як правило, намагаються самі вивчити хвороби, що 

супроводжуються схожими на їхні симптоми, не довіряючи лікарям. Часто 

соматоформні розлади поєднуються з надмірною тривожністю та навіть 

симптомами депресії. Традиційно ці стани розглядалися як прояви істерії 

(синдром Бріке, описаний ще в 1850-ті роки); деякі пацієнти, дійсно, схильні 

до істеричного демонстрування своїх страждань із метою (часто несвідомою) 

привернути увагу оточуючих до своєї проблеми.  

На даний час, СДВНС – це група станів, що передусім можна об'єднати 

терміном "невроз органів". Метасимпатична частина автономної нервової 

системи забезпечує вроджений автоматизм та є еволюційно найдавнішою 

частиною вегетативної нервової системи. Ділянка її іннервації досить 

обмежена – вона охоплює лише порожнисті органи. Ця автономія 

інтрамуральних гангліїв, маючи в своєму арсеналі повний набір необхідних 

для самостійної нервової діяльності ланок – сенсорної, асоціативної, 

рефлекторної, являє собою такий собі «мозок» органу. В експерименті 

доведено, що будучи практично незалежною від центрального та 

периферійного регулювання, метасимпатична нервова система здатна 

забезпечувати адекватну рефлекторну діяльність органу при повній його 

денервації [18, 19]. Триває наукова дискусія з приводу існування 

метасимпатичної нервової системи як самостійного відділу, оскільки деякі 

вчені відносять її до парасимпатичної частини вегетативної нервової 

системи, проте наявність у порожнистих органах значних автономних 

властивостей не заперечує ніхто. 
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В основному скарги хворих пов'язані з роботою серцево-судинної 

системи [3], шлунка, кишки [17], дихальної системи, сечівника (тих органів, 

які мають вегетативну іннервацію). До того ж, скарги мають подвійний 

характер: по-перше, деякі з них реальні і вони чітко вказують на їхнє 

вегетативне походження (серцебиття, відчуття ознобу, задишка, надмірне 

потовиділення, блідість, гикавка тощо); по-друге, спостерігаються симптоми, 

що не є неспецифічними та нестійкими відчуттями в ділянці деяких органів 

(не завжди в місці його реальної локалізації) – біль, тяжкість, відчуття здуття 

чи розпирання [188, 189]. При цьому, якщо симптоми і справжні (здуття 

живота, гикавка, ниючий біль у грудях та ін.), вони не призводять до 

серйозного порушення функції того чи іншого органу. Спроби віднайти 

психотравмуючий провокуючий фактор, що викликав той чи інший симптом, 

далеко не завжди закінчуються успішно. 

Діагностичні критерії СДВНС відповідно до Міжнародної класифікації 

хвороб 10-го перегляду (МКХ-10) включають: симптоми вегетативного 

збудження (серцебиття, пітливість, тремор, почервоніння шкіри), що мають 

хронічний характер та призводять до занепокоєння пацієнта; наявність 

додаткових суб'єктивних симптомів, що відносяться до певного органу чи 

системи; надмірна занепокоєність хворого з приводу можливого серйозного, 

але, як правило, невизначеного захворювання цього органу чи системи, 

причому кількаразові роз'яснення та заспокоєння пацієнта лікарями 

залишаються безрезультатними; відсутність даних про наявність суттєвого 

структурного чи функціонального порушення відповідного органу чи 

системи. 

До складу СДВНС включають: кардіальний невроз; гастроневроз; 

нейро-циркуляторну дистонію (астенію); психогенну форму аерофагії; 

психогенну форму кашлю; психогенну форму диспепсії; психогенну форму 
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дизурії; психогенну форму метеоризму; психогенну форму подразненої 

кишки; психогенну форму пілороспазму та інші. 

 Найпоширеніші прояви СДВНС описані в літературі як нейро-

циркуляторна дистонія (вегето-судинна дистонія) [73, 1]. У лікарській 

практиці це захворювання діагностується в третини осіб, що обстежені на 

предмет виявлення проблем із серцево-судинною системою [15, 96, 98]. 

Найчастіше хворіють особи жіночої статі, переважно молодого віку. Серед 

факторів ризику виділяють спадковість (сімейний анамнез, обтяжений будь-

якою формою СДВНС), гормональну перебудову організму, неправильний 

спосіб життя (нервово-емоційні стреси, несприятливі соціально-економічні 

умови [200], хронічні інтоксикації алкоголем чи тютюном, вплив фізичних 

факторів: вібрація, інсоляція), хронічні інфекції, розумову та фізичну 

перевтому. Як правило, у житті сучасної людини присутні кілька таких 

факторів, і тому їхня взаємодія призводить до порушення нейро-

гормонально-метаболічної регуляції [84]. Провідною ланкою цього процесу є 

ураження гіпоталамічних структур, що виконують інтегративну функцію 

[86]. Порушення регуляції проявляються у вигляді розладів симпатичної та 

парасимпатичної частин вегетативної нервової системи, що являють собою 

зміну чутливості периферійних рецепторів [29, 89], дисфункцію гістамін-

серотонінової та калікреїнкінінової систем, водно-електролітного обміну, у 

зв'язку з чим пригнічується мікроциркуляція та виникає гіпоксія тканин. 

Розлад нейро-гормональної регуляції серцево-судинної системи провокує її 

неадекватну реакцію на зовнішні подразники, що може виражатися 

тахікардією, коливанням тонусу судин, зміною хвилинного об'єму крові [25, 

68, 110]. 

Дослідники виявили, що більш ніж у половини хворих на ХНК 

реєструється зміна тонусу і реактивності вегетативної нервової системи. Дані 

порушення характеризуються відносним (зниження тонусу 
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парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи на фоні 

незміненого тонусу симпатичного відділу) чи абсолютним (підвищення 

тонусу симпатичного на фоні незміненого чи зниженого тонусу 

парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи) переважанням 

тонусу симпатичного відділу вегетативної нервової системи. Застосування 

аналізу варіабельності серцевого ритму у хворих на ХНХ дає змогу виявити 

дистонію відділів вегетативної нервової системи з наступним урахуванням 

отриманих показників при призначенні комплексного патогенетичного 

лікування таких хворих [36]. 

Показники ВСР у хворих мали різноспрямовані зсуви. До того ж нейро-

циркуляторна дистонія може прогресувати до гіпертонічної хвороби [6]. 

На думку О.С. Хухліної та співавт. [131, 132], у пацієнтів із 

гіпотонічним типом вегето-судинної дистонії ХНК супроводжується 

гіперкінетичною дискінезією жовчного міхура (77%) і гіпертонічною 

дисфункцією сфінктера Одді біліарного типу (65%), а у хворих на 

гіпертонічний та кардіальний тип вегето-судинної дистонії переважає 

гіпокінетичний тип дискінезії жовчного міхура (78%) у поєднанні при 

гіпертонічному – із гіпотонією сфінктера Одді, а при кардіальному – із 

гіпертонусом сфінктера Одді за панкреатичним типом (57%). Автори 

наводять дані про зміни параметрів та циркадних ритмів АТ та частоти 

серцевих скорочень при нейроциркуляторній дистонії в пацієнтів із 

загостренням ХНХ, що є істотним фактором ризику виникнення гіпоксії 

центральної та периферійної нервової системи, вегетативного дисбалансу, а 

також фактором ризику трансформації нейроциркуляторної дистонії в 

артеріальну гіпертензію та сприяння розвитку ішемічної хвороби серця. 

Водночас слід зауважити, що перебіг ХНХ із симптомами 

соматоформної вегетативної дисфункції залежить, у свою чергу, від її гіпер- 

чи гіпотензивного типу, чи переваги симптомів кардіального неврозу [20]. 
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При цьому виявлена істотна розбалансованість показників функціонального 

стану ендотелію з формуванням ендотеліальної дисфункції в пацієнтів, 

хворих на ХНХ із гіпертонічним типом соматоформної вегетативної 

дисфункції [91]. 

Гіпертонічна хвороба у хворих на ХНХ часто супроводжується СДВНС 

і порушенням жовчовидільної функції (дисфункцією жовчного міхура) [35]. 

Слід зауважити, що в пацієнтів із гіпотензивним типом соматоформної 

вегетативної дисфункції ХНХ переважно виявляється гіперкінетична 

дискінезія жовчного міхура і гіпертонічна дисфункція сфінктера Одді 

біліарного типу, а у хворих на гіпертензивний тип та кардіальний невроз 

переважає гіпокінетичний тип дискінезії жовчного міхура [37]. Простежено, 

що розвиток і прогресування соматоформної вегетативної дисфункції у 

хворих на ХНК супроводжується змінами факторів гемостазу, а вміст 

фібриногену вірогідно зменшується [46]. 

 Проявами СДВНС може бути психогенна форма метеоризму  

Унаслідок активації утворення та надходження газів у шлунково-кишковому 

тракті збільшується їхня кількість, що не може не позначитися на 

самопочутті людини. Метеоризм – це надмірне утворення або накопичення 

газів у просвіті кишки. Механізм виникнення психогенної форми метеоризму 

полягає в порушенні нейро-гуморальної регуляції, яке викликає спазм 

гладком'язових елементів кишки, що спричиняє порушення пасажу газів. Цей 

патологічний процес, як правило, супроводжується хронічними 

психоемоційними перевантаженнями, а також поєднується з іншими 

проявами СДВНС [136, 137]. 

В осіб, які страждають на СДВНС, зустрічається психогенна форма 

пілороспазму – це спастичне скорочення антро-пілоричного відділу 

шлунково-кишкового тракту, що супроводжується такими симптомами, як 

інтенсивний біль в епігастрії, нудота, блювання великою кількістю 
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шлункового вмісту [210]. Ці симптоми в разі саме психогенної форми 

пілороспазму супроводжуються класичними ознаками розладів вегетативної 

нервової системи, найчастіше виникають після або під час психоемоційного 

перенапруження і не мають під собою органічного підґрунтя [18, 19]. 

Психогенна форма дизурії посідає доволі значне місце в структурі 

СДВНС – це один із найтяжчих та найнеприємніших проявів дисфункції 

вегетативної нервової системи. Як правило, клініка психогенної форми 

дизурії побудована або на частих позивах до сечовипускання, або на 

нетриманні сечі [34, 108]. Як і решта типів СДВНС, психогенна форма 

дизурії має і загальносоматичні ознаки розладів у роботі вегетативної 

нервової системи та проявляється найчастіше саме в стресових ситуаціях. 

За даними світової статистики, біля 30% осіб, що звертаються до 

гастроентеролога, мають симптоми психогенної форми подразненої кишки – 

це функціональна патологія кишки, при якій з'являються біль у животі та 

дискомфорт, пов'язані зі зміною частоти дефекації чи конституції калових 

мас, що доповнюється клінікою вегетативних розладів [54, 63, 124, 125]. 

Провокуючим та основним етіологічним фактором є психосоціальні 

обставини, а особлива роль відводиться суб'єктивним надважливим для 

пацієнта емоціям та життєвим ситуаціям, неадекватна реакція на які викликає 

перенапруження вегетативної нервової системи [44, 48, 95]. 

При СДВНС часто трапляються ознаки кардіального неврозу – 

нападоподібні тривожні стани, при яких хворі побоюються припинення 

роботи серця і настання смерті, що виникають без наявності соматичного 

захворювання. На початку чергового нападу з'являються нудота, 

запаморочення, внутрішній неспокій, відчуття стискання серця. Однак у 

багатьох випадках без будь-яких передвісників виникає важкий напад: 

сильне серцебиття, що відчувається по всьому тілу, деяке підвищення 

кров'яного тиску, відчуття стиснення в ділянці серця, нестача повітря, 
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пітливість, запаморочення і відчуття непритомного стану (але не втрати 

свідомості), тремтіння в усьому тілі і елементарний страх [59, 87]. Пацієнт 

вважає, що серце через секунду зупиниться, і він впаде замертво. 

 

1.3. Метаболічні ефекти мелатоніну та розлади циркадного ритму 

як фактор ризику соматоформної патології 

 Діяльність організму людини підпорядковується циркадним 24-

годинним циклам. Найважливіше в цьому циклі – це зміна сну і неспання. 

Цей процес регулюється автоматично головним мозком. Циркадні ритми – це 

зміна інтенсивності біологічних процесів, що перебігають в організмі 

людини протягом доби. Циркадні ритми в нормі створюють циркадний 

баланс. Але коли циркадний баланс відсутній, циркадний ритм порушений, 

то це залишає свій відбиток на здоров’ї організму. За роботу біологічних 

годин у людському організмі несуть відповідальність близько 20 тисяч 

нейронів у гіпоталамусі. Досі точно невідомо, як працює цей «годинник». 

Проте вчені впевнені, що для нормального функціонування організму його 

робота повинна бути чіткою і злагодженою, циркадний ритм серця завжди 

повинен бути в нормі. У середньому розумова активність людини має два 

піки: 9:00 ранку і 21:00 вечора. Фізична сила свого піку досягає в 11:00 ранку 

і до 19:00 вечора [2, 139, 192, 202]. 

У діяльності шлунково-кишкового тракту циркадна (добова) 

ритмічність забезпечує оптимальне функціонування організму [170, 203, 

207]. Загалом моторна та секреторна активність органів шлунково-кишкового 

тракту вища в активну фазу доби (день). Фізіологічна ритмічність є суттєвим 

показником відсутності патологічних процесів у даній системі та в організмі 

в цілому. У патогенезі хвороб органів шлунково-кишкового тракту 

відбувається порушення показників їхньої нормальної ритмічності і 

формування десинхронозу – стану, який супроводжує всі захворювання. 

http://poradumo.com.ua/141936-rol-sny-v-organ%d1%96zm%d1%96-ludini/
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Дуже важливим при призначенні лікарських засобів є врахування даних 

ритмічної роботи печінки як метаболічного центру організму. Значення 

норморитмів, а також вміння встановити їхні порушення (десинхроноз) є 

дуже важливим для оптимізації діагностики гастроентерологічних 

захворювань і розробки на основі цього ефективних і безпечних 

хронотерапевтичних схем їхнього лікування [43]. 

Для людини і тварин, які активні у світлу фазу доби, інтенсивність 

метаболічних процесів, які прямо пов'язані з шлунково-кишковим трактом, 

вищі вдень. Загальною ознакою ритмів секреторної та моторної діяльності 

травної системи є їхня висока адаптаційна мінливість: підтримка гомеостазу, 

процесів адаптації, забезпечення динамичної рівноваги [102, 103, 130]. 

В активності печінки і жовчного міхура існують добові коливання. У 

1928 році Forsgren відкрив добовий ритм секреції жовчі та накопичення 

глюкози в печінці. Періодичність діяльності печінки залежить від багатьох 

факторів, у тому числі від їжі та гормонального статусу. Наповнення 

жовчного міхура у стані спокою та його скорочення у відповідь на 

подразнення і наступна дилатація демонструє виражені добові коливання. 

Інтенсивність секреції жовчі в печінці щурів у ранкові години вища, ніж у 

вечірні на 3–10 %, а сумарна кількість жовчних кислот у вечірній час вища, 

ніж у ранішні години, на 10–48 %. Увечері концентрація та загальна кількість 

білірубину, що секретується, також вище ранішніх показників на 13–81 %, а 

холестеролу – на 13–59 %. Існують сезонні особливості жовчоутворення у 

щурів: найбільш інтенсивним є цей процес у весняно-зимовий період із 

максимальним вмістом холатів у жовчі [61]. 

Постійна зміна дня і ночі – це цикл, від якого безпосередньо залежить 

стан людського організму, його циркадний ритм. Цикл зміни ночі і дня, 

відповідальний за процес зміни сну і неспання. Саме від циклу «сон — 

неспання» залежить перебіг багатьох процесів в організмі, його нормальне 

http://poradumo.com.ua/184621-iak%d1%96-chinniki-vplivaut-na-roboty-nashogo-organ%d1%96zmy/
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функціонування і працездатність. Сон – це стан підвищеної вразливості, а 

отже для того, щоб обрати його основним і незамінним способом відпочинку, 

повинні бути вагомі еволюційні підстави [184]. 

 На даний час нейрофізіологія не має чіткої відповіді на запитання про 

функцію сну [205]. Однією з провідних є теорія, згідно з якою сон – це час, 

коли центральна нервова система переключається з аналізу інформації від 

екстерорецепторів на інформацію від інтерорецепторів, що розсіяні по всіх 

внутрішніх органах. Також це змінює еферентні сигнали від головного мозку, 

які починають надходити виключно у внутрішні органи, і, не відволікаючись 

на зовнішні подразники, регулювати їхню роботу. 

Для медицини сну дуже важливою є динаміка вегетативних показників 

у сні. В останні 20 років вивчення стану серцево-судинної системи у ві сні 

показали особливості динаміки серцевого ритму і АТ. Серцевий ритм 

характеризується двома інтегративними показниками – середньою частотою і 

варіабельністю. У 1-й стадії фази повільного сну відбувається деяке 

зниження частоти серцевих скорочень (ЧСС) і ВСР. У 2-й стадії ЧСС 

продовжує знижуватися, його нерегулярність збільшується. У дельта-сні (3–

4-а стадії) ЧСС і ВСР знижуються ще більше і досягають своїх фізіологічних 

мінімумів. У фазі швидкого сну ЧСС і ВСР неврівноважені, можлива серцева 

аритмія. АТ є найбільш стійким тонічним показником стану [69, 70]. 

Як правило, під час появи та на початковому етапі розвитку хронічних 

захворювань можна помітити певні особливості поведінки, але найчастіше на 

них не звертає уваги ані пацієнт, ані лікар. Отже, коли в людини з'являються 

скарги на розлади сну, лікарі діагностують різні форми безсоння, що 

найчастіше супроводжує інші патологічні стани [32, 143, 157, 185]. 

До сфери інтересів «медицини сну» належать усі проблеми, які 

означені в сучасній класифікації порушень сну (2005 р.), а саме: I. Інсомнії. 

II. Порушення дихання у ві сні. III. Гіперсомнії центрального похождення, не 



28 

 

 

 

пов'язані з розладами циркадного ритму сну, розладами дихання у ві сні або 

порушенним з інших причин нічним сном. IV. Розлади циркадного ритму 

сну. V. Парасомнії. VI. Розлади рухів у ві сні. VII. Окремі симптоми, варіанти 

норми і невирішені питання. 

Здатність керувати добовим ритмом організму людини має мелатонін – 

багатофункціональний гормон, присутній у всіх живих істот – природна 

речовина, що виробляється шишкоподібною залозою (епіфізом). Наприкінці 

50-х років ХХ століття почали з'являтися роботи, присвячені всебічному 

вивченню впливу епіфіза на організм і підтримки ним гомеостазу [8, 12]. 

Епіфіз реалізує свої гуморальні зв'язки через кров і спинномозкову рідину і 

має тісні зв'язки з усіма діенцефальними елементами. Завдяки системі 

циркуляції спинномозкової рідини, секрет епіфіза досягає ядер гіпоталамуса 

[197]. Вважають, що саме епіфіз формує хронобіологічний блок, 

функціонування якого забезпечується супрахіазматичними ядрами 

гіпоталамуса та залозами внутрішньої секреції, що знаходяться поза ЦНС 

[79, 97, 198, 199]. Ключова роль шишкоподібної залози у формуванні 

циркадних ритмів доведена в експерименті зі зміною тривалості фотоперіоду 

або інверсією режиму освітлення [23, 164, 193]. Відомо, що епіфіз корелює 

діяльність ЦНС і периферійних ендокринних органів у мінливих умовах 

навколишнього середовища, залежно від тривалості фотоперіоду [31]. Ця 

функція шишкоподібної залози реалізується, перш за все, завдяки 

мелатоніну, кількість якого в тканинах організму чітко співвідноситься з 

рівнем інтенсивності освітлення [5, 161, 162]. 

Мелатонін є могутнім перехоплювачем (скаведжером) вільних 

радикалів, зокрема гідроксильного [69]. 

Утворення мелатоніну в епіфізі прогресивно зменшується з віком [33]. 

Звідси випливає, що рівень мелатоніну у старих тварин і людей літнього віку 

є тільки часткою того, що мало місце в осіб молодого віку. Теорія старіння 
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стверджує, що анатомічні й функціонально дегенеративні зміни, яких 

зазнають органи, є наслідком нагромадження речовин вільнорадикального 

походження. Отже мелатонін може відігравати важливу роль у процесах 

старіння [77, 142]. 

У старих тварин і людей старечого та літнього віку спостерігається 

дефіцит мелатоніну, і вони є більш чутливими до окиснювального стресу. 

Дослідження впливу антагоністів ендогенних збуджувальних амінокислот і 

стимуляторів біосинтезу мелатоніну можуть врешті-решт призвести до нових 

терапевтичних досягнень у запобіганні дегенераціїї і дисдиференціації, 

пов'язаних із хворобами, які викликаються передчасним старінням [173].  

Дефіцит мелатоніну в організмі людини може бути відповідальним не 

тільки за старіння, а й виступати патогенетичним фактором у виникненні 

хвороб різних органів і систем [148, 149, 151, 201]. У серії досліджень було 

продемонстровано зміни рівня мелатоніну, які пов'язують із порушеннями 

циркадних ритмів, у пацієнтів із депресією [176, 190]. Їхні результати 

вказують на зниження рівня мелатоніну у хворих зі значними депресивними 

розладами, головною особливістю яких є фазові зміни мелатоніну, а його 

низький рівень описаний як "характерна риса" депресії [150, 154, 183]. 

 Клінічні дослідження також свідчать про те, що мелатонін впливає на 

роботу всіх органів, які мають вегетативну іннервацію [77, 159]. Найбільш 

детально це можна розглянути на прикладі серцево-судинної системи. У 

пацієнтів з ішемічною хворобою серця або серцевою недостатністю 

зниження нічної концентрації в крові мелатоніну, а в сечі 6-

сульфатоксимелатоніну не відбувається. Проте при введенні мелатоніну 

спостерігається зниження рівня циркулюючих катехоламінів, при чому 

підвищується тонус блукаючого нерва. Також мелатонін є ефективним 

антигіпертензивним засобом у хворих на гіпертонічну хворобу. У 

подвійному сліпому плацебоконтрольованому дослідженні, яке проводилося 
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на 14 здорових чоловіках, було виявлено, що введення 1 мл мелатоніну 

знижує як систолічний, так і діастолічний АТ, при чому рівень норадреналіну 

також знижується [168]. У ході іншого подвійного сліпого 

плацебоконтрольованого дослідження хворі на гіпертонічну хворобу 

приймали мелатонін перорально в дозі 2,5 мг на добу протягом 3 тижнів, що 

дозволило значно знизити рівень і систолічного, і діастолічного АТ. 

Гіпотензивна дія мелатоніну обумовлена як центральним, так і 

периферійним механізмом впливу. Судинорозширювальний вплив цього 

гормону знаходить свій відгук і в зниженні внутрішнього артеріального 

пульсаційного індексу, що відображає стан судинної стінки та судинний опір. 

Фактично, вазорегуляторна дія мелатоніну є комплексною, оскільки 

опосередкована через МТ2-рецептори, а вазоконстрикція – через МТ1-

рецептори [208]. Доведено також, що мелатонін зменшує добові коливання 

мозкового кровообігу, знижуючи при цьому ризик нічної гіпоперфузії. 

Зважаючи на зазначене, можна говорити про те, що підтримка нормального 

рівня мелатоніну – це один з ефективних патогенетичних механізмів 

регуляції АТ [174]. 

Існують дані, що мелатонін регулює роботу репродуктивної системи в 

ссавців шляхом пригнічення на різних рівнях гіпоталамо-гіпофізарно-

гонадної системи [180]. Також відомо, що рецептори до мелатоніну присутні 

на мембранах лімфоцитів людини, нейтрофілів та імунокомпетентних 

клітинах тимуса і селезінки різних тварин [16, 147]. Пінеалектомія спричиняє 

зниження продукції антитіл В-лімфоцитами, пригнічує проліферацію 

попередників гранулоцитів і макрофагів у кістковому мозку. Іn vitro 

продемонстрований стимулюючий ефект мелатоніну на секрецію 

інтерлейкіну-1 моноцитами людини. Вважається, що епіфіз, до 20% маси 

якого представлено лімфоцитами, здатний взаємодіяти з тимусом, 
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відновлюючи його активність і, можливо, приймати на себе частину його 

функцій у пізньому онтогенезі. 

Мелатонін здатний запобігати утворенню виразки дванадцятипалої 

кишки. Доведено, що на тлі пригнічення мелатоніноутворювальної функції 

шишкоподібного тіла розвиваються такі захворювання, як гіпертонічна 

хвороба, атеросклероз, цукровий діабет, нервово-психічні розлади, злоякісні 

пухлини [74, 161, 178, 152, 153, 204]. 

 

1.4. Сучасні підходи до лікування хронічного некаменевого 

холециститу у хворих із соматоформними розладами вегетативної 

нервової системи 

Соматоформні розлади – це психогенні захворювання, які 

характеризуються фізичними патологічними симптомами, які нагадують 

соматичне захворювання. При цьому не виявляється ніяких органічних 

проявів, які можна віднести до відомих хвороб, а мають місце неспецифічні 

функціональні порушення [60]. 

Провідне значення в побудові терапевтичної тактики має комплексний 

підхід з урахуванням впливу на всі патогенетичні ланки. У цілому лікування 

психосоматичних розладів являє собою не менш складну задачу, ніж 

лікування соматичного захворювання. Від оптимального вибору препаратів 

залежить стабілізація психоемоційного стану пацієнтів, поліпшення його 

когнітивного статусу і усунення больових вегетативних симптомів [118]. 

У першу чергу, пацієнт має отримати психологічну підтримку від 

лікаря для зміни звичних моделей поведінки, формування здорового способу 

життя [123]. Тобто базисним напрямком у лікуванні хворих із 

соматоформними розладами нині є психотерапія. Але сукупність у клінічній 

картині емоційних, вегетативних і вегето-вісцеральних компонентів не дає 

можливості обійтися без медикаментозної терапії. Фармакотерапія в цих 
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випадках складається з використання широкого спектру психотропних 

середників – анксіолітиків, антидепресантів, атипових нейролептиків, що має 

свої особливості – це переважно, монотерапія, малі і середні дози, 

мінімальний вплив на соматичні функції, масу тіла, мінімальна поведінкова 

токсичність і тератогенний ефект. Фармакотерапія хворих із СДВНЗ має бути 

спрямована на основні групи симптомів-мішеней: афективні і 

соматовегетативні. Це препарати першого вибору – інгібітори зворотного 

захоплення серотоніну та застосування інгібіторів зворотного захоплення 

серотоніну і ноадреналіну. 

Значний позитивний ефект, особливо за наявності в клінічній структурі 

інсомній, показав антидепресант нової групи мелатонінергичного ряду – 

мелітор [134, 83]. 

У хворих на ХНХ із соматоформними розладами для усунення 

симпомів основного і супутнього захворювань автори рекомендують засоби 

для корекції вегетативного тонусу, нормалізації АТ, частоти серцевих 

скорочень та скоротливої здатності жовчного міхура, залежно від типу 

нейро-циркуляторної дистонії і дискінезії жовчного міхура. Слід також 

ураховувати можливі антиоксидантні та мембраностабілізуючі властивості 

тих чи інших препаратів та сприяти зниженню інтенсивності оксидативного 

та нітрозитивного стресу [6].  

Велике значення має вегетотропна терапія з урахуванням активності 

рівня вегетативної регуляції, яка має переваги, порівняно з базовою терапією, 

для корекції порушень моторики жовчного міхура та клінічної симптоматики 

у хворих із біліарною патологією. Рекомендуються також  методи 

гіпербаричної гіпоксичної адаптації [88], акупунктури [94, 107, 109]. 

Для нормалізації функції сну корисними є не тільки заходи гігієни, але 

й сучасні медичні препарати на основі мелатоніну [24]. Мелатонін має 

хронобіологічний вплив і впливає на регуляцію стресорних реакцій та на 



33 

 

 

 

адаптацію організму в екстремальних умовах, володіє антиоксидантними 

властивостями [85, 40]. 

Доведена ефективність ентеросорбції та сучасних імуноактивних 

препаратів у лікуванні хворих із ХНХ [64]. 

Таким чином, на підставі вивчення літератури, присвяченої 

соматофорним розладам вегетативної нервової системи і порушенню 

циркадних ритмів, зокрема їхньому впливу на перебіг хронічного 

некаменевого холециститу, можна зробити висновок, що проблема 

недостатньо вивчена і потребує глибокого дослідження з метою покращення 

здорового статусу пацієнта та якості його життя. 
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РОЗДІЛ 2 

 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ  

 

2.1. Характеристика обстежених хворих 

Дослідження проводилися на базі Київської міської клінічної лікарні 

№4 м.Києва, а також Комунального неприбуткового підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» №2 Солом’янського району м.Києва. 

У роботі застосовані структурно-логічний аналіз та клініко-

статистичний метод. 

У ході дослідження було ретельно обстежено 234 хворих, які 

знаходилися на стаціонарному лікуванні у вищезазначених закладах охорони 

здоров’я з приводу захворювання на ХНХ. Серед обстежених було 87 (37,2%) 

чоловіків і 147 (62,8%) жінок працездатного віку – від 35 до 59 років, 

середній вік (47,6±6,8) років. Розподіл хворих за віковими групами 

здійснювався на підставі класифікації ВООЗ (2012 р.), відповідно до якої: 35–

44 років – зрілий вік: обстежено 82 (35,0%) хворих, серед яких 34 (41,5%) 

чоловіків і 48 (58,5%) жінок; і 45–59 років – середній вік: обстежено 152 

(65,0%) хворих, серед яких 53 (34,9%) чоловіків і 99 (65,1%) жінок (табл. 2.1). 

Діагноз ХНХ ставили на основі анамнезу, клінічних даних, результатів 

лабораторного та інструментального обстеження, згідно протоколу МОЗ 

України №271 від 13.06.2005 року. Тривалість ХНХ у середньому складала 

(7,26±3,8) років – від 1 до 20 років. 

Ураховуючи завдання роботи, в обстежених пацієнтів досліджували 

наявність порушень циркадності ВСР на основі результатів добового 

моніторування артеріального тиску (ДМАТ) з оцінкою добових профілів 

систолічного артеріального тиску (САТ). 
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Соматоформну дисфункцію вегетативної нервової системи (СДВНС), 

F45.3 за МКХ-10, у вигляді соматоформної вегетативної дисфункції серця та 

серцево-судинної системи (F45.30) в обстежених хворих діагностували на 

основі Наказу МОЗ України №487 від 17. 08. 2007 року «Надання медичної 

допомоги хворим на вегето-судинну дистонію» та Закону України «Про 

психіатричну допомогу» № 1489-ІІІ від 22.02.2000 року. Діагноз СДВНС 

виставляли і виключали інші невротичні, психічні та неврологічні розлади і 

захворювання на основі консультацій суміжних фахівців – психіатра і 

невропатолога. У дослідження включали хворих із перманентним типом 

СДВНС. В обстежених хворих на ХНХ за виявлення соматоформної 

дисфункції серця та серцево-судинної системи (F45.30) виключали наявність 

захворювань серця на основі результатів ЕКГ, велоергометрії, ЕхоКГ. 

