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Хронічні судинні захворювання головного мозку у вітчизняних 
опублікованих даних більше відомі під назвою дисциркуляторної 
енцефалопатії (ДЕ) . Цим діагнозом позначають патологію судин 
мозку, що розвивається при множинних вогнищевих або дифузних 
його ураженнях . Діагноз початкових проявів недостатності крово-
постачання мозку встановлюють при наявності у пацієнта ознак 
судинного захворювання (атеросклероз, артеріальна гіпертензія) 
та скарг на головний біль, запаморочення, шум у голові, зниження 
пам’яті й працездатності . Одним із органів-мішеней при артері-
альній гіпертензії (АГ) є судини головного мозку, тому внаслідок 
розвитку патологічного процесу виникає гіпертонічна дисцирку-
ляторна енцефалопатія (ГДЕ) .

У хворих з транзиторними ішемічними атаками АГ зустрічаєть-
ся частіше, ніж у хворих із хронічною ішемією мозку . Важливим є 
те, що тривалість АГ не впливає на характер ішемії: гостре пору-
шення мозкового кровообігу чи ДЕ [1, 2] . Дуже важливо виявити такі 
порушення на ранній стадії, оскільки при відсутності лікування вони 
неминуче призведуть до порушення мозкового кровообігу, а реа-
білітація після інсульту – це довгий і складний процес . Підставою 
для встановлення діагнозу НПНКМ може бути поєднання двох або 
більше з п’яти перерахованих вище скарг, які відзначаються періо-

дично, не менш ніж раз на тиждень, впродовж останніх трьох 
місяців . Вогнищевого ураження мозку у цих хворих не виявляється . 

Основним діагностичним критерієм ГДЕ є АГ, що супроводжу-
ється кризами і поступовим погіршанням стану в період між напа-
дами [6, 9] . ДЕ при гіпертензії виникає внаслідок розвитку судинної 
дисциркуляції, гемодинамічних порушень, пов’язаних з гіперемією 
головного мозку (ГМ), споріднених з гіпоксією [4] . Остання на 
перших етапах може викликати реакції нейродинамічного харак-
теру, а у подальшому індукує структурні зміни в тканинах мозку . 
Основне значення змін, що викликані ішемією, полягає у виході в 
екстрацелюлярний простір і взаємодії з відповідними рецептора-
ми нейротрансміттерів, головним чином збуджуючих амінокислот 
і катехоламінів [4, 11] .

ДЕ проявляється морфологічними змінами як у судинах, так і в 
паренхімі мозку [1, 2] . При АГ виявляється плазматичне просмок-
тування стінок артеріол з їх гіалінозом, часто з утворенням піліар-
них аневризм . У тканинах мозку утворюються ділянки з ішемічно 
зміненими нервовими клітинами . Навколо судин у результаті заги-
белі нервової тканини формуються периваскулярні лакуни . ДЕ 
пов’язана з розвитком дифузних дрібновогнищевих змін мозкової 
тканини, що зумовлює наростання порушень функції ГМ . Отже, 
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анатомічним субстратом ГДЕ є прогресуюча атрофія підкіркової 
білої речовини півкуль ГМ при відносній інтактності кори .

У результаті досліджень було встановлено, що первинне ушко-
дження судин ГМ при АГ виникає через збільшення кровотоку під 
високим тиском, а не внаслідок первинного спазму судин [3, 9] . 
Однак розвиток фільтраційного набряку мозку призводить до під-
вищення внутрішньотканинного тиску, через що може відбуватись 
стиснення мікроциркуляторного русла мозкових артерій та вини-
кає ішемія мозку . Найвразливішими є артеріо-артеріальні анас-
томози, які найбільше представлені в потиличній зоні, тому для 
гіпертонічного кризу характерні потиличний біль та зорові симпто-
ми . Діагностика і лікування цього судинного захворювання мозку 
в амбулаторних умовах значною мірою лягає на лікарів загальної 
практики . 

