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ПЕДИАТРИЯ

Вегетативні дисфункції (ВД) вважаються одними з най-

актуальніших проблем сучасної реабілітаційної медици-

ни [2]. Вони діагностуються у 25-80% дитячого та 50-80% 

дорослого населення України [4], але ефективність ліку-

вання залишається недостатньою.

Відомо, що в останні роки визначається зріст психое-

моційної лабільності у дітей на фоні розумових та фізич-

них навантажень [2,3,9]. Численні емоційні конфлікти в 

дитинстві в подальшому створюють хронічну емоційну 

втому, що призводить до виникнення психосоматичних 

станів та хронічних захворювань ЦНС.

Не останню роль в загальній асенізації таких хвороб 

відіграють рецидивуючі респіраторні захворювання, які 

у 80% випадків формують дисбаланс імунної відповіді та 

характеризуються високою напругою процесів імунного 

реагування [12]. 

З урахуванням поглядів нейроімунологічної науки, яка 

сформувалась ще в 60-х роках минулого століття, в чис-

ленних дослідженнях фізіологів доказана роль імуноло-

гічних механізмів у розвитку нейроімунологічних про-

цесів [14], але клінічних спостережень і на сьогодні 

залишається недостатньо.

Так, принципово важливими стали роботи по вивчен-

ню нейротропної активності цитокінів, вони, як вияви-

лось, мають здатність регулювати функції структур ВНС 

та ЦНС, шо впливає на стан основних нейромедіаторних 

систем [8]. Встановлено, що стрес і емоційна перевтома 

призводять до гомеостатичних порушень в імунній та 

нервовій системах [10,11]. Так, М.А. Пальцев та соавт. в 

2008 році показали, що при тривожних розладах відбу-

вається активізація Т-лімфоцитів [15]. Інші автори зна-

йшли докази, що при синдромі дефіциту уваги відміча-

ється зв'язок між виразністю психопатологічної симпто-

матики з рівнями інтерферонів α та γ [16].  

Такий взаємний вплив нервових та імунних механізмів 

регуляції організму пояснює актуальність пошуку пре-

паратів нейротропної дії у хворих з недостатністю 

резервних можливостей імунітету, зокрема, при рециди-

вуючій патології дихальної системи.

 Характерною особливістю різноманітної картини клі-

нічних проявів вегетативних дисфункцій у дітей є психо-

емоційна забарвленість захворювання на фоні цере-

бростенічних явищ (головний біль, запаморочення, 

погана переносимість їзди в транспорті та ін.) [2,3]. 

Негативна динаміка подібних порушень при вегетатив-

них дисфункціях у дітей полягає в поступовій трансфор-

мації функціональних змін в органічні, тобто вегетативна 

дисфункція вважається початковою стадією дисциркуля-

торної енцефалопатії у дорослих [8].

Сформульована та розвивається гіпотеза про роль 

церебральної гіпоксії в патогенезі вегетативних і астено-

невротичних розладів [13]. У зв’язку з цим проблема 

кисневого енергозабезпечення найбільш повно вирішу-

ється в умовах санаторно-курортного лікування.

Тому вивчення психологічного статусу дітей з ВД на 

фоні дихальної патології, виявлення індивідуальних 

особливостей емоційної реакції дітей на захворювання 

та подальший диференційований підхід до корекції цих 

порушень в комплексній терапії санаторно-курортного 

лікування може сприяти якості лікування та життя дітей 

[4,7]. Метою даного дослідження було встановлення 

особливостей психоемоційного статусу у дітей хворих 

на різні форми ВД на фоні рецидивуючої патології 

дихальної системи та оцінка ефективності їх корекції 

виявлених змін із застосуванням у комплексному 

санаторно-курортному лікуванні (АР Крим) препарату 

«НООФЕН® 100» виробництва компанії «Олфа» (Латвія).

Матеріал і методи. Аналіз ефективності та безпечнос-

ті застосування препарату «НООФЕН® 100 » в комплек-

сному лікуванні було проведено у 60 хворих дітей віком 

від 10 до 16 років (30 хворих отримували «НООФЕН® 

100», 30 хворих контрольної групи), які знаходились на 

санаторно-курортному лікуванні в ДСКС «Зміна» м. 

Євпаторія (АР Крим). 

В результаті всебічного загальноклінічного, 

лабораторно-інструментального обстеження та психо-

логічного тестування, а також оцінки неврологічного та 

психічного статусу за участю вузьких спеціалістів, у дітей 

було діагностовано ВД різного типу.   