Усі хворі на ХНХ були поділені на 4 групи, залежно від наявності в них 

порушень циркадності ВСР і СДВНС: 

І група включала 56 осіб, хворих на ХНХ без СДВНС та порушення 

циркадності АТ за результатами ДМАТ. 

ІІ група включала 44 особи, хворих на ХНХ, що супроводжувалося 

порушенням циркадності АТ за результатами ДМАТ. 

ІІІ група включала 82 особи, хворих на ХНХ, поєднаний із СДВНС. 

ІV група включала 52 особи, хворих на ХНХ, асоційований із СДВНС 

на тлі порушення циркадності АТ за результатами ДМАТ. 

Хворі всіх груп були співставні за віком, статтю (див. табл. 2.1, рис. 

2.1) і тривалістю захворювання (табл. 2.2). 

http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2015/en#/F45.3
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Таблиця 2.1 

Розподіл обстежених хворих на хронічний некаменевий холецистит за 

віком і статтю, n (%) 

Примітки: Ч – чоловіки; Ж – жінки; n – кількість хворих. 

 

47,6

41,2

33,3

45

52,4

58,8
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Група І Група ІІ Група ІІІ Група IV

Розподіл хворих за віковими групами та статтю

Зрілий вік, чоловіки Зрілий вік, жінки

Середній вік, чоловіки Середній вік, жінки

 Рис. 2.1. Розподіл хворих за віковими групами та статтю.  

Вікові групи 

(роки) 

І група, 

n=56 

ІІ група, 

n =44 

ІІІ група, 

n=82 

ІV група, 

n=52 

Ч Ж Ч Ж Ч Ж Ч Ж 

35–44 n 10 11 7 10 8 16 9 11 

 % 47,6 52,4 41,2 58,8 33,3 66,7 45,0 55,0 

45–59 n 15 20 8 19 21 37 9 23 

 % 42,8 57,2 29,6 70,4 36,2 63,8 28,1 71,9 

Всього 25 31 15 29 29 53 18 34 
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Таблиця 2.2 

Розподіл обстежених хворих на хронічний некаменевий холецистит 

за тривалістю захворювання, n (%) 

 

 

Група 

        Тривалість захворювання (роки)  

Всього 1–<5 років, 

n=65 

5–<10 років, 

n=89 

10 і > років, 

n=80 

n (%) n (%) n (%) n (%) 

I група, n=56 25 44,7 20 35,7 11 19,6 56 100 

II група, n=44 19 43,2 16 36,4 9 20,4 44 100 

ІІІ група, n=82 15 18,3 35 42,7 32 39,0 82 100 

ІV група, n=52 6 11,5 18 34,6 28 53,9 52 100 

Примітки: n – кількість хворих. 

Критерії включення пацієнтів у дослідження: наявність у хворих ХНХ 

у фазі загострення, вік пацієнтів 30–59 років, наявність індивідуальної згоди 

пацієнта на проведення дослідження. 

Критерії виключення пацієнтів із дослідження: ХНХ у фазі ремісії; 

жовчнокам’яна хвороба; гепатити і цироз печінки алкогольного, вірусного, 

токсичного, метаболічного генезу, хронічний гепатит, стеатоз різного генезу; 

метаболічні захворювання печінки;  гіпертонічна хвороба; ішемічна хвороба 

серця: стенокардія, інфаркт міокарда, аритмії, серцева недостатність, вади 

серця, кардіоміопатії; декомпенсована соматична патологія, онкологічні та 

лімфопроліферативні захворювання; соматичні захворювання в активній 

фазі; ожиріння; цукровий діабет; зловживання алкоголем та/чи кофеїном, 

уживання наркотичних, седативних чи снодійних засобів, галюциногенів, 

будь-яких психоактивних речовин; наявність в анамнезі симпато-

адреналових кризів; непереносимість запропонованих медикаментозних 
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засобів; відсутність індивідуальної згоди пацієнта на проведення 

дослідження. 

Контрольну групу склали 34 практично здорові особи (ПЗО) 

відповідного віку, середній вік – (46,9±6,3) років: 10 хворих віком від 35–44 

років (7 чоловіків і 10 жінок) і 10 хворих віком від 45-59 років (7 чоловіків і 

10 жінок). 

На наступному етапі хворі на ХНХ ІІ, ІІІ і ІV досліджуваних груп, 

залежно від способу лікування методом непрозорих запечатаних і послідовно 

пронумерованих конвертів, були розподілені за 2 клінічними протоколами: за 

протоколом А хворі отримували базову терапію основного захворювання, за 

протоколом Б хворі отримували на тлі базової терапії основного 

захворювання додатково комбінований гомеопатичний препарат Нервохеель 

(фармацевтична компанія «Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ», 

Німеччина, реєстраційне посвідчення № UA/2947/01/01, затверджено наказом 

МОЗ України № 257 від 30.04.2015 по 30.04.2020) (табл. 2.3). Окрім 

медикаментозної терапії, хворим протоколу Б, відповідно до їхньої 

індивідуальної згоди, було запропоновано заходи з модифікації способу 

життя. 

Таблиця 2.3 

Розподіл обстежених хворих на хронічний некаменевий холецистит за 

схемою лікування 

Примітки: Ч – чоловіки; Ж – жінки; n – кількість хворих. 

Схеми 

лікування 

ІІ група,  n =44 ІІІ група,  n =82 IV група, n =52 

Ч Ж Всього Ч Ж Всього Ч Ж Всього 

Протокол А,  

n=89 

8 14 22 14 27 41 9 17 26 

Протокол Б,  

n=89 

7 15 22 15 26 41 9 17 26 

Всього 15 29 44 29 53 82 18 34 52 
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Базова терапія включала охороний режим, дієту та медикаментозну 

терапію. У базову медикаментозну терапію входили амоксицилін у дозі 0,5 г 

тричі на добу всередину за 30 хв до їди впродовж 7–10 днів, артишоку 

екстракт-Здоров’я – 2 капсули по 0,1 г 3 рази на добу після їди, еналаприл – 

2,5–5мг на добу при виявленні підвищеного АТ. Симптоматична терапія 

включала прийом М-холінолітиків (бускопан по 10 мг 4 рази на добу), 

спазмолітиків (галідор по 0,1 г тричі на добу) упродовж 14 діб, за потреби – 

прокінетика метоклопраміду 0,01 г тричі на добу всередину до їди. Усіх 

пацієнтів інформували щодо правил прийому препаратів і можливих 

побічних ефектів. Хворі ІІБ і ІІІБ групи отримували додатково препарат 

Нервохеель у дозі 1 таблетка тричі на добу впродовж 30 днів; хворі ІVБ 

групи отримували додатково препарат Нервохеель у дозі 1 таблетка чотири 

рази на добу і за 30 та 15 хв перед сном упродовж 30 днів. 

Нервохеель – комплексний гомеопатичний препарат (№  UA/2947/01/01 

від 30.04.2015 до 30.04.202), який володіє заспокійливими, снодійними, 

антидепресантними та протисудомними властивостями. Дія препарату 

заснована на активації захисних сил організму і нормалізації його порушених 

функцій за рахунок речовин рослинного та мінерального походження, які 

входять у склад цього лікувального засобу. Серед показань до його 

застосування – невротичний синдром, тривожність і порушення сну, 

психосоматичні захворювання, депресії. 

 

2.2. Методи дослідження 

2.2.1. Загальноклінічні методи обстеження хворих. Усім хворим 

проводили загальноклінічні методи дослідження: збір скарг, анамнезу, 

антропометричне, об’єктивне, інструментальне (УЗД органів черевної 

порожнини, фіброгастродуоденоскопію, електрокардіографію і за потреби – 
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ехокардіоскопію, електроенцефалографію) та лабораторне обстеження крові 

та сечі, оцінку рентгенологічного обстеження органів грудної клітки, для 

жінок – гінекологічне обстеження. 

Проводили антропометричне обстеження хворих з оцінкою обводу 

талії, обводу стегон та їхнього співвідношення – обвід талії / обвід стегон. 

Вимір обводу талії проводили на середині відстані між підребер’ями і 

тазовою кісткою. Обвід стегон вимірювали нижче великих вертлюгів 

стегнових кісток. 

Обчислювали індекс Кетле (ІМТ) за формулою:  

ІК=маса тіла (кг) / зріст (м
2
), 

де ІМТ у межах (18,5–24,9) кг/м
2
 відповідає нормальній масі тіла, ІМТ 

у межах (25,0–29,9) кг/м
2
 відповідає надмірній масі тіла, ІМТ у межах (30 і >) 

кг/м
2
 відповідає ожирінню.  

Визначали характер дермографізму. 

Загальний аналіз крові (кількість еритроцитів, гемоглобін, гематокрит, 

тромбоцити, лейкоцити, ШОЕ) визначали методом поточної 

цитофлуориметрії з використанням лазерних напівпровідників і 

гідродинамічного фокусування на аналізаторі Sysmeх ХТ-2000і, ХЕ-2100 

тест-системою Sysmeх (Японія). Розраховували відношення кількості 

нейтрофілів до кількості моноцитів (ІНМ) за формулою:  

ІНМ=Н/М, де Н – нейтрофіли, М – моноцити, а також величину 

швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ). 

Визначення вмісту глюкози в крові проводили глюкозо-оксидазним 

(ортотолуїдиновим) методом. Для проведення глюкозо-толерантного тесту 

пацієнт перед дослідженням три доби отримував дієту багату на вуглеводи; 

пробу виконували після нічного голодування (10–16 год), визначаючи рівень 

глікемії натще і через 2 год повторно після вживання 75 г глюкози, 

розчиненої в склянці води. 
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Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини проводили на 

апараті «RadmirUltimaPA». Для встановлення діагнозу ХНХ використовували 

УЗД критерії, такі як потовщення стінок жовчного міхура більше 0,4 см, 

деформацію жовчного міхура, наявність «сладжу», присутність перетинок та 

спайок [19]. Об’єм міхура визначали за формулою Еverson G. T.:  

V=(0,85·S) / L, де  

S – площа поперечного зрізу ЖМ; L – довжина ЖМ;  

0,85 – розрахунковий коефіцієнт. 

При УЗД печінки оцінювали її розміри, ехогенність, наявність жирової 

інфільтрації паренхіми. Порівнювали ехогенність печінки, селезінки та 

кіркового шару правої і лівої нирки, а також оцінювали стан структури 

печінки. 

Дуоденальне зондування було проведено 137 обстеженим хворим (31 - 

із І групи, 27 - із ІІ групи, 46 - із ІІІ групи і 33 - із ІV групи). За 2–3 доби до 

цього хворому рекомендували виключити з харчового раціону продукти, які 

викликають здуття (капусту, картоплю, молоко, чорний хліб). Жовч 

отримували за допомогою дуоденального зондування, яке проводили натще 

одноразовим дуоденальним зондом №15. Проводили макро-, мікроскопічне 

дослідження осаду та біохімічне дослідження міхурової порції жовчі (порції 

«В») за загальноприйнятими методиками. Оцінювали прозорість та колір, 

наявність слизу, осаду, рН жовчі. Мікроскопічне дослідження жовчі 

виконували методом прямої мікроскопії з використанням мікроскопа Primo 

Star Zeiss (Німеччина), у порції «В» визначали наявність лейкоцитів та їхню 

кількість у полі зору. Отриману жовч порції «В» центрифугували протягом 

15 хв при 2000 об./хв, осад і пластівці слизу вивчали в нативних мазках за 

допомогою лабораторного мікроскопа. Визначали наявність клітин епітелію, 

кристалів холестерину, солей кальцію білірубінату. 
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Діагноз хронічного холециститу ставився на підставі анамнезу, 

клінічних даних, результатів лабораторного та інструментального 

обстеження, згідно протоколу МОЗ України №271 від 13.06.2005 року. 

Діагностичними ознаками хронічного холециститу вважали:  

• болі в правому підребер'ї, епігастральній ділянці, які можуть 

тривати годинами та посилюватися після прийому жирної, смаженої, гострої 

їжі, яєць, холодних газованих напоїв, вина, пива, які іррадіюють у праву 

лопатку, праву надключичну ділянку, праву поперекову ділянку, інколи в 

ділянку серця, викликаючи напади кардіалгії (холецистокардіальний 

синдром);  

• больові відчуття в проекції жовчного міхура при пальпації, 

особливо при вдиху (позитивний симптом Ортнера, Кера, Мерфі); 

• гіркий присмак у роті зранку; 

• нудота; 

• відрижка; 

• здуття живота; 

• порушення стільця – чергування закрепів та послаблення стільця; 

• підвищення температури тіла;  

• виявлення при УЗД потовщення стінки жовчного міхура більше  

4 мм – основний діагностичний УЗ-критерій, застою та згущення жовчі  – 

«сладжу»; 

• виявлення ознак запалення при мікроскопії жовчі (отриманої під 

час дуоденального зондування). 

Усім хворим проводили біохімічне обстеження крові з визначенням 

вмісту загального білірубіну, прямої та непрямої його фракцій, загального 

холестерину, ліпопротеїдів низької густини (ЛПНГ), холестерину 

ліпопротеїдів низької густини (ЛПВГ), тригліцеридів). Визначення вмісту 

білірубіну в сироватці крові проводили за методом Ієндрашека, активність 
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АлАТ та АсАТ визначали за методом Райтмана-Френкеля з застосуванням 

набору «РLIVA-Lachemа» (Чеська республіка), активність ЛФ – за 

допомогою набору ТОВ НВП «Філісіт-діагностика» (Україна),  активність 

ГГТП – за допомогою набору PLIVA-Lachema (Чеська республіка). 

Загальний холестерин, його фракції – ліпопротеїди високої густини 

(ЛПВГ), ліпопротеїди низької густини (ЛПНГ) – у сироватці крові визначали 

ферментативно-колориметричним методом на аналізаторі Соbas 6000 (c 501 

модуль) із використанням тест-системи Roche Diagnostics (Швейцарія). 

Референтні значення: <5,2 ммоль/л – відсутність ризику атеросклерозу; 5,2–

7,8 ммоль/л – умовний ризик; >7,8 ммоль/л – високий ризик.  

ЛПВГ визначали ферментативно-колориметричним методом на 

аналізаторі Соbas 6000 (c 501 модуль) тест-системою Roche Diagnostics 

(Швейцарія). Референтні значення: >1,68 ммоль/л – відсутність ризику; 1,15–

1,68 ммоль/л – умовний ризик; <1,15 ммоль/л – високий ризик. 

ЛПНГ визначали ферментативно-колориметричним методом на 

аналізаторі Соbas 6000 (c 501 модуль) тест-системою Roche Diagnostics 

(Швейцарія). Референтні значення: <2,59 ммоль/л – відсутність ризику; 2,59–

4,12 ммоль/л – умовний ризик; >4,14 ммоль/л – високий ризик. 

Тригліцериди визначали ферментативно-колориметричним методом на 

аналізаторі Соbas 6000 тест-системою Roche Diagnostics (Швейцарія). Рівень 

тригліцеридів ≥1,7 ммоль/л у сироватці крові вважали ознакою 

гіпертригліцеридемії. 

Тимолову пробу визначали осадковою пробою з наступною 

фотометрією на аналізаторі Мефан 8001 тест-системою «Філісит-

Діагностика» (СНД). Референтні значення: <4 Од/л. 

Загальний білок визначали колориметричним методом на аналізаторі 

Соbas 6000 тест-системою Roche Diagnostics (Швейцарія). Референтні 

значення: 66,0-87,0 г/л. 
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Визначення вмісту мелатоніну в крові проводили натще о 08:00 год 

імуноферментним методом за допомогою набору реактивів «IBL» 

(Німеччина). 

Рівень С-реактивного білка в сироватці крові визначали за допомогою 

імуноферментного аналізу з використанням тест-системи «International Inc» 

(США). 

2.2.2. Методи вимірювання артеріального тиску і варіабельності 

серцевого ритму. Усім пацієнтам на початку дослідження та на етапах 

лікування проводили вимірювання рівнів офісного САТ, ДАТ та ЧСС. 

Вимірювання АТ проводили вранці (09:00–10:00) натщесерце після 10-

хвилинної адаптації пацієнта. Пацієнтам рекомендували за добу до візиту не 

вживати каву, міцний чай, алкогольні напої та медичні препарати, за 30 хв до 

проведення обстеження обмежували фізичну активність. АТ вимірювали за 

методом Короткова відповідно до вимог ВООЗ за допомогою 

сфігмоманометра Microlife BP AG1-40 у положенні сидячи після 5 хв 

відпочинку пацієнта тричі, не менш ніж через 2 хв, визначаючи середнє 

значення. Оцінку показників АТ проводили на основі Наказу МОЗ України 

від 03.07.2006 № 436 і клінічної настанови Наказу МОЗ України від 

24.05.2012 № 384 «Артеріальна гіпертензія». 

Для встановлення добового профілю САТ проводили добове 

моніторування АТ із використанням системи «Кардіосенс» (Харківський 

авіаційний інститут, Україна). АТ вимірювали з інтервалом в 15 хв у денні 

години і 30 хв – у нічні, реєстрація ЕКГ здійснювалася протягом усього 

запису. Оцінювали ступінь нічного зниження (СНЗ) АТ у відсотках за 

різницею між середніми величинами АТ за період дня і ночі, віднесеної до 

середньоденної величини АТ. Поділ доби на період день та ніч проводили за 

даними щоденників пацієнтів. Залежно від СНЗ АТ, виділяли наступні 



45 

 

 

 

підгрупи пацієнтів: з оптимальним зниженням АТ (10 % < СНЗ АТ < 20 %) – 

добовий профіль САТ за типом «dipper», із недостатнім зниженням (СНЗ АТ 

<10%) – добовий профіль САТ за типом «non-dipper», із надмірним 

зниженням (СНЗ АТ >20 %) – добовий профіль САТ за типом «hyper-dipper» 

(«over-dipper») та з надмірним підвищенням АТ у нічні години (СНЗ АТ <0 

%) – добовий профіль САТ за типом «night-peaker». Порушення циркадності 

АТ вважали за наявності патологічних добових профілів АТ – за типом «non-

dipper», «over-dipper» та «night-peaker». 

Величину ранкового підйому САТ розраховували як різницю між 

САТmax у ранкові години (від 06:00 до 12:00) та відповідно САТmin під час 

сну: ВРП = АТmax - АТmin (мм рт.ст.). 

Стан вегетативної нервової системи в обстежених хворих оцінювали на 

основі результатів аналізу ВСР, згідно рекомендацій Європейського 

товариства кардіології і Північно-Американського товариства 

електрокардіостимуляції та електрофізіології. Оцінку ВСР проводили за 

допомогою апаратно-програмного комплексу з використанням 

сертифікованої комп’ютерної діагностичної системи «Кардіолаб» 

(Харківський авіаційний інститут, Україна). Усім хворим проводили запис 

ЕКГ протягом 5 хв. Дані ЕКГ в автоматичному режимі обробляли за 

допомогою вмонтованої в прилад програми з визначенням часових та 

спектральних показників ВСР. Визначали наступні часові показники ВСР: 

RRNN — середню тривалість інтервалів RR, SDNN – стандартне відхилення 

нормальних інтервалів RR, RMSSD – стандартне (середньоквадратичне) 

відхилення різниці послідовних інтервалів RR, PNN50 – відсоток 

послідовних інтервалів RR, різниця між якими перевищує 50 мс. 

Спектральний аналіз проводили методом швидкого перетворення Фур'є 

з розрахуванням загальної потужноті спектра (Total роwer – TP, мс
2
) у 

діапазоні від 0 до 0,40 Гц на мс
2
 – інтегральний показник, що характеризує 
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ВСР у цілому; LF – потужності спектра низькочастотних коливань (у 

діапазоні від 0,05 до 0,15 Гц на мс
2
), що відображає, в основному, вплив 

симпатичної ланки вегетативної нервової системи; HF – потужності спектра 

високочастотних коливань (у діапазоні від 0,15 до 0,40 Гц на мс2), що 

відображає, в основному, парасимпатичну складову вегетативної регуляції; 

LF/HF співвідношення низького і високочастотного компонентів, як 

показника балансу симпатичного та парасимпатичного відділів ВНС.  

2.2.3. Діагностика соматоформної дисфункції вегетативної нервової 

системи. Діагностика СДВНС проводили спільно з психіатрами та 

невропатологами за виключення психічної, неврологічної та органічної 

патології. СДВНС була діагностована на основі наявності клінічних та 

патопсихологічних діагностичних критеріїв [104]. Клінічні та 

патопсихологічні діагностичні критерії включали: 

1. Суб’єктивні скарги відносно певного органа або системи. 

2. Вегетативні симптоми, такі як серцебиття, пітливість, сухість у роті, 

тремор, почервоніння, що мали хронічний характер. 

3. Неможливість раціонального переконання пацієнта у відсутності 

соматичної хвороби. 

4. Наявність психо-емоційного стресорного фактору. 

Патопсихологічні діагностичні критерії включали наявність: 

1. Психогенно-конфліктогенні ситуації. 

2. Емоційну нестабільність. 

Для характеристики стану вегетативної нервової системи і діагностики 

СДВНС застосували спеціальні таблиці А.М. Вейна (2000) (табл. 2.4) [27]. У 

процесі анкетування пацієнту пропонували заповнити таблицю (табл. 2.4), в 

якій питання до нього спрямовані на виявлення соматоформної дисфункції 

вегетативної нервової системи (шифр F45.3 за МКХ-10).  



47 

 

 

 

Таблиця 2.4 

Анкета  

для виявлення ознак соматоформної дисфункції вегетативної нервової 

системи (А.М. Вейн, 2000) 

Відповідь пацієнта Так Ні Бали 

1) Чи відмічаєте Ви при будь-якому хвилюванні 

схильність до: 

   А) почервоніння обличчя? (3 бали) 

   Б) зблідніння обличчя? (3 бали) 

 

 

  

   

2) Чи буває у Вас відчуття оніміння або похолодання: 

   А) пальців кистей, стоп? (3 бали) 

   Б) повністю кистей, стоп? (4 бали) 

 

 

  

   

3) Чи відмічаєте Ви зміну кольору (зблідніння, 

почервоніння, синюшність): 

   А) пальців кистей, стоп? (5 балів) 

   Б) повністю кистей, стоп? (5 балів) 

 

 

 

  

   

4) Чи відмічаєте Ви підвищену пітливість? 

*У випадку, якщо ―Так‖ підкресліть слово  

―постійну‖ або ―при хвилюванні‖. (4 бали) 

   

5) Чи бувають у Вас часті відчуття серцебиття, 

―завмирання‖, ―зупинки серця‖? (7 балів) 

   

6) Чи бувають у Вас часто відчуття утруднення дихання: 

відчуття нестачі повітря, часте дихання? 

*У випадку відповіді ―Так‖ деталізуйте:  

при хвилюванні або в задушливому приміщенні  

(підкресліть потрібне) (7 балів) 

   

7) Чи характерне для Вас порушення функції шлунково-

кишкового тракту: схильність до закрепів, проносів, 

«здуття» живота, болю? (6 балів) 

   

8) Чи втрачаєте Ви свідомість або відчуваєте, що можете 

її втратити? Якщо ―Так‖, деталізуйте умови: душне  

приміщення, хвилювання, тривалість перебування  

в вертикальному положенні.  

(Підкресліть правильну відповідь) (7 балів) 
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Продовження табл. 2.4 

9) Чи відчуваєте Ви нападоподібні головні болі?  

Якщо ―Так‖, деталізуйте: дифузні або тільки  

половина голови, «вся голова», стискаючі або 

пульсуючі (підкреслити потрібне). (7 балів) 

   

10) Чи відмічаєте Ви в даний час зниження 

працездатності, швидку втомлюваність? (5 балів)  

   

11) Чи відмічаєте Ви порушення сну? (5 балів) 

Якщо ―Так‖, деталізуйте: 

А) важкість засинання; 

Б) поверхневий сон з частим прокиданням; 

В) відчуття недосипання, втоми при прокиданні вранці. 

   

Всього балів  

 

 

Таким чином, відповідаючи на питання, хворий набирає певну 

кількість балів, порахувавши які, за консультації психіатра, робили висновок 

про наявність чи відсутність в анкетованого соматоформної дисфункції 

вегетативної нервової системи. За умови сумарної кількості балів більше 15 

діагностували наявність СДВНС. 

Вегетативний тонус оцінювали шляхом визначення індексу Кердо:  

вегетативний індекс Кердо (ВІ): ВІ = (1 – ДАТ/ЧСС)×100,  

де ДАТ – діастолічний АТ, ЧСС – частота серцевих скорочень.  

При «вегетативній рівновазі» – ейтонії - ВІ дорівнює 0. Позитивний 

знак індексу свідчить про переважання симпатичних впливів, негативний 

знак індексу – ознака підвищення тонусу парасимпатичного відділу 

вегетативної нервової системи. 

Оцінювали наявність порушення сну за таблицями А.М. Вейна (табл. 

2.5). При оцінюванні результатів приймали за норму >22 балів, легкі 
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порушення – 18–22 бали, значні порушення сну – <18 балів, згідно            

А.М. Вейну [28]. 

 

Таблиця 2.5 

Анкета 

для виявлення порушень сну (А.М. Вейн, 1998) 

1. Час 

засинання 

Миттєво 

(5 балів) 

Недовго  

(4 бали) 

Середнє 

(3 бали) 

Довго  

(2 бали) 

Дуже 

довго  

(1 бал) 

Ба-

ли 

2.Трива-

лість сну 

Дуже 

довгий  

(5 балів) 

Довгий  

(4 бали) 

Середній  

(3 бали) 

Короткий  

(2 бали) 

Дуже 

короткий  

(1 бал) 

 

3. Нічні 

прокидання 

Немає 

(5 балів) 

Рідко  

(4 бали) 

Не часто  

(3 бали) 

Часто  

(2 бали) 

Дуже 

часто  

(1 бал) 

 

4. Сно-

видіння 

Немає  

(5 балів) 

Періодич-

но  

(4 бали) 

Помірно  

(3 бали) 

Множинні  

(2 бали) 

Множинні 

і тривожні  

(1 бал) 

 

5. Якість 

сну 

Відмінно  

(5 балів) 

Добре  

(4 бали) 

Середньо  

(3 бали) 

Погано  

(2 бали) 

Дуже 

погано  

(1 бал) 

 

6. Якість 

пробуд-

ження 

Відмінна  

(5 балів)  

Добре  

(4 бали) 

Середньо 

(3 бали) 

Погано  

(2 бали) 

Дуже 

погано  

(1 бал) 

 

Всього балів  

 

2.3. Методи статистичного аналізу 

Статистичне опрацювання отриманих результатів виконували на 

персональному комп’ютері з використанням пакета статистичних програм 

―Statistica 10 Enterprise x64‖ (―Stat Soft‖, США), програм Microsoft Excel із 
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пакета програм Microsoft Office–2010, Stata 12 та OpenEpi. У дисертаційній 

роботі використовувались методи варіаційної статистики з розрахунком 

частотних характеристик досліджуваних показників, середніх величин 

(середньої арифметичної – Х) та оцінки їхньої варіабельності (середнє 

квадратичне відхилення). Для оцінки достовірності (статистичної значимості) 

різниці між порівнюваними групами використовували критерій Хі-квадрат.  

У випадку малого числа пацієнтів у підгрупах за деякими клінічними 

параметрами (5 і менше) нами для оцінки значимості міжгрупової різниці за 

частотними розподілами використано Хі-квадрат із поправкою Йєтса або 

критерій Фішера. Усі статистичні методи аналізу та розраховані показники 

оцінювали (порівнювали) при заданому граничному рівні похибки першого 

роду (α) не вище 5% – p <0,05. 

Для з’ясування кореляційного зв’язку між окремими показниками 

проводили парний факторний кореляційний аналіз із побудовою лінійних 

діаграм розсіювання, обрахунком коефіцієнта кореляції Пірсона (r) та його  

вірогідності (р). 

 

Матеріали розділу опубліковані в таких працях: 

1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № №63228 від 

10.12.2015. "Спосіб діагностики порушення циркадного ритму". Автори 

С.А.Павловський, М.О. Павловська, В.С. Мельник, В.Г. Черкасов, А.С. 

Свінціцький. (Здобувачем запропоновано спосіб діагностики. Співавтори 

надавали консультативну допомогу). 

2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № №63229 від 

10.12.2015. "Спосіб діагностики соматоформної дисфункції вегетативної 

нервової системи". Автори С.А. Павловський, М.О. Павловська, В.С. 

Мельник, В.Г. Черкасов, А.С. Свінціцький (Здобувачем запропоновано спосіб 

діагностики. Співавтори надавали консультативну допомогу). 
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РОЗДІЛ 3 

 

ПЕРЕБІГ ХРОНІЧНОГО НЕКАМЕНЕВОГО ХОЛЕЦИСТИТУ НА 

ТЛІ ПОРУШЕННЯ ЦИРКАДНИХ РИТМІВ АРТЕРІАЛЬНОГО 

ТИСКУ І СОМАТОФОРМНОЇ ДИСФУНКЦІЇ ВЕГЕТАТИВНОЇ 

НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ 

3.1. Клінічні особливості перебігу хронічного некаменевого 

холециститу на тлі порушення циркадних ритмів артеріального тиску і 

соматоформної дисфункції вегетативної нервової системи 

Серед обстежених хворих на ХНХ усіх груп переважали жінки, які 

складали 147 осіб (62,8%), порівняно з меншим числом хворих на ХНХ 

чоловіків – 87 осіб (37,2%). У І віковій категорії обстежених 35–44 років 

жінок було більше від чоловіків на 18,0% – відповідно 48 (58,5%) жінок і 34 

(41,5%) чоловіків; у ІІ віковій категорії обстежених 45–59 років жінок було 

більше від чоловіків на 30,2% – відповідно 99 (65,1%) жінок і 53 (34,9%) 

чоловіків. Такі дані корелюють із середньоукраїнськими показниками та 

співвідношенням кількості чоловіків та жінок усередині досліджуваних груп. 

За статевим складом групи співставимі – різниця між групами статистично не 

значима (χ
2
=4,3; р=0,224). 

За результатами опитування пацієнтів чотирьох груп та опрацювання 

результатів нами було виділено три основні причини, які, на думку пацієнта, 

провокували загострення ХНХ, а саме: недотримання дієти, порушення 

режиму сну та бадьорості і сильне або тривале емоційне перевантаження 

(рис.3.1). Різниця між групами за провокуючим фактором була статистично 

значимою (χ
2
=67,1; р=0,001). Зокрема, встановлено, що у пацієнтів І групи в 

найбільшій кількості випадків (64,3%) провокуючим фактором загострення 

ХНХ було порушення режиму харчування пацієнта. Лише 8,9% хворих цієї 
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групи стверджували, що причиною загострення ХНХ у них стало порушення 

режиму сну, 12,5% – перенесений стрес, 14,3% – не змогли вказати причину 

загострення ХНХ. 
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Рис. 3.1. Розподіл хворих у досліджуваних групах, залежно від 

провокуючого фактора. 