Концепція ноотропних засобів виникла 1963 року, коли бель-
гійські фармакологи С . Giurgea і V . Skondia синтезували і впрова-
дили перший препарат цієї групи – пірацетам [7, 8] . Виходячи 
з того, що пірацетам є циклічним аналогом основного гальмівного 
медіатора нервової системи – гамма-аміномасляної кислоти 
(ГАМК), передбачалося, що він матиме антикінетичну властивість . 
Однак згодом, у 1972 році, C . Giurgea виявив, що пірацетам покра-
щує когнітивні функції і пам’ять . Подібно до психостимуляторів, 
препарат підвищував розумову працездатність, але не чинив 
властивих їм побічних ефектів . Через 2 роки після появи на світо-
вому ринку пірацетаму, розробленого бельгійською фірмою UCB, 
С . Giurgea запропонував термін «ноотропи» (грецьк . noos – мис-
лення, розум; tropos – напрямок, прагнення) для позначення класу 
препаратів, які позитивно впливають на вищі інтегративні функції 
мозку [5, 6] . 

Згідно з сучасними уявленнями, ноотропи – це речовини 
нейрометаболічного типу дії, здатні активувати пластичні процеси 
в ЦНС, поліпшувати енергозабезпечення нервових клітин, підви-
щувати їх стійкість до впливу негативних факторів різної природи, 
позитивно впливати на вищі психічні функції . Головними відмінними 
рисами цих засобів є вплив на інтелектуально-мнестичні функції 
та церебропротекторна дія [5, 9, 10, 12] . Саме можливість забез-
печення спрямованої комплексної церебропротекторної дії 
безпосередньо визначає перспективи застосування ноотропів 
при судинних захворюваннях головного мозку при артеріальній 
гіпертензії .

Мета дослідження – оцінити зміни показників якості життя та 
функціонального стану пацієнтів при лікуванні комбінованим пре-
паратом, що містить пірацетам та гамма-аміномасляну кислоту 
(препарат Олатропіл) у складі комплексної терапії пацієнтів з 
артеріальною гіпертензією, ускладненою гіпертонічною дисцир-
куляторною енцефалопатією .

Матеріали та методи дослідження 

Серед обстежених 126 пацієнтів з артеріальною гіпертензією 
I–III ступенів, у 61 пацієнта різного віку виявлені хронічні судинні 
захворювання головного мозку (гіпертонічна дисциркуляторна 
енцефалопатія) . Пацієнти були поділені на 2 групи за віком: до 
першої групи увійшли 20 пацієнтів віком від 40 до 60 років, до другої 
– 21 пацієнт віком від 60 до 79 років . Пацієнти обох груп приймали 
комбінований препарат пірацетаму (0,25 г) та гамма-аміномас-
ляної  кислоти (0,125 г) (торгова назва Олатропіл (АТ «Олайнфарм», 
Латвія)) по 1 таблетці 3 рази на день протягом 2 місяців . Контрольну 
групу склали 20 пацієнтів . Особи в порівнюваних групах були 
зіставними за тривалістю, тяжкістю та клінічними проявами захво-

рювання й отримували препарат пірацетам (0,2 г) по 1 таблетці 3 
рази на добу протягом 2 місяців .

Оцінку якості життя (ЯЖ) проводили з використанням україн-
ської версії опитувальника Medical Outcomes Study Short form 36 
(MOS SF-36), який належить до загальних (неспецифічних) опиту-
вальників і широко застосовується в різноманітних дослідженнях 
ЯЖ . Пункти опитувальника дозволяють оцінити різні сторони якос-
ті життя, оскільки згруповані у 8 шкал: фізичне функціонування (PF); 
рольове функціонування, обумовлене фізичним станом (RP); біль 
(BP); загальний стан здоров’я (GH); життєздатність (суб’єктивне 
відчуття повноти сил та енергії, або, навпаки, відсутність сил) (VT); 
соціальне функціонування (SF); рольове функціонування, обумов-
лене емоційним станом (RE); психічне здоров’я (MH) . 

Отримувані при обробці даних бали для кожної шкали варію-
ють у межах від 100 (максимальний результат – повне благополуч-
чя) до 0 . Шкали об’єднуються в дві групи, які визначають фізичну 
компоненту здоров’я, або фізичне благополуччя (РН – physical 
health), і психологічну компоненту здоров’я, або душевне благо-
получчя (МН – mental health) . Чим вищий бал за шкалою, тим кращі 
показники якості життя .