Клінічні форми захворювання розподілились наступ-

ним чином: пароксизмальну вегетативну недостатність 

(ПВН) виявлено у 6 дітей в групі, які отримували  

«НООФЕН® 100» та 6 в групі порівняння, вегетативно-

судинна дисфункція (ВСД) за гіпертензивним типом діа-

гностована у 9 хворих в основній групі та 8 в групі 

контро лю, ВСД за гіпотензивним типом діагностовано у 

15 хворих в основній групі та 16 в групі контролю. Серед 

них 14 дівчаток та 16 хлопчиків в основній групі, в групі 

контролю співвідношення хлопчиків та дівчаток дорів-

нювало 2:1.  Патологія дихальної системи в основній 

групі склала 37% дітей з хронічним тонзилітом та 63% 

дітей з рецидивуючими бронхітами в контрольній групі 

– 43% діти з хронічним тонзилітом та 57% дітей з рециди-

вуючими бронхітами,.

30 хворим основної групи  «НООФЕН® 100 » призначали 

у віці 7-10 років - 1 саше 100мг по 2 р/день, 11-16 років - 3 

саше 100мг по 2 р/день протягом 2-х тижнів в умовах 

базисного санаторно-курортного лікування (лікувальна 

фізкультура, дихальна гімнастика, масаж спини, аероте-

рапія, кліматотерапія, теренкур)  в комплексі з апаратни-

ми методами фізіотерапії (камера штучного мікроклімату, 

грязьові аплікації, електрофорез, фонофорез, лазероте-

рапія, інгаляції, ультрафіолетове опромінення носа та 

зіва). 30 хворих контрольної групи отримували тільки 

базисну терапію. Аналіз ефективності лікування прово-

дили по закінченні курсу лікування (на 25-й день), з оцін-

кою суб’єктивних та об’єктивних клінічних показників, а 

також результатів дослідження психоемоційного статусу.
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Вивчення психоемоційного статусу проводилося з 

використанням наступних методик [4,5,9]:

1. САН, яка дозволяє оперативно оцінити самопочуття, 

активність, настрій. Оцінюються як окремі показники, так і їх 

співвідношення. Нормальні показники визначаються серед-

нім балом за відповідь на 30 запитань 5-5,5 бала.

2. Методика діагностики самооцінки Ч. Д. Спілберга,

Ю. Л. Ханіна. Даний тест є надійним та інформативним спосо-

бом самооцінки рівня тривожності в даний момент часу 

(реактивна тривожність) та особистісної тривожності (як стій-

кої характеристики особистості). Реактивна тривожність 

характеризується напруженням, хвилюванням, знервованіс-

тю. Особистісна тривожність характеризує стійку схильність 

сприймати широке коло ситуацій як загрозливі, реагувати на 

них станом тривоги. У нормі показники знаходяться в межах 

30 балів, помірно підвищена тривожність – в межах 31-45 

балів, 46 балів і вище характеризують високий рівень три-

вожності. Бали нараховуються за відповіді на 40 питань.

3. Психометрична  оцінка параметрів якості життя, що оці-

нювалась на основі тесту  «Якість життя у дітей з вегетативни-

ми дисфункціями» [1,2,7], який складається з п’яти шкал 

(«Порушення якості життя», «Якість активного життя», «Якість 

пасивного життя», «Шкала депресії», «Шкала тяжкості захво-

рювання»). Результати оцінювали за сумарним балом 1-5 

шкал тесту та за загальним показником порушення якості 

життя (ЗПЯЖ).

Тестування проводилось з дотриманням етичних принци-

пів дослідження. Згоду на обстеження діти давали самі та з 

дозволу батьків. Інформація, отримана в процесі досліджень, 

конфіденційна. Обробка результатів та інтерпретація отрима-

них даних проводилась психологом відповідно до стандар-

тизованих діагностичних методик. Статистичну обробку  про-

водили за допомогою математичного пакету програми SPSS 

12.0 на комп’ютері типу Іntel Atom CPU N450.

Результати досліджень та їх обговорення. В групі дітей, 

що приймали «НООФЕН® 100», більше половини пацієнтів з 

різними формами ВД мали затяжний перебіг захворювання: 

тривалість основних симптомів від 1 до 3 років мали 70% 

дітей, тривалість захворювання від 3 до 6 місяців - 23,3%. У 

решти дітей (6,7%) anamnesis morbi спостерігався до 3 міся-

ців. 56,7% хворих дітей мали обтяжений спадковий анамнез з 

гіпертонічної або гіпотонічної хвороб у батьків. З боку фоно-

вої патології дихальної системи 37,8% дітей хворіли рециди-

вуючими бронхітами протягом 1 року, 26,4% - протягом 2-3 

років, 35,8% – більше 3-х років. Більшість хворих (65% дітей) 

мали довготривалий  перебіг хронічного тонзиліту, який був 

виставлений  3 роки тому, і тільки 35% – диспансерно спо-

стерігались 1-2 роки.

