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Однією з актуальних проблем сучасної медицини є 
збереження здоров’я підростаючого покоління, оскіль-
ки саме від стану здоров’я  дітей залежить розвиток 
суспільства у майбутньому. Сучасні умови життя 
пред’являють підвищені вимоги до функціонального 
стану дитячого організму [1-3]. Стан здоров’я школя-
рів, як найбільш масового контингенту дітей та підліт-
ків, викликає особливу тривогу [1-3]. На даний момент 
в Україні зберігаються тенденції до погіршення стану 
здоров’я дітей, в тому числі й мешканців радіоактивно 
забруднених територій [4]. Головною особливістю 
сучасної патології дитячого віку є ріст поширеності 
хронічних соматичних хвороб та висока частота веге-
тативних дисфункцій [1-5]. Проблема діагностики та 
лікування вегетативних дисфункцій є однією з найакту-
альніших в сучасній педіатрії, оскільки вони мають 
місце у 20-30% дитячого населення [5, 6]. Вважається, 
що вегетативні дисфункції є підґрунтям для розвитку 
тяжких соціально значимих захворювань (ішемічної 
хвороби серця, артеріальної гіпертензії, судинних 
захворювань центральної нервової системи), що визна-
чають рівень інвалідизації та смертності дорослого 
населення. Відомо, що початкові прояви порушень 
кровопостачання мозку в дітей розвиваються на фоні 
таких захворювань, як артеріальна гіпертензія, вегета-
тивна дисфункція, нейрофункціональна міокардіоди-
строфія та ін. [5, 6]. Є посилання на зв’язок між наявніс-
тю незначних церебральних судинних розладів у дитя-
чому віці й виникненням мозкових катастроф надалі. 
Разом з тим, багато кардинальних питань формування 
типів церебральної гемодинаміки при вегетативних 
дисфункціях у дітей вивчені недостатньо. Одним із 
маловивчених напрямків є оцінка стану церебрально-
го кровотоку в дітей з вегетативною дисфункцією. Дані 
літератури, що висвітлюють цю проблему, нечисленні 
й суперечливі. Дослідження стану церебральної гемо-
динаміки у дітей і підлітків, які постраждали в результа-
ті аварії на ЧАЕС, одиничні та також досить суперечли-
ві [7].  

!"#$ %&'()%*"++,: визначити стан церебральної 
гемодинаміки у дітей, які народилися та постійно про-
живають на радіоактивно забруднених територіях.

!$#"-)$(. #$ /"#&%.. В ході дослідження було обсте-
жено 74 дитини віком 7-11 років, які народилися від 
батьків, опромінених в дитячому віці в результаті 
Чорнобильської катастрофи та постійно проживають на 
радіоактивно забруднених територіях. Території прожи-
вання дітей основної групи належать до 2-ї зони (зі щіль-
ністю забруднення ізотопами 137Cs понад 555 кБк/м2) та  
3-ї зони (зі щільністю забруднення ізотопами 137Cs від 
185 кБк/м2 до 555 кБк/м2). Діти були розподілені на дві 
групи: I група – 32 дитини з вегетативною дисфункцією за 
гіпотонічним типом та II група – 42 дитини без ознак 
вегетативної дисфункції. 

Програма дослідження включала клінічне та інстру-
ментальне обстеження. Оцінку церебральної гемодина-
міки з вивченням кровотоку в артеріальному та веноз-
ному басейнах внутрішньої сонної артерії (справа та 
зліва) проводили за методом реоенцефалографії (РеоЕГ) 
із застосовуванням стандартних фронто-мастоїдальних 
відведень на апаратному комплексі «Regina - 2000» з 
автоматичною оцінкою цілого ряду показників: реогра-
фічний систолічний індекс (РСІ), що характеризує вели-
чину кровонаповнення мозку; величина анакроти (ά, 
мс); катакроти (β, мс); дикротичного індексу (di, %), що 
відображає тонус артеріальних судин; діастолічного 
індексу (Ді, %), що характеризує стан венозного відтоку з 
артеріол у вени та тонус вен; співвідношення анакроти 
до серцевого циклу (модуль пружності, %), як показник 
еластичності й тонусу мозкових судин; швидкісні показ-
ники, а саме максимальна швидкість швидкого наповне-
ння (Vш, Ом/с) та середня швидкість повільного напо-
внення (Vп, Ом/с). 

Оцінку показників церебральної гемодинаміки про-
водили також і за якісними показниками.

В якості нормативних показників використані дані М. 
А. Ронкіна, Л. Б. Іванова та результати обстеження 
практично здорових дітей на попередніх етапах дослі-
джень [8, 9].