Примітки: * – достовірність відмінності від хворих І групи,  – 

достовірність відмінності від хворих ІІ групи,  – достовірність відмінності 

від хворих ІІІ групи, ● – достовірність відмінності від хворих ІV групи. 

Пацієнти ІІ групи, в яких ХНХ супроводжувався порушенням 

циркадності АТ із його непостійним підвищенням до  139/89 мм рт.ст., у 

більшості випадків (38,6%) стверджували, що симптоми ХНХ у них 

з’явилися внаслідок частого значного недосипання. Однак кількість 

досліджуваних, що вважали пусковим чинником своєї хвороби порушення 

режиму харчування, також була досить значною (29,5%). П'ята частина 

пацієнтів цієї групи (20,5%) стверджували, що основною причиною 

загострення ХНХ було інтенсивне психологічне напруження, 11,4% хворих 
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цієї групи вважали, що причиною загострення хвороби не був жоден із 

перерахованих факторів. 

Пацієнти ІІІ групи, в яких ХНХ був асоційований із СДВНС, вважали 

першочерговим етіологічним фактором загострення основного захворювання 

саме тривале або надмірне емоційне перевантаження (58,5%), на другому 

місці виділяли аліментарний фактор (23,2%), незначна частина пацієнтів 

указували на розлади сну (9,8%) та інші чинники (8,5%) загострення в них 

ХНХ. 

У групі IV, досліджувані якої страждали на ХХ, асоційований із 

СДВНС на тлі порушеного циркадного ритму, 42,3% осіб переконані, що 

етіологічним фактором їхньої хвороби був тривалий або надмірний стрес, 

30,8% стверджують, що загострення холециститу в них відбулося внаслідок 

значного недосипання або тривалого неякісного сну, 17,3% вважають, що 

погіршення їхнього самопочуття сталося внаслідок порушення дієти, і 9,6% 

не змогли достовірно визначити, що саме спровокувало загострення 

холециститу в їхньому випадку. 

За результатами обстеження нами встановлено, що у хворих на ХНХ 

без супутнього порушення циркадного ритму АТ і СДВНС І групи переважав 

больовий синдром, який спостерігався у 82,1% випадків, тоді як у хворих за 

наявності порушень циркадного ритму АТ і СДВНС ІІ і ІІІ груп і, особливо, 

за їхнього поєднання – у хворих IV групи – переважав диспепсичний 

синдром, який спостерігався у 63,6%, 75,6%, 92,3% випадках відповідно 

(табл. 3.1).  

Такі результати, на нашу думку, можуть бути обумовлені дисбалансом 

вегетативної нервової системи і акцентування уваги пацієнтів цих груп на 

клінічних проявах коливання АТ і СДВНС. 
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Таблиця 3.1 

Частота основних клінічних синдромів хронічного некаменевого 

холециститу в обстежених хворих, n (%) 

Клінічні  

прояви 

І група, n = 56 ІІ група, n=44 ІІІ група, n=82 ІV група, n=52 

Абс % Абс % Абс % Абс % 

Больовий  

синдром: 

біль у  

правому 

підребер’ї 

46 82,1 26 59,1 43 52,4 16 30,8 

 р1-2=0,011*  р2-3=0,475   р3-4=0,014*   

 р1-3=0,0001*  р2-4=0,005*     

 р1-4=0,0001*       

Диспепси-

чний 

синдром 

21 37,5 28 63,6 62 75,6 48 92,3 

  р1-2=0,009*   р2-3=0,156    р3-4=0,014*     

  р1-3=0,0001*   р2-4=0,001*         

  р1-4=0,0001*             

Примітки: p – достовірність відмінності між групами, * – різниця 

статистично значима (p<0,05). 

Больовий синдром у хворих І групи характеризувався переважно 

гострим болем, що іррадіював у праву поперекову ділянку, праве плече, 

праву лопатку і більш часто турбував з 08:00 до 23:00 (рис. 3.2), а у хворих ІІ 

і ІІІ груп і, особливо, IV групи – тупим ниючим болем у правому підребер’ї.  

Диспепсичний синдром в обстежених хворих клінічно 

характеризувався проявами як шлункової (гіркота в роті, печія, відрижка, 

нудота, блювання), так і кишкової диспепсії (здуття живота і нестійке 

випорожнення кишки), які достовірно частіше спостерігалися в пацієнтів ІІ і 

ІV груп (p<0,05), порівняно з пацієнтами І групи без достовірної відмінності 

між ІІ і ІV групами (р>0,05), (табл. 3.2; рис. 3.3). У пацієнтів ІІ групи 
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відзначалася тенденція до збільшення частоти клінічних проявів диспепсії, 

проте без достовірної відмінності від пацієнтів І групи. 

 

Рис. 3.2. Частота больового синдрому (біль у правому підребер'ї), 

залежно від часу доби в досліджуваних хворих на хронічний некаменевий 

холецистит І групи. 

 

Таблиця 3.2 

Характеристика клінічних проявів диспепсичного синдрому в 

обстежених хворих на хронічний некаменевий холецистит, n (%) 

 

Клінічні  

прояви 

І група,  

n=56 

ІІ група,  

n=44 

ІІІ група,  

n=82 

ІV група,  

n=52 

Абс % Абс % Абс % Абс % 

Гіркота  

у роті 

11 19,6 10 22,7 27 32,9 19 36,5 

  р1-2=0,707    р2-3=0,231    р3-4=0,668      

  р1-3=0,086    р2-4=0,142          

  р1-4=0,048 *             
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Продовження табл. 3.2 

Печія 7 12,5 11 25,0 23 28,0 20 38,5 

  р1-2=0,106    р2-3=0,713    р3-4=0,208      

  р1-3=0,030*   р2-4=0,160          

  р1-4=0,002*             

Відрижка  7 12,5 9 20,5 25 30,5 24 46,2 

  р1-2=0,281    р2-3=0,226    р3-4=0,067      

  р1-3=0,014*   р2-4=0,008*         

  р1-4=0,0001*             

Нудота 8 14,3 14 31,8 30 36,6 22 42,3 

  р1-2=0,036*   р2-3=0,593    р3-4=0,508      

  р1-3=0,004*   р2-4=0,290          

  р1-4=0,001*             

Блювання 6 10,7 9 20,5 24 29,3 18 34,6 

  р1-2=0,176    р2-3=0,283    р3-4=0,516      

  р1-3=0,009*   р2-4=0,124          

  р1-4=0,003*             

Здуття 5 8,9 8 18,2 30 36,6 20 38,5 

  р1-2=0,172    р2-3=0,032*   р3-4=0,827      

  р1-3=0,0001*   р2-4=0,029*         

  р1-4=0,0001*             

Нестійке 

випорож-

нення  

кишки 

10 17,9 17 38,6 43 52,4 28 53,8 

  р1-2=0,020*   р2-3=0,139    р3-4=0,874      

  р1-3=0,0001*   р2-4=0,137          

  р1-4=0,0001*             

Примітки: p – достовірність відмінності між групами, * – різниця 

статистично значима (p<0,05). 
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Об’єктивні симптоми, характерні для ураження жовчного міхура: 

сегментарний симптом Мюссі-Георгієвського та ірритативні симптоми Кера, 

Мерфі, Шофара, Грекова-Ортнера більш часто виявлялися у хворих на ХНХ І 

групи, порівняно з хворими ІV група (табл. 3.3). 

За результатами антропометричного дослідження ІМТ у хворих на 

ХНХ був вищим у хворих на ХНХ ІІІ і, особливо, IV груп, тоді як у хворих І 

групи знаходився в межах норми, ІІ групи – мав тенденцію до підвищення 

(рис. 3.4). 

 

 

 

Рис. 3.3. Частота нудоти, залежно від часу доби в досліджуваних 

хворих на хронічний некаменевий холецистит, асоційований із 

соматоформною дисфункцією вегетативної нервової системи на тлі 

порушеного циркадного ритму. 
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Таблиця 3.3 

Об’єктивні прояви больового синдрому  

в обстежених хворих на хронічний некаменевий холецистит, n (%) 

Симпто-

ми 

І група, n=56 ІІ група (44 

особи), n=44 

ІІІ група (82 

особи), n=82 

ІV група (52 

особи), n=52 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Мюссі-

Георгіє-

вського 

48 85,7 36 81,8 45 54,9 17 32,7 

 р1-2=0,598  р2-3=0,003*  р3-4=0,012*   

 р1-3=0,0001*  р2-4=0,0001*     

 р1-4=0,0001*       

Кера 54 96,4 40 90,9 74 90,2 29 55,8 

 р1-2=0,249  р2-3=0,903  р3-4=0,0001*   

 р1-3=0,169  р2-4=0,0001*     

 р1-4=0,0001*       

Мерфі 50 89,3 36 81,8 54 65,9 27 51,9 

 р1-2=0,285  р2-3=0,059  р3-4=0,108   

 р1-3=0,002*  р2-4=0,002*     

 р1-4=0,0001*       

Шофара 48 85,7 37 84,1 66 80,5 26 50,0 

 р1-2=0,821  р2-3=0,618  р3-4=0,0001*   

 р1-3=0,426  р2-4=0,0001*     

 р1-4=0,0001*       

Грекова-

Ортнера 

50 89,3 37 84,1 58 70,7 28 53,8 

 р1-2=0,443  р2-3=0,097  р3-4=0,047*   

 р1-3=0,009*  р2-4=0,002*     

 р1-4=0,0001*       

Примітки: p – достовірність відмінності між групами,  

* – різниця статистично значима (p<0,05). 
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Зокрема, ІМТ у хворих І групи складав (22,77±1,65) кг/м
2
 і достовірно 

не відрізнявся від здорових – (22,05±1,32) кг/м
2  

(р>0,05); у хворих ІІ групи 

складав (24,40±1,65) кг/м
2 

(р>0,05); у хворих ІІІ групи складав (27,12±1,93) 

кг/м
2  

і перевищував такий у здорових на 22,99% і такий у хворих І групи на 

19,10%; у хворих IV групи складав (28,0±1,93) кг/м
2 

і перевищував такий у 

здорових на 26,98% і такий у хворих І групи на 22,97%. У всіх групах 

обстежених хворих на ХНХ ІМТ у жінок недостовірно був вищим від 

чоловіків (р>0,05). 

 

 

Рис. 3.4. Середній індекс маси тіла (ІМТ) у хворих на хронічний 

некаменевий холецистит. 

Примітки: * – достовірність відмінності від здорових,  – достовірність 

відмінності від хворих ІІ групи. 

 

*
 

*
 

*
 *
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Підвищена температура тіла до (37,2–37,6
о
С), відмічена в 24 (42,86%) 

хворих І групи, у 18 (40,91%) хворих ІІ групи, у 36 (43,9%) хворих ІІІ групи і 

в 24 (46,15%) хворих IV групи. 

У всіх обстежених хворих на ХНХ виявлено збільшення об’єму 

жовчного міхура, товщини його стінки та збільшення частоти сладжу жовчі 

(р<0,05), порівняно зі здоровими (табл. 3.4). Зокрема, у хворих І групи об’єм 

жовчного міхура перевищував такий у здорових на 36,6%, у хворих ІІ групи – 

на 49,1%, у хворих ІІІ групи – на 55,2%, у хворих ІV групи – на 70,4%. 

Товщина стінки жовчного міхура в пацієнтів всіх груп перевищувала таку в 

здорових; у хворих І групи в 2,9 раза (р<0,05), у хворих ІІ групи – у 3,2 раза 

(р<0,05), у хворих ІІІ групи – у 2,7 раза (р<0,05), у хворих ІV групи – у 3,1 

раза (р<0,05). 

Таблиця 3.4 

Показники УЗД жовчного міхура  

в обстежених хворих на хронічний некаменевий холецистит (M±m), n(%) 

 

Показники Здорові, 

n=34 

І група, 

n=56 

ІІ група, 

n=44 

ІІІ група, 

n=82 

ІV група, 

n=52 

Об’єм 

жовчного 

міхура, мл 

(M±m) 

43,4±1,5 59,3±6,3 64,7±7,7 67,34±5,9 73,97±7,2 

 p1-зд=0,016* p2-зд<0,001* p3-зд<0,001* p4-зд<0,001* 

p1-2=0,588 p2-3=0,786 p3-4=0,478   

p1-3=0,354 p2-4=0,381     

p1-4=0,128      

Товщина 

стінки, см 

(M±m) 

0,21±0,01 0,61±0,02 0,68±0,02 0,56±0,01 0,65±0,02 

 p1-зд<0,001* p2-зд<0,001* p3-зд<0,001* p4-зд<0,001* 

p1-2=0,015* p2-3<0,001* p3-4<0,001*   

p1-3=0,027* p2-4=0,291     

p1-4=0,160       
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Продовження табл. 3.4 

Примітки: p – достовірність відмінності між групами, * – різниця 

статистично значима (p<0,05). 

За результатами мікроскопічного дослідження жовчі більш виражені 

зміни щодо збільшення вмісту кристалів холестерину і солей білірубінату 

кальцію виявлені у хворих на ХНХ ІІІ і ІV групп (табл. 3.5), що, на нашу 

думку, може бути обумовлено застоєм жовчі внаслідок гіпотонії жовчного 

міхура і може бути фактором ризику розвитку жовчнокам’яної хвороби. 

Неоднорідність 

n (%) 

 

0 (0,0%) 4 (7,1%) 2 (4,5%) 3 (3,7%) 2 (3,8%) 

 p1-зд=0,042* p2-зд=0,151 p3-зд=0,080 p4-зд=0,153 

р1-2=0,587  р2-3=0,808  р3-4=0,955    

р1-3=0,360  р2-4=0,864     

р1-4=0,455      

Сладж, 

n (%) 

0 (0,0%) 5 (8,9%) 7 (15,9%) 3 (3,7%) 11 (21,2%) 

 p1-зд=0,021* p2-зд=0,005* p3-зд=0,001* p4-зд=0,003* 

р1-2=0,286  р2-3=0,015* р3-4=0,001*   

р1-3=0,193  р2-4=0,512     

р1-4=0,074      

Деформація, 

n (%) 

 

5 (14,7%) 5 (8,9%) 7 (15,9%) 3 (3,7%) 11 (21,2%) 

 p1-зд=0,422 p2-зд=0,834 p3-зд=0,087 p4-зд=0,439 

р1-2=0,403  р2-3=0,769  р3-4=0,211    

р1-3=0,510  р2-4=0,180     

р1-4=0,577      

Збільшення 

печінки, 

n (%) 

 

5 (5,9%) 7 (12,5%) 6 (13,6%) 13 (15,9%) 13 (25,0%) 

 p1-зд=0,584 p2-зд=0,146 p3-зд=0,625 p4-зд=0,031* 

р1-2=0,867  р2-3=0,740  р3-4=0,192    

р1-3=0,583  р2-4=0,164     

р1-4=0,095      
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Таким чином, у хворих на ХНХ без порушень із боку вегетативної 

нервової системи клінічними особливостями основного захворювання було 

переважання больового синдрому, у хворих на ХНХ на тлі порушень 

циркадних ритмів АТ – переважання диспепсичного синдрому. За наявності в 

обстежених хворих порушення циркадного ритму і СДВНС більш 

вираженими були зміни з боку жовчного міхура (об’єм і товщина стінки 

жовчного міхура, частота сладжу жовчі) за результатами УЗД і більш 

виражені зміни з боку жовчі щодо збільшення вмісту кристалів холестерину і 

солей білірубінату кальцію. 

Таблиця 3.5 

Показники мікроскопічного складу жовчі порції "В" в обстежених 

хворих на хронічний некаменевий холецистит, n (%) 

Кількість 

елементів у 

жовчі  

(у полі зору) 

І група, 

n=31 

ІІ група,  

n=27 

ІІІ група, 

n=46 

ІV група, 

n=33 

Абс % Абс % Абс % Абс % 

Лейкоцити 27 87,1 21 77,8 38 82,6 28 84,8 

  

р1-

2=0,349    

р2-

3=0,613    

р3-

4=0,791      

  

р1-

3=0,594    

р2-

4=0,481          

  

р1-

4=0,796              

Циліндричний 

епітелій 

20 64,5 8 29,6 30 65,2 20 60,6 

  

р1-

2=0,008*   

р2-

3=0,003*   

р3-

4=0,675      

  

р1-

3=0,950    

р2-

4=0,017*         

  

р1-

4=0,747              
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Продовження табл. 3.5 

Кристали 

холестерину 

5 16,1 8 29,6 30 65,2 20 60,6 

  

р1-

2=0,219    

р2-

3=0,003*   

р3-

4=0,675      

  

р1-

3=0,0001

*   

р2-

4=0,017*         

  

р1-

4=0,0001

*             

Солі 

білірубінату 

кальцію 

15 48,4 8 29,6 30 65,2 20 60,6 

  

р1-

2=0,145    

р2-

3=0,003*   

р3-

4=0,675      

  

р1-

3=0,142    

р2-

4=0,017*         

  

р1-

4=0,326              

Примітки: p – достовірність відмінності між групами, * – різниця 

статистично значима (p<0,05). 

 

3.2. Зміни лабораторних показників запального процесу, 

функціонального стану печінки, жирового і вуглеводного обміну та 

вмісту мелатоніну в крові хворих на хронічний некаменевий холецистит 

на тлі порушення циркадних ритмів артеріального тиску і 

соматоформної дисфункції вегетативної нервової системи 

Оцінка результатів клініко-лабораторного дослідження дозволила 

встановити, що у хворих на ХНХ усіх груп спостерігалися прояви запального 

процесу (табл. 3.6). Зокрема, у хворих І, ІІ, ІІІ і ІV груп відзначалося 

підвищення ШОЕ, цей показник перевищував такий у здорових у 2,14, 2,47, 

2,7 і 3,29 раза відповідно (р<0,05); виявлено помірний лейкоцитоз: число 

лейкоцитів у крові перевищувало показник у здорових на 39,3%, 57,5%, 

75,8% і 85% відповідно. При вивченні вмісту С-реактивного білка в крові 

пацієнтів, як неспецифічного показника запалення, встановлено його 

виражене збільшення у хворих всіх груп (р<0,05). Найвищим був рівень С-
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реактивного білка у хворих на ХНХ ІV групи, в яких основне захворювання 

перебігало на тлі порушення циркадного ритму АТ та СДВНС: цей показний 

був вищим за відповідний у здорових, у хворих І ІІ, ІІІ і ІV груп у  7,19, 8,98, 

9,22 і 11,27 раза відповідно (р<0,05). 

Таким чином, за лабораторними показниками, запальний процес був 

найбільш вираженим у хворих на ХНХ за порушення циркадного ритму АТ 

та СДВНС, що може бути зумовлено негативним впливом дисбалансу 

вегетативної нервової системи на системну імунозапальну активацію. 

 

Таблиця 3.6 

Показники запальних змін в обстежених хворих на хронічний 

некаменевий холецистит (M±m) 

 

 

Показники Здорові, 

n=34 

І група, 

n=56 

ІІ група, 

n=44 

ІІІ група, 

n=82 

ІV група, 

n=52 

ШОЕ,  

мм/год 

 

7,0±0,35 15,0±0,38 17,31±0,57 18,9±0,49 23,0±0,75 

 p1-зд<0,001* p2-зд<0,001* p3-зд<0,001* p4-зд<0,001* 

 p1-2=0,001* p2-3=0,037* p3-4<0,001*   

 p1-3<0,001* p2-4<0,001*     

 p1-4<0,001*       

Лейкоцити,  

Г/л 

 

  6,54±0,27 9,11±0,21   10,3±0,24 11,5±0,19 12,1±0,35 

 p1-зд<0,001* p2-зд<0,001* p3-зд<0,001* p4-зд<0,001* 

 p1-2<0,001* p2-3<0,001* p3-4=0,135   

 p1-3<0,001* p2-4<0,001*     

  p1-4<0,001*       
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Продовження табл. 3.6 

Примітки: p – оцінка статистичної значимості різниці між відповідними 

групами; * – оцінка статистично значима (p<0,05). 

Оцінюючи функціональний стан печінки, встановлено, що всі 

показники не виходили за межі референтних значень (табл. 3.7). Проте у 

хворих ІІ, ІІІ і ІV груп вміст загального білірубіну, активність АлАТ і ГГТП 

достовірно перевищували відповідні показники у здорових (p<0,05). Це, на 

нашу думку, вказує на те, що наявність у хворих на ХНХ порушень 

циркадних ритмів і СДВНС може бути додатковим фактором ризику 

розвитку у таких пацієнтів внутрішньогопечінкового холестазу. 

Таблиця 3.7 

Показники функціонального стану печінки в обстежених хворих на 

хронічний некаменевий холецистит (M±m) 

Показники Здорові, 

n=34 

І група, 

n=56 

ІІ група, 

n=44 

ІІІ група, 

n=82 

ІV група, 

n=52 

Загальний 

білірубін,  

мкмоль/л 

14,500,60 15,73±0,58 16,83±0,5 18,06±0,38 
19,09±0,29

 

  p1-2=0,154 p2-3=0,001* p3-4=0,033*  

  p1-3=0,053 p2-4=0,0001*   

  p1-=0,0001*    

 

С-реактивний 

білок, мг/л 

2,0±0,2 14,38±1,12 17,95±1,36 18,44±1,4 22,53±1,51 

 p1-зд<0,001* p2-зд<0,001* p3-зд<0,001* p4-зд<0,001* 

 p1-2=0,045* p2-3=0,802 p3-4=0,049*   

 p1-3=0,026* p2-4=0,026*     

 p1-4<0,001*       
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Продовження табл. 3.7 

АлАТ,  

мкмоль/л•год 
24,01,34 32,76±0,73 30,54±1,0 32,48±0,65 

33,92±0,59

 

  p1-2=0,076 p2-3=0,107 p3-4=0,104  

  p1-3=0,775 p2-=0,004*   

  p1-4=0,219    

АсАТ,  

мкмоль/л•год 
26,061,47 29,09±1,12 25,61±1,34 31,63±1,06 30,53±1,23 

  p1-2=0,048* p2-=0,001* p3-4=0,500  

  p1-3=0,102 p2-=0,008*   

  p1-4=0,389    

ЛФ, 

ммоль/л•год 
85,06 1,34 86,49±3,88 84,49±4,59 90,25±3,37 86,15±4,46 

  p1-2=0,740 p2-3=0,314 p3-4=0,465  

  p1-3=0,466 p2-4=0,796   

  p1-4=0,954    

ГГТП,  

ммоль/л•год 
25,051,47 28,05±1,11 35,52±0,92 31,62±0,91 35,4±0,83 

  p1-=0,0001* p2-3=0,014* p3-4=0,003*  

  p1-3=0,003* p2-4=0,0001*   

  p1-4=0,923    

Тимолова 

проба, од. 
2,370,20 2,76±0,17 2,62±0,17 2,48±0,13 2,55±0,15 

  p1-2=0,562 p2-3=0,514 p3-4=0,725  

  p1-3=0,193 p2-4=0,758   

  p1-4=0,356    

Примітки: p – оцінка статистичної значимості різниці між відповідними 

групами (* – оцінка статистично значима – p<0,05);  – оцінка статистично 

значима, у порівнянні зі здоровими. 
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Аналіз показників ліпідного спектру крові в обстежених хворих на 

ХНХ дозволив виявити помірні зміни ліпідограми у хворих ІІ і ІV груп (табл. 

3.8). Зокрема, у хворих ІІ групи вміст загального перевищував такий у 

здорових на 17,69% (р<0,05), у хворих ІV групи – на 19,73% (р<0,05), тоді як 

у хворих ІІ і ІІІ групи достовірно не відрізнявся від здорових (р>0,05), хоч і 

показник загального холестерину мав тенденцію до збільшення в хворих на 

ХНХ І і ІІІ груп. 

Таблиця 3.8 

Показники ліпідного спектру крові в обстежених хворих на 

хронічний некаменевий холецистит (M±m) 

Показники Здорові, 

n=34 

І група, 

n=56 

ІІ група, 

n=44 

ІІІ група, 

n=82 

ІV група, 

n=52 

Загальний 

холестерин, 

ммоль/л 

4,410,24 4,890,27 5,190,30 5,030,28 5,280,31 

  pздор =0,187 
pздор 

=0,045* 
pздор =0,096 pздор =0,029* 

  p1-2 =0,459 p2-3 =0,697 p3-4 =0,551  

  p1-3 =0,720 p2-4 =0,835   

  p1-4 =0,345    

      

Тригліцериди, 

ммоль/л 
1,270,09 1,340,11 1,890,15 1,560,14 2,310,17 

  pздор =0,623 
pздор 

=0,001* 
pздор =0,084 pздор =0,0001* 

  p1-2 =0,091 p2-3 =0,219 p3-4 =0,0001*  

  p1-3 =0,111 p2-4 =0,067   

  p1-4 

=0,001* 
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Продовження табл. 3.8  

ЛПВГ, 

ммоль/л 
1,440,13 1,410,12 1,170,09 1,370,11 1,040,08 

 pздор =0,866 pздор =0,091 pздор =0,682 pздор =0,010* 

 p1-2 =0,112 p2-3 =0,162 p3-4 =0,017*  

 

 

 p1-3 =0,806 p2-4 =0,283   

 p1-4 

=0,012* 
   

ЛПНГ, 

ммоль/л 

2,52±0,19 2,860,22 3,790,26 3,140,23 3,930,27 

  pздор =0,245 
pздор 

=0,0001* 
pздор =0,040* pздор =0,001* 

  p1-2 

=0,007* 
p2-3 =0,064 p3-4 =0,028*  

  p1-3 =0,381 p2-4 =0,709   

  p1-4 

=0,003* 
   

Примітки: p – достовірність відмінності між групами, * – різниця 

статистично значима (p<0,05) при порівнянні зі здоровими (p<0,05),  – 

різниця статистично значима (p<0,05) при порівнянні відповідних груп. 

Зміни вмісту тригліцеридів у крові у хворих на ХНХ були більш 

вираженими, залежно від наявності в них порушень циркадного ритму АТ і 

СДВНС. Виявлено збільшення вмісту тригліцеридів у крові хворих ІІ і ІV 

груп на 48,82%, 81,89% (р<0,05) відповідно, порівняно зі здоровими. 

Найвищим вміст тригліцеридів був у хворих ІV групи і переважав такий 

показник у хворих І групи на 72,39% (р<0,05), у хворих ІІІ групи – на 48,08% 

(р<0,05). 

Виявлено підвищення вмісту ЛПНГ у хворих ІІ, ІІІ і ІV груп на 50,4%,  

24,6%, 55,95% (р<0,05) відповідно, порівняно зі здоровими. Більш виражено 
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збільшувався цей показник у хворих ІІ групи, який перевищував показники у 

хворих І групи на 32,52% (р<0,05); і, особливо, у хворих ІV групи, який 

перевищував відповідні показники у хворих І і ІІІ груп на 37,41%, 25,16% 

(р<0,05) відповідно. 

Вміст ЛПВГ достовірно зменшувався, порівняно зі здоровими лише у 

хворих ІV групи і перевищував відповідні показники у хворих І і ІІІ груп на  

35,58%, 31,73% (р<0,05) відповідно та достовірно не відрізнявся від хворих ІІ 

групи (р>0,05). 

На основі проведеного парного кореляційного аналізу нами 

встановлено прямі кореляції між вмістом холестерину в сироватці крові і 

товщиною стінки жовчного міхура (r=0,48, р<0,05), (рис. 3.5), вмістом 

холестерину в жовчі (r=0,55, р<0,05) (рис. 3.6); між вмістом ЛПНГ у 

сироватці крові і товщиною стінки жовчного міхура (r=0,45, р<0,05), що, на 

наш погляд, свідчить про несприятливий вплив дисліпідемії на перебіг ХНХ 

за наявності у хворих супутнього розладу циркадного ритму АТ і СДВНС. 

Correlation: r = 0,47787
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Рис. 3.5. Кореляційна залежність між рівнем холестерину крові та 

товщиною стінки жовчного міхура (р<0,05). 
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Correlation: r = 0,68927
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Рис. 3.6. Кореляцйна залежність між рівнем холестерину жовчі та 

товщиною стінки жовчного міхура (р<0,05). 

За результатами обстеження у хворих І групи вміст глюкози натще 

знаходився в межах показників здорових пацієнтів (р>0,05), тоді як у хворих 

ІІ, ІІІ і IV груп поступово збільшувався і перевищував показник у здорових 

на 12,04%, 16,99% і 26,7% відповідно. Після проведення орального 

глюкозотолерантного тесту вміст глюкози в крові хворих І групи достовірно 

не відрізнявся від такого в здорових, у хворих ІІ, ІІІ і IV груп перевищував 

показник у здорових на 10,06%, 20,99%, і 25,93% відповідно, проте не 

перевищував 7,8 ммоль/л (табл. 3.9), що може вказувати на загрозу розвитку 

в них інсулінорезистентності. 

На основі проведених досліджень було встановлено, що вміст 

мелатоніну в крові хворих на ХНХ без супутнього розладу циркадного ритму 

АТ і без СДВНС достовірно не відрізнявся від здорових (р>0,05), тоді як 

наявність циркадних порушень АТ, СДВНС і, особливо, їхнього поєднання 

супроводжувалося зменшенням мелатонін-утворювальної функції епіфізу, 

порівняно зі здоровими особами відповідного віку (p<0,05) (табл. 3.10). 
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Таблиця 3.9 

Вміст глюкози в плазмі крові в обстежених хворих на хронічний 

некаменевий холецистит (M±m) 

Показники Здорові,  

n=34 

І група,  

n=56 

ІІ група,  

n =44 

ІІІ група, 

n=82 

ІV група, 

n=52 

Глюкоза 

натще, 

ммоль/л 

4,65±0,10 4,78±0,11 5,21±0,13* 5,44±0,16* 5,89±0,21* 

 p1-2 =0,01 p2-3 =0,267 p3-4 =0,091  

 p1-3 =0,001 p2-4 =0,007   

 p1-4 =0,0001    

Глюкоза 

після ОГТТ, 

ммоль/л 

5,86±0,21 6,03±0,21 6,45±0,24* 7,090,27* 7,380,29* 

 p1-2 =0,191 p2-3 =0,079 p3-4 =0,466  

 p1-3 =0,002* p2-4 =0,015*   

 p1-4 =0,0001*    

Примітки: p – достовірність відмінності між групами, * – різниця 

статистично значима (p<0,05) при порівнянні зі здоровими (p<0,05),  – 

різниця статистично значима (p<0,05) при порівнянні відповідних груп. 

Таблиця 3.10 

Вміст мелатоніну в плазмі крові в обстежених хворих на хронічний 

некаменевий холецистит (M±m) 

Показники Здорові,  

n=34 

І група,  

n=56 

ІІ група, 

n=44 

ІІІ група, 

n=82 

ІV група, 

n=52 

Мелатонін, 

пг/мл 

53,8±0,72 50,7±0,84 38,3±0,92 46,4±1,10 31,8±1,13 
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Продовження табл. 3.10 

Достовірність 

відмінності, р 

- pздор 

=0,006* 

pздор 

=0,0001* 

pздор 

=0,0001* 

pздор 

=0,0001* 

- p1-2 

=0,0001* 

p2-3 

=0,0001* 

p3-4 

=0,0001* 

 

- p1-3 

=0,002* 

p2-4 

=0,0001*  

 

- p1-4 

=0,0001*   

 

Примітки: p – достовірність відмінності між групами, * – різниця 

статистично значима (p<0,05) при порівнянні відповідних груп.  