Найбільш поширеними скаргами у хворих основної та 

контрольної груп визначались (рис.1): головний біль (98%, 

97% відповідно), запаморочення (64% та 58% відповідно), 

емоційна лабільність (51% та 52% відповідно), швидка втом-

люваність (36% та 38% відповідно), біль у ділянці серця (33% 

та 35% відповідно).

* - р<0,05, оцінка статистичної достовірності за критерієм Пірсона 
2 в групах хворих до та після лікування 

У 17 хворих ВД за гіпертензивним типом на фоні патології 

дихальної системи артеріальний тиск (АТ) методом 

15-разових вимірювань до початку лікування склав віднос-

но вікових нормативів, у середньому,  систолічний – 

127,3±3,9,  діастолічний – 73,2±3,7. Після лікування у хворих 

основної групи відбувалась статистично значуща нормалі-

зація АТ в середньому до 121±4,9 (систолічного) та 70,4±4,2 

(діастолічного). Стабілізації АТ в групі контролю під час ліку-

вання статистично достовірно не визначено.

У 31 хворого ВД за гіпотензивним типом на фоні патоло-

гії дихальної системи АТ методом 15-разових вимірювань 

до початку лікування склав відносно вікових нормативів, у 

середньому,  систолічний – 101,6±6,7,  діастолічний – 

64,2±4,5. Після лікування у хворих основної групи відбува-

лась статистично значуща нормалізація АТ в середньому 

до 107±7,6 (систолічного) та 65,4±5,1 (діастолічного). 

Стабілізації АТ в групі контролю під час лікування статис-

тично достовірно не визначено.

У 12 хворих ПВН на фоні патології дихальної системи АТ 

методом 15-разових вимірювань до початку лікування 

склав відносно вікових нормативів, у середньому,  систо-

лічний – 129,2±9,8,  діастолічний – 65,6±7,5. Після лікуван-

ня у хворих основної групи відбувалась статистично зна-

чуща нормалізація АТ в середньому до 112±8,2 (систоліч-

ного) та 66,1±6,5 (діастолічного). Стабілізації АТ в групі 

контролю під час лікування статистично достовірно не 

визначено.

У пацієнтів з ВД, які отримували комплексну терапію з 

препаратом «НООФЕН® 100», в порівнянні з контролем, на 

25-й день лікування значно поліпшився (при p<0,05) стан 

проявів церебростенічного синдрому (рис.1). Так, зменши-

лась частота скарг на головний біль в 2,2 раза, на запамо-

рочення -  в 4 рази. Треба зазначити, що в результаті місяч-

ного лікування відбулося зниження швидкої втомлюванос-

ті на 29% та емоційної лабільності на 38%. 

Цікаво, що найбільш виражені позитивні зміни церебро-

астенічного синдрому під час лікування в основній групі 

відбулись у хворих ПВН на фоні дихальної патології. Так, 

прояви втрати свідомості зменшились в 6,25 раза (в 

контро льній – в 1,5 раза), швидка втомлюваність – в 4,6 

Рис.1. Динаміка скарг хворих на ВД з патологією 
дихальної системи в основній та контрольній групах до та 
після лікування
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раза (в контрольній – в 1,3 раза), запаморочення – в 4,8 

раза (в контрольній – в 1,3 раза), емоційної лабільності – в 

4,7 раза (в контрольній –в 2,2 раза).

Слід зазначити, що динаміка запаморочення у хворих ВД 

за гіпертензивним типом на фоні дихальної патології осно-

вної групи була максимальною, тобто поліпшення насту-

пило в 6,4 раза частіше, ніж в контрольній групі (лише в 

1,75 раза).

Клінічні прояви відхилень серцевої діяльності на 25-й 

день лікування також значно рідше визначались у хворих 

на ВД, які отримували  «НООФЕН® 100». Так, частота скарг 

на біль в ділянці серця після місячного лікування (при 

р<0,05) зменшилась в середньому на 21%, на серцебиття 

– на 6,8%. Необхідно підкреслити, що подібні клінічні 

симптоми спостерігались у хворих з ПВН та ВД за гіпертен-

зивним типом на фоні дихальної патології. При цьому 

останні в основній групі лікування продемонстрували най-

кращі результати: біль в серці зменшилась в 5,3 раза (в 

контрольній – в 1,9), серцебиття – в 3 рази (в контрольній 

–в 1,4).