Аналіз даних проведено шляхом статистичного аналі-
зу в електронних таблицях Microsoft Excel за допомогою 
програмного забезпечення Місrosoft® Ехсel 2002, номер 
продукту 54186–640–2318914–17698. 

0"12(3#$#. %&'()%*"++,. В клінічній картині дітей 
груп спостереження з високою частотою виявлявся 
головний біль. Він визначався у 71,88% дітей I групи та 
у 61,90% дітей II групи, що достовірно перевищувало 
його частоту у практично здорових дітей (5,13%). Згідно 
з Міжнародною класифікацією головного болю [10] за 
характером головний біль розподілявся наступним 
чином: цефалгії судинного ґенезу (в I групі - у 37,50% 
дітей, в II – у 28,57%); головний біль напруження (в I 
групі  - у 15,63% дітей, в II – у 16,67 %); головний біль, 
пов’язаний з підвищенням внутрішньочерепного тиску 
(в I групі – у 9,38% дітей, в II – у  7,14%). Хронічний після 
травматичний головний біль визначався тільки у однієї 
дитини I групи. 

Головний біль у дітей обох груп спостереження харак-
теризувався періодичним характером і провокувався 
розумовим чи фізичним перевантаженням або психое-
моційним стресом. У більшості дітей головний біль 
зменшувався самовільно впродовж 1,5-2 годин у стані 
відносного фізіологічного спокою. У переважної біль-
шості дітей мали місце знижені показники артеріально-
го тиску і в клінічній картині визначалися: запаморочен-
ня, знепритомнення та потемніння в очах. Типовим для 
дітей I групи було посилення цефалгій при зміні метео-
умов, фізичному чи психоемоційному навантаженні. 
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Звертає увагу той факт, що у дітей молодшого шкільного 
віку мали місце мігренеподібні пароксизми.

Майже у чверті обстежених дітей I групи перебіг вегета-
тивного синдрому був пароксизмальним й характеризував-
ся наявністю вегетативних кризів. Спостерігали як вагоінсу-
лярні, симпатоадреналові, так і змішані вегетативні кризи, 
що залежало від превалювання в дітей певного з відділів 
вегетативної нервової системи. Найчастіше вегетативні 
кризи перебігали у вигляді нападів з явищами різкої слаб-
кості, відчуттям жару чи, навпаки, ознобу, приливами, 
задишкою, емоційним збудженням, зблідненням чи почер-
вонінням шкірних покривів, пітливістю, серцебиттям трива-
лістю від кількох хвилин до 1 - 2 годин. 

Майже третина дітей I групи також мала прояви дизадап-
таційного синдрому (емоційна лабільність, зниження пра-
цездатності, підвищена втомлюваність, порушення форму-
ли сну).

Якісна оцінка стану церебральної гемодинаміки у дітей 
груп спостереження за даними РеоЕГ наведена в табл.1.

Контурна характеристика РеоЕГ-хвилі показала, що у 
дітей груп спостереження виділяються чотири типи реоен-
цефалографічних кривих. Серед якісних змін на реоенцефа-
лограмах у дітей груп спостереження домінували артері-
альна ангіодистонія -  56,25% у дітей I групи та 47,62% у дітей 
II групи, (PI-II>0,05). Гіпертонічний варіант ангіодистонії 
виявлявся у 31,25% дітей I групи та 4,76% дітей II групи, 
(PI-II<0,05). Гіпотонічний варіант ангіодистонії відповідно у 
12,5 та 4,76% дітей, (PI-II>0,05). Необхідно підкреслити той 
факт, що у жодної дитини із вегетативною дисфункцією не 
визначався нормальний варіант реографічної кривої. З 
високою частотою у дітей груп спостереження визначалися 
коливання пульсового кровонаповнення. Гіпо- та гіперво-
люмія у дітей I групи реєструвалася з однаковою частотою, 
а саме у 34,38% дітей, що вірогідно перевищувало частоту 
гіперволюмії у дітей II групи – 4,76%, (PI-II<0,05). Високу час-
тоту у дітей груп спостереження мали порушення судинно-
го тонусу та мікроциркуляції. Порушення венозного відтоку 
спостерігалися у 93,75   дітей I групи та у 59,52% дітей II 
групи, (P I-II<0,05). Яскраво ілюструє наявність церебровас-
кулярної дистонії у дітей - мешканців радіоактивно забруд-
нених територій показник міжпівкулевої асиметрії кровоо-
бігу, частота якої у дітей I групи дорівнювала 78,13%, а у 
дітей II групи – 45,24%, (PI-II<0,05). Наявність асиметрії моз-
ковогу кровообігу у частини дітей може свідчити про част-
кове збереження механізмів захисної регуляції тонусу 
судин, але, безумовно, є відображенням мозкових циркуля-
торних розладів дистонічного типу, що є фактором ризику 
розвитку цереброваскулярної патології у дорослому віці. 
Варіабельність змін стосувалася, насамперед, зростання 
судинного тонусу, переважно за рахунок судин середнього 
та дрібного калібру (артерії опору) на тлі зміненої ригідності 
судинної стінки у 65,63% дітей I групи. При дистонічному 
типі порушень церебральної гемодинаміки мають місце 
порушення артеріальної та венозної ланок гемодинаміки. 