Зокрема, у хворих на ХНХ на тлі циркадних порушень АТ ІІ групи 

мелатоніну в сироватці крові був нижчим за такий показник у здорових на 

40,47%; меншим чином знижувався вміст мелатоніну у хворих ІІІ групи на 

тлі СДВНС і був нижчим за такий показник у здорових на 15,95%. Найбільш 

виражене зменшення вмісту мелатоніну в крові хворих на ХНХ виявлено за 

наявності супутнього розладу циркадного ритму АТ і СДВНС – на 69,18%, 

який був меншим від такого показника у хворих І групи – на 59,43%, ІІ групи 

– на 20,44%, ІІІ групи – на 45,91%. 

Такі отримані нами результати можуть вказувати на зв’язок між 

зниженням мелатонін-утворювальної функції епіфізу і розвитком СДВНС і, 

більшим чином, порушень циркадного ритму АТ. 

На основі проведеного парного кореляційного аналізу нами 

встановлено обернені кореляції між вмістом мелатоніну в сироватці крові і 

товщиною стінки жовчного міхура (r=-0,35, р<0,05), (рис. 3.7); показником 

лейкоцитарного індексу (r=-0,41, р<0,05) і вмістом С-реактивного білка в 

сироватці крові (r=-0,52, р<0,05) (рис.3.8), що, на наш погляд, свідчить про 

більш виражені прояви активності запального процесу на тлі зменшення 

рівня мелатоніну крові у хворих на ХНХ. 
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Correlation: r = -0,4571
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Рис. 3.7. Кореляційна залежність між рівнем мелатоніну в сироватці крові 

зранку та товщиною стінки жовчного міхура. 

 

                       

Correlation: r = -0,4935
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               Рис. 3.8. Кореляційна залежність між рівнем мелатоніну в сироватці 

крові зранку та вмістом С-реактивного білка в крові. 



74 

 

 

 

Таким чином, за результатами лабораторного обстеження встановлено, 

що у хворих на ХНХ на тлі порушень циркадних АТ і СДВНС відзначається 

вища активність запального процесу, більш виражені зміни ліпідограми і 

зниження вмісту мелатоніну в крові, наявні субклінічні ознаки загрози 

розвитку внутрішньопечінкового холестазу. 

 

3.3. Особливості показників добового моніторування артеріального 

тиску і варіабельності серцевого ритму у хворих на хронічний 

некаменевий холецистит на тлі порушення циркадних ритмів 

артеріального тиску і соматоформної дисфункції вегетативної нервової 

системи 

За результатами обстеження, офісний САТ і ДАТ були достовірно 

підвищені в обстежених хворих на ХНХ ІІ і ІV груп (табл. 3.11). 

Таблиця 3.11 

Показники офісного САТ, ДАТ і частоти серцевих скорочень в 

обстежених хворих на хронічний некаменевий холецистит 

 

Показники Здорові, 

n=34 

І група, 

n=56 

ІІ група,  

n=44 

ІІІ група, 

n=82 

ІV група, 

n=52 

САТ, мм.рт.ст. 117,5±2,3 120,7±2,9 137,4±3,6 126,8±3,2 139,3±5,8 

  p1-зд=0,390 p2-зд<0,001* p3-зд=0,020* p4-зд=0,001* 

  p1-2<0,001* p2-3=0,030* p3-4=0,042*   

  p1-3=0,161 p2-4=0,781     

  p1-4=0,005*       

ДАТ, мм.рт.ст. 71,9±1,3 76,6±1,5 87,2±2,7 82,2±2,4 89,5±3,3 

  p1-зд=0,020* p2-зд<0,001* p3-зд<0,0001* p4-зд<0,001* 

  p1-2=0,001* p2-3=0,177 p3-4=0,081   

  p1-3=0,047* p2-4=0,591     

  p1-4=0,001*       
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Продовження табл. 3.11 

ЧСС, уд/хв. 71,8±1,5 72,5±2,0 89,3±2,4 90,5±3,3 95,6±3,5 

  p1-зд=0,780 p2-зд<0,001* p3-зд<0,001* p4-зд<0,001* 

  p1-2<0,001* p2-3=0,769 p3-4=0,291   

  p1-3<0,001* p2-4=0,141     

  p1-4<0,001*       

Примітки: р – достовірність відмінності між відповідними групами;  

* – різниця статистично значима між відповідними групами (p<0,05). 

Зокрема, показник офісного САТ у хворих ІІ групи перевищував 

відповідний показник у здорових на 16,94%, у хворих І групи – на 13,84%, у 

хворих ІІІ групи – на 8,36%. Показник офісного САТ у хворих ІV групи 

перевищував відповідний у здорових на 18,55%, у хворих І групи – на 

15,41%, у хворих ІІІ групи – на 9,86%. 

Показник офісного ДАТ у хворих ІІ групи перевищував відповідний 

показник у здорових на 21,28% і мав тенденцію до збільшення, порівняно з 

хворими І і ІІІ груп (р>0,05). Показник офісного ДАТ у хворих ІV групи 

перевищував відповідний у здорових на 24,48%, у хворих І групи – на 

16,84%. 

За результатами, ЧСС була достовірно більшою в обстежених хворих 

на ХНХ ІІ, ІІІ і ІV груп. Зокрема, ЧСС у хворих ІІ групи перевищувала 

відповідний показник у здорових на 24,37%, у хворих І групи – на 23,4%; 

ЧСС у хворих ІІІ групи перевищувала відповідний показник у здорових на 

26,04%; ЧСС у хворих ІV групи перевищувала відповідний показник у 

здорових на 33,15%, у хворих І групи – на 31,86%. 

Виявлені нами зміни офісних показників САТ, ДАТ і ЧСС спонукали 

нас до проведення ДМАТ в обстежених хворих на ХНХ і оцінки його 

результатів, залежно від наявності вегетативних розладів. За результатами 
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ДМАТ встановлено, що для значної частини з них характерні чіткі циркадні 

варіації АТ. Максимальні величини АТ реєстрували в денний час із 

поступовим зниженням, а мінімальні величини – після опівночі; у ранкові 

години після пробудження реєстрували різке підвищення АТ, що обумовлено 

активністю симпатичної нервової системи, оскільки збігається з циркадними 

концентраціями катехоламінів у плазмі крові. 

Порушення циркадного ритму АТ спостерігали у хворих ІІ і ІV групи 

(табл. 3.12), що було критеріїм розподілу хворих. 

Таблиця 3.12  

Варіабельність циркадного ритму артеріального тиску (мм рт. ст.) в 

обстежених хворих на хронічний некаменевий холецистит, n (%) 

 

Показники І група,   

n=56 

ІІ група, n 

=44 

ІІІ група, 

n=82 

ІV група, 

n=52 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

―dipper‖ 56 100,0 - - 82 100,0  - 

―non-dipper‖  - - 35 79,5 - - 35 67,3 

―hyper-dipper‖ - - 8 18,2 - - 15 28,9 

―night-peaker‖ - - 1 2,3 - - 2 3,8 

Р (χ
2
) 

р1-

2=0,0001* 

р1-3=1,0 

р1-

4=0,0001* 

р2-

3=0,0001* 

р2-4=0,405 

 

р3-

4=0,0001* 

 

Примітки: р – достовірність відмінності між відповідними групами;  * – 

різниця статистично значима між відповідними групами (p<0,05; оцінка за 

критерієм Хі-квадрат, χ
2
). 
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Причому, у хворих на ХНХ ІІ групи, в яких виявили періодичне 

підвищення АТ і було виключено за консультації кардіолога гіпертонічну 

хворобу, переважали добові профілі АТ за типом ―non-dipper‖ з недостатнім 

зниженням АТ у нічний час – у 79,5% випадків. Рідше спостерігали добові 

профілі АТ за типом ―hyper-dipper‖ із надмірним зниженням АТ у нічний час 

– у 18,2% випадків, і в одному випадку (2,3%) – за типом ―night-peaker‖ із 

переважанням нічного АТ вище денного. 

У хворих на ХНХ ІV групи, в яких основне захворювання перебігало на 

тлі періодичного підвищення АТ і СДВНС, збільшувалася частка хворих із 

добовим профілем АТ за типом ―hyper-dipper‖ із надмірним зниженням АТ у 

нічний час до 28,9% випадків, частка хворих із добовим профілем АТ за 

типом ―hyper-dipper‖ складала 67,3%, в одному випадку (3,8%)  відзначався 

добовий профіль АТ за типом ―night-peaker‖. Наявність патологічних 

профілів АТ у пацієнтів ІІ і ІV групи, хворих на ХНХ, створює ризик 

виникнення в них серцево-судинних ускладнень на тлі основного 

захворювання. 

Характеристика показників САТ і ДАТ (середньодобових, денних і 

нічних) за результатами ДМАТ у хворих на ХНХ, залежно від наявності в 

них супутнього розладу циркадного ритму АТ і СДВНС представлені в табл. 

3.13. 

Таблиця 3.13 

Показники САТ і ДАТ за результатами ДМАТ в обстежених 

хворих на хронічний некаменевий холецистит (M±m) 

Показники І група,  

n=56 

ІІ група,  

n =44 

ІІІ група, 

n=82 

ІV група, 

n=52 

Середньодобо-

вий  САТ, мм 

рт.ст. 
116,5±2,7 127,6±3,7 121,7±3,5 130,1±4,7 
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Продовження табл. 3.13 

 p1-2 =0,234 
p2-3 =0,570 p3-4 =0,111 

 

 
p1-3 =0,545 

p2-4 =0,280 

  p1-4 =0,031* 

   
Середній САТ, 

день, мм рт.ст. 

 

128,2±3,6 
133,9±4,6 129,9±3,9 134,6±5,5 

p1-2 =0,332 
p2-3 =0,508 p3-4 =0,199 

 
p1-3 =0,749 

p2-4 =0,514 

  p1-4 =0,117 

   
Середній САТ, 

ніч, мм рт.ст. 

 

109,2±2,8 
118,5±3,1 111,6±3,3 119,7±3,6 

p1-2 =0,083 
p2-3 =0,166 p3-4 =0,045* 

 
p1-3 =0,765 

p2-4 =0,504 

  p1-4 =0,022* 

   
Середньодобо- 

вий ДАТ,  

мм рт.ст. 

73,2±2,7 
80,1±3,9 75,9±3,4 77,7±3,8 

p1-2 =0,138 
p2-3 =0,397 p3-4 =0,725  

p1-3 =0,535 
p2-4 =0,634   

p1-4 =0,337 
   

Середній ДАТ, 

день, мм.рт.ст. 

76,1±2,1 83,3±4,1 
79,8±3,6 84,8±4,3 

p1-2 =0,078 p2-3 =0,315 
p3-4 =0,096 

 p1-3 =0,518 p2-4 =0,513 

  p1-4 =0,013* 

   

Середній ДАТ, 

ніч, мм.рт.ст. 

62,4±2,2 69,8±3,1 
67,7±2,4 70,2±3,6 

p1-2 =0,151 p2-3 =0,416 
p3-4 =0,182 

 p1-3 =0,481 p2-4 =0,585 

  p1-4 =0,038* 

   Примітки: р – достовірність відмінності між відповідними групами; * – 

різниця статистично значима (p<0,05) при порівнянні відповідних груп. 
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За результатами ДМАТ, в обстежених хворих на ХНХ (див. табл. 3.13) 

у хворих ІІ групи виявлено тенденцію до підвищення показників САТ 

(середньодобового, середньоденного і середньонічного) та показників ДАТ 

(середньодобового, середньоденного і середньонічного), порівняно з 

хворими І групи, проте достовірної відмінності не виявлено (p>0,05). 

У хворих ІІІ групи такого підвищення показників ДМАТ, порівняно з 

хворими ІІ групи, не відзначалося (p>0,05). Найбільш вираженими були 

зміни показників ДМАТ у хворих ІV групи, в яких порушення циркадного 

ритму АТ поєднувалися з СДВНС. Зокрема, середньодобовий САТ 

перевищував такий показник у хворих І групи на 8,87%, середньонічний САТ 

– на 9,62%, середньоденний ДАТ – на 11,43%, середньонічний ДАТ – на 

12,5%, чого не відзначалося у хворих інших груп. 

Характеристика показників часових індексів САТ і ДАТ 

(середньодобових, денних і нічних) за результатами ДМАТ у хворих на ХНХ, 

залежно від наявності в них супутнього розладу циркадного ритму АТ і 

СДВНС представлені в табл. 3.14. 

Таблиця 3.14 

Показники часових індексів САТ і ДАТ за результатами ДМАТ в 

обстежених хворих на хронічний некаменевий холецистит (M±m) 

Показники І група, n=56 ІІ група, n =44 ІІІ група, n=82 ІV група, n=52 

Індекс часу 

САТ за 

добу, % 

8,9±0,8 17,1±2,2 9,4±2,9 20,5±2,5 

p1-2 =0,001* p2-3 =0,009* p3-4 =0,0001* 

 p1-3 =0,868 p2-4 =0,058 

  p1-4 =0,001* 

   
Індекс часу 

САТ удень, 

% 

12,1±1,6 21,4±2,8 13,9±1,8 24,6±3,5 

p1-2 =0,001* p2-3 =0,005* p3-4 =0,001* 

 p1-3 =0,456 p2-4 =0,351 

  p1-4 =0,0001* 
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Продовження табл. 3.14 

Індекс часу 

САТ уночі, 

% 

7,3±1,2 15,2±2,1 8,9±2,1 19,4±1,9 

p1-2 =0,001* p2-3 =0,036* p3-4 =0,0001* 

 p1-3 =0,509 p2-4 =0,141 

  p1-4 =0,0001* 

   
Індекс часу 

ДАТ за 

добу, % 

7,3±0,4 13,8±2,5 8,5±0,7 19,1±2,2 

p1-2 =0,012* p2-3 =0,043* p3-4 =0,0001* 

 p1-3 =0,139 p2-4 =0,115 

  p1-4 =0,0001* 

   
Індекс часу 

ДАТ удень, 

% 

10,1±0,7 17,5±3,0 11,3±0,8 23,8±2,4 

p1-2 =0,018* p2-3 =0,048* p3-4 =0,0001* 

 p1-3 =0,261 p2-4 =0,104 

  p1-4 =0,0001* 

   
Індекс часу 

ДАТ уночі, 

% 

5,1±0,5 12,6±1,7 6,3±0,7 17,6±1,4 

p1-2 =0,0001* p2-3 =0,001* p3-4 =0,0001* 

 p1-3 =0,165 p2-4 =0,025* 

  p1-4 =0,0001* 

   Величина 

ранкового 

підйому 

САТ, мм 

рт.ст. 

49,7±1,7 56,7±2,3 51,4±2,9 58,6±3,2 

p1-2 =0,043* p2-3 =0,363 p3-4 =0,266 

 p1-3 =0,738 p2-4 =0,759 

  

p1-4 =0,029* 

    Примітки: р – достовірність відмінності між відповідними групами; * 

– різниця статистично значима (p<0,05) при порівнянні відповідних груп. 

За результатами ДМАТ, показники індексу часу САТ за добу, день і ніч 

у хворих ІІ групи перевищували такі показники у хворих І групи на 92,13%, 

76,86% і 108,21% відповідно; показники індексу часу ДАТ за добу, день і ніч 

у хворих ІІ групи перевищували такі показники у хворих І групи на 89,04%, 
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73,27% і 147,05% відповідно. Величина ранкового підйому САТ у хворих ІІ 

групи була більшою, ніж у хворих І групи на 14,08%. Показники індексу часу 

САТ (середньодобового, середньоденного і середньонічного) у хворих ІІ 

групи були вищими, порівняно з хворими ІІІ групи на 81,91%, 53,96%, 

70,79% відповідно та індексу часу ДАТ (середньодобового, середньоденного 

і середньонічного) – на 62,35%, 54,87%, 100% відповідно. 

Показники індексу часу САТ за добу, день і ніч у хворих ІV групи 

перевищували такі показники у хворих І групи на 130,34%, 103,3% і 165,75% 

відповідно, і у хворих ІІІ групи – на 118,09%, 76,98% і 117,98% відповідно. 

Показники індексу часу ДАТ за добу, день і ніч у хворих ІV групи 

перевищували такі показники у хворих І групи на 161,64%, 135,64% і 245,1% 

відповідно, і у хворих ІІІ групи – на 124,7%, 110,62% і 179,37% відповідно. 

Величина ранкового підйому САТ у хворих ІV групи була більшою, ніж у 

хворих І групи на 17,91%. 

Тобто поєднання порушень циркадного ритму АТ зі СДВНС у хворих 

на ХНХ може бути ризиком щодо розвитку в таких пацієнтів артеріальної 

гіпертензії, адже показники ДМАТ у них наближаються значною мірою до 

верхніх пограничних показників САТ і ДАТ, а також індекси часу 

підвищення САТ і ДАТ складали біля 20%.  

Нами встановлена відмінність ЧСС у хворих на ХНХ, залежно від 

наявності в них СДВНС і підвищення АТ (табл. 3.15). 

Аналіз показників ЧСС дозволив становити достовірне збільшення 

середньодобового показника ЧСС у хворих на ХНХ на тлі СДВНС ІІІ групи 

до (79,2±2,9), що перевищувало відповідний показник ЧСС у хворих І групи 

на 16,8% (p<0,05); ще більшим був середньодобовий показник ЧСС у хворих 

ІV групи – (82,9±3,5), що перевищувало відповідний показник ЧСС у хворих 

І групи на 22,27% (p<0,05). 
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Таблиця 3.15 

Показники ЧСС за результатами добового моніторування в обстежених 

хворих на хронічний некаменевий холецистит (M±m) 

Показники І група,  

n=56 

ІІ група, 

n=44 

ІІІ група, 

n=82 

ІV група, 

n=52 

ЧСС, 

середньодобовий, 

уд/хв. 

67,8±2,2 71,4±2,6 79,2±2,9 82,9±3,5 

p1-2 =0,540 

p1-3 =0,046* 

p1-4 =0,032* 

p2-3 =0,184 

p2-4 =0,083 

p3-4 =0,607  

ЧСС, день, уд/хв. 

77,9±2,8 82,1±3,2 88,4±2,5 92,7±2,1 

p1-2=0,325 

p1-3=0,006* 

p1-4=0,0001* 

p2-3=0,124 

p2-4=0,007* 

 

p3-4=0,191 

 

 

ЧСС, ніч, уд/хв. 

62,6±1,91,7 64,9±1,8 69,2±1,7 71,7±2,1 

p1-2=0,381 

p1-3=0,011* 

p1-4=0,002* 

p2-3=0,085 

p2-4=0,016* 

 

p3-4=0,357 

 

 

Циркадний індекс 

ЧСС 

1,23 ± 0,02 1,26±0,04 1,29±0,02 1,33±0,02 

p1-2=0,504 

p1-3=0,036* 

p1-4=0,001* 

p2-3=0,504 

p2-4=0,120 

 

p3-4=0,160 

 

 

Примітки: р – достовірність відмінності між відповідними групами; * – 

різниця статистично значима (p<0,05) при порівнянні відповідних груп. 

 

Відповідним чином змінювалися середньоденні і середньонічні 

показники ЧСС: показники ЧСС вдень у хворих ІІІ і ІV груп перевищував 

відповідний показник ЧСС у хворих І групи на 13,48% і 19% (p<0,05) 

відповідно; показники ЧСС уночі у хворих ІІІ і ІV груп перевищував 
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відповідний показник ЧСС у хворих І групи на 10,54% і 14,54% (p<0,05) 

відповідно. Циркадний індекс ЧСС у хворих на ХНХ на тлі СДВНС у хворих 

ІІІ групи і на тлі поєднання ХНХ з порушенням циркадності АТ та СДВНС у 

хворих ІV групи перевищував відповідний показник у хворих І групи без 

супутніх змін з боку АТ і ВНС на 4,88% і 8,13% (p<0,05) відповідно. 

За результатами ДМАТ, в обстежених хворих на ХНХ (див. табл. 3.13) 

у хворих ІІ групи виявлено тенденцію до підвищення показників САТ 

(середньодобового, середньоденного і середньонічного) та показників ДАТ 

(середньодобового, середньоденного і середньонічного), порівняно з 

хворими І групи, проте достовірної відмінності не виявлено (p>0,05). 

На основі парного кореляційного аналізу нами виявлено взаємозв’язок 

між показником середньодобового САТ і показником середньодобової ЧСС 

(r=0,78, р<0,05) (рис.3.9) та між показником індексу часу САТ за добу і 

циркадним індексом ЧСС (r=0,69) (рис. 3.10), що підтверджує більш 

виражене збільшення цих показників за поєднання порушень циркадності АТ 

та СДВНС. 

Correlation: r = 0,77637
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Рис. 3.9. Кореляційна залежність між середньодобовим ЧСС і 

середньодобовим САТ. 
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Correlation: r = 0,78670
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Рис. 3.10. Кореляційна залежність між циркадним індексом ЧСС і 

індексом часу САТ. 

 

За результатами дослідження, нами виявлені також прямі кореляції між 

показником вмісту ЛПНГ у сироватці крові і показником індексу часу САТ і 

ДАТ за добу (r=0,61 і r=0,53, р<0,05) (рис. 3.11), та між показником вмісту 

ЛПНГ у сироватці крові і ЧСС (середньодобовий) – (r=-0,57, р<0,05) за 

показниками ДМАТ, що, на нашу думку, указує на дисліпідемію у хворих на 

ХНХ як фактор ризику розладу циркадного ритму АТ і розвитку СДВНС. 

Також встановлено меншої сили пряму кореляцію між показником 

індекс часу САТ за добу та товщиною стінки жовчного міхура (r=0,32, 

р<0,05), що може бути обумовлено порушенням вегетативної регуляції 

моторної функції жовчного міхура на тлі періодичного підвищення АТ, 

особливо на тлі СДВНС і, як наслідок, розвитком гіпотонії і застійних явищ у 

жовчному міхурі, що сприяє розвитку запального процесу. 
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Correlation: r = 0,82490
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Рис. 3.11. Кореляційна залежність між індексом часу САТ і вмістом 

ЛПНГ у крові хворих на ХНХ. 

 

3.4. Клінічні особливості соматоформної дисфункції вегетативної 

нервової системи у хворих на хронічний некаменевий холецистит 

На основі клінічного обстеження хворих на ХНХ було встановлено 

порушення в них балансу вегетативної нервової системи. За суб’єктивними 

ознаками, переважання тонусу симпатичного відділу ВНС відзначалося у 

хворих ІІ, ІІІ і, особливо, ІV груп, порівняно з хворими І групи (табл. 3.16). 

Зокрема, це проявлялося збільшенням частоти підвищеної збудливості у 

хворих ІІ, ІІІ і, особливо, ІV груп, порівняно з хворими І групи на 14,12%, 

27,48%, 46,29% відповідно; поверхневим чи нетривалим сном – на 39,11%, 

14,06%, 57,83% відповідно; занепокоєнням – на 25,98%, 19,6%, 48,35% 

відповідно; зниженням апетиту і підвищеною спрагою – на 18,66%, 14,06%, 

57,83% відповідно; болем або неприємними відчуттями в ділянці грудної 

клітки, відчуттям дискомфорту перикардіальної зони – на 16,39%, 20,16%, 
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34,75% відповідно; серцебиття турбувало пацієнтів ІІ, ІІІ і, особливо, ІV груп, 

ніж пацієнтів І групи також значно більше – на 34,57%, 33,58%, 52,06% 

відповідно; а стискаючий або пекучий головний біль, переважно, ввечері – на 

10,07%, 18,38%, 50,28% відповідно. 

Таблиця 3.16 

Суб’єктивні ознаки переважання тонусу симпатичного відділу 

вегетативної нервової системи в обстежених хворих на хронічний 

некаменевий холецистит, n (%) 

Показники І група, 

n=56 

ІІ група,  

n =44 

ІІІ група, 

n=82 

ІV група, 

n=52 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Занепокоєння 2 3,57 13 29,55

* 

19 23,17

* 

27 51,92

* 

Сльозливість, підви-

щена збудливість, по-

лешена стомлюваність 

1 1,79 7 15,91

* 

24 29,27

* 

25 48,08

* 

Поверхневий/коротки

й сон 

1 1,79 18 40,9* 13 15,85

* 

31 59,62

* 

Зниження апетиту і 

підвищена спрага 

1 1,79 9 20,45

* 

22 26,83

* 

26 50.0* 

Періодично озноб 1 1,79 6 13,64 20 24,39 24 46,15 

Біль/неприємні 

відчуття в ділянці 

грудної клітки/ 

відчуття дискомфорту 

перикардіальної зони 

1 1,79 8 18,18

* 

18 21,95

* 

19 36,54

* 
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Продовження табл. 3.16 

Серцебиття 1 1,79 16 36,36

* 

29 35,37

* 

28 53,85

* 

Стискаючий/пекучий 

головний біль 

переважно ввечері 

2 3,57 6 13,64

* 

18 21,95

* 

28 53,85

* 

Всього 3 5,36 38 86,36

* 

51 62,2* 46 88,46

* 

Примітки: Абс. – абсолютна кількість хворих, % – відсоток від 

загальної кількості хворих, n – число хворих, * – достовірність відмінності 

від хворих І групи, (p<0,05). 

Достовірного переважання парасимпатичного відділу ВНС у 

обстежених хворих не виявлено (табл. 3.17), дещо частіше такі суб’єктивні 

ознаки було виявле но у хворих І групи – 15,85% випадків і хворих ІV групи 

– 12,50%.  

Таблиця 3.17 

Суб’єктивні ознаки переважання тонусу парасимпатичного відділу 

вегетативної нервової системи в обстежених хворих на хронічний 

некаменевий холецистит, n (%) 

 

Показники 

І група,  

n=56 

ІІ група, 

 n=44 

ІІІ група, 

n=82 

ІV група, 

n=52 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Пригніченість 2 3,57 1 2,27 7 8,54 2 3,85 

Байдужість і зниження 

чутливості до 

подразників 

3 5,36 1 2,27 6 7,32 3 5,77 
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Продовження табл. 3.17 

Підвищена сонливість 1 1,79 2 4,55 5 6,1 3 5,77 

Підвищений апетит і 

безперервне збільшення 

ваги 

2 3,57 1 2,27 9 10,98 2 3,85 

Періодично відчуття 

жару, пітливість 

4 7,14 1 2,27 8 9,76 2 3,85 

Загрудинний біль 3 5,36 2 4,55 6 7,32 1 1,92 

Почуття «завмирання» 

або «зупинки» серця 

4 7,14 2 4,55 6 7,32 2 3,85 

Пульсуючий головний 

біль 

3 5,36 1 2,27 7 8,54 2 3,85 

Всього 7 12,50 2 4,55 13 15,85 3 5,8 

Примітки: Абс. – абсолютна кількість хворих, % – відсоток від 

загальної кількості хворих, n – число хворих; різниця у порівнянні з І групою 

статистично не значима (p>0,05). 

 

За об’єктивними ознаками, переважання тонусу симпатичного відділу 

ВНС також відзначалося у хворих ІІ, ІІІ і, особливо, ІV груп, порівняно з 

хворими І групи (табл. 3.18). Зокрема, це проявлялося збільшенням частоти 

тахікардії і підвищенням АТ у хворих ІІ, ІІІ і, особливо, ІV груп, порівняно з 

хворими І групи на 77,76%, 38,45%, 55,9% відповідно; білого дермографізму 

– на 75,98%, 25,7%, 75,28%, емоційної збудливості – на 57,79%, 23,26%, 

59,89% відповідно. 

Достовірного переважання парасимпатичного відділу ВНС в 

обстежених хворих за об’єктивними проявами не виявлено (табл. 3.19), дещо 

частіше такі об’єктивні ознаки було виявлено у хворих ІІІ групи – 19,51% 

випадків і хворих І групи – 16,07% випадків із більш частим виявленням у 
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них яскраво-рожевого або червоного плямистого припіднятого 

дермографізму – у 12,2% і 7,14 відповідно. 

Таблиця 3.18 

Об’єктивні ознаки переважання тонусу симпатичного відділу 

вегетативної нервової системи в обстежених хворих на хронічний 

некаменевий холецистит, n (%) 

Показники І група,  

n=56 

ІІ група,  

n =44 

ІІІ група, 

n=82 

ІV група, 

n=52 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Блідість і сухість шкіри, 

сухість у роті 

1 1,79 23 52,27* 29 35,37* 26 50.0* 

Шкіра на дотик холодна 1 1,79 25 56,82* 25 30,49* 24 46,15* 

Очні щілини і зіниці 

розширені 

2 3,57 15 34,09* 14 17,07* 37 71,15* 

Очі блищать 2 3,57 14 31,82* 15 18,29* 25 48,08* 

Найчастіше тахікардія і 

підвищення АТ 

1 1,79 35 79,55* 33 40,24* 30 57,69* 

Почастішання дихання 1 1,79 24 54,55* 31 37,80* 29 55,77* 

Білий дермографізм 2 3,57 35 79,55* 24 29,27* 41 78,85* 

Зниження харчування 

(схуднення) 

2 3,57 26 59,09* 16 31,7* 26 50.0* 

Емоційна збудливість, під-

вищена рухова активність 

2 3,57 27 61,36* 12 26,83* 33 63,46* 

Тривога 1 1,79 26 59,09* 17 23,17* 28 53,85* 

Всього 2 3,57 37 84,09* 53 64,63* 47 90,38* 

Примітки: Абс. – абсолютна кількість хворих, % – відсоток від 

загальної кількості хворих, n – число хворих, * – достовірність відмінності 

від хворих І групи (p<0,05). 
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Таблиця 3.19 

Об’єктивні ознаки переважання тонусу парасимпатичного відділу 

вегетативної нервової системи в обстежених хворих на хронічний 

некаменевий холецистит 

Показники І група,  

n=56 

ІІ група,  

n=44 

ІІІ група, 

n=82 

ІV група, 

n=52 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Почервоніння і сальність 

шкіри, гіпергідроз 

3 5,36 1 2,27 15 18,29* 2 3,85 

Шкіра на дотик гаряча 6 10,71 2 4,55 12 14,63 3 5,77 

Очні щілини і зіниці 

звужені/звичайні 

5 8,93 2 4,55 8 9,76 2 3,85 

Очі тьмяні 2 3,57 1 2,27 6 7,32 1 1,92 

Частіше брадикардія і 

зниження АТ 

3 5,36 1 2,27 9 10,1 2 3,85 

Уповільнене, глибоке 

утруднене дихання 

4 7,14 2 4,55 10 12,2 2 3,85 

Яскраво-рожевий або 

червоний плямистий 

припіднятий дермографізм 

4 7,14 1 2,27 10 12,2 1 1,92 

Підвищене харчування 

(ожиріння) 

7 12,5 2 4,55 8 9,76 2 3,85 

Млявість, малорухливість 7 12,5 3 6,82 13 15,85 4 7,69 

Депресія 5 8,93 2 4,55 11 13,41 2 3,85 

Всього 9 16,07 3 6,82 16 19,51 4 7,69 

Примітки: Абс. – абсолютна кількість хворих, % – відсоток від 

загальної кількості хворих, n – число хворих, * – достовірність відмінності 

від хворих І групи (p<0,05). 
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За результатами самостійного заповнення пацієнтами опитувальника 

А.М. Вейна (2000), у хворих на ХНХ І групи індекс Вейна (наявність ознак 

вегетативної дисфункції) складав (8,66±1,29) бала, що не перевищувало 15 

балів і характеризувало відсутність у них розладів вегетативної нервової 

системи. У хворих ІІ, ІІІ і ІV груп індекс Вейна був значно вищим від 

граничних 15 балів і достовірно перевищував такий показник у хворих І 

групи у 3,64; 3,42 і 4,23 раза відповідно (p<0,05). 