У пацієнтів з  ВД по гіпотензивному типу на фоні дихаль-

ної патології виявились особливі скарги на порушення сну 

та загальну слабкість, яка в основній групі лікування зни-

кла в 2 рази частіше, ніж в контролі.

Отже, в цілому під впливом терапії препаратом 

«НООФЕН® 100» в комплексному санаторно-курортному 

лікуванні спостерігається позитивне відновлення 

суб’єктивного стану хворих ВД на фоні патології дихальної 

системи, а перш за все тих проявів, які визначають особли-

вості клінічної форми захворювання. Це підтверджується 

значно меншою позитивною динамікою лікування в 

контро льній групі. 

Результати психологічного тестування за методикою 

САН представлені в табл. 1. 

У процесі лікування була виявлена позитивна динаміка 

майже всіх показників психоемоційного статусу, яка вира-

жалась в підвищенні кількості дітей з нормальним рівнем 

(особливо за показниками покращення самопочуття та 

настрою).              

Примітка: *- p<0,05 - порівняння достовірні  для даних показників в 
групах  між першим та другим оглядом.

Дані, вказані в табл.1, свідчать, що самопочуття (за 

методикою САН) після комплексного лікування з 

«НООФЕН® 100» значно підвищилось на 20%, при цьому 

не залишилось хворих з показниками зниженого само-

почуття (p<0,05). В групі контролю самопочуття залиши-

лось незмінним. 

Аналізуючи рівень активності, необхідно підкреслити 

підвищення стану на 23,3% в основній групі та на 13,3% в 

групі контролю. Під впливом лікування відбулось досто-

вірне (p<0,05) зменшення рівня зниженої активності в 

основній групі на відміну від контролю (табл.1). 

Відмічалась також достовірна позитивна динаміка 

настрою в основній групі: на 26,7% збільшилась частка 

підвищених показників та в 1,5 раза зменшився  рівень 

знижених. Треба підкреслити, що в контрольній групі 

настрій дітей змінився значно менше (табл.1).

 Необхідно зазначити, що в основній групі ВСД по 

гіпотензивному типу знижений рівень активності змен-

шився в 2,8 раза, а знижений настрій та слабе самопо-

чуття після лікування дорівнювали 0, тоді як в контро-

льній групі вихідний підвищений рівень самопочуття 

навіть знизився на 6%. В основній групі ВСД за гіпер-

тензивним типом настрій підвищився - в 2 рази,  а 

високий рівень самопочуття - в 4 рази, на відміну від 

контро льної групи, де під час терапії змін самопочуття 

не відбулось. В основній групі ПВН звертає увагу мак-

симальне підвищення рівня самопочуття (в 4,2 раза), а 

в контрольній групі тільки в 2 рази.

Примітка: *- p<0,05 - порівняння достовірні  для даних показників в 
групах  між першим та другим оглядом.

         

Вивчення ефективності комплексного лікування з 

препаратом «НООФЕН® 100» підтвердив виражений 

позитивний вплив на схильність до тривожності у 

дітей з ВД. Так, визначилась трансформація подібних 

психоемоційних порушень з високого рівня в низький 

або помірний. Після майже місячного курсу лікування 

висока ситуативна тривожність спостерігалась лише у 

13,3% хворих (тобто зменшилась в 2,7 раза), тоді як 

помірна збільшилась в 1,2 раза, а низька відповідно 

зросла в 3 рази. 

Аналогічна позитивна трансформація особистісної 

тривожності відбулася в ході комплексного лікування з 

препаратом «НООФЕН® 100». А саме: високий рівень 

зменшився в 3,3 раза, в той же час помірний залишився 

Параметри
Характеристика Основна гр. (n=30) Контрольна гр. (n=30)

1 огл., n    
(%)

2 огл., n 
(%)

1 огл., n    
(%)

2 огл., n 
(%)

Самопочуття

Знижене 3 (10%)* 0* 8 (26,65%)* 1 (3,3%)*

Підвищене 5 (16,65%) 11 (36,65%) 6 (20%) 6 (20%)

Норма 22 (73,35%) 19 (63,35%) 16 (53,35%) 23 (76,7%)

Активність

Знижена 5 (16,65%)* 1 (3,3%)* 8 (26,65%) 4 (13,35%)

Підвищена 6 (20%) 13 (43,35%) 6 (20%) 10 (33,3%)

Норма 19 (63,35%) 16 (53,35%) 16 (53,35%) 16 (53,35%)