Для оцінки елементів психофізіологічного статусу використову-
вали шкалу «Самопочуття . Активність . Настрій» («САН») . Цей опиту-
вальник являє собою карту (таблицю), яка містить 30 пар слів, що 
відображають досліджувані особливості психоемоційного стану 
(самопочуття, настрій, активність) . При розробці методики автори 
виходили з того, що три основні складові функціонального психо-
емоційного стану – самопочуття, активність і настрій – можуть бути 
охарактеризовані полярними оцінками, між якими існує контину-
альна послідовність проміжних значень . Отримана за цією мето-
дикою оцінка 4 і нижче вказує на зниження самопочуття, активнос-
ті, настрою . Середній бал шкали, що свідчить про сприятливий 
стан досліджуваного, знаходиться в ділянці оцінки 5 і вище .

Переносимість препарату оцінювалась дослідником за 
наступною шкалою:

«Хороша» – при об’єктивному огляді та / або лабораторних 
дослідженнях у динаміці не виявлялися будь-які патологічні зміни 
або клінічно значущі відхилення і / або пацієнт не зазначає про-
явів побічних реакцій .

«Задовільна» – при об’єктивному огляді та / або лабораторних 
дослідженнях у динаміці виявляються незначні зміни, які мають 
тимчасовий характер та не вимагають зміни схеми лікування 
досліджуваними препаратами і / або пацієнт відзначає прояв 
незначних побічних реакцій, що не заподіюють серйозних про-
блем і не вимагають відміни препарату .

«Незадовільна» – при об’єктивному огляді та / або лаборатор-
них дослідженнях у динаміці виявляються значні зміни, що вимага-
ють відміни досліджуваного препарату та проведення додаткових 
заходів і / або пацієнт відзначає прояви побічної реакції, що має 
значний негативний вплив на його стан, і це потребує відміни пре-
парату і застосування додаткових медичних заходів .

Статистичну обробку результатів проводили з використанням 
пакета програми Excel з оцінкою середніх значень (М) та стан-
дартного відхилення (σ) . Вірогідність розходжень показників оці-
нювали за допомогою парного t-критерію Стьюдента . Відмінності 
вважали достовірними при p <0,05 .

Результати та їх обговорення

У результаті аналізу встановлено, що хронічні судинні захворю-
вання головного мозку у пацієнтів з артеріальною гіпертензією істот-
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но впливають на ЯЖ за всіма досліджуваними параметрами і вияв-
ляються порушенням як фізичних, так і психоемоційних можливостей .

На початку дослідження більшою мірою від хронічних судинних 
захворювань головного мозку залежали показники суб’єктивної 
оцінки загального стану здоров’я, життєвої (енергійність, настрій) 
і соціальної (достатня емоційна і фізична здатність до спілкування 
з іншими людьми) активності (табл . 1) . 

У процесі лікування вже на 30 добу стан пацієнтів покращу-
вався (табл . 2), що відобразилось у показниках ЯЖ: у групі I досто-
вірно зросли всі показники психічного компонента: PF з 73,8±18,84 
до 81,25±16,21, RP з 53,8±29,55 до 73,75±28,65, ВР з 44,2±19,42 до 
61,65±14,87 та GH з 45,1±8,54 до 55,2±6,87 . 

У групі також зросли всі показники: PF з 71,4±12,06 до 
79,52±18,50, RP з 33,3±28,87 до 71,43±22,76, ВР з 49,7±22,22 до 
58,86±3,67 та GH з 42,4±6,86 до 56,24±1,86 . 

Водночас у групі контролю відреагували лише показники RP з 
56,25±15,97 до 70±7,11, ВР з 44,85±24,59 до 53,1±16,41 та GH з 
37,9±13,29 до 53,95±8,31 . 

На 60 добу лікування в групах пацієнтів, які отримували  комбі-
нований препарат Олатропіл, показники вірогрідно покращилися, 
порівняно зі станом при зверненні (табл . 3) . 

У групі I показник PF зріс на 12,45±1,42 балів, RP – на 28,7±1,94 
балів, BP – на 27,2±0,79 балів, а показник GH – на 13,25±0,55 балів . 

Результати у групі II також суттєво покращилися: показник PF 
зріс на 11,68±0,91 балів, RP – на 32,18±1,3 балів, BP – на 23,54±1,45 
балів, а показник GH – на 12,79±0,33 балів . 

Стан пацієнтів, які отримували пірацетам, теж поліпшився, 
зокрема показник PF зріс на 6,5±0,7 балів, RP – на 32,5±0,69 балів, 
BP – на 39,65±2,34 балів, а показник GH – на 16,25±1,81 балів .