Для гіпертонічного типу реоенцефалографічної кривої 
характерним є підвищення тонусу судин та порушення 
венозного відтоку. При гіпотонічному типі РеоЕГ відмічаєть-
ся зниження тонусу судин та порушення венозного крово-
току за дефіцитним типом.

Особливо необхідно підкреслити той факт, що у дітей 
обох груп спостереження мали місце односпрямовані зміни 
якісних характеристик РеоЕГ кривих, що варіювали у своє-
му кількісному відображенні з превалюванням у дітей I 
групи із вегетативною дисфункцією. 

Аналіз статистичних показників церебральної гемодина-
міки показав, що у дітей I групи визначено вірогідне зни-
ження показника реографічного систолічного індексу (РСІ, 
у.о.), що відображає відносну величину пульсового крово-
наповнення. Складаючи (1,21 ± 0,08) у.о. та (0,93 ± 0,09) у.о., 
відповідно у лівій та правій півкулях, вони були не лише 
вірогідно нижчими за такий, визначений у здорових 
(1,84±0,06) у.о., (РI-N<0,05), але й за аналогічні показники у 
дітей без ознак вегето-судинної дисфункції, відповідно (1,47 
± 0,07) у.о. та (1,28 ± 0,08) у.о. (РI-II<0,05).  

Властивим для РеоЕГ дітей обох груп спостереження 
було достовірне зростання тривалості анакроти (α), порів-
няно із показниками, визначеними у здорових дітей (100,2  
±  4,12) мс, переважно за рахунок періоду повільного 
наповнення (α2) (70,0 ± 5,77) с, (РI-N<0,05).  Це свідчить на 
користь зміни резистивних властивостей судинної стінки. 
Про зміну тонічних властивостей судин свідчить і зростан-
ня модуля пружності у дітей I групи спостереження, відпо-
відно (17,43 ± 0,63) та (16,09 ± 0,59)% в лівій та правій  пів-
кулях, проти (16,02 ± 0,43)% у практично здорових дітей, 
(РI-N<0,05). У дітей II групи модуль пружності коливався в 
межах (15,86 ± 0,63) – (15,76 ± 0,51)% та не мав достовірних 
відмінностей від показників практично здорових дітей (РII-
N>0,05).

У той же час у більшості обстежених дітей обох груп спо-
стереження мало місце збільшення дікротичного індексу, 
що відображає, насамперед, тонус артеріол. Так, у дітей I 
групи спостереження дікротичний індекс дорівнював  
(74,11 ± 2,16) та (75,50 ± 4,37)% в лівій та правій півкулях, 
проти (58,41 ± 2,13)% у практично здорових, (РI-N <0,05). У 
дітей II групи спостереження дікротичний індекс дорівню-
вав  (76,31 ± 2,55) та (75,86 ± 1,96)% в лівій та правій пів-
кулях, проти (58,41 ± 2,13)% у практично здорових, (РII-N 
<0,05). 

Проте діастолічний індекс (Ді,%), що відображає стан від-
току крові з артеріол у венули та тонус вен, виявився значно 
нижчим у дітей з вегето-судинною дисфункцією, а саме 
(57,85 ± 2,06) та (56,14 ± 3,31)% відповідно в лівій та правій 
півкулях, проти (72,23 ± 1,26)% у практично здорових дітей, 
(РI-N<0,05), тоді як у дітей II групи він відповідав показникам 
практично здорових дітей.  

Аналіз швидкісних показників РеоЕГ свідчить про наяв-
ність змін тонічних властивостей судин в басейні сонної 
артерії. Тонус судин мав тенденцію до підвищення у дітей 



53

ПЕДИАТРИЯ

I групи, переважно за рахунок підвищення тонусу судин 
середнього калібру та мікроциркуляторного русла.