Нами встановлено, що у хворих на ХНХ І групи індекс Кердо 

(вегетативний індекс – ВІ) складав (1,03±0,07), що характеризувало стан 

вегетативної системи в цих пацієнтів, як близький до «вегетативної 

рівноваги» – стану ейтонії (табл. 3.20).  

 

Таблиця 3.20 

Показники індексів Вейна і Кердо в обстежених хворих на хронічний 

некаменевий холецистит (M±m) 

Показники І група,   

n=56 

ІІ група,  

n=44 

ІІІ група, 

n=82 

ІV група, 

n=52 

Індекс Вейна 

8,66±1,29 31,55±1,76 29,63±1,4 36,92±2,04 

p1-2<0,001* 

p1-3<0,001* 

p1-4<0,001* 

p2-3=0,395 

p2-4=0,049 

p3-4=0,004 

 

 

Кердо (ВІ) 

1,03±0,07 5,98±0,16 2,51±0,15 8,98±0,53 

p1-2<0,001* 

p1-3<0,001* 

p1-4<0,001* 

p2-3<0,001* 

p2-4<0,001* 

 

p3-4<0,001* 

 

 

Примітки: р – достовірність відмінності між відповідними групами; * – 

різниця статистично значима (p<0,05) при порівнянні відповідних груп. 
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У хворих ІІ групи індекс Кердо перевищував такий у хворих І групи в 

5,81 раза, у хворих ІІІ групи – у 2,44 раза; найвищим був індекс Кердо у 

хворих ІV групп, який складав (1,03±0,07), і перевищував такий у пацієнтів І 

групи в 8,72 раза. Отже, в пацієнтів ІІ, ІІІ і ІV груп стан вегетативної системи 

характеризувався дисбалансом вегетативної нервової системи з підвищенням 

тонусу симпатичного відділу, що було більш вираженим в осіб ІV групи.  

На основі парного кореляційного аналізу нами було виявлено негативні 

кореляції між показником індекса Кердо та вмістом мелатоніну в крові 

хворих на ХНХ (r=-0,50, р<0,05) (рис. 3.12). Отже активація симпатичної 

нервової системи супроводжується зниженням мелатонінутворювальної 

функції епіфіза.  

Correlation: r = -0,6144
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Рис. 3.12. Кореляційна залежність між вмістом мелатоніну та індексом 

Кердо. 

 

Також виявлено взаємозв’язок між активацією симпатичної нервової 

системи та стінкою жовчного міхура в обстежених хворих на ХНХ (r=-0,41, 

р<0,05). Ураховуючи, що дисбаланс вегетативної нервової системи із 
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підвищенням тонусу симпатичного відділу характеризується гіпотонією 

жовчного міхура і гіпокінезією жовчновивідних шляхів, отримані нами 

результати можуть указувати на те, що супутні порушення циркадного ритму 

АТ і наявність СДВНС із переважанням симпатичного відділу вегетативної 

нервової системи можуть бути причиною несприятливого перебігу ХНХ. 

За результатами підрахунку балів заповнених пацієнтами анкет 

 А.М. Вейна (1998), для виявлення порушень сну нами встановлено, що 

найбільш часто порушення якості сну відзначалися в пацієнтів IV групи – 

96,15%, при чому з них легкі – у 51,92%, значні – у 44,23% випадків, потім у 

пацієнтів ІІ групи – 93,18%, серед яких у 61,36% випадків були виявлені 

легкі порушення, у 31,82 – значні, дещо рідше – у пацієнтів ІІІ групи – лише 

26,83, з яких легкі – у 18,29%, значні – у 8,54% випадків, чого не виявлено ву 

пацієнтів ІІ групи і здорових (табл. 3.21). 

Таблиця 3.21 

Характеристика якості сну за таблицями А.М. Вейна (1998) в  

обстежених хворих на хронічний некаменевий холецистит, n (%) 

 Здорові,  

n =34 

Група І,  

n =56 

Група ІІ,  

n =44 

Група ІІІ,  

n =82 

Група IV,  

n =52 

n % N % n % n % n % 

Норма  

(>22 балів) 
33 97,06 53 94,64 3 6,82 60 73,17 2 3,85 

Легкі 

порушення 

(18-22 

бали) 

1 2,94 3 5,36 27 61,36 15 18,29 27 51,92 

Значні 

порушення 

(<18 балів) 

0 0 0 0 14 31,82 7 8,54 23 44,23 
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Продовження табл. 3.21 

(χ
2
) 

 
pздор =0,409 

pздор 

<0,0001* 

pздор <0,001* pздор <0,001* 

 p1-2 <0,001* p2-3 <0,001* p3-4 <0,001*  

 p1-3 =0,013* p2-4 <0,001*   

 p1-4 <0,001*    

Примітки: P (χ
2
) – оцінка суттєвості різниці між групами за розподілом 

оцінок якості сну (аналіз за критерієм Хі-квадрат).  

Таким чином, результати клінічного обстеження хворих на ХНХ 

дозволили виявити відсутність достовірного переважання парасимпатичного 

відділу вегетативної нервової системи у всіх обстежених хворих. У хворих ІІ, 

ІІІ, і особливо, ІV групи за наявності супутнього порушення циркадного 

ритму АТ і наявності СДВНС стан вегетативної системи характеризувався 

дисбалансом вегетативної нервової системи з підвищенням тонусу 

симпатичного відділу, що було більш вираженим в осіб ІV групи.  

 

3.5. Характеристика варіабельності серцевого ритму у хворих на 

хронічний некаменевий холецистит на тлі порушення циркадних ритмів 

артеріального тиску і соматоформної дисфункції вегетативної нервової 

системи 

За результатами оцінки варіабельності серцевого ритму у хворих на 

хронічний некаменевий холецистит, встановлені помірні зміни як часових, 

так і частотних показників, залежно від наявності супутнього порушення 

циркадного ритму АТ і СДВНС (табл. 3.22).  
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Таблиця 3.22 

Часові показники варіабельності серцевого ритму в обстежених 

хворих на хронічний некаменевий холецистит (M±m) 

Показники Здорові, 

n=34 

І група, 

n=56 

ІІ група, 

n=44 

ІІІ група, 

n=82 

ІV група, 

n=52 

SDNN 

індекс, мс 

55,8±2,3 53,9±2,5 50,24±3,4 44,97±3,0 38,55±2,8 

 p1-зд=0,577 p2-зд=0,179 p3-зд=0,005 p4-зд<0,001* 

 p1-2=0,388 p2-3=0,248 p3-4=0,121   

 p1-3=0,024 p2-4=0,009*     

 p1-4<0,001*       

RRNN, мс 

 

849,5±35,2 835,0±40,3 740,9±45,1 665,2±38,4 580,5±42,9 

 p1-зд=0,787 p2-зд=0,061 p3-зд=0,001* p4-зд<0,001* 

 p1-2=0,123 p2-3=0,204 p3-4=0,144   

 p1-3=0,003* p2-4=0,011*     

 p1-4<0,001*       

RMSSD, мс 32,8±1,5 31,9±1,8 27,3±2,0 25,3±2,2 22,1±2,5 

 p1-зд=0,702 p2-зд=0,030* p3-зд=0,006* p4-зд<0,001* 

 p1-2=0,090 p2-3=0,503 p3-4=0,339   

 p1-3=0,022* p2-4=0,107     

 p1-4=0,002*       
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Продовження табл. 3.22 

PNN50, % 19,2±1,2 18,8±1,2 16,3±1,4 14,6±1,2 12,5±1,3 

 p1-зд=0,814 p2-зд=0,119 p3-зд=0,008* p4-зд<0,001* 

 p1-2=0,178 p2-3=0,359 p3-4=0,238   

 p1-3=0,015* p2-4=0,049*     

 p1-4=0,001*       

Примітки: р – достовірність відмінності між відповідними групами; * – 

різниця статистично значима (p<0,05) при порівнянні відповідних груп. 

 

Аналізуючи часові показники, які характеризують стан 

парасимпатичної нервової системи, встановлено, що у хворих на ХНХ І,  ІІ 

груп вони вірогідно не змінювалися, порівняно зі здоровими, хоч і 

відзначалася тенденція до їхнього зниження (p>0,05). У хворих на ХНХ на 

тлі порушення циркадного ритму АТ і СДВНС відзначалися зменшені 

показники SDNN індексу на 44,75% (p<0,05), RRNN – на 46,34% (p<0,05), 

RMSSD – на 48,42% (p<0,05), PNN50 – на 53,6% (p<0,05), порівняно зі 

здоровими, що вказує на більш виражені зміни в них з боку вегетативної 

нервової системи. 

 Аналізуючи частотні показники, встановлено, що показник ТР, який 

характеризує стан вегетативної нервової системи в цілому, у хворих на ХНХ 

всіх груп достовірно не змінювався, порівняно зі здоровими, хоч і 

відзначалася тенденція до його зниження за наявності СДВНС (p>0,05), 

(табл. 3.23). Проте в обстежених хворих на ХНХ ІІ, ІІІ і, особливо, ІV груп за 

наявності в них порушень циркадного ритму АТ і СДВНС виявлено 

збільшення потужності спектра низькочастотних коливань, що відображає, в 

основному, вплив симпатичної ланки вегетативної нервової системи. 



97 

 

 

 

 

Зокрема, показник LF у хворих ІІ групи збільшився на 23,32% (p<0,05), 

у хворих ІІІ групи – на 34,88% (p<0,05), у хворих ІV групи – на 41,76% 

(p<0,05), порівняно зі здоровими, що вказує на більш виражену активацію 

симпатичної ланки вегетативної нервової системи у хворих ІV групи. Тоді як 

показник потужності спектра низькочастотних коливань НF, що відображає, 

в основному, вплив симпатичної ланки вегетативної нервової системи, у 

хворих усіх груп достовірно не змінювався порівняно зі здоровими (p>0,05). 

 

 

Таблиця 3.23 

Частотні показники варіабельності серцевого ритму в обстежених 

хворих на хронічний некаменевий холецистит (M±m) 

 

 

 

Показники Здорові, 

n=34 

І група, 

n=56 

ІІ група, 

n=44 

ІІІ група, 

n=82 

ІV група, 

n=52 

ТР, мс
2
 3228,7± 

279,8 

3150,2± 

303,5 

2632,5± 

333,1 

2579,2± 

365,8 

2532,5± 

433,1 

 p1-зд=0,850 p2-зд=0,174 p3-зд=0,161 p4-зд=0,180 

 p1-2=0,253 p2-3=0,914 p3-4=0,934   

 p1-3=0,232 p2-4=0,855     

 p1-4=0.245       

LF, мс
2
 1240,4 ±  

85,2 

1038,2 ± 90,1 1529,6± 

98,3 

1673,0± 

102,2 

1758,4± 

123,0      

 p1-зд=0,106 p2-зд=0,039 p3-зд=0,010* p4-д=0,005* 

 p1-2=0,004* p2-3=0,314 p3-4=0,594   



98 

 

 

 

Продовження табл.3.23 

Примітки: р – достовірність відмінності між відповідними групами; * – 

різниця статистично значима (p<0,05) при порівнянні відповідних груп. 

 

Отже у хворих на ХНХ порушень циркадного ритму АТ і СДВНС, в 

основному, змінювалася симпатична ланка вегетативної нервової системи. 

Важливими були виявлені зміни показника LF/HF (співвідношення низького і 

високочастотного компонентів), як показника балансу симпатичного та 

парасимпатичного відділів вегетативної нервової системи (див. табл. 3.23). 

Виявлено, що показник LF/HF був збільшеним у хворих ІІ групи на 21,38% 

(p<0,05), у хворих ІІІ групи на 50,34% (p<0,05), у хворих ІV групи на 65,52% 

(p<0,05), порівняно зі здоровими, що вказує на активацію в них симпатичної 

складової ВНС, особливо, за наявності в них порушень циркадного ритму АТ 

і СДВНС. 

  p1-3<0,001* p2-4=0,149     

НF, мс
2
 860,2 ± 33,4 849,5 ± 39,3 813,5 ± 43,0 723,8± 45,2 680,2 50,1 

 p1-зд=0,836 p2-зд=0,393 p3-зд=0,017* p4-зд=0,004* 

 p1-2=0,538 p2-3=0,153 p3-4=0,520   

 p1-3=0,038* p2-4=0,046*     

 p1-4=0,009*       

LF/HF, у.о. 1,45±0,10 1,22±0,12 1,76±0,15 2,18±0,19 2,40±0,22 

 p1-зд=0,144 p2-зд=0,039* p3-зд=0,001* p4-д<0,001* 

 p1-2=0,006* p2-3=0,086 p3-4=0,451   

 p1-3<0,001* p2-4=0,018*     

 p1-4<0,001*       



99 

 

 

 

На основі парного кореляційного аналізу нами було виявлено прямі 

кореляції між показником LF/HF та показниками середньодобового САТ і 

середньодобової ЧСС (r=0,71; r=0,76; р<0,05), індексом Кердо (r=0,78, 

р<0,05), і обернені – зі зниженням вмісту мелатоніну в крові  (r=0,53, р<0,05). 

Отже, у хворих на ХНХ на тлі порушень циркадного ритму АТ і 

СДВНС відзначається порушенням балансу ланок вегетативної нервової 

системи з активацією симпатичної складової, що супроводжується більш 

високим рівнем показників АТ і ЧСС за результатами ДМАТ, збільшенням 

індексу Кердо, погіршенням якості сну і зниженням вмісту мелатоніну в 

крові, що має негативний вплив на перебіг ХНХ в обстежених хворих.  
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РОЗДІЛ 4 

ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРАПІЇ НА ПЕРЕБІГ ХРОНІЧНОГО 

НЕКАМЕНЕВОГО ХОЛЕЦИСТИТУ НА ТЛІ ПОРУШЕННЯ 

ЦИРКАДНИХ РИТМІВ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ І 

СОМАТОФОРМНОЇ ДИСФУНКЦІЇ ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ 

СИСТЕМИ 

4.1. Зміна клінічних проявів хронічного некаменевого холециститу 

на тлі порушення циркадних ритмів артеріального тиску і 

соматоформної дисфункції вегетативної нервової системи під впливом 

комплексної терапії 

Після проведеного лікування у хворих усіх груп відзначалася 

позитивна динаміка щодо зменшення клінічних проявів ХНХ. У хворих на 

ХНХ на тлі порушення циркадного ритму ІІБ групи застосування в 

комплексній терапії гомеопатичного препарату Нервохеелю сприяло більш 

швидкій і вираженій динаміці больового і диспепсичного синдромів (табл. 

4.1). Зокрема, больовий синдром у цих хворих через тиждень лікування 

зменшився на 31,8%, через 2 тижні – на 40,9%, через 3 тижні – на 54,5%, 

через 4 тижні – на 59,1%; тоді як у хворих ІІА групи, які приймали тільки 

базову терапію больовий синдром зменшився на 18,1%, 27,2%, 36,3%, 40,9% 

відповідно. Після курсу застосування Нервохеелю у хворих ІІБ групи 

порівняно з ІІА групою частота больового синдрому була незначною (4,5%) і 

відрізнялася від такої у хворих ІІА групи на 9,1%. 

Диспепсичний синдром у хворих ІІБ групи через тиждень лікування 

зменшився на 22,7%, через 2 тижні – на 27,3%, через 3 тижні – на 45,5%, 

через 4 тижні – на 50%; тоді як у хворих ІІА групи, які приймали тільки 

базову терапію диспепсичний синдром зменшився на 22,6%, 27,2%, 36,3%, 

49,9% відповідно. 
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Таблиця 4.1 

Зміна частоти основних клінічних синдромів хронічного некаменевого холециститу в обстежених хворих ІІА та ІІБ 

груп під впливом комплексної терапії (M±m), n (%) 

 

Показники 

ІІ група, n =44 

ІІА група, 

n=22 

ІІБ група, 

n=22 

До 

лікування 

Після лікування До 

лікуван

ня 

Після лікування 

І 

тиждень 

ІІ 

тиждень 

ІІІ 

тиждень 

ІV 

тиждень 

І 

тиждень 

ІІ 

тиждень 

ІІІ 

тиждень 

ІV  

тиждень 

Больовий  

синдром: біль у  

правому 

підребер’ї, % 

54,5 36,4* 27,3* 18,2* 13,6* 63,6 31,8* 22,7* 9,1* 4,5* 

Диспепсичний 

синдром, % 

68,1 45,5* 40,9* 31,8* 18,2* 59,1 36,4* 27,3* 13,6* 9,1* 

Примітки: * – різниця статистично значима, порівняно з показником до і після лікування (p<0,05);  – різниця 

статистично значима між А і Б групами після лікування (p<0,05). 
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Больовий синдром у хворих ІІІБ групи через тиждень лікування 

зменшився на 25,5%, через 2 тижні – на 30,4%, через 3 тижні – на 37,7%, 

через 4 тижні – на 42,6%; тоді як у хворих ІІІА групи, які приймали тільки 

базову терапію больовий синдром зменшився на 23,2%, 30,5%, 37,3%, 42,7% 

відповідно (табл. 4.2). Після курсу застосування Нервохеелю у хворих ІІІБ 

групи, порівняно з ІІІА групою, частота больового синдрому була незначною 

(7,3%) і відрізнялася від такої у хворих ІІІА групи на 4,9%. Диспепсичний 

синдром у хворих ІІІБ групи через тиждень лікування зменшився на 32%, 

через 2 – на 44,2%, через 3 – на 56,4%, через 4 – на 63,7%; тоді як у хворих 

ІІІА групи, які приймали тільки базову терапію, диспепсичний синдром 

зменшився на 21,6%, 31,4%, 46%, 55,7% відповідно. 

Больовий синдром у цих хворих ІVБ групи через тиждень лікування 

зменшився на 20,6%, через 2 тижні – на 24,4%, через 3 тижні – на 28,3%, 

через 4 тижні – на 32,1%; тоді як у хворих ІVА групи, які приймали тільки 

базову терапію больовий синдром зменшився на 14,1%, 18%, 21,8%, 21,8% 

відповідно (табл. 4.3). Отже, після курсу застосування Нервохеелю у хворих 

ІVБ групи не виявлено пацієнтів, в яких був присутній больовий синдром, у 

той час, як серед хворих ІVА групи скарги на біль пред’являли 7,7% 

обстежуваних. Диспепсичний синдром у хворих ІVБ групи через тиждень 

лікування зменшився на 43,7%, через 2 тижні – на 59,1%, через 3 тижні – на 

74,5%, через 4 тижні – на 82,2%; тоді як у хворих ІVА групи, які приймали 

тільки базову терапію диспепсичний синдром зменшився на 33,2%, 48,6%, 

60,1%, 67,8% відповідно. Отже, застосування Нервохеелю в комплексній 

терапії хворих на ХНХ із порушенням циркадного ритму і СДВНС меншим 

чином впливало на зменшення больового синдрому, а більшим чином 

сприяло зменшенню диспепсичних проявів (табл. 4.4). 
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Таблиця 4.2 

Зміна частоти основних клінічних синдромів хронічного некаменевого холециститу в обстежених хворих ІІІА 

та ІІІБ груп під впливом комплексної терапії, n (%) 

Показники ІІІ група, n =82 

ІІІА група, 

n=41 

ІІІБ група, 

n=41 

До 

лікуван

ня 

Після лікування До 

лікуван

ня 

Після лікування 

І 

тиждень 

ІІ 

тиждень 

ІІІ 

тиждень 

ІV 

тиждень 

І 

тиждень 

ІІ 

тиждень 

ІІІ 

тиждень 

ІV 

тиждень 

Больовий  

синдром: 

біль у  

правому 

підребер’ї, % 

54,9 

 

31,7* 24,4* 17,1* 12,2* 49,9 

 

24,4* 19,5* 12,2* 7,3* 

Диспепсичний 

синдром, % 

77,7 

 

56,1* 46,3* 31,7* 22,0* 73,5 41,5* 29,3* 17,1* 9,8* 

Примітки: * – різниця статистично значима порівняно з показником до і після лікування (p<0,05);  – різниця 

статистично значима між А і Б групами після лікування (p<0,05). 
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Таблиця 4.3 

Зміна частоти основних клінічних синдромів хронічного некаменевого холециститу в обстежених хворих IVA 

та IVБ груп під впливом комплексної терапії, n (%) 

Показники ІV група, n=52 

ІVА група, 

n=26 

ІVБ група, 

n=26 

До 

лікуван

ня 

Після лікування До 

лікуван

ня 

Після лікування 

І 

тиждень 

ІІ 

тиждень 

ІІІ 

тиждень 

ІV 

тиждень 

І 

тиждень 

ІІ 

тиждень 

ІІІ 

тиждень 

ІV 

тиждень 

Больовий  

синдром: 

біль у  

правому 

підребер’ї, % 

29,5 

 

15,4* 11,5* 7,7* 7,7* 32,1 11,5* 7,7* 3,8* 0* 

Диспепсичний 

синдром, % 

90,9 

 

57,7* 42,3* 30,8* 23,1* 93,7 50,0* 34,6* 19,2* 11,5* 

Примітки: * – різниця статистично значима порівняно з показником до і після лікування (p<0,05);  – різниця 

статистично значима між А і Б групами після лікування (p<0,05). 
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Таблиця 4.4 

Характеристика динаміки клінічних проявів диспепсичного синдрому в обстежених хворих на хронічний 

некаменевий холецистит, n (%) 

Показники ІІ група, n =44 ІІІ група, n=82 ІV група, n=52 

ІІА група, 

n=22 

ІІБ група, 

n=22 

ІІІА група, 

n=41 

ІІІБ група, 

n=41 

ІVА група, 

n=26 

ІVБ група, 

n=26 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Гіркота  

у роті 

22,7 9,1* 22,7 4,5* 31,7 9,8* 34,1 4,9* 38,5 11,5* 34,6 7,7* 

Печія 27,3 9,1* 22,7 0* 26,8 7,3* 29,3 4,9* 38,5 11,5* 38,5 4,5* 

Відрижка  18,2 4,5* 22,7 0* 29,3 7,3* 31,7 2,4* 46,2 15,4* 46,2 7,7* 

Нудота 31,8 4,5* 31,8 0* 39,0 12,2* 34,1 4,9* 42,3 11,5* 42,3 4,5* 

Блювання 19,6 4,5 21,4 0 28,1 7,3* 30,5 4,9* 35,4 7,7* 33,8 4,5* 

Здуття 17,6 4,5* 18,8 0* 37,5 9,8* 35,7 7,3* 37,4 11,5* 39,6 7,7* 

Нестійке 

випорож-

нення  

кишки 

40,0 13,6* 37,2 4,5* 50,2 14,6* 54,6 7,3* 52,3 19,2* 55,3 7,7* 

Примітки: 1 – до лікування, 2 – після лікування * – різниця статистично значима порівняно з показником до і 

після лікування (p<0,05);  – різниця статистично значима між А і Б групами після лікування (p<0,05). 
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Отже застосування Нервохеелю в комплексній терапії хворих на ХНХ 

із порушенням циркадного ритму і СДВНС меншим чином впливало на 

зменшення больового синдрому, а більшим чином сприяло зменшенню 

диспепсичних проявів: гіркоти в роті, печії, відрижки, нудоти, блювання, 

нестійкого стільця (табл. 4.4). 

Це можна пояснити впливом препарату на вегетативну регуляцію 

моторики жовчовивідних шляхів. 

За результатами УЗД, застосування як базової, так і комплексної терапії 

забезпечувало достовірне зменшення числа хворих, в яких реєструвалася 

надмірна товщина стінки жовчного міхура, збільшення об’єму жовчного 

міхура та наявність сладжу вмісту жовчного міхура (р<0,05) (табл. 4.5). 

Проте товщина стінки жовчного міхура в пацієнтів ІІБ, ІІІБ та ІVБ груп після 

проведеного лікування достовірно відрізнялася від товщини стінки жовчного 

міхура в пацієнтів ІІА, ІІІА та ІVА груп на 15,7% (р<0,05), 19,5% (р<0,05) та 

10,2% (р<0,05) відповідно. 

Після базового лікування (за результатами УЗД) розміри печінки та її 

гіперехогенність вірогідно не змінилися. 

Після застосування комплексної терапії кількість пацієнтів, в яких за 

результатами УЗД було виявлено наявність сладжу вмісту жовчного міхура, 

достовірно зменшилася – на 22,7% у групі ІІБ, на 19,5% у групі ІІІБ та на 

30,8% у групі ІVБ. У той час, як у групах ІІА, ІІІА та ІVА після проведеної 

базової терапії ХНХ також спостерігалася тенденція до зменшення кількості 

пацієнтів, в яких виявлено сладж, проте різниця до та після лікування не була 

достовірною. 

Таким чином, застосування Нервохеелю в комплексній терапії хворих 

на ХНХ із порушенням циркадного ритму і СДВНС меншим чином впливало 

на зменшення больового синдрому, а більшим чином сприяло зменшенню 

диспепсичних проявів: гіркоти в роті, печії, відрижки, нудоти, блювання, 
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нестійкого стільця (табл. 4.4), що можна пояснити впливом препарату на 

вегетативну регуляцію моторики жовчовивідних шляхів. Встановлено за 

результатами УЗД, що запропонована комплексна терапія сприяла 

зменшенню числа хворих, в яких реєструвалася надмірна товщина стінки 

жовчного міхура, збільшення його об’єму та наявність сладжу його вмісту, 

що можна пояснити зменшенням запального процесу і поліпшенням 

моторики жовчного міхура. 

 

4.2. Зміни лабораторних показників запального процесу, 

функціонального стану печінки, жирового і вуглеводного обміну та 

вмісту мелатоніну в крові хворих на хронічний некаменевий холецистит 

на тлі порушення циркадних ритмів артеріального тиску і 

соматоформної дисфункції вегетативної нервової системи під впливом 

комплексної терапії 

За результатами лабораторного обстеження, в обстежених хворих усіх 

груп відзначалося зменшення проявів запального процесу та зменшення 

ШОЕ, лейкоцитозу і вмісту С-реактивного білка в крові, як чутливого 

неспецифічного запального маркера (табл. 4.6, рис. 4.1). Встановлено, що у 

хворих на ХНХ на тлі порушення циркадного ритму ІІА і ІІБ, ІІА і ІІБ груп, 

ІVА і ІVБ груп після курсу лікування показник ШОЕ зменшувався 

достовірно (p<0,05), без вираженої відмінності в групах (p>0,05). Число 

лейкоцитів у крові також зменшилося достовірно у хворих усіх груп, які 

лікувалися за протоколом А і Б (p<0,05), проте у хворих ІІІА і ІVА після 

курсу базової терапії число лейкоцитів було вищим верхнього показника 

норми (9х10
9
/л), а у хворих ІІІБ і ІVБ – у межах норми. 
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Таблиця 4.5 

Динаміка результатів УЗД у пацієнтів, що страждають на хронічний некаменевий холецистит, під впливом 

комплексної терапії (M±m), n (%) 

 

Показники Здорові, 

n=34 

ІІ група, n =44 ІІІ група, n=82 ІV група, n=52 

ІІА група, 

n=22 

ІІБ група, 

n=22 

ІІІА група, 

n=41 

ІІІБ група, 

n=41 

ІVА група, 

n=26 

ІVБ група, 

n=26 

До 

лікува

ння 

Після 

лікува

ння 

До 

лікува

ння 

Після 

лікува

ння 

До 

лікува

ння 

Після 

лікува

ння 

До 

лікув

ання 

Після 

лікува

ння 

До 

лікува

ння 

Після 

лікува

ння 

До 

лікува

ння 

Після 

лікува

ння 

Об’єм жовчного 

міхура, мл 

(M±m) 
43,4±1,5 

64,1± 

7,7 

56,2± 

5,4* 

65,3± 

7,7 

55,9± 

5,3* 

66,97±

5,9 

58,6± 

5,1* 

67,71

±5,9 

56,3± 

3,9* 

73,34±

7,2 

61,8± 

4,2* 

74,6±

7,2 

58,7±3

,1* 

Товщина стінки, см 

(M±m) 0,21±0,01 
0,66±0

,02 

0,59± 

0,02* 

0,70± 

0,02 

0,51± 

0,02* 

0,55± 

0,01 

0,49± 

0,01* 

0,57±

0,01 

0,41± 

0,01* 

0,62± 

0,02 

0,54± 

0,02* 

0,68±

0,02 

0,49±0

,01* 

Неоднорідність 

n (%) 

 

0,0% 4,5% 0,0% 4,5% 0,0% 4,9% 2,4% 2,4% 0,0% 3,8% 0,0% 3,8% 0,0% 

Сладж, 

n (%) 0,0% 27,3% 18,2% 31,8% 9,1%* 24,4% 17,1% 
26,8

% 
7,3%* 38,5% 30,8% 42,3% 

11,5%

* 

Деформація, 

n (%) 

 

14,7% 15,9% 13,6% 15,9% 4,5% 4,9% 4,9% 2,4% 0,0% 21,2% 15,4% 21,2% 11,5% 
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Продовження табл.4.5 

Збільшення печінки, 

n (%) 
5,9% 13,6% 9,1% 13,6% 4,5% 15,9% 12,2% 

15,9

% 
7,3% 25,0% 19,2% 

25,0%

 
15,4% 

Примітки: * – різниця статистично значима порівняно з показником до і після лікування (p<0,05);  – різниця 

статистично значима між А і Б групами після лікування (p<0,05). 
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Показник вмісту С-реактивного білка в крові обстежених хворих, який 

у вихідному стані був значно підвищеним у пацієнтів всіх груп, після курсу 

лікування достовірно зменшився (p<0,05), що відповідало клінічній динаміці 

основного захворювання. Після курсу застосування Нервохеелю в 

комплексній терапії вміст С-реактивного білка в крові хворих ІІБ, ІІІБ і ІVБ 

груп був нижчим за такий показник у крові хворих ІІА, ІІІА і ІVА груп на 

32,4%, 45%, 63,5% відповідно (p<0,05). 