Спостерігалися зміни і в показниках компоненти «фізичного 
здоров’я» якості життя . До лікування в обох групах було відміче-
но суттєве зниження всіх показників (табл . 4) . Найнижчі показ-
ники були виявлені за шкалами загального сприйняття здоров’я 
(VT) (контрольна група – 45,5±2,17, група I – 40,5±2,73 та група 
ІІ – 43,09±2,59), що вказує на низьку самооцінку стану пацієнта 
та рольові обмеження (RE) (контрольна група – 46,6±7,41, група 
I – 40±5,32 та група II – 44,4±6,38), обумовлені власними або 
емоційними проблемами . Дещо кращими за попередні, але 
все ж таки доволі низькими виявилися показники соціального 
функціонування (SF) (контрольна група – 53,12±4,61, група I – 
51,87±5,29, група II – 54,7±4,55), що характеризує ступінь обме-
ження соціальної активності та психологічного здоров’я (MH) 
(контрольна група – 53,12±1,87, група I – 50,6±2,03, група II – 
53,52±1,99), низькі показники якого свідчать про наявність у 
пацієнтів депресивного, тривожного стану, психологічного 
неблагополуччя .

Таблиця 1. Динаміка показників компоненти «фізичного здоров’я» якості життя до лікування (за даними опитувальника SF-36; M±σ)

До лікування

Ступінь АГ, група, кількість 
хворих

Показники якості життя

PF 
фізична  

активність

RP
рольове (фізичне)  
функціонування

BP
тілесний біль

GH
загальне здоров’я

Контрольна група, n=20
Бали

80±7,43 56,25±15,97 44,85±24,59 37,9±13,29

I (1), n=20 73,8±18,84 53,8±29,55 44,2±19,42 45,1±8,54

II (2), n=21 71,4±12,06 33,3±28,87 49,7±22,22 42,4±6,86

Достовірність відмінностей (Р) між групами І, ІІ, контрольною групою

Р1–Р2 >0,05 <0,05 >0,05 >0,05

Р1–Рk >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

Р2–Рk <0,05 <0,05 >0,05 >0,05

Таблиця 2.Динаміка показників компоненти «фізичного здоров’я» якості життя на 30 день лікування (за даними опитувальника SF-36; M±σ)

Тридцятий день лікування

Ступінь АГ, група, кількість 
хворих

Показники якості життя

PF 
фізична  

активність

RP
рольове (фізичне)  
функціонування

BP
тілесний біль

GH
загальне здоров’я

Контрольна група, n=20
Бали

74,75±18,53 70±30,99 53,1±21,30 53,95±7,65

I (1), n=20 81,25±16,21 73,75±28,65 61,65±14,87 55,2±6,87

II (2), n=21 79,52±18,50 71,43±22,76 58,86±16,41 56,24±8,31

Достовірність відмінностей (Р) між групами І, ІІ, контрольною групою

Р1–Р2 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

Р1–Рk >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

Р2–Рk >0,05 >0,05 >0,05 >0,05
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Таблиця 3. Динаміка показників компоненти «фізичного здоров’я» якості життя на 60 день лікування (за даними опитувальника SF-36; M±σ)

Шістдесятий день лікування

Ступінь АГ, група, кількість 
хворих

Показники якості життя

PF 
фізична  

активність

RP
рольове (фізичне)  
функціонування

BP
тілесний біль

GH
загальне здоров’я

Контрольна група, n=20
Бали

86,5±7,80 88,75±18,98 84,5±14,41 54,15±5,41

I (1), n=20 86,25±13,85 82,5±21,61 71,4±16,62 58,35±8,09

II (2), n=21 83,81±9,07 65,48±34,89 73,24±15,73 55,19±6,95

Достовірність відмінностей (Р) між групами І, ІІ, контрольною групою

Р1–Р2 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

Р1–Рk >0,05 >0,05 <0,05 >0,05

Р2–Рk >0,05 <0,05 <0,05 >0,05

Таблиця 4. Динаміка показників компоненти «психологічного здоров’я» якості життя до лікування (за даними опитувальника SF-36; M±σ)

До лікування

Ступінь АГ, група, кількість 
хворих

Показники якості життя

VT
загальне здоров’я

SF
соціальне функціонування

RE
рольове емоційне  
функціонування

MH
психологічне здоров’я

Контрольна група, n=20
Бали

45,5±9,72 53,12±20,63 46,6±33,16 53,12±8,35

I (1), n=20 40,5±11,91 51,87±23,04 40±23,20 50,6±8,83

II (2), n=21 43,09±11,56 54,7±20,34 44,4±28,54 53,52±8,90

Достовірність відмінностей (Р) між групами І, ІІ, контрольною групою

Р1–Р2 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

Р1–Рk >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

Р2–Рk >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

Таблиця 5. Динаміка показників компоненти «психологічного здоров’я» якості життя на 30 день лікування (за даними опитувальника SF-36; M±σ)