Таким чином, гемодинамічні зміни у дітей, які народили-
ся та постійно мешкають на радіоактивно забруднених 
територіях є досить вагомими і стосуються як артеріаль-
ної, так і венозної систем гемоциркуляції. Дітям I групи 
притаманною є судинна дистонія на тлі зміненої ригідності 
судинної стінки. Зміни тонічних властивостей судин осо-
бливо виражені в системі мікроциркуляції й стосуються, 
насамперед, зростання тонусу артеріол при вираженій 
гіпотонії венул. За таких умов виникає дисбаланс в системі 
внутрішньоцеребральної гемодинаміки. Такі особливості 
у дітей можуть бути наслідком вегетативної дистонії із 
супутньою їй дисрегуляцією венозного тонусу (венозною 
гіпотонією), проте необхідно підкреслити той факт, що у 
дітей II групи без клінічних ознак вегетативної дисфункції 
також мали місце якісно односпрямовані зміни цере-
бральної гемодинаміки, що варіювали у своєму кількісно-
му відображенні зі зменшенням їх частоти та відсутності 
достовірних відмінностей в порівнянні із показниками 
дітей контрольної групи. Венозна дисгемія, підвищення 
резистентності артеріальних судин, асиметрія кровотоку 
являють собою початкові прояви недостатності кровопос-
тачання мозку. 

!"#$%&'# ()*+$ ,+",-.)./.&&0
I, n = 32 II, n = 42

d s d s
12’34&'5 #)"6"-"#
- нормальний 31,24* 43,75 59,52 59,52
- гіповолемія 34,38 21,87 35,71 35,71
- гіперволемія 34,38* 34,38 4,76 4,76
7"&*, #)*+&'8 ,*9'&
- нормальний 12,5 12,5 28,56 28,56
- підвищений 65,63* 65,63 35,72 35,72
- знижений 21,87 21,87 35,72 35,72
7"&*, $)-.):";
- нормальний 21,87 21,87 28,56 28,56
- підвищений 56,26 56,26 35,72 35,72
- знижений 21,87 21,87 35,72 35,72
7"&*, 6.&
- нормальний 6,25* 9,38 40,48 42,86
- підвищений 34,38* 34,38 11,90 14,29
- знижений 59,37 56,26 47,62 42,86
<-$& 6.&"%&"=" 6:9-"#*
- нормальний 6,25* 9,38 40,48 40,48
- за дефіцитним 
типом

59,37 56,26 47,62 42,86

- утруднений 34,38* 34,38 11,90 14,29
Асиметрія крово-
наповнення

78,13* 45,24

7'+ )."=)$>:?&"@ #)'6"@
- нормальний - 42,86
- дистонічний 56,25 47,62
- гіпотонічний 12,50 4,76
- гіпертонічний 31,25* 4,76

!"#$%&'# ()*+$ ,+",-.)./.&&0
I, n = 32 II, n = 42 A"&-)";B&$, 

n=25d s d s
Період швид-
кого напов-
нення, мс

45,0 ± 1,83 52,5 ± 
1,11*

48,46 ± 
1,32

50,0 
±1,75

49,0 ± 1,27

Період повіль-
ного напов-
нення, мс

70,0 ± 5,77* 65,0 ± 
1,83*

69,23 ± 
4,04

63,85 ± 
4,19*

51,4 ± 2,21

Анакрота, мс 122,5 ± 5,74*  110,0 ± 
1,83*

118,0 ± 
4,60*

116,0 ± 
4,44*

100,2 ± 4,12

Катакрота, мс 583,75 ± 21,52 596,25 ± 
24,73

614,62 ± 
22,49

621,54 ± 
21,96

612,25 ± 25,73

Реографічний 
систолічний 
індекс, у.о.

1,21 ± 0,12* 0,93 ± 
0,09*

1,47 ± 
0,07*

1,28 ± 
0,08*

1,84 ± 0,06

Дикротичний 
індекс (di, %)

74,11 ± 2,16* 75,50 ± 
4,37*

76,31 ± 
2,55*

75,86 ± 
1,96*

54,41 ± 1,13

Модуль пруж-
ності, %

17,43 ± 0,63* 16,09 ± 
0,59

15,86 ± 
0,63

15,76 ± 
0,51

16,02 ± 0,43

Діастолічний 
індекс (Ді), %

57,85 ± 2,06* 56,14 ± 
3,31*

74,99 ± 
2,03

73,99 ± 
1,78

73,23 ± 1,26

Vш, Ом/с 2,28 ± 0,11* 1,55 ± 
0,14

2,08 ± 
0,13

2,04 
±0,13

1,83 ± 0,21

Vп, Ом/с 0,79 ± 0,08* 0,69 ± 
0,09*

1,09 ± 
0,05

0,91 ± 
0,08

1,02 ± 0,07
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