Такі результати вказують з одного боку на те, що Нервохеель 

потенціює протизапальний ефект базової терапії за наявності у хворих на 

ХНХ балансу вегетативної нервової системи, з іншого боку – на те, що 

показник не досяг рівня в здорових, що підтверджує хронічний характер 

запального процесу у хворих на ХНХ і вказує на доцільність постійного 

моніторингу активності захворювання. 

 

 Median 
 25%-75% 
 Min-Max 

Здорові
ІІА до

ІІА після
ІІБ до

ІІБ після
ІІІА до

ІІІА після
ІІІБ до

ІІІБ після
ІVА до

ІVА після
ІVБ до

ІVБ після
0

5

10

15

20

25

30

35

 

Рис. 4.1. Зміна показників запального процесу в обстежених хворих на 

хронічний некаменевий холецистит під впливом комплексної терапії. 
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Таблиця 4.6 

Зміна показників запального процесу в обстежених хворих на хронічний некаменевий холецистит під впливом 

комплексної терапії (M±m) 

Показни-

ки 

Здорові, 

n=34 

ІІ група, n=44 ІІІ група, n=82 ІV група, n=52 

ІІА група, 

n=22 

ІІБ група, 

n=22 

ІІІА група, 

n=41 

ІІІБ група, 

n=41 

ІVА група, 

n=26 

ІVБ група, 

n=26 

До 

лікув

ання 

Після 

лікув

ання 

До 

лікув

ання 

Після 

лікув

ання 

До 

лікува

ння 

Після 

лікува

ння 

До 

лікува

ння 

Після 

лікува

ння 

До 

лікува

ння 

Після 

лікува

ння 

До 

лікува

ння 

Після 

лікува

ння 

ШОЕ, 

мм/год 

7,0±0,35 

17,37

±0,58 

 

12,88

±0,45 

* 

17,25

±0,55 

 

11,09

±0,43

* 

18,5± 

0,48 

 

12,92±

0,43 

* 

19,3± 

0,50 

 

9,87± 

0,39 

* 

22,5± 

0,74 

 

13,1± 

0,41 

* 

23,5± 

0,76 

 

9,71± 

0,36 

* 

Лейкоцит

и, 10
9
\л 

6,54±0,27 

10,1±

0,24 

 

8,23±

0,21 

* 

10,5±

0,24 

 

7,89±

0,23 

* 

11,2± 

0,19 

 

9,93± 

0,15 

* 

11,8± 

0,19 

 

7,78± 

0,14 

* 

12,6± 

0,35 

 

9,56± 

0,22 

* 

11,6± 

0,35 

 

7,56± 

0,2 

* 

СРБ, мг /л 

2,0±0,2 

17,88

±1,36 

 

10,08

±1,23 

* 

18,02

±1,36 

 

8,16±

1,2 

* 

18,53

±1,42 

 

11,44±

1,18 

* 

18,35±

1,38 

 

7,89± 

1,11 

* 

22,50±

1,50 

 

12,03±

1,15 

* 

22,56±

1,52 

 

7,36± 

1,05 

* 

Примітки: * – різниця статистично значима порівняно з показником до і після лікування (p<0,05);  – різниця 

статистично значима між А і Б групами після лікування (p<0,05);  – різниця статистично значима, порівняно зі 

здоровими (p<0,05). 
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За результатами проведених досліджень встановлено, що 

функціональний стан печінки у хворих усіх груп практично не порушувався: 

не було виявлено цитолітичного чи мезенхімального синдрому, не було 

виявлено зниження синтезуючої функції печінки. Зокрема, у хворих ІІА, ІІІА 

і ІVА груп показники вмісту білірубіну, загального білка в крові, активності 

АлАТ, АсАТ, ЛФ, ГГТП і тимолової проби достовірно не змінилися після 

застосування базової терапії ХНХ (p>0,05) (табл.4.7, 4.8, 4.9). 

Застосування в комплексній терапії препарату Нервохеель сприяло 

помірній позитивній динаміці показників функціонального стану печінки в 

обстежених пацієнтів усіх груп. Зокрема, у хворих на ХНХ на тлі порушення 

циркадного ритму ІІБ групи вміст білірубіну зменшився на 13,2% (р<0,05), 

активність АлАТ – на 14,8% (р<0,05), ГГТП – на 34,72% (р<0,05), показник 

тимолової проби – на 15,7% (р<0,05).  

У хворих на ХНХ на тлі СДВНС ІІІА показники функціонального стану 

стану печінки після курсу базової терапії достовірно не змінювалися 

(p>0,05); у хворих ІІІБ групи при додатковому застосуванні гомеопатичного 

медикаментозного засобу Нервохеель вміст білірубіну зменшився на 14,42% 

(р<0,05), активність АлАТ – на 17,81% (р<0,05), АсАТ – на 21,17% (р<0,05),  

ГГТП – на 13,30% (р<0,05), показник тимолової проби – на 10,6% (р<0,05). У 

хворих на ХНХ на тлі порушення циркадного ритму і СДВНС ІVА групи 

базова терапія також достовірно не змінювала показники функціонального 

стану стану печінки (p>0,05), а застосування в комплексній терапії хворих 

ІVБ групи Нервохеелю супроводжувалося їхньою позитивною динамікою 

(табл. 4.9). Зокрема, спостерігалося достовірне помірне зменшення вмісту 

білірубіну на 27,04% (р<0,05), активності АлАТ – на 33,8% (р<0,05), АсАТ – 

на 21,49% (р<0,05), ГГТП – на 32,57% (р<0,05), показника тимолової проби – 

на 13,72% (р<0,05). 
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Таблиця 4.7 

Динаміка показників функціонального стану печінки в обстежених 

хворих на хронічний некаменевий холецистит ІІ групи на тлі порушення 

циркадного ритму під впливом комплексної терапії (M±m)  

 

 

Примітки: * – різниця статистично значима, порівняно з показником до 

і після лікування (p<0,05);  – різниця статистично значима між А і Б групами 

після лікування (p<0,05);  – різниця статистично значима, порівняно зі 

здоровими (p<0,05). 

 

 

 

 

Показники 

 

 

Здорові, 

n =34  

ІІ група, n=44 

ІІА група, 

n=22 

ІІБ група, 

n=22 

До 

лікуванн

я 

Після 

лікуванн

я 

До 

лікуванн

я 

Після 

лікуванн

я 

Загальний білок, г/л 76,2± 

1,21 

71,8± 

1,12 

73,4± 

1,15 

72,2± 

1,14 

74,1± 

1,16 

Загальний білірубін,  

мкмоль/л 
14,50 

0,60 

16,78± 

0,48 

15,97 

0,46 

16,88± 

0,52 

14,91 

0,43* 

АлАТ,  

мкмоль/л•год 
24,0 

1,34 

30,63± 

1,02 

29,48 

0,87 

30,45± 

0,98 

26,53 

0,82* 

АсАТ,  

мкмоль/л•год 
26,06 

1,47 

25,48± 

1,32 
25,23 

1,12 

25,74± 

1,36 
25,12 

1,15 

ЛФ, ммоль/л•год 82,06 

1,34 

84,63±4,

62 
83,724,

28 

84,35±4,

56 
82,344,

59 

ГГТП,  

ммоль/л•год 
25,05 

1,47 

35,32± 

0,91 

32,56 

0,9 

35,72± 

0,93 

27,14 

0,85* 

Тимолова проба, од. 2,37 

0,20 

2,59± 

0,16 
2,48 

0,14 

2,65± 

0,18 

2,29 

0,13* 
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Таблиця 4.8 

Динаміка показників функціонального стану печінки в обстежених 

хворих на хронічний некаменевий холецистит ІІІ групи на тлі 

соматоформної дисфункції вегетативної нервової системи під впливом 

комплексної терапії (M±m) 

 

 

 

Показники 

 

 

Здорові, 

n=34  

ІІІ група, n=82 

ІІІА група, 

n=41 

ІІІБ група, 

n=41 

До 

лікуванн

я 

Після 

лікуванн

я 

До 

лікування 

Після 

лікуванн

я 

Загальний білок, г/л 76,2± 

1,21 

69,4± 

1,05 

71,1± 

1,11 

68,6± 

1,05 

73,78± 

1,12 

Загальний білірубін,  

мкмоль/л 
14,50 

0,60 

18,03± 

0,37 

16,59 

0,42 

18,09± 

0,39 

15,81 

0,42* 

АлАТ,  
мкмоль/л•год 

24,0 

1,34 

32,42± 

0,64 

30,42 

0,83 

32,54± 

0,66 

27,62 

0,79* 

АсАТ,  
мкмоль/л•год 

26,06 

1,47 

31,72± 

1,05 

26,84 

1,17* 

31,54± 

1,07 

26,03 

1,09* 

ЛФ, ммоль/л•год 85,06 

1,34 

90,21± 

3,37 
87,23 

3,13 

90,29± 

3,37 

86,87 

3,04 

ГГТП,  

ммоль/л•год 
25,05 

1,47 

31,73± 

0,93 

30,15 

0,89 

31,51± 

0,9 

27,81 

0,89* 

Тимолова проба, од. 2,37 

0,20 

2,46± 

0,13 
2,53 

0,14 

2,50± 

0,13 
2,26 

0,13 

Примітки: * – різниця статистично значима порівняно з показником до 

і після лікування (p<0,05);  – різниця статистично значима між А і Б групами 

після лікування (p<0,05);  – різниця статистично значима порівняно зі 

здоровими (p<0,05). 
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Таблиця 4.9 

Показники функціонального стану печінки в обстежених хворих на 

хронічний некаменевий холецистит  IV групи тлі порушення циркадного 

ритму та соматоформної дисфункції вегетативної нервової системи під 

впливом комплексної терапії (M±m) 

 

 

 

Показники 

 

 

Здорові, 

n=34  

ІV група, n=52 

ІVА група, 

n=26 

ІVБ група, 

n=26 

До 

лікуванн

я 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікуванн

я 

Загальний білок, г/л 76,2±1,2

1 

69,7±1,0

4 

71,3±1,14 70,3±1,07 73,9±1,1

6 

Загальний білірубін,  

мкмоль/л 
14,500,

60 

19,15±0,

30 

16,820,4

3* 

19,03±0,2

8 

14,980,

38* 

АлАТ,  

мкмоль/л•год 

24,01,3

4 

33,81±0,

58 

26,820,6

9* 

34,03±0,6

 

25,440,

61* 

АсАТ,  

мкмоль/л•год 

26,061,

47 

30,47±1,

22 

26,221,0

3* 

30,59±1,2

4 

25,180,

98* 

ЛФ, ммоль/л•год 85,06 

1,34 

85,99±4,

45 
85,464,2 86,31±4,4

7 
84,894,

18 

ГГТП,  

ммоль/л•год 
25,051,

47 

35,27±0,

82 

33,68 
0,81 

35,53±0,8

4 

26,80,7

6* 

Тимолова проба, од. 
2,370,2

0 

2,53±0,1

5 
2,490,13 2,57±0,15 2,260,1

2* 

Примітки: * – різниця статистично значима порівняно з показником до 

і після лікування (p<0,05);  – різниця статистично значима між А і Б групами 

після лікування (p<0,05);  – різниця статистично значима порівняно зі 

здоровими (p<0,05). 
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Таким чином, на основі отриманих результатів дослідження можна 

вважати, що включення в комплексну терапію хворих на ХНХ, що перебігає 

на тлі порушення циркадного ритму і СДВНС, гомеопатичного препарату 

Нервохеель супроводжується помірним гепатопротекторним ефектом, що 

може мати профілактичний ефект щодо порушення функції печінки при 

наступних загострення ХНХ та застосування антибіотикотерапії. 

Оцінюючи ліпідний профіль крові, встановлено, що вміст загального 

холестерину після курсу базової терапії у хворих на ХНХ на тлі порушення 

циркадного ритму ІІА групи, на тлі СДВНС ІІІА групи і на тлі порушення 

циркадного ритму та СДВНС ІVА групи зменшився на 5,22% (р>0,05), на 

4,35% (р>0,05), на 5,37% (р>0,05);   ТГ – на 8,52% (р>0,05), на 7,48% (р>0,05), 

на 6,33% (р>0,05);  вміст ЛПНГ – на 4,09% (р>0,05), на 6,76% (р>0,05), на 

9,24% (р>0,05);  тоді як вміст ЛПВГ підвищився на 5,04% (р>0,05), на 0,71% 

(р>0,05), на 8,49% (р>0,05) (табл. 4.10). 

Застосування в комплексній терапії препарату Нервохеель сприяло 

більш вираженій позитивній динаміці показників ліпідограми в обстежених 

пацієнтів усіх груп. Зокрема, вміст загального холестерину у хворих на ХНХ 

на тлі порушення циркадного ритму ІІБ групи, на тлі СДВНС ІІІБ групи і на 

тлі порушення циркадного ритму та СДВНС ІVБ групи зменшився на 11,9% 

(р<0,05), на 10,82% (р<0,05), на 11,91% (р<0,05); ТГ – на 23,84% (р<0,05), на 

10,79% (р<0,05), на 22,7% (р<0,05); ЛПНГ – на 21,29% (р<0,05), на 13,45 

(р>0,05), на 19,6% (р<0,05); тоді як вміст ЛПВГ підвищився на 12,17% 

(р<0,05), на 1,49% (р<0,05), на 23,9% (р<0,05). Отримані нами результати 

помірного гіполіпідемічного ефекту комплексної терапії із застосуванням 

препарату Нервохеель можна пояснити його нормалізуючим впливом на 

метаболічні процеси в цілому. 



Таблиця 4.10 

Зміна показників ліпідограми в обстежених хворих на хронічний некаменевий холецистит під впливом комплексної 

терапії (M±m) 

Примітки: * – різниця статистично значима порівняно з показником до і після лікування (p<0,05);  – різниця 

статистично значима між А і Б групами після лікування (p<0,05);  – різниця статистично значима порівняно зі здоровими 

(p<0,05). 

 

 

Показники 

 

 

Здорові, 

n=34 

ІІ група, n=44 ІІІ група, n=82 ІV група, n=52 

ІІА група, 

n=22 

ІІБ група, 

n=22 

ІІІА група, 

n=41 

ІІІБ група, 

n=41 

ІVА група, 

n=26 

ІVБ група, 

n=26 
До 

ліку-

вання 

Після 

ліку-

вання 

До 

ліку-

вання 

Після 

ліку-

вання 

До 

ліку-

вання 

Після 

ліку-

вання 

До 

ліку-

вання 

Після 

ліку-

вання 

До 

ліку-

вання 

Після 

ліку-

вання 

До 

ліку-

вання 

Після 

ліку-

вання 

ЗХ, 

ммоль/л 
4,41 

0,24 

5,21 

0,17 

4,98 

0,16 

5,17

0,13 

4,62 

0,13* 

5,04

0,17 

4,83 

0,17 

5,02 

0,11 

4,53 

0,14* 

5,30 

0,19 

5,03 

0,17 

5,26 

0,12 

4,7 

0,15* 

ТГ, 

ммоль/л 
1,27 

0,09 

1,91 

0,09 

1,76 

0,08 

1,87

0,06 

1,51 

0,05* 

1,58

0,1 

1,47 

0,09 

1,54 

0,04 

1,39 

0,06* 

2,35 

0,12 

2,21 

0,08 

2,27 

0,05 

1,85 

0,05* 

ЛПВГ, 

ммоль/л 
1,44 

0,13 

1,19 

0,04 

1,25 

0,04 

1,15

0,05 

1,29 

0,03* 

1,4 

0,04 

1,41 

0,04 

1,34 

0,07 

1,36 

0,06 

1,06 

0,05 

1,15 

0,05 

0,92 

0,03 

1,14 

0,04* 

ЛПНГ, 

ммоль/л 

2,52± 

0,19 
3,82 

0,18 

3,67 

0,15 

3,76

0,08 

3,1 

0,07* 

3,16

0,11 

2,96 

0,11 

3,12 

0,12 

2,75 

0,1* 

3,90 

0,11 

3,57 

0,12 

3,96 

0,16 

3,31 

0,11* 



 

Після застосування в комплексній терапії препарату Нервохеель 

відзначалися позитивні зміни з боку вуглеводного обміну (табл. 4.11): 

зокрема, вміст глюкози натще зменшився у хворих ІІБ, ІІІБ і IVБ груп на 

5,9% (р<0,05), 10,4% (р<0,05) і 20% (р<0,05) відповідно, тоді як базова 

терапія ХНХ вірогідно не змінювала вмісту глюкози в крові натще (р>0,05). 

 

Таблиця 4.11 

Динаміка вмісту глюкози у плазмі крові обстежених хворих на 

хронічний некаменевий холецистит під впливом комплексної терапії 

(M±m) 

Примітки: * – достовірність відмінності до і після лікування;  – 

достовірність відмінності від здорових (p<0,05). 

Встановлено, що застосування в комплексній терапії препарату 

Нервохеель сприяло позитивній динаміці вмісту мелатоніну в крові 

обстежених хворих усіх груп на ХНХ на тлі порушення циркадного ритму і 

СДВНС (табл. 4.12). Зокрема, у хворих на ХНХ на тлі порушення циркадного 

ритму ІІБ групи вміст мелатоніну збільшився на 23,3% (p<0,05), чого не 

відзначалося у хворих ІІА, які приймали тільки базову терапію. 

Групи 

хворих 

Розподіл груп, 

залежно від 

протоколу лікування 

До  

лікування  

Після 

лікування  

Р  

(до-після) 

ІІ група, n=44 ІІА група, n=22 5,180,12 4,980,12 0.245 

ІІБ група, n=22 5,240,1 4,920,08 0.032* 

ІІІ група, n=82 ІІІА група, n=41 5,470,18 5,250,17 0.377 

ІІІБ група, n=41 5,410,14 4,900,14 0.012* 

ІV група, n=52 ІV група, n=26 5,840,19 5,940,23 0.739 

ІV Б група, n=26 5,310,15 4,910,12 0.042* 

Здорові, n=34 4,650,10 
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Таблиця 4.12 

Динаміка вмісту мелатоніну у крові обстежених хворих на хронічний 

некаменевий холецистит  ІІ групи на тлі порушення циркадного ритму 

під впливом комплексного лікування (M±m) 

Примітки:  – достовірність відмінності від здорових, (p<0,05); * – 

достовірність відмінності до і після лікування. 

У хворих на ХНХ на тлі СДВНС ІІІ Б групи після курсу комплексної 

терапії з застосуванням препарату Нервохеель вміст мелатоніну збільшився 

на 13,8% (p<0,05) (табл. 4.13), тоді як у хворих ІІІА групи, які приймали 

тільки базову терапію, достовірних змін не відзначалося (р>0,05). 

Застосування в комплексній терапії препарату Нервохеель у хворих на 

ХНХ на тлі порушення циркадного ритму і СДВНС ІVБ групи сприяло 

позитивній динаміці вмісту мелатоніну в крові з його збільшенням на 47,4% 

(p<0,05), наближаючись до рівня в здорових, чого не відзначалося у хворих 

ІVА групи, які приймали тільки базову терапію (табл. 4.14, рис. 4.2). 

 

 

 

 

Показники 

 

 

Здорові, 

n=34 

ІІ група, n=44 

ІІА група, 

n=22 

ІІБ група, 

 n=22 

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

Мелатонін, 

пг/мл 

53,8± 

0,72 

37,5± 

0,9  

40,8 

0,93 

39,1± 

0,94 

48,2 

0,95 

р - 0,014 0,0001* 
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Таблиця 4.13 

Динаміка вмісту мелатоніну в крові обстежених хворих на хронічний 

некаменевий холецистит ІІІ групи на тлі соматоформної дисфункції 

вегетативної нервової системи (M±m) 

 

Примітки:  – достовірність відмінності від здорових, (p<0,05); * – 

достовірність відмінності до і після лікування.  

Таблиця 4.14 

Динаміка вмісту мелатоніну в крові обстежених хворих на хронічний 

некаменевий холецистит IV групи на тлі порушення циркадного ритму і 

соматоформної дисфункції вегетативної нервової системи 

під впливом комплексного лікування (M±m) 

Показники Здорові,  

n=34 

ІV група, n=52 

ІVА група, 

 n =26 

ІV Б група, 

 n =26 

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

Мелатонін, 

пг/мл 

53,8± 

0,72 

31,1± 

1,12 

34,8 

1,12 

32,5± 

1,14 

47,9 

1,11 

р  0,024* 0,0001* 

Примітки:  – достовірність відмінності від здорових, (p<0,05); * – 

достовірність відмінності до і після лікування. 

Показники Здорові,  

n=34 

ІІІ група, n=82 

ІІІА група, 

 n=41 

ІІІБ група, 

 n=41 

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

Мелатонін, 

пг/мл 

53,8±0,72 47,3± 

1,13 

48,3 

1,12 

45,5± 

1,07 

51,8 

1,11 

Р*  0,531 0,0001* 
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 Рис. 4.2 Порівняльний вплив базової і комплексної терапії на вміст 

мелатоніну в крові обстежених хворих на хронічний некаменевий холецистит 

на тлі порушення циркадного ритму і соматоформної дисфункції 

вегетативної нервової системи. 

Примітки: (p<0,05); * – достовірність відмінності до і після лікування. 

Отже застосування в комплексній терапії хворих на ХНХ на тлі 

порушення циркадного ритму і СДВНС сприяло потенціюванню 

протизапального ефекту базової терапії, що проявлялося більш вираженим 

зменшенням показників запального процесу, таких як ШОЕ, лейкоцитозу і 

вмісту С-реактивного білка в крові, як чутливого неспецифічного маркера 

запалення. Виявлена більш виражена динаміка вмісту мелатоніну в крові 

хворих на хронічний некаменевий холецистит на тлі порушення циркадного 

ритму і СДВНС, які лікувалися за протоколом Б із застосуванням 

гомеопатичного препарату Нервохеель, на відміну від хворих, які лікувалися 

за протоколом А з застосуванням базової терапії, що може бути зумовлено 

дією речовин рослинного та мінерального походження, які входять до складу 
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застосованого препарату. Збереження зниженого вмісту мелатоніну у хворих 

на ХНХ, в яких відзначався дисбаланс вегетативної нервової системи, може, 

на наш погляд, несприятливо впливати на подальший перебіг як основного 

захворювання, так і СДВНС. 

 

4.3. Зміни показників з боку серцево-судинної системи і клінічних 

проявів соматоформної дисфункції вегетативної нервової системи під 

впливом комплексної терапії 

На основі результатів проведених досліджень встановлено, що після 

застосування в комплексній терапії препарату Нервохеель виявлена 

позитивна динаміка з боку показників серцево-судинної системи (АТ і ЧСС) 

у хворих всіх груп на відміну від тих пацієнтів, які приймали тільки базову 

терапію. Встановлено, що у хворих на ХНХ на тлі порушення циркадного 

ритму ІІБ групи офісні показники САТ і ДАТ зменшилися 13% і 14,7% 

відповідно (р<0,05), ЧСС – на 13,7% (р<0,05), тоді як ці показники у хворих 

ІІА групи достовірно не змінювалися (р>0,05), (табл. 4.15, рис. 4.3). Причому 

показники САТ, ДАТ і ЧСС після лікування у хворих ІІБ групи достовірно не 

відрізнялися від здорових, тоді як у хворих ІІА групи вони перевищували 

такі у здорових на 11,9%, 20,9%  і 24,9% відповідно (р<0,05). 

Після застосування в комплексній терапії препарату Нервохеель 

виявлена позитивна динаміка з боку показників серцево-судинної системи 

(АТ і ЧСС) у хворих всіх груп, на відміну від тих пацієнтів, які приймали 

тільки базову терапію. Встановлено, що у хворих на ХНХ на тлі порушення 

циркадного ритму ІІБ групи офісні показники САТ і ДАТ зменшилися 13% і 

14,7% відповідно (р<0,05), ЧСС – на 13,7% (р<0,05), тоді як ці показники у 

хворих ІІА групи достовірно не змінювалися (р>0,05) (табл. 4.15). Причому 

показники САТ, ДАТ і ЧСС після лікування у хворих ІІБ групи достовірно не 
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відрізнялися від здорових, тоді як у хворих ІІА групи вони перевищували 

такі в здорових на 11,9%, 20,9%  і 24,9% відповідно (р<0,05). 

 

Таблиця 4.15 

Динаміка офісних показників САТ, ДАТ і частоти серцевих скорочень в 

обстежених хворих на хронічний некаменевий холецистит ІІ групи на тлі 

порушення циркадного ритму під впливом комплексного лікування 

(M±m) 

* – різниця статистично значима порівняно з показником до і після 

лікування (p<0,05);  – різниця статистично значима між А і Б групами після 

лікування (p<0,05);  – різниця статистично значима, порівняно зі здоровими 

(p<0,05). 

У хворих на ХНХ на тлі СДВНС ІІІБ групи також більш виражено 

змінювалися АТ і ЧСС порівняно з хворими ІІІА групи: зокрема, показники 

САТ і ДАТ зменшилися 6,4% і 10,6% відповідно (р<0,05), ЧСС – на 19% 

(р<0,05),тоді як ці показники у хворих ІІІА групи достовірно не змінювалися 

(р>0,05) (табл. 4.16). Причому показники САТ, ДАТ і ЧСС після лікування у 

хворих ІІБ групи достовірно не відрізнялися від здорових, тоді як у хворих 

 

 

Показники 

 

 

Здорові, 

n=34 

ІІ група, n =44 

ІІА група, 

n=22 

ІІБ група, 

n=22 

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

САТ, 

мм.рт.ст. 
117,5±2,3 136,6±2,6 

131,5± 

2,9 
138,2±2,6 

122,3± 

2,6* 

ДАТ, 

мм.рт.ст. 

71,9± 

1,3 

86,9± 

2,7 

84,3± 

2,1 

87,5± 

2,7 
76,3± 

1,5* 

ЧСС, уд/хв. 71,8± 

1,5 

89,7± 

2,4 

86,4± 

2,1 

88,9± 

2,4 
78,2± 

1,9* 
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ІІА групи вони перевищували такі у здорових на 4,9%, 11,4% і 20,6% 

відповідно (р<0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.3 Динаміка офісних показників САТ, ДАТ і частоти серцевих 

скорочень в обстежених хворих на хронічний некаменевий холецистит на тлі 

порушення циркадного ритму під впливом комплексного лікування. 

Примітка: * – різниця статистично значима в підгрупі при порівнянні 

результатів до і після лікування (p<0,05). 

У хворих на ХНХ на тлі СДВНС ІVБ групи також більш виражено 

змінювалися АТ і ЧСС порівняно з хворими ІVА групи: зокрема, показники 

САТ і ДАТ зменшилися 12,9% і 19,7% відповідно (р<0,05), ЧСС – на 23% 

(р<0,05), тоді як ці показники у хворих ІVА групи достовірно не змінювалися 

(р>0,05) (табл. 4.17). Причому показники САТ, ДАТ і ЧСС після лікування у 

хворих ІVБ групи достовірно не відрізнялися від здорових, тоді як у хворих 

ІVА групи вони перевищували такі у здорових на 14,5%, 15,9%  і 33,7% 

відповідно (р<0,05). 
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Отже найбільш виражена позитивна динаміка офісних показників САТ, 

ДАТ і ЧСС у хворих на ХНН за наявності в них порушень балансу 

вегетативної нервової системи відзначалася після курсу комплексного 

лікування з додатковим використанням препарату Нервохеель порівняно з 

базовою терапією (див. рис. 4.3). Такі результати ми пояснюємо 

опосередкованим антигіпертензивним ефектом препарату Нервохеель через 

вплив на вегетативну регуляцію. 

 

Таблиця 4.16 

Динаміка офісних показників САТ, ДАТ і частоти серцевих скорочень в 

обстежених хворих на хронічний некаменевий холецистит ІІІ групи на 

тлі соматоформної дисфункції вегетативної нервової системи під 

впливом комплексного лікування (M±m) 

 

* – різниця статистично значима порівняно з показником до і після 

лікування (p<0,05);  – різниця статистично значима між А і Б групами після 

лікування (p<0,05);  – різниця статистично значима порівняно зі здоровими 

(p<0,05). 

Показники Здорові, 

n=34 

ІІІ група, n=82 

ІІІА група, 

n=41 

ІІІБ група, 

n=41 

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

САТ, 

мм.рт.ст. 
117,5±2,3 126,4±3,2 

123,3± 

2,8 
127,2±3,2 

119,6± 

1,8* 

ДАТ, 

мм.рт.ст. 

71,9± 

1,3 

81,8± 

2,4 

80,1± 

2,0 

82,6± 

2,4 

74,7± 

1,8* 

ЧСС, уд/хв. 71,8± 

1,5 

90,2± 

3,3 

86,6± 

2,5 

90,8± 

3,3 
76,3± 

1,8* 
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Таблиця 4.17 

Динаміка офісних показників САТ, ДАТ і частоти серцевих скорочень у 

обстежених хворих на хронічний некаменевий холецистит на тлі 

порушення циркадного ритму та соматоформної дисфункції 

вегетативної нервової системи під впливом комплексного лікування 

(M±m) 

 

Показники Здорові, 

n=34 

ІV група, n=52 

ІVА група, 

n=26 

ІVБ група, 

n=26 

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

САТ, 

мм.рт.ст. 

117,5±2,

3 
138,8±5,8 

134,5± 

4,5 
139,8±5,8 

123,8± 

2,5* 

ДАТ, 

мм.рт.ст. 

71,9± 

1,3 

89,1± 

3,3 

83,3± 

2,4 

89,9± 

3,3 
75,1± 

1,9* 

ЧСС, уд/хв. 71,8± 

1,5 

96,0± 

3,5 

91,7± 

3,2 

95,2± 

3,5 
77,4± 

2,0* 

* – різниця статистично значима порівняно з показником до і після 

лікування (p<0,05);  – різниця статистично значима між А і Б групами після 

лікування (p<0,05);  – різниця статистично значима порівняно зі здоровими 

(p<0,05). 

Провівши оцінку якості сну за таблицями А.М. Вейна (1998) в 

обстежених хворих на хронічний некаменевий холецистит на тлі порушення 

циркадного ритму і СДВНС після курсу лікування, встановлено, що базова 

терапія достовірно не впливала на його характеристики, і кількість легких і 

значних порушень сну достовірно не змінилися у хворих ІІА, ІІІА і  ІVА груп 

(табл. 4.18, рис. 4.4).  