Тридцятий день

Ступінь АГ, група, кількість 
хворих

Показники якості життя

VT
загальне здоров’я

SF
соціальне функціонування

RE
рольове емоційне  
функціонування

MH
психологічне здоров’я

Контрольна група, n=20
Бали

48±11,63 64,375±16,86 68,33±17,01 54,2±11,12

I (1), n=20 51,75±12,06 73,75±21,42 68,33±25,31 56,4±7,33

II (2), n=21 56,38±13,47 69,04±17,95 69,84±27,70 56,95±10,50

Достовірність відмінностей (Р) між групами І, ІІ, контрольною групою

Р1–Р2 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

Р1–Рk >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

Р2–Рk >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

Вже на 30 добу лікування відмічалася позитивна динаміка та 
суттєве підвищення показників серед компонентів «психологічно-
го здоров’я»: соціального функціонування (SF) та рольового емо-
ційного функціонування (RE) у всіх групах обстежених (табл . 5) . 
Підвищення показників загального (VT) (в контрольній групі – 
45,5±9,72 до лікування та 48±11,63 на 30 добу; в групі I – 40,5±11,91 

до лікування та 51,75±12,06 на 30 добу; в групі II – 43,09±11,56 до 
лікування та 56,38±13,47 на 30 добу) та психологічного здоров’я 
(MH) (в контрольній групі – 53,12±8,35 до лікування та 54,2±11,12 на 
30 добу; в групі I – 50,6±8,83 до лікування та 56,4±7,33 на 30 добу; в 
групі II – 53,52±8,90 до лікування та 56,95±10,50 на 30 добу) було 
досить невеликим . 
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На 60 добу лікування у пацієнтів контрольної групи спостеріга-
лося різке зниження всіх показників компоненти «психологічного 
здоров’я», що може бути пов’язано з малоефективністю терапії .  

У групах I та II також спостерігалися зміни . Так, наприклад, у 
групі I, показник RE знизився у 1,26 раза, порівняно з 30 добою 
лікування (з 68,33±5,81 до 54±4,6), а у групі II – у 1,43 раза, що свід-
чить про обмеження повсякденної діяльності пацієнтів власним 
емоційним станом .

Водночас за всіма іншими шкалами відмічається суттєве під-
вищення показників загального здоров’я (VT), соціального функціо-
нування (SF) та психологічного здоров’я (MH) .

Функціональний стан пацієнтів оцінювали за допомогою тес-
тування за шкалою диференційної самооцінки функціонального 
стану (САН) (табл . 7) . Під час першого візиту мало місце не тільки 
зниження функціональних показників, а й їх диспропорція – пре-
валювало зниження самопочуття та активності . Після 30-денного 
курсу терапії відзначалося поліпшення всіх показників (самопо-
чуття, активності, настрою), а також вирівнялися їх пропорційні 
взаємини . Зазначені зміни були наявні в обох групах, однак пози-
тивна динаміка більшою мірою реєструвалася серед пацієнтів, 
які отримували комбінований препарат пірацетаму та гамма-амі-
номасляної кислоти .

Висновки

На початку дослідження від хронічних судинних захворювань 
головного мозку більшою мірою залежали показники суб’єктивної 
оцінки загального стану здоров’я, життєвої (енергійність, настрій) і 
соціальної (достатня емоційна і фізична здатність до спілкування з 
іншими людьми) активності .

У процесі лікування вже на 30 добу стан пацієнтів покращувався, 
що відобразилось на показниках якості життя як у групі I, в якій досто-
вірно зросли всі показники психічного компонента: PF з 73,8±18,84 до 
81,25±16,21, RP з 53,8±29,55 до 73,75±28,65, ВР з 44,2±19,42 до 61,65±14,87 
та GH з 45,1±8,54 до 55,2±6,87, так і в групі II, де отримане наступне 
зростання: PF з 71,4±12,06 до 79,52±18,50, RP з 33,3±28,87 до 71,43±22,76, 
ВР з 49,7±22,22 до 58,86±3,67 та GH з 42,4±6,86 до 56,24±1,86 . У групі 
контролю зросли лише показники RP – з 56,25±15,97 до 70±7,11, ВР – з 
44,85±24,59 до 53,1±16,41 та GH – з 37,9±13,29 до 53,95±8,31 .

На 60 добу лікування у пацієнтів контрольної групи спостерігалося 
різке зниження всіх показників компонента «психологічного здоров’я», 
що може бути пов’язано з малою ефективністю терапії . У групі I по казник 
RE знизився у 1,26 раза, порівняно з 30 добою лікування (з 68,33±25,31 
до 54±20,23), а у групі II – у 1,43 раза, що свідчить про обмеження повсяк-
денної діяльності внаслідок власного емоційного стану . 

Таблиця 6. Динаміка показників компоненти «психологічного здоров’я» якості життя на 60 день лікування (за даними опитувальника SF-36; M±σ)

Шістдесятий день

Ступінь АГ, група, кількість 
хворих

Показники якості життя

VT
загальне здоров’я

SF
соціальне функціонування

RE
рольове емоційне  
функціонування

MH
психологічне здоров’я

Контрольна група, n=20
Бали

40,5±8,57 52,2±12,17 44,6±20,23 50,12±9,93

I (1), n=20 60,5±11,84 61,87±18,85 54±20,23 56,6±8,66

II (2), n=21 63,09±9,68 64,7±11,51 48,4±26,82 63,6±6,92

Достовірність відмінностей (Р) між групами І, ІІ, контрольною групою

Р1–Р2 >0,05 >0,05 <0,05 >0,05

Р1–Рk >0,05 >0,05 <0,05 >0,05

Р2–Рk >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

Таблиця 7. Зміна функціонального стану пацієнтів за шкалою диференційної самооцінки функціонального стану САН під впливом лікування

Показники Група І, n=20 Група ІІ, n=21 Контрольна група, n=20 р

При зверненні

Самопочуття, бали 2,8±1,3 2,32±1,41 2,79±1,31 0,85

Активність, бали 2,98±1,04 3,02±1,3 2,92±1,21 0,98

Настрій, бали 3,35±1,45 3,45±1,2 3,36±1,3 0,84

На 30 добу лікування

Самопочуття, бали 3,55±1,55* 3,38±1,32* 3,31±1,5* 0,62

Активність, бали 3,55±1,2* 3,16±1,24* 3,43±1,44* 0,87

Настрій, бали 4,04±1,64* 3,62±1,16* 3,75±1,53* 0,62

На 60 добу лікування

Самопочуття, бали 4,81±1,35**# 4,68±1,24**# 4,35±1,5**# 0,2

Активність, бали 4,63±1,05**# 4,56±1,12**# 4,23±1,48**# 0,24

Настрій, бали 5,0±1,38**# 4,92±1,35**# 4,81±1,44**# 0,8

Примітка. Різниця величини показника в динаміці лікування статистично значуща, Р<0,05, * – на 30 добу в порівнянні зі станом до лікування, ** на 60 добу в порів-
нянні з 30 добою лікування, # на 60 добу в порівнянні зі станом до лікування.
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Оцінка якості життя показала, що при застосуванні комбіно-
ваного препарату Олатропіл, незважаючи на віковий розподіл, 
в обох досліджуваних групах наприкінці дослідження спостері-
галося суттєве підвищення показників якості життя, як фізичного, 
так і психологічного здоров’я, тоді як у групі контролю показники 
якості життя компонента «психологічного здоров’я» значно знизи-
лись за всіма шкалами (VT 40,5±8,57, SF 52,2±12,17, RE 44,6±20,23, 
MH 50,12±9,93) . 

Переносимість даного препарату в обох  групах оцінена як 
«хороша», побічних ефектів виявлено не було .
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Изменения показателей качества жизни у пациентов 
с артериальной гипертензией при использовании 
ноотропной терапии при наличии сопутствующих 
хронических заболеваний головного мозга
О . Н . Барна, Я . В . Корост, О . А . Алифер

Национальный медицинский университет имени А . А . Богомольца, Киев

Артериальная гипертензия остается наиблее распространенным 
заболеванием в амбулаторной практике семейного врача, основным 
осложнением котрого является гипертензивная дисциркуляторная 
энцефалопатия (ГДЭ) .  