Таблиця 4.18 

Динаміка якості сну за таблицями А.М. Вейна (1998) в обстежених хворих на хронічний некаменевий холецистит 

на тлі порушення циркадного ритму і соматоформної дисфункції вегетативної нервової системи  

під впливом комплексного лікування, n (%) 

Показники ІІ група, n =44 ІІІ група, n=82 ІV група, n=52 

ІІА група, 

n=22 

ІІБ група, 

n=22 

ІІІА група, 

n=41 

ІІІБ група, 

n=41 

ІVА група, 

n=26 

ІVБ група, 

n=26 

До 

лікува

ння 

Після 

лікува

ння 

До 

лікув

ання 

Після 

лікува

ння 

До 

лікува

ння 

Після 

лікува

ння 

До 

лікува

ння 

Після 

лікува

ння 

До 

лікува

ння 

Після 

лікува

ння 

До 

лікува

ння 

Після 

лікува

ння 

Норма  

(>22 балів) 
4,5% 9,1% 9,1% 

50,0%

* 
70,7% 75,6% 75,6% 

95,1%

* 
7,7% 11,5% 3,8% 

76,9%

* 

Легкі 

порушення 

(18-22 бали) 

63,6% 63,6% 59,1% 
40,9%

* 
19,5% 17,1% 17,1% 

4,9%*

 
50% 50% 53,8% 

15,4%

* 

Значні 

порушення 

(<18 балів) 

31,8% 27,3% 31,8% 
9,1%*

 
9,8% 7,3% 7,3% 0 42,3% 38,5% 46,2% 

7,7%*

 

Примітки: * – різниця статистично значима порівняно з показником до і після лікування (p<0,05);  – різниця 

статистично значима між А і Б групами після лікування (p<0,05). 
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Рис. 4.4 Динаміка якості сну за таблицями А.М. Вейна (1998) в 

обстежених хворих на хронічний некаменевий холецистит на тлі порушення 

циркадного ритму і соматоформної дисфункції вегетативної нервової 

системи під впливом комплексного лікування. 

Примітки: * – різниця статистично значима порівняно з показником до 

і після лікування (p<0,05);  – різниця статистично значима між А і Б групами 

після лікування (p<0,05). 

 

Після курсу комплексного лікування з додатковим використанням 

препарату Нервохеель, порівняно з базовою терапією відзначалося 

достовірне зменшення кількості хворих, які продовжували скаржитися на 

певні зміни з боку сну. Зокрема, у хворих ІІБ групи число хворих із легкими 

порушеннями сну зменшилося з 59,1% до 40,9%, зі значними порушеннями 

сну – із 31,8% до 9,1%, тоді як число хворих із нормальним сном навпаки 

зросло до 50,0%, порівняно з 9,1% у вихідному стані. У хворих ІІІБ групи 

число хворих із легкими порушеннями сну зменшилося з 17,1% до 4,9%, зі 
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значними порушеннями сну – із 7,3% до 0%, тоді як число хворих із 

нормальним сном навпаки зросло до 95,1%, порівняно з 75,6% у вихідному 

стані. У хворих ІVБ групи число хворих із легкими порушеннями сну 

зменшилося з 53,8% до 15,4%, зі значними порушеннями сну – із 46,2% до 

7,7%, тоді як число хворих із нормальним сном навпаки зросло до 76,9%, 

порівняно з 3,8% у вихідному стані. 

 

4.4. Динаміка клінічних проявів соматоформної дисфункції 

вегетативної нервової системи у хворих на хронічний некаменевий 

холецистит під впливом комплексної терапії 

Проаналізувавши динаміку нормалізації індекса Вейна (табл. 4.19, рис. 

4.5), можна зробити висновок, що додавання до базової терапії комплексного 

гомеопатичного препарату Нервохеель достовірно значніше зменшує 

кількість ознак вегетативної дисфункції. Так, у групах ІІА, ІІІА та ІVА індекс 

Вейна знизився у 2,06; 2,16 та 2,23 раза відповідно, порівняно з групами ІІБ, 

ІІІБ та ІVБ. 

 

 

Таблиця 4.19 

Динаміка показників індексів Вейна в обстежених хворих на хронічний 

некаменевий холецистит на тлі порушення циркадного ритму і 

соматоформної дисфункції вегетативної нервової системи 

під впливом комплексного лікування (M±m) 

 

Наявність ознак 

вегетативної 

дисфункції (згідно 

опитувальника А.М. 

Вейна, 2000 р.), бали 

Здоро

ві,  

n=34 

ІІ група, n=44 ІІІ група, n=82 ІV група, n=52 

ІІА 

група, 

 n=22 

ІІБ 

група, 

 n=22 

ІІІА 

група, 

 n=41 

ІІІБ 

група, 

 n=41 

ІVА 

група, 

 n=26 

ІV Б 

група, 

 n=26 
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Продовження табл. 4.19 

Примітки: * – різниця статистично значима порівняно з показником до 

і після лікування (p<0,05);  – різниця статистично значима між А і Б групами 

після лікування (p<0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.5 Динаміка показників індексів Вейна в обстежених хворих на 

хронічний некаменевий холецистит на тлі порушення циркадного ритму і 

соматоформної дисфункції вегетативної нервової системи під впливом 

комплексного лікування. 

Примітки: * – різниця статистично значима, порівняно з показником до 

і після лікування (p<0,05);  – різниця статистично значима між А і Б групами 

після лікування (p<0,05). 
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 Після застосування базової терапії ХНХ достовірне зменшення індексу 

Кердо спостерігалося лише в групі ІVА (табл. 4.20, рис. 4.6). У той час, як у 

групах ІІБ, ІІІБ та ІVБ цей показник знизився в 2,08; 1,38 та 3,25 раза 

відповідно і достовірно відрізнявся від такого у групах ІІА, ІІІА та ІVА після 

лікування – у 1,87; 1,28 та 2,55 разів відповідно, що також вказує на 

доцільність застосування Нервохеелю з метою нормалізації функції ВНС у 

пацієнтів, що страждають на ХНХ. 

Таблиця 4.20 

Динаміка показників індексів Кердо в обстежених хворих на хронічний 

некаменевий холецистит на тлі порушення циркадного ритму і 

соматоформної дисфункції вегетативної нервової системи 

під впливом комплексного лікування (M±m) 

 

Примітки: * – різниця статистично значима порівняно з показником до 

і після лікування (p<0,05);  – різниця статистично значима між А і Б групами 

після лікування (p<0,05). 

Індекс Кердо (ВІ) Здоро

ві,  

n=34 

ІІ група, n=44 ІІІ група, n=82 ІV група, n=52 

ІІА 

група, 

 n=22 

ІІБ 

група, 

 n=22 

ІІІА 

група, 

 n=41 

ІІІБ 

група, 

 n=41 

ІVА 

група, 

 n=26 

ІV Б 

група, 

 n=26 

До лікування 1,03±

0,07 

5,92±

0,16 

6,04±

0,16 

2,47±

0,15 

2,55±0,

15 

8,87±

0,53 

9,09±

0,53 

Після лікування 5,44±

0,15 

2,91±

0,09* 

2,37±

0,11 

1,85±0,

07* 

7,13±

0,34* 

2,8±0,

12* 
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Рис. 4.6 Динаміка показників індексів Кердо в обстежених хворих на 

хронічний некаменевий холецистит на тлі порушення циркадного ритму і 

соматоформної дисфункції вегетативної нервової системи під впливом 

комплексного лікування. 

Примітки: * – різниця статистично значима порівняно з показником до 

і після лікування (p<0,05);  – різниця статистично значима між А і Б групами 

після лікування (p<0,05). 

Комплексна терапія з застосуванням гомеопатичного препарату 

використанням препарату Нервохеель у хворих на хронічний некаменевий 

холецистит на тлі порушення циркадного ритму та СДВНС сприяла 

позитивній динаміці щодо балансу симпатичної і парасимпатичної нервової 

системи (табл. 4.21, 4.22, 4.23), зокрема у більшості хворих, в яких 

відзначалися об’єктивні та суб’єктивні ознаки переважання тонусу 

симпатичної складової ВНС, частота їхніх проявів значно зменшилася, а у 

меншості хворих, в яких відзначалися ознаки переважання тонусу 
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парасимпатичної складової вегетативної нервової системи, частота їхніх 

проявів також значно зменшилася до поодиноких клінічних ознак, що 

поліпшило якість життя таких пацієнтів. 

Таблиця 4.21 

Динаміка об’єктивних та суб’єктивних ознак переважання тонусу 

симпатичного та парасимпатичного відділів вегетативної нервової 

системи у хворих на хронічний некаменевий холецистит на тлі 

порушення циркадного ритму після проведеного комплексного 

лікування, n (%) 

 

 

 

 

Показники 

 

 

Здоро

ві, 

n=34 

ІІ група, n=44 

ІІА група, 

n=22 

ІІБ група, 

n=22 

До 

ліку-

вання 

Після 

ліку-

вання 

До 

ліку-

вання 

Після 

лікув

ання 

Об’єктивні ознаки переважання тонусу 

парасимпатичного відділу ВНС 
0,0% 4,5% 4,5% 9,1% 4,5% 

Об’єктивні ознаки переважання тонусу 

симпатичного відділу ВНС 
0,0% 81,8% 

72,7%

 

86,4%

 

36,4%

* 

Суб’єктивні ознаки переважання 

тонусу парасимпатичного відділу ВНС 
0,0% 4,5% 4,5% 4,5% 0,0% 

Суб’єктивні ознаки переважання 

тонусу симпатичного відділу ВНС 
0,0% 81,8% 

68,2%

* 

90,9%

 

40,9%

* 

Примітки: * – різниця статистично значима порівняно з показником до 

і після лікування (p<0,05);  – різниця статистично значима між А і Б групами 

після лікування (p<0,05);  – різниця статистично значима порівняно зі 

здоровими (p<0,05). 
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Таблиця 4.22 

Динаміка об’єктивних та суб’єктивних ознак переважання тонусу 

симпатичного та парасимпатичного відділів вегетативної нервової 

системи у хворих на хронічний некаменевий холецистит на тлі 

соматоформної дисфункції вегетативної нервової системи після 

проведеного комплексного лікування, n (%) 

 

 

 

Показники 

 

 

Здорові, 

n=34 

ІІІ група, n=82 

ІІІА група, 

n=41 

ІІІБ група, 

n=41 

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

Об’єктивні ознаки 

переважання тонусу 

парасимпатичного 

відділу ВНС 

0,0% 17,1% 14,6% 21,9% 9,8%* 

Об’єктивні ознаки 

переважання тонусу 

симпатичного відділу 

ВНС 

0,0% 63,4% 56,1% 65,9% 29,3%* 

Суб’єктивні ознаки 

переважання тонусу 

парасимпатичного 

відділу ВНС 

0,0% 12,2% 9,8% 14,6% 4,9% 

Суб’єктивні ознаки 

переважання тонусу 

симпатичного відділу 

ВНС 

0,0% 61,9% 56,1% 63,4% 26,9%* 

Примітки: * – різниця статистично значима порівняно з показником до 

і після лікування (p<0,05);  – різниця статистично значима між А і Б групами 

після лікування (p<0,05);  – різниця статистично значима порівняно зі 

здоровими (p<0,05). 
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Таблиця 4.23 

Динаміка об’єктивних та суб’єктивних ознак переважання тонусу 

симпатичного та парасимпатичного відділів вегетативної нервової 

системи у хворих на хронічний некаменевий холецистит на тлі 

порушення циркадного ритму та соматоформної дисфункції 

вегетативної нервової системи після проведеного комплексного 

лікування, n (%) 

Показники Здорові, 

n=34 

ІV група, n=52 

ІVА група, 

n=26 

ІVБ група, 

n=26 

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

Об’єктивні ознаки 

переважання тонусу 

парасимпатичного 

відділу ВНС 

0,0% 7,7% 7,7% 7,7% 3,8% 

Об’єктивні ознаки 

переважання тонусу 

симпатичного відділу 

ВНС 

0,0% 88,5% 80,8% 92,3% 38,5%* 

Суб’єктивні ознаки 

переважання тонусу 

парасимпатичного 

відділу ВНС 

0,0% 3,8% 3,8% 7,7% 3,8% 

Суб’єктивні ознаки 

переважання тонусу 

симпатичного відділу 

ВНС 

0,0% 46,2% 42,3% 53,8% 26,9%* 

Примітки: * – різниця статистично значима, порівняно з показником до 

і після лікування (p<0,05);  – різниця статистично значима між А і Б групами 

після лікування (p<0,05); – різниця статистично значима порівняно зі 

здоровими (p<0,05).  
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Отже за результатами проведених досліджень встановлено, що 

найбільш виражена позитивна динаміка офісних показників САТ, ДАТ і ЧСС 

у хворих на ХНН за наявності у них порушень балансу вегетативної нервової 

системи відзначалася після курсу комплексного лікування з додатковим 

використанням препарату Нервохеель, порівняно з базовою терапією, що 

можна пояснити опосередкованим антигіпертензивним ефектом препарату 

Нервохеель через вплив на вегетативну регуляцію нервової системи. Після 

курсу комплексного лікування з додатковим використанням препарату 

Нервохеель відзначалося достовірне зменшення числа хворих зі значними та 

легкими порушеннями, тоді як число хворих із нормальним сном навпаки 

зросло, порівняно з базовою терапією хворих. Це супроводжувалося більш 

вираженим, порівняно з базовою терапією, зменшенням індексів Вейна і 

Кердо, які характеризують співвідношення симпатичної і парасимпатичної 

ланок вегетативної нервової системи, і наближенням їх до здорових осіб. 

 

Матеріали розділу опубліковані в праці: 

1. Павловський С.А. Ефективність застосування комплексного 

гомеопатичного препарату та фітоконцентрату у хворих на хронічний 

холецистит//Світ біології та медицини. – 2016. – №1(55). 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

Загальновідомо, що гомеостатична функція цілісного організму 

забезпечується одночасною дією багатьох складноорганізованих механізмів 

регуляції, при чому одним із найважливіших механізмів є вегетативна 

регуляція фізіологічних функцій, так як саме вона забезпечує функціональну 

та морфологічну взаємодію в організмі [76]. Як відомо, однією з 

найважливіших умов роботи складної багаторівневої системи є врегульована 

робота підсистем, а дискоординація та неузгодженість серед зв'язків 

підсистеми якраз і призводить до виникнення органічної чи функціональної 

патології [166]. Саме симпатична та парасимпатична регуляція забезпечує 

своєчасну активацію захисних функцій та координує їхню реалізацію [165]. 

За умови появи розладів регуляторних процесів вегетативної нервової 

системи виникає високий ризик розвитку хронічних захворювань, у тому 

числі і хронічних запальних захворювань жовчного міхура. Одним із 

найважливіших факторів ризику виникнення хронічного холециститу є 

патологія нервової та ендокринної систем, оскільки в регуляції рухової 

активності біліарної системи активну участь беруть симпатичні та 

парасимпатичні відділи вегетативної нервової системи і, за умов 

сприятливого гормонального фону, забезпечується синхронна послідовність 

скорочення і розслаблення жовчного міхура і сфінктерного апарату [81]. 

У жовчному міхурі відбувається депонування та концентрація жовчі з 

багатократним збільшенням вмісту ліпідів, солей жовчних кислот, жовчних 

пігментів та ін. [136, 137]. Тиск у просвіті жовчного міхура у стані спокою в 

2 рази менший, ніж у жовчних протоках. Такий градієнт тиску є 

фізіологічною підставою повернення жовчі до жовчного міхура при 

закритому сфінктеру Одді. При підвищенні тиску в протоках до 250–300 мл 

вод. ст. і надходженні їжі до дванадцятипалої кишки розкриваються 
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сфінктери загальної жовчної протоки та печінково-підшлункової ампули. 

Жовч починає надходити до дванадцятипалої кишки, тиск у протоках 

знижується. У результаті скорочення жовчного міхура міхурова жовч також 

надходить до кишки [34, 108]. 

Дисфункція сфінктерного апарату може призводити до зміни напрямку 

та швидкості відтоку жовчі, дискінезії жовчевивідних шляхів, рефлюксу 

вмісту дванадцятипалої кишки та секрету підшлункової залози до загальної 

жовчної протоки та жовчного міхура, що може слугувати провокуючим 

фактором хронічного холециститу [71, 194, 209]. 

Як показують клінічні дослідження, пацієнти з установленим діагнозом 

хронічного холецитситу в більшості випадків виявляють ознаки вегетативних 

дисфункцій, психоемоційного напруження, тривожних та іпохондричних 

розладів, відмічають скарги на різноманітні болі в області правого підребер'я 

поза загостренням захворювання [167]. При цьому симптоматична терапія 

основного захворювання далеко не завжди приносить бажаний ефект і 

частіше за все не сприяє зменшенню скарг та нормалізації стану пацієнта 

[146, 162, 172]. 

Із наведених даних випливає, що хронічний холецистит часто 

асоційований із соматоформними розладами – СДВНС, за МКХ-10, – це 

група соматоформних розладів невротичної природи, відмінною рисою яких 

є численні ознаки соматичних захворювань, що не підтверджуються при 

об'єктивному клінічному обстеженні. 

Ураховуючи, що циркадна (добова) ритмічність у діяльності шлунково-

кишкового тракту забезпечує оптимальне функціонування організму, то при 

її порушенні можливе виникнення патологічних процесів у цій системі. При 

цьому формується десинхроз. Облік даних про ритмічну роботу печінки і 

жовчного міхура є важлими для опимізації діагностики гастроентерологічних 
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захворювань і розробки ефективних і безпечних хронотерапевтичних схем 

їхнього лікування [43]. 

Незважаючи на часте поєднання та значний взаємозв’язок між цими 

патологіями, місце вегетативної дисфункції в розвитку хронічних запальних 

процесів в організмі зазвичай недооцінюється. Тому з метою дослідження 

ролі соматоформних розладів, а також виявлення особливостей перебігу 

клінічних проявів холециститу в залежності від циклічних коливань 

інтенсивності різних біологічних процесів нами було обстежено та 

проліковано 234 хворих. 

Усі досліджувані були розділені на 4 групи в залежності від наявності 

супутньої патології вегетативної нервової системи та розладів циркадного 

ритму:  

 І група – це пацієнти, що страждають на хронічний холецистит 

без СДВНС і порушення циркадного ритму (56 осіб); 

 ІІ група – це хворі на хронічний холецистит, що супроводжується 

порушенням циркадного ритму (44 особи); 

 ІІІ група – досліджувані, в яких хронічний холецистит поєднаний 

із СДВНС (82 особи); 

 IV група – пацієнти, у яких хронічний холецистит асоційований 

із СДВНС на тлі порушеного циркадного ритму (52 осіб). 

Нозологічні форми встановлювали на підставі Міжнародної 

класифікації хвороб 10-го перегляду (МКХ-10).  

Серед досліджуваних співвідношення чоловіків та жінок склало 37% та 

63% відповідно. Як правило, хронічний холецистит супроводжується СДВНС 

та розладами циркадного ритму переважно в осіб молодого віку в той час, як 

у людей похилого та старечого віку, як правило, діагностується хронічний 

холецистит без вищезазначеної функціональної патології. 
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Провокуючим фактором, який, на думку пацієнтів, спричинив у них 

чергове загострення хронічного холециститу, у хворих І групи – це 

порушення дієти. У ІІ групі значна кількість хворих припустила, що 

причиною появи в них запалення жовчного міхура став їхній спосіб життя, 

що пов’язаний із частими недосипаннями або низькою якістю сну. Третя 

група пацієнтів у більшості випадків стверджує, що на їхнє самопочуття 

вплинула певна стресова ситуація, яка сталася в їхньому житті, або надмірне 

тривале емоційне перевантаження. У IV групі хворих переважав стресовий 

фактор, проте значну роль також відігравало порушення режиму сну та 

бадьорості. Наші дані узгоджуються з результатами дослідження               

О.С. Хухліної та співавт. [131, 134], які виділили три основні причини, які, на 

думку пацієнта, провокували загострення ХНХ, а саме: недотримання дієти, 

порушення режиму сну та бадьорості і сильне або тривале емоційне 

перевантаження. При цьому виникнення функціональних захворювань 

органів шлунково-кишкового тракту передбачає присутність незначних 

структурних змін. В основі патогенезу функціональних захворювань лежать 

зміни нейро-ендокринної та нервової регуляції, пов'язані з генетичним 

поліморфізмом і зовнішніми провокуючими факторами, провідним з яких, на 

думку М.А. Осадчук та ін. [90], є стрес. 

Нами  було вивчено та проаналізовано ступінь вираженості симптомів 

як з боку шлунково-кишкового тракту, так і з боку вегетативної нервової 

системи в пацієнтів усіх чотирьох груп і зроблено висновок, що всі чотири 

досліджувані нами ознаки вегетативної дисфункції максимально 

проявляються у IV групі, що свідчить про те, що нервова система пацієнтів із 

СДВНС, в яких додатково присутні розлади циркадного ритму, більш 

сприйнятлива до зовнішніх подразників та інтенсивніше реагує на появу 

запального процесу в організмі. Симптоми з боку шлунково-кишкового 

тракту також найчастіше виявлялися в пацієнтів із СДВНС, проте наявність 
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розладів циркадного ритму в даному випадку не було, на нашу думку, 

обтяжуючим фактором, що скоріше за все вказує на те, що при дотриманні 

режиму сну та бадьорості ознаки органічної патології швидко регресують. 

За результатами обстеження нами встановлено, що у хворих на ХНХ 

без супутнього порушення циркадного ритму АТ і СДВНС І групи переважав 

больовий синдром, який спостерігався у 82,1% випадків, тоді як у хворих за 

наявності порушень циркадного ритму АТ і СДВНС ІІ і ІІІ груп і, особливо, 

за їхнього поєднання – IV групи переважав диспепсичний синдром, який 

спостерігався у 63,6%, 75,6%, 92,3% випадках відповідно.  

Больовий синдром у хворих І групи характеризувався переважно 

гострим болем, що іррадіював у праву поперекову ділянку, праве плече, 

праву лопатку і більш часто турбував з 08:00 до 23:00, а у хворих ІІ і ІІІ груп 

і, особливо, IV групи – тупим ниючим болем у правому підребер’ї. Такі 

результати, на нашу думку, можуть бути обумовлені дисбалансом 

вегетативної нервової системи і акцентування уваги пацієнтів цих груп на 

клінічних проявах коливання АТ і СДВНС. 

Об’єктивні симптоми, характерні для ураження жовчного міхура: 

сегментарний симптом Мюссі-Георгієвського та ірритативні симптоми Кера, 

Мерфі, Шофара, Грекова-Ортнера більш часто виявлялися у хворих на ХНХ І 

групи, порівняно з хворими ІV група. 

За результатами антропометричного дослідження, ІМТ у хворих на 

ХНХ був вищим у хворих на ХНХ ІІІ і, особливо, IV груп, тоді як у хворих І 

групи знаходився в межах норми, ІІ групи – мав тенденцію до підвищення. 

Зокрема, ІМТ у хворих І групи складав (22,77±1,65) кг/м
2
 і достовірно не 

відрізнявся від здорових – (22,05±1,32) кг/м
2  

(р>0,05); у хворих ІІ групи 

складав (24,40±1,65) кг/м
2 

(р>0,05); у хворих ІІІ групи складав (27,12±1,93) 

кг/м
2  

і перевищував такий у здорових на 22,99% (р<0,05) і такий у хворих І 

групи на 19,10% (р<0,05); у хворих IV групи складав (28,0±1,93) кг/м
2 

і 
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перевищував такий у здорових на 26,98% (р<0,05) і такий у хворих І групи на 

22,97% (р<0,05). У всіх групах обстежених хворих на ХНХ ІМТ у жінок 

недостовірно був вищим від чоловіків (р>0,05). 

Таким чином, у хворих на ХНХ без порушень із боку вегетативної 

нервової системи клінічними особливостями основного захворювання було 

переважання больового синдрому, у хворих на ХНХ на тлі порушень 

циркадних ритмів АТ – переважання диспепсичного синдрому. За наявності в 

обстежених хворих порушення циркадного ритму і СДВНС більш 

вираженими були зміни з боку жовчного міхура (об’єм і товщина стінки 

жовчного міхура, частота сладжу жовчі) за результатами УЗД і більш 

виражені зміни з боку жовчі щодо збільшення вмісту кристалів холестерину і 

солей білірубінату кальцію. 

Як і в роботах інших авторів, ми виявили, що зростання захворювань 

жовчевиносних шляхів, пов'язані як із способом життя, екологією, так і 

рівнем психоемоційного стресу, призводить до патоморфозу клінічних 

проявів і нашаруванню психосоматичної складової. За соматоформної 

дисфункції при порівнянні основних клінічних проявів, які можуть суттєво 

впливати на якість життя пацієнтів із ХНХ С.В. Пронин  та інші [120] також 

указують на присутність больового (63,3% – 100%), диспептичного (84,9% – 

100%) і астеновегетативного синдромів (78,2% – 100%) випадків. 

У всіх обстежених хворих на ХНХ виявлено збільшення об’єму 

жовчного міхура, товщини його стінки та збільшення частоти сладжу жовчі 

(р<0,05) порівняно зі здоровими. Зокрема, у хворих І групи об’єм жовчного 

міхура перевищував такий у здорових на 36,6% (р<0,05), у хворих ІІ групи – 

на 49,1% (р<0,05), у хворих ІІІ групи – на 55,2% (р<0,05), у хворих ІV групи – 

на 70,4% (р<0,05). Товщина стінки жовчного міхура в пацієнтів всіх груп 

перевищувала таку в здорових; у хворих І групи в 2,9 раза (р<0,05), у хворих 

ІІ групи – у 3,2 раза (р<0,05), у хворих ІІІ групи – у 2,7 раза (р<0,05), у 
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хворих ІV групи – у 3,1 раза (р<0,05). Останнім часом вважають, що сладж є 

перехідною стадією для утворення каменів жовчного міхура і є причиною 

жовчної коліки, гострого панкреатиту, холециститу. При цьому в усіх хворих 

відзначаються зміни в емоційно-вегетативній сфері [78]. 

Саме вищеописані синдроми є, на думку К. М. Компанієць [62], 

предикторами каменевого холециститу в хворих на коморбідну патологію 

гепатобіліарної та серцево-судинної системи. Звичайно, при цьому слід 

ураховувати стан моторно-евакуаторної функції жовчного міхура і вміст 

холецистокініну. За гіперкінетичної дискінезії чутливість жовчного міхура до 

впливу підвищеної концентрації холецистокініну підвищена, за 

гіпокінетичної – ослаблена [99]. До того ж, необхідно оцінювати комплексно 

стан вегетативної регуляції (стан симпатичної і парасимпатичної активності) 

і характер спорожнення жовчного міхура. 

Оцінка результатів клініко-лабораторного дослідження дозволила 

встановити, що у хворих на ХНХ усіх груп відзначалися прояви запального 

процесу. При вивченні вмісту С-реактивного білка в крові пацієнтів як 

неспецифічного показника запалення встановлено його виражене збільшення 

у хворих всіх груп, але найвищим його рівень був у хворих на ХНХ ІV групи, 

в яких основне захворювання перебігало на тлі порушення циркадного ритму 

АТ та СДВНС, що може бути зумовлено негативним впливом дисбалансу 

вегетативної нервової системи на системну імунозапальну активацію. 

Оцінюючи функціональний стан печінки, встановлено, що всі 

показники не виходили за межі референтних значень. Проте у хворих ІІ, ІІІ і 

ІV груп вміст загального білірубіну, активність АлАТ і ГГТП достовірно 

перевищували відповідні показники в здорових. Це, на нашу думку, вказує на 

те, що наявність у хворих на ХНХ порушень циркадних ритмів і СДВНС 

може бути додатковим фактором ризику розвитку в таких пацієнтів 

внутрішньогопечінкового холестазу. 
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Аналіз показників ліпідного спектру крові в обстежених хворих на 

ХНХ дозволив виявити помірні зміни ліпідограми у хворих ІІ і ІV груп, тоді 

як у хворих ІІ і ІІІ групи достовірно не відрізнявся від здорових, хоч і 

показник загального холестерину мав тенденцію до збільшення в хворих на 

ХНХ І і ІІІ груп. Про подібні відхилення згадує в своїй праці С. В. Семенова 

[109]. Зміни вмісту тригліцеридів у крові у хворих на ХНХ були більш 

вираженими залежно від наявності в них порушень циркадного ритму АТ і 

СДВНС. Виявлено підвищення вмісту ЛПНГ, а вміст ЛПВГ достовірно 

зменшувався. На основі проведеного парного кореляційного аналізу нами 

встановлено прямі кореляції між вмістом холестерину в сироватці крові і 

товщиною стінки жовчного міхура (r=0,48, р<0,05), вмістом холестерину в 

жовчі (r=0,55, р<0,05), між вмістом ЛПНГ у сироватці крові і товщиною 

стінки жовчного міхура (r=0,45, р<0,05), що, на наш погляд, свідчить про 

несприятливий вплив дисліпідемії на перебіг ХНХ за наявності у хворих 

супутнього розладу циркадного ритму АТ і СДВНС. 

Десинхроноз може стати причиною різних патологічних станів, 

оскільки епіфіз та його гормон мелатонін корелюють діяльність центральної 

нервової системи і периферійного ендокринного апарату в умовах змін 

факторів оточуючого середовища, у залежності від довжини фотоперіоду. На 

основі проведених нами досліджень було встановлено, що вміст мелатоніну в 

крові хворих на ХНХ без супутнього розладу циркадного ритму АТ і без 

СДВНС достовірно не відрізнявся від здорових,  тоді як наявність циркадних 

порушень АТ, СДВНС і, особливо, їхнього поєднання супроводжувалося 

зменшенням мелатонін-утворювальної функції епіфізу порівняно зі 

здоровими особами відповідного віку. Найбільш виражене зменшення вмісту 

мелатоніну в крові хворих на ХНХ виявлено за наявності супутнього розладу 

циркадного ритму АТ і СДВНС. Як і при захворюваннях інших органів 

шлунково-кишкового тракту, мелатонін відіграє певну роль у процесі 



145 

 

 

 

розвитку ХНХ [135]. Отримані нами результати можуть указувати на зв’язок 

між зменшенням мелатонін-утворювальної функції епіфізу і розвитком 

СДВНС і, більшим чином, порушень циркадного ритму АТ. Тим самим, це 

свідчить про властивість мелатоніну діяти комплексно для відновлення 

циркадних ритмів і нормалізації адаптивних можливостей організму [141]. 

На основі проведеного парного кореляційного аналізу нами 

встановлено обернені кореляції між вмістом мелатоніну в сироватці крові і 

товщиною стінки жовчного міхура (r=-0,35, р<0,05); показником 

лейкоцитарного індексу (r=-0,41, р<0,05) і вмістом С-реактивного білка в 

сироватці крові (r=-0,52, р<0,05), що, на наш погляд, свідчить про більш 

виражені прояви активності запального процесу на тлі зменшення рівня 

мелатоніну крові у хворих на ХНХ. 

Таким чином, за результатами лабораторного обстеження встановлено, 

що у хворих на ХНХ на тлі порушень циркадних АТ і СДВНС відзначається 

вища активність запального процесу, більш виражені зміни ліпідограми і 

зниження вмісту мелатоніну в крові, наявні субклінічні ознаки загрози 

розвитку внутрішньопечінкового холестазу. 