Цель исследования – оценить изменения показателей качества жизни 
и функционального состояния пациентов при лечении комбинированным 
препаратом пирацетама и гамма-аминомасляной кислоты (Олатропил) в 
комплексной терапии у пациентов с артериальной гипертензией (АГ), 
осложненной ГДЭ . 

Материалы и методы. 61 пациента с АГ, осложненной ГДЭ, было поде-
лено на 2 группы по возрасту 40–60 и 60–79 лет, которые принимали 
комбинированный препарат Олатропил по 1 таблетке 3 раза в сутки в 
течение 2 месяцев, и контрольную группу – 20 человек, которые принимали 
пирацетам по 1 таблетке 3 раза в сутки . Оценка качества жизни проводи-
лась по шкале САН и SF-36 .

Результаты. В начале исследования у пациентов были снижены пока-
затели субъективной оценки общего состояния здоровья, жизненной и 
социальной активности . На 30 и 60 сутки в группе I достоверно выросли все 
показатели психического компонента – PF с 73,8±18,84 до 81,25±16,21, RP с 
53,8±29,55 до 73,75±28,65, ВР с 44,2±19,42 до 61,65±14,87 и GH с 45,1±8,54 до 
55,2±6,87;  в группе II – PF с 71,4±12,06 до 79,52±18,50, RP с 33,3±28,87 до 
71,43±22,76, ВР с 49,7±22,22 до 58,86±3,67 и GH с 42,4±6,86 до 56,24±1,86 . В 
группе контроля отреагировали только показатели RP с 56,25±15,97 до 
70±7,11, ВР с 44,85±24,59 до 53,1±16,41 и GH с 37,9±13,29 до 53,95±8,31 .

Выводы. При применении комбинированного препарата пирацетама 
и гамма-аминомасляной кислоты в обеих исследуемых группах в резуль-
тате лечения наблюдалось существенное повышение показателей каче-
ства жизни, как физического, так и психологического здоровья .

Ключевые слова: артериальная гипертензия, гипертоническая дис-
циркуляторная энцефалопатия, ноотропная терапия, качество жизни, 
опросник SF-36, САН
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Changes in quality of life in patients with arterial 
hypertension with the use of nootropic therapy  
in the presence of concomitant chronic diseases of the brain
O . M . Barna, Y . V . Korost, O . O . Alifer

O . O . Bogomolets National Medical University, Kyiv
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Summary. Arterial hypertension remains the most common disease in the 
out-patient practice of a family doctor, the main complication of which is 
hypertensive dyscirculatory encephalopathy .

The aim of the study.  Evaluate changes in the quality of life and functional 
state of patients when treated with olatropil in combination therapy in patients 
with arterial hypertension complicated by hypertonic dyscirculatory enceph-
alopathy (HDE) .  

Materials and methods.  61 patients with arterial hypertension, compli-
cated by HDE, were divided into 2 groups aged 40–60 and 60–79 years who 
took the combined drug Olatropil 1 tablet 3 times daily for 2 months and con-
trol 20 subjects receiving the drug Piracetam  1 tablet 3 times a day . The qual-
ity of life assessment was performed on the scale of WAM and SF-36 .

Results. At the beginning of the study, the indicators of subjective assess-
ment of the general state of health, life and social activity were reduced . At 
30 and 60 days, the condition of patients significantly improved: all parameters 
of the psychic component in group I – PF from 73 .8±18 .84 to 81 .25±16 .21, RP 
from 53 .8±29 .55 to 73, 75±28 .65, BP from 44 .2±19 .42 to 61 .65±14 .87 and GH from 
45 .1±8 .54 to 55 .2±6 .87; in group II – PF from 71,4±12,06 to 79,52±18,50, RP from 
33,3±28,87 to 71,43±22,76, BP from 49,7±22,22 to 58 .86±3 .67 and GH from 
42 .4±6 .86 to 56 .24±1 .86 . While in the control group, only RP values from 56 .25± 
15 .97 to 70±7 .11, BP from 44 .85±24 .59 to 53 .1±16 .41 and GH from 37 .9±13 .29 to 
53 .95±8 .31 . 

Conclusions. In the application of the study of Olatropil, in both of the study 
groups at the end of the study there was a significant increase in the quality of 
life, both physical and psychological health .

Key words: arterial hypertension, hypertonic dyscirculatory encephalopa-
thy, nootropic therapy, quality of life, questionnaire SF-36, WAM
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