За результатами обстеження, офісний САТ і ДАТ були достовірно 

підвищені в обстежених хворих на ХНХ. За результатами, ЧСС була 

достовірно більшою в обстежених хворих на ХНХ ІІ, ІІІ і ІV і в меншій мірі І 

групи. За результатами ДМАТ встановлено, що для значної частини з них 

характерні чіткі циркадні варіації АТ. Максимальні величини АТ 

реєстрували в денний час із поступовим зниженням, а мінімальні величини – 

після опівночі; у ранкові години після пробудження реєстрували різке 

підвищення АТ, що обумовлено активністю симпатичної нервової системи, 

оскільки збігається з циркадними концентраціями катехоламінів у плазмі 

крові. 
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У хворих на ХНХ ІV групи, в яких основне захворювання перебігало на 

тлі періодичного підвищення АТ і СДВНС, збільшувалася частка хворих із 

добовим профілем АТ за типом «hyper-dipper» із надмірним зниженням АТ у 

нічний час до 28,9% випадків, частка хворих із добовим профілем АТ за 

типом «hyper-dipper» складала 67,3%, в одному випадку (3,8%)  відзначався 

добовий профіль АТ за типом «night-peaker». Наявність патологічних 

профілей АТ у пацієнтів ІІ і ІV групи, хворих на ХНХ, створює ризик 

виникнення в них серцево-судинних ускладнень на тлі основного 

захворювання, що підтверджує результати дослідження інших авторів [131, 

134]. 

За результатами ДМАТ, показники індексу часу САТ за добу, день і ніч 

у хворих ІІ групи перевищували такі показники у хворих І групи на 92,13%, 

76,86% і 108,21% відповідно (p<0,05); показники індексу часу ДАТ за добу, 

день і ніч у хворих ІІ групи перевищували такі показники у хворих І групи на 

89,04%, 73,27% і 147,05% відповідно (p<0,05). Величина ранкового підйому 

САТ у хворих ІІ групи була більшою, ніж у хворих І групи на 14,08% 

(p<0,05). Показники індексу часу САТ (середньодобового, середньоденного і 

середньонічного) у хворих ІІ групи були вищими, порівняно з хворими ІІІ 

групи на 81,91%, 53,96%, 70,79% відповідно (p<0,05) та індексу часу ДАТ 

(середньодобового, середньоденного і середньонічного) – на 62,35%, 54,87%, 

100% відповідно (p<0,05). 

Тобто поєднання порушень циркадного ритму АТ зі СДВНС у хворих 

на ХНХ може бути ризиком щодо розвитку в таких пацієнтів артеріальної 

гіпертензії, адже показники ДМАТ у них наближаються значною мірою до 

верхніх пограничних показників САТ і ДАТ, а також індекси часу 

підвищення САТ і ДАТ складали біля 20%. 

На основі парного кореляційного аналізу нами виявлено взаємозв’язок 

між показником середньодобового САТ і показником середньодобової ЧСС 
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(r=0,78, р<0,05) та між показником індексу часу САТ за добу і циркадним 

індексом ЧСС (r=0,69), що підтверджує більш виражене збільшення цих 

показників за поєднання порушень циркадності АТ та СДВНС. 

За результатами дослідження, нами виявлені також прямі кореляції між 

показником вмісту ЛПНГ у сироватці крові і показником індексу часу САТ і 

ДАТ за добу (r=0,61 і r=0,53, р<0,05) (рис. 3.11) та між показником вмісту 

ЛПНГ у сироватці крові і ЧСС (середньодобовий) – (r=-0,57, р<0,05) за 

показниками ДМАТ, що, на нашу думку, указує на дисліпідемію у хворих на 

ХНХ як фактор ризику розладу циркадного ритму АТ і розвитку СДВНС. 

Також встановлено меншої сили пряму кореляцію між показником 

індекс часу САТ за добу та товщиною стінки жовчного міхура (r=0,32, 

р<0,05). Це може бути обумовлено порушенням вегетативної регуляції 

моторної функції жовчного міхура на тлі періодичного підвищення АТ, 

особливо на тлі СДВНС і, як наслідок, розвитком гіпотонії і застійних явищ у 

жовчному міхурі, що сприяє розвитку запального процесу та явищам 

дискінезії [131]. 

На основі клінічного обстеження хворих на ХНХ було встановлено 

порушення в них балансу вегетативної нервової системи за суб’єктивними 

ознаками переважання тонусу симпатичного відділу вегетативної нервової 

системи відзначалося у хворих ІІ, ІІІ і, особливо, ІV груп, порівняно з 

хворими І групи. Достовірного переважання парасимпатичного відділу 

вегетативної нервової системи в обстежених хворих не виявлено, дещо 

частіше такі суб’єктивні ознаки було виявлено у хворих І групи – 15,85% 

випадків і хворих ІV групи – 12,50%.  

Таким чином, у комплексній картині отримані нами дані засвідчують 

наявність порушень циркадного ритму секреції мелатоніну, ВСР та АД, 

дисбалансу вегетативної нервової системи з перевагою впливів симпатичної 

нервової системи та їхньому тісному взаємозв'язку з іншими показниками у 



148 

 

 

 

хворих на ХНХ, до яких можна долучити в якості коморбідної патології 

порушення маси тіла [105]. 

За об’єктивними ознаками, переважання тонусу симпатичного відділу 

вегетативної нервової системи також відзначалося у хворих ІІ, ІІІ і, особливо, 

ІV груп, порівняно з хворими І групи. Достовірного переважання 

парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи в обстежених 

хворих за об’єктивними проявами не виявлено. 

Нами встановлено, що у хворих на ХНХ І групи індекс Кердо 

(вегетативний індекс – ВІ) складав (1,03±0,07), що характеризувало стан 

вегетативної системи в цих пацієнтів, як близький до «вегетативної 

рівноваги» – стану ейтонії. У хворих ІІ групи індекс Кердо перевищував 

такий у хворих І групи в 5,81 раза, у хворих ІІІ групи – у 2,44 раза; найвищим 

був індекс Кердо у хворих ІV групп, який складав (1,03±0,07), і перевищував 

такий у пацієнтів І групи в 8,72 раза. Отже, в пацієнтів ІІ, ІІІ і ІV груп стан 

вегетативної системи характеризувався її дисбалансом з підвищенням тонусу 

симпатичного відділу, що було більш вираженим в осіб ІV групи. Подібної 

спрямованості результати були отримані і у хворих на каменевий холецистит 

[114]. 

На основі парного кореляційного аналізу нами було виявлено негативні 

кореляції між показником індекса Кердо та вмістом мелатоніну в крові 

хворих на ХНХ (r=-0,50, р<0,05). Отже, активація симпатичної нервової 

системи супроводжується зниженням мелатонінутворювальної функції 

епіфіза. Мелатонін відіграє надзвичайно важливу роль у підтримці 

циркадних ритмів, у тому числі і їхньої складової – сну, яка у свою чергу 

знаходить своє відображення в повсякденній роботі ЦНС та організму в 

цілому відіграє мелатонін [22, 145].  

За результатами заповнення пацієнтами опитувальника А.М. Вейна 

[27],  у хворих на ХНХ І групи індекс Вейна (наявність ознак вегетативної 
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дисфункції) складав (8,66±1,29) бала, що не перевищувало 15 балів і 

характеризувало відсутність у них розладів вегетативної нервової системи. У 

хворих ІІ, ІІІ і ІV груп індекс Вейна був значно вищим від граничних 15 балів 

і достовірно перевищував такий показник у хворих І групи у 3,64; 3,42 і 4,23 

раза відповідно. Слід зауважити, що підвищення активності симпатичної 

нервової системи та зміни секреції мелатоніну розглядають як основні 

патофізіологічні механізми, що беруть участь у становленні та прогресуванні 

серцево-судинних захворювань в осіб з недостатньою тривалістю нічного сну 

[32, 74, 133]. На нашу думку, зменшення продукції мелатоніну, яке 

призводить до інсомнії, набуває значення й при розвитку і перебігу ХНС за 

умов СДВНС. 

Таким чином, результати клінічного обстеження хворих на ХНХ 

дозволили виявити відсутність достовірного переважання парасимпатичного 

відділу вегетативної нервової системи у всіх обстежених хворих. У хворих ІІ, 

ІІІ, і особливо, ІV групи за наявності супутнього порушення циркадного 

ритму АТ і наявності СДВНС стан вегетативної системи характеризувався 

дисбалансом вегетативної нервової системи з підвищенням тонусу 

симпатичного відділу, що було більш вираженим в осіб ІV групи.  

За результатами оцінки варіабельності серцевого ритму, у хворих на 

ХНХ встановлені помірні зміни як часових, так і частотних показників, 

залежно від наявності супутнього порушення циркадного ритму АТ і 

СДВНС. Аналізуючи часові показники, які характеризують стан 

парасимпатичної нервової системи, встановлено, що у хворих на ХНХ І,  ІІ 

груп вони вірогідно не змінювалися, порівняно зі здоровими, хоч і 

відзначалася тенденція до їхнього зниження. У хворих на ХНХ на тлі 

порушення циркадного ритму АТ і СДВНС відзначалися зменшені показники 

SDNN індексу на 44,75% (p<0,05), RRNN – на 46,34% (p<0,05), RMSSD – на 

48,42% (p<0,05), PNN50 – на 53,6% (p<0,05) порівняно зі здоровими, що 
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вказує на більш виражені зміни в них з боку вегетативної нервової системи. 

Аналізуючи частотні показники, встановлено, що показник ТР, який 

характеризує стан вегетативної нервової системи в цілому, у хворих на ХНХ 

всіх груп достовірно не змінювався, порівняно зі здоровими, хоч і 

відзначалася тенденція до його зниження за наявності СДВНС (p>0,05). 

Проте в обстежених хворих на ХНХ ІІ, ІІІ і, особливо, ІV груп за наявності в 

них порушень циркадного ритму АТ і СДВНС виявлено збільшення 

потужності спектра низькочастотних коливань, що відображає, в основному, 

вплив симпатичної ланки вегетативної нервової системи, зокрема, показник 

LF у хворих ІІ групи збільшився на 23,32% (p<0,05), у хворих ІІІ групи – на 

34,88% (p<0,05), у хворих ІV групи – на 41,76% (p<0,05), порівняно зі 

здоровими. Тоді як показник потужності спектра низькочастотних коливань 

НF, що відображає, в основному, вплив симпатичної ланки вегетативної 

нервової системи, у хворих усіх груп достовірно не змінювався, порівняно зі 

здоровими (p>0,05). 

Отже, у хворих на ХНХ порушень циркадного ритму АТ і СДВНС в 

основному змінювалася симпатична ланка вегетативної нервової системи. 

Важливими були виявлені зміни показника LF/HF (співвідношення низького і 

високочастотного компонентів) як показника балансу симпатичного та 

парасимпатичного відділів вегетативної нервової системи. Виявлено, що 

показник LF/HF був збільшений у хворих ІІ групи на 21,38% (p<0,05), у 

хворих ІІІ групи на 50,34% (p<0,05), у хворих ІV групи на 65,52% (p<0,05. 

На основі парного кореляційного аналізу нами було виявлено прямі 

кореляції між показником LF/HF та показниками середньодобового САТ і 

середньодобової ЧСС (r=0,71; r=0,76; р<0,05), індексом Кердо (r=0,78, 

р<0,05) і обернені – зі зниженням вмісту мелатоніну в крові (r=0,53, р<0,05). 

Останнім часом велика увага приділяється використанню в лікуванні 

ХНХ не тільки медикаментозних середників, але й гомеопатичних препаратів 
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із врахуванням цілісної психосоматичної будови людини як першопричини, 

що забезпечує більш ефективне лікування [26, 13].  

За результатами аналізу даних літератури було зроблено висновок, що 

ефективність лікування основного захворювання багато в чому залежить від 

стану нервової системи та нормальної регуляції процесів, що відображають її 

функціональний стан, таких як сон та робота травної системи. Отже, 

додаткове застосування гомеопатичних та рослинних препаратів може 

сприятливо вплинути на самопочуття пацієнтів із хронічними запальними 

захворюваннями органів травлення як при наявності супутньої патології, так 

і без неї. 

За рекомендаціями, затвердженими МОЗ України від 28.09.2005 р., у 

лікування соматоформних розладів у гастроентерологічних хворих 

рекомендовано залучати немедикаментозні методи лікування, зокрема, 

гомеопатичні [122]. Із цією метою використали комплексний гомеопатичний 

препарат Нервохеель, який володіє заспокійливими, снодійними, 

антидепресантними та протисудомними властивостями, тобто за своїми 

характеристиками підходить для лікування пацієнтів із ХНХ на фоні 

порушень циркадного ритму АТ і СДВНС. Дія препарату заснована на 

активації захисних сил організму і нормалізації його порушених функцій за 

рахунок речовин рослинного та мінерального походження, які входять у 

склад цього лікувального засобу. Серед показань до його застосування – 

невротичний синдром, тривожність і порушення сну, психосоматичні 

захворювання, депресії. 

Після проведеного лікування у хворих усіх груп відзначалася 

позитивна динаміка щодо зменшення клінічних проявів ХНХ. Встановлено, 

що застосування Нервохеелю в комплексній терапії хворих на ХНХ із 

порушенням циркадного ритму і СДВНС меншим чином впливало на 

зменшення больового синдрому, а більшим чином сприяло зменшенню 
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диспепсичних проявів: гіркоти у роті, печії, відрижки, нудоти, блювання, 

нестійкого стільця, що можна пояснити впливом препарату на вегетативну 

регуляцію моторики жовчовивідних шляхів. За результатами УЗД, 

запропонована комплексна терапія сприяла зменшенню числа хворих, в яких 

реєструвалася надмірна товщина стінки жовчного міхура, збільшення його 

об’єму та наявність сладжу його вмісту, що можна пояснити зменшенням 

запального процесу і поліпшенням моторики жовчного міхура. 

За результатами лабораторного обстеження, в обстежених хворих усіх 

груп відзначалося зменшення проявів запального процесу за зменшення 

ШОЕ, лейкоцитозу і вмісту С-реактивного білка в крові, як чутливого 

неспецифічного запального маркера. Такі результати вказують з одного боку 

на те, що Нервохеель потенціює протизапальний ефект базової терапії за 

наявності у хворих на ХНХ балансу вегетативної нервової системи, з іншого 

боку на те, що показник не досяг рівня в здорових, що підтверджує 

хронічний характер запального процесу у хворих на ХНХ і вказує на 

доцільність постійного моніторингу активності захворювання. 

За результатами проведених досліджень встановлено, що до лікування 

функціональний стан печінки у хворих усіх груп практично не порушувався: 

не було виявлено цитолітичного чи мезенхімального синдрому, не було 

виявлено зниження синтезуючої функції печінки. Зокрема, у хворих ІІА, ІІІА 

і ІVА груп показники вмісту білірубіну, загального білка в крові, активності 

АлАТ, АсАТ, ЛФ, ГГТП і тимолової проби достовірно не змінилися після 

застосування базової терапії ХНХ (p>0,05). С.В. Семенова [109], виходячи з 

того, що дисфункція вегетативної нервової системи та порушення 

циркадного ритму відіграють надзвичайно важливу роль у патогенезі 

запального процесу та роботі шлунково-кишкового тракту, порівняла 

ефективність традиційної терапії хронічного холециститу, згідно з 

протоколом МОЗ України та такого ж лікування, але з додаванням до 
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класичної терапії препаратів, що здійснюють заспокійливий та регулюючий 

вплив на нервову систему і регулюють циркадний ритм пацієнта. Як і в 

нашому дослідженні, автор встановила достовірне зниження концентрації 

білірубіну та активності трансаміназ. Слід підкреслити, що автор оцінювала 

стан хворих за спеціальними опитувальниками і дійшла висновку, що вплив 

таких препаратів продемонстрував істотне зменшення відчуття тривоги та 

страху з підвищенням працездатності, покращання сну, збільшення 

активності, поліпшення загального самопочуття.  

Застосування в комплексній терапії препарату Нервохеель сприяло 

помірній позитивній динаміці показників функціонального стану печінки в 

обстежених пацієнтів усіх груп. У хворих на ХНХ на тлі порушення 

циркадного ритму і СДВНС ІVА групи базова терапія також достовірно не 

змінювала показники функціонального стану стану печінки (p>0,05), а 

застосування в комплексній терапії хворих ІVБ групи Нервохеелю 

супроводжувалося їхньою позитивною динамікою. Зокрема, спостерігалося 

достовірне помірне зменшення вмісту білірубіну на 27,04% (р<0,05), 

активності АлАТ– на 33,8% (р<0,05), АсАТ – на 21,49% (р<0,05), ГГТП – на 

32,57% (р<0,05), показника тимолової проби – на 13,72% (р<0,05). Таким 

чином, на основі отриманих результатів дослідження можна вважати, що 

включення в комплексну терапію хворих на ХНХ, що перебігає на тлі 

порушення циркадного ритму і СДВНС, гомеопатичного препарату 

Нервохеель супроводжується помірною гепатопротекторною дією, що може 

мати профілактичний ефект щодо порушення функції печінки при наступних 

загостреннях ХНХ. 

Застосування в комплексній терапії препарату Нервохеель сприяло 

більш вираженій позитивній динаміці показників ліпідограми в обстежених 

пацієнтів усіх груп. Зокрема, вміст загального холестерину у хворих на ХНХ 

на тлі порушення циркадного ритму ІІБ групи, на тлі СДВНС ІІІБ групи і на 
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тлі порушення циркадного ритму та СДВНС ІVБ групи зменшився на 11,9% 

(р<0,05), на 10,82% (р<0,05), на 11,91% (р<0,05); ТГ – на 23,84% (р<0,05), на 

10,79% (р<0,05), на 22,7% (р<0,05); ЛПНГ – на 21,29% (р<0,05), на 13,45 

(р>0,05), на 19,6% (р<0,05); тоді як вміст ЛПВГ підвищився на 12,17% 

(р<0,05), на 1,49% (р<0,05), на 23,9% (р<0,05). Отримані нами результати 

помірного гіполіпідемічного ефекту комплексної терапії застосуванням 

препарату Нервохеель можна пояснити його нормалізуючим впливом на 

метаболічні процеси в цілому. Після застосування в комплексній терапії 

препарату Нервохеель відзначалися позитивні зміни з боку вуглеводного 

обміну: зокрема вміст глюкози натще зменшився у хворих ІІБ, ІІІБ і IVБ груп 

на 5,9% (р<0,05), 10,4% (р<0,05) і 20% (р<0,05) відповідно, тоді як базова 

терапія ХНХ вірогідно не змінювала вмісту глюкози в крові натще (р>0,05). 

Встановлено, що застосування в комплексній терапії препарату 

Нервохеель сприяло позитивній динаміці вмісту мелатоніну в крові 

обстежених хворих усіх груп на ХНХ на тлі порушення циркадного ритму і 

СДВНС. Зокрема, у хворих на ХНХ на тлі порушення циркадного ритму ІІБ 

групи вміст мелатоніну збільшився на 23,3% (p<0,05), чого не відзначалося у 

хворих ІІА, які приймали тільки базову терапію. 

Застосування в комплексній терапії препарату Нервохеель у хворих на 

ХНХ на тлі порушення циркадного ритму і СДВНС ІVБ групи сприяло 

позитивній динаміці вмісту мелатоніну в крові з його збільшенням на 47,4% 

(p<0,05), наближаючись до рівня в здорових, чого не відзначалося у хворих 

ІVА групи, які приймали тільки базову терапію. 

На основі результатів проведених досліджень встановлено, що після 

застосування в комплексній терапії препарату Нервохеель виявлена 

позитивна динаміка з боку показників серцево-судинної системи (АТ і ЧСС) 

у хворих всіх груп на відміну від тих пацієнтів, які приймали тільки базову 

терапію. У хворих на ХНХ на тлі СДВНС ІVБ групи також більш виражено 
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змінювалися АТ і ЧСС порівняно з хворими ІVА групи: зокрема, показники 

САТ і ДАТ зменшилися 12,9% і 19,7% відповідно (р<0,05), ЧСС – на 23% 

(р<0,05),тоді як ці показники у хворих ІVА групи достовірно не змінювалися 

(р>0,05). Причому показники САТ, ДАТ і ЧСС після лікування у хворих ІVБ 

групи достовірно не відрізнялися від здорових, тоді як у хворих ІVА групи 

вони перевищували такі в здорових на 14,5%, 15,9% і 33,7% відповідно 

(р<0,05). 

Отже, найбільш виражена позитивна динаміка офісних показників 

САТ, ДАТ і ЧСС у хворих на ХНН за наявності в них порушень балансу 

вегетативної нервової системи відзначалася після курсу комплексного 

лікування з додатковим використанням препарату Нервохеель порівняно з 

базовою терапією. Такі результати ми пояснюємо опосередкованим 

антигіпертензивним ефектом препарату Нервохеель через вплив на 

вегетативну регуляцію. 

Провівши оцінку якості сну за таблицями А.М. Вейна [28], в 

обстежених хворих на ХНХ на тлі порушення циркадного ритму і СДВНС 

після курсу лікування встановлено, що базова терапія достовірно не впливала 

на його характеристики і кількість легких і значних порушень сну достовірно 

не змінилися у хворих ІІА, ІІІА і  ІVА груп. Після курсу комплексного 

лікування з додатковим використанням препарату Нервохеель, порівняно з 

базовою терапією, відзначалося достовірне зменшення кількості хворих, які 

продовжували скаржитися на певні зміни з боку сну. У ІVБ групі число 

хворих із легкими порушеннями сну зменшилося з 53,8% до 15,4%, зі 

значними порушеннями сну – із 46,2% до 7,7%, тоді як число хворих із 

нормальним сном навпаки зросло до 76,9%, порівняно з 3,8% у вихідному 

стані. 

Проаналізувавши динаміку нормалізації індекса Вейна, можна зробити 

висновок, що додавання до базової терапії комплексного гомеопатичного 
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препарату Нервохеель достовірно значніше зменшує кількість ознак 

вегетативної дисфункції. Так, у групах ІІА, ІІІА та ІVА індекс Вейна 

знизився у 2,06; 2,16 та 2,23 раза відповідно, порівняно з групами ІІБ, ІІІБ та 

ІVБ. Після застосування базової терапії ХНХ достовірне зменшення індексу 

Кердо спостерігалося лише в групі ІVА. У той час як у групах ІІБ, ІІІБ та ІVБ 

цей показник знизився в 2,08; 1,38 та 3,25 раза відповідно і достовірно 

відрізнявся від такого у групах ІІА, ІІІА та ІVА після лікування – у 1,87; 1,28 

та 2,55 разів відповідно, що також вказує на доцільність застосування 

Нервохеелю з метою нормалізації функції вегетативної нервової системи 

пацієнтів, що страждають на ХНХ. 

Комплексна терапія з застосуванням гомеопатичного препарату 

Нервохеель у хворих на ХНХ на тлі порушення циркадного ритму та СДВНС 

сприяла позитивній динаміці щодо балансу симпатичної і парасимпатичної 

нервової системи, зокрема у більшості хворих, в яких відзначалися 

об’єктивні та суб’єктивні ознаки переважання тонусу симпатичної складової 

вегетативної нервової системи, частота їхніх проявів значно зменшилася, а в 

меншості хворих, в яких відзначалися ознаки переважання тонусу 

парасимпатичної складової вегетативної нервової системи, частота їхніх 

проявів також значно зменшилася до поодиноких клінічних ознак, що 

поліпшило якість життя таких пацієнтів. 

Отже, за результатами проведених досліджень встановлено, що 

найбільш виражена позитивна динаміка офісних показників САТ, ДАТ і ЧСС 

у хворих на ХНН за наявності у них порушень балансу вегетативної нервової 

системи відзначалася після курсу комплексного лікування з додатковим 

використанням препарату Нервохеель порівняно з базовою терапією, що 

можна пояснити опосередкованим антигіпертензивним ефектом препарату 

Нервохеель через вплив на вегетативну регуляцію нервової системи. Після 

курсу комплексного лікування з додатковим використанням препарату 
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Нервохеель відзначалося достовірне зменшення числа хворих зі значними та 

легкими порушеннями, тоді як число хворих із нормальним сном навпаки 

зросло, порівняно з базовою терапією хворих. Це супроводжувалося більш 

вираженим, порівняно з базовою терапією зменшенням індексів Вейна і 

Кердо, які характеризують співвідношення симпатичної і парасимпатичної 

ланок вегетативної нервової системи і наближенням їх до здорових осіб. 

Результати нашого дослідження довели, що при порушенні циркадних 

ритмів і СДВНС застосування Нервохеелю призводить до вагомих 

позитивних результатів. Аналогічні дані наводять О.Я. Бабак [13] при 

лікуванні захворювань органів шлунково-кишкового тракту, Б.Б. Бодревич та 

ін. [21], О.В. Круглова  та співавт. [64] при лікуванні ХНХ, поєднаного з 

дисбіозом кишки та інші. 

Таким чином, отримані результати свідчать про високу ефективність 

комплексної терапії з включенням Нервохеелю у лікувальний алгоритм ХНХ.  
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ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення проведених клінічних 

досліджень і запропоноване нове рішення актуального наукового завдання 

внутрішніх хвороб – діагностики і лікування хронічного некаменевого 

холециститу на тлі порушень циркадних ритмів артеріального тиску і 

соматоформної дисфункції вегетативної нервової системи. 

1. Клінічною особливістю хронічного некаменевого холециститу на тлі 

порушень циркадних ритмів артеріального тиску і соматоформної дисфункції 

вегетативної нервової системи є переважання диспепсичного синдрому 

(92,3%), і більш виражені зміни з боку жовчного міхура щодо його об’єму – 

на 33,8% (р<0,05), та більш частого виявлення сладжу жовчі – на 26,08%, 

товщина стінки жовчного міхура перевищувала таку у здорових у 3,6 раза 

(р<0,05), на відміну від хворих на ХНХ без порушень із боку вегетативної 

нервової системи, в яких переважає больовий синдром (82,1%) і товщина 

стінки жовчного міхура перевищувала таку в здорових у 2,43 раза. 

2. Для хворих на хронічний некаменевий холецистит на тлі 

порушень циркадних ритмів артеріального тиску і соматоформної дисфункції 

вегетативної нервової системи характерною є вища активність запального 

процесу зі збільшенням вмісту С-реактивного білка в 11,27 раза (р<0,05) 

порівняно зі здоровими на тлі лейкоцитозу і збільшення ШОЕ, переважанням 

активності ГГТП, порівняно зі здоровими на 64,6% (p<0,05), більш виражені 

зміни ліпідограми зі збільшенням вмісту загального холестерину, 

тригліцеридів, ЛПНГ та зменшенням кількості ЛПВГ і зниженням рівня 

мелатоніну в крові на 69,18% (р<0,05). Встановлено обернені кореляції між 

вмістом мелатоніну в сироватці крові і товщиною стінки жовчного міхура 

(r=-0,35, р<0,05), показником лейкоцитарного індексу (r=-0,41, р<0,05) і 

вмістом С-реактивного білка в сироватці крові (r=-0,52, р<0,05). 
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3. Встановлено, що наявність у хворих на хронічний некаменевий 

холецистит соматоформної дисфункції вегетативної нервової системи 

супроводжується порушенням циркадних ритмів артеріального тиску за 

типом non-dipper (67,3%), за типом hipper-dipper (28,9%), за типом night-

peacker (3,8%) зі збільшенням показників індексу САТ і ДАТ за добу день і 

ніч, порівняно зі здоровими (р<0,05); величина ранкового підйому САТ та 

циркадний індекс ЧСС були більшими, ніж у хворих без порушень 

вегетативної нервової системи на 17,91% та 8,13% відповідно (р<0,05). 

Виявлено пряму кореляцію між показником індексу часу САТ за добу та 

товщиною стінки жовчного міхура  (r=0,32, р<0,05).  

4. У хворих на хронічний некаменевий холецистит за наявності 

супутнього порушення циркадного ритму артеріального тиску і наявності 

соматоформної дисфункції вегетативної нервової системи стан вегетативної 

нервової системи характеризується дисбалансом вегетативної нервової 

системи з підвищенням тонусу симпатичного відділу за суб’єктивними і 

об’єктивними клінічними проявами, збільшенням індексів Вейна у 4,23 раза 

та індекса Кердо у 8,72 (р<0,05), порівняно з обстеженими хворими на 

хронічний некаменевий холецистит без супутньої патології, в яких переважав 

стан ейтонії. Поєднана патологія характеризувалася порушенням якості сну в 

96,15%, із них легкі – у 51,92%, значні – у 44,23% випадків. 

5. На основі вивчення варіабельності серцевого ритму встановлено, 

що у хворих на хронічний некаменевий холецистит на тлі порушень 

циркадного ритму артеріального тиску і соматоформної дисфункції 

вегетативної нервової системи відзначається порушення балансу ланок 

вегетативної нервової системи з активацією симпатичної складової зі 

збільшенням показника LF/HF на 65,52% (p<0,05), порівняно зі здоровими. 

Виявлено прямі кореляції між показником LF/HF та показниками 

середньодобового САТ і середньодобової ЧСС (r=0,71; r=0,76;  р<0,05), 
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індексом Кердо (r=0,78, р<0,05) і обернені – зі зниженням вмісту мелатоніну 

в крові  (r=-0,53, р<0,05). 

6. Запропонована схема комплексного лікування хворих на 

хронічний некаменевий холецистит на тлі порушень циркадного ритму 

артеріального тиску і соматоформної дисфункції вегетативної нервової 

системи сприяє підвищенню ефективності терапії з більш швидким і 

вираженим зменшенням клінічних проявів захворювання, числа пацієнтів із 

наявним сладжем вмісту жовчного міхура – на 30,8%, активності запального 

процесу за меншим показником вмісту С-реактивного білка в крові на 63,5% 

(p<0,05), позитивним впливом на функціональний стан печінки за меншою 

активністю ГГТП (p<0,05) та показники ліпідограми (p<0,05), та збільшення 

вмісту мелатоніну в крові на 47,4% (p<0,05), що супроводжується 

позитивною динамікою з боку показників серцево-судинної системи і 

клінічних проявів соматоформної дисфункції вегетативної нервової системи 

зі зменшенням індексів Вейна та Кердо у 2,23 та 2,55 раза відповідно, 

поліпшенням якості сну і зменшенням дисбалансу вегетативної нервової 

системи. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. В алгоритм обстеження хворих на хронічний некаменевий 

холецистит рекомендується включити добове моніторування артеріального 

тиску, розрахунок індексів Вейна та Кердо, оцінку варіабельності серцевого 

ритму з визначенням співвідношення симпатичної та парасимпатичної 

складової вегетативної нервової системи за показником LF/HF із метою 

виявлення порушення циркадного ритму та соматоформної дисфункції 

вегетативної нервової системи.  

2. Для прогнозування перебігу хронічного некаменевого холециститу 

на тлі порушення циркадного ритму артеріального тиску та соматоформної 

дисфункції вегетативної нервової системи рекомендується визначати вміст 

мелатоніну в крові пацієнтів та оцінювати якість сну за таблицями            

А.М. Вейна. 

3. У комплексну терапію хворих на хронічний некаменевий холецистит 

в поєданні з порушенням циркадного ритму артеріального тиску та 

соматоформної дисфункції вегетативної нервової системи на тлі дієти, 

охоронного режиму та базової медикаментозної терапії рекомендується 

включати препарат Нервохеель у дозі 1 таблетка тричі на добу впродовж 30 

діб за наявності порушення циркадного ритму чи соматоформної дисфункції 

вегетативної нервової системи та 1 таблетку чотири рази на добу і за 30 та 15 

хв. перед сном впродовж 30 діб – за їхнього поєднання. 
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