Настрій

Знижений 3 (10%)* 0* 5 (16,65%)* 1 (3,3%)*

Підвищений 11 (36,65%) 19 (63,35%) 11 (36,65%) 15 (50%)

Норма 16 (53,35%) 11 (36,65%) 14 (46,6%) 14 (46,6%)

Таблиця 1
Показники тесту САН  хворих ВД на фоні патології дихальної 

системи до і після санаторно-курортного лікування препаратом 
«НООФЕН®100»  в порівнянні з групою контролю

Таблиця 2
Рівні ситуативної та особистісної тривожності хворих ВД на фоні 

патології дихальної системи в основній та контрольній групах 
до та після санаторно-курортного лікування

Рівень Ситуативна Особистісна

Основна група 
(n=30)

Контрольна 
група (n=30)

Основна група 
(n=30)

Контрольна 
група (n=30)

1 огл.,
n  (%)

2 огл.,
n (%)

1 огл.,
n  (%)

2 огл.,
n (%)

1 огл.,
n  (%)

2 огл., 
n (%)

1 огл., n  
(%)

2 огл.,
n (%)

Високий 11 (36,7)* 4 (13,3)* 11 (36,7) 7 (23,3) 10 (33,4)* 3 (10)* 12 (40) 8 (26,7)

Помірний 17 (56,7) 20 (66,7) 17 (56,7) 19 (63,4) 18 (60) 15 (50) 15 (50) 13 (43,3)

Низький 2 (6,6)* 6 (20)* 2 (6,6) 4 (13,3) 2 (6,6)* 12 (40)* 3 (10) 9 (30)
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на тому ж рівні (табл.2), крім того   збільшився низький 

рівень в 6 разів. 

Необхідно підкреслити, що найбільші позитивні зміни 

під час санаторно-курортного лікування спостерігались у 

хворих основної групи ВД за гіпотензивним типом на 

фоні дихальної патології. Так, низький рівень особистіс-

ної тривожності збільшився у них в 5 разів (в контрольній 

– в 2 рази) за рахунок зменшення майже на 30% кількості 

пацієнтів з високим рівнем симптоматики (рис.2).

 Подібна ситуація відбулась у хворих основної групи з 

ПВН на фоні дихальних захворювань, у яких низький 

рівень особистісної тривожності піднявся за рахунок 

лікування на 50% (в контрольній – на 33%).

Найбільш показові зміни ситуативної тривожності під 

час реабілітаційної терапії встановлені у хворих ВД за 

гіпертензивним типом, що отримували в комплексному 

санаторно-курортному лікуванні «НООФЕН® 100», у яких 

високий рівень зменшився на 44% та відповідно підви-

щився низький, тоді як  в контрольній подібні відхилення 

стосувались тільки 25% хворих (рис.3).

В контрольній групі рівень особистісної тривожності 

достовірної зміни не показав, а рівень високої ситуатив-

ної тривожності зменшився тільки в 1,5 раза в процесі 

лікування (рис.3).

В результаті опитування хворих згідно з тестом «Якість 

життя у дітей з вегетативними дисфункціями», низький 

ЗПЯЖ визначався у 13,3% в основній групі та 3,3% в контро-

льній. Задовільний рівень ЗПЯЖ  спостерігався у 50% в 

основній та 66,7% в контрольній групах. Зниження показ-

ників якості життя у хворих на ВД, згідно з анамнестичними 

даними,  пов'язано з необхідністю внаслідок хвороби 

обмежити навантаження в школі у  60,7%, заняття спортом 

- у 53,3%, користування транспортом - у 46,7%, необхідність 

уникання емоційного напруження у 56,7% дітей. В той же 

час значний відсоток хворих (36,7% в основній та 30% в 

контрольній групах)  продемонстрували високий рівень 

ЗПЯЖ. Отже, комплекс санаторно-курортного лікування з 

використанням препарату «НООФЕН® 100» сприяв підви-

щенню та нормалізації показників якості життя. Так, низь-

кий рівень ЗПЯЖ зменшився в 4 рази, задовільний рівень - 

в 1,1 раза за рахунок підвищення високого рівня ЗПЯЖ в 1,1 

раза. 

Найбільш суттєві зміни під час лікування визначені у хво-

рих в основній групі ПВН, у яких високий рівень якості 

життя зріс в 2 рази, тоді як в контрольній групі достовірних 

змін не відбулось. 

Ефективність препарату «НООФЕН® 100» констатували як 

за даними динаміки основних клінічних синдромів та змен-

шення скарг, так і за даними психологічних тестів. 

Переносимість препарату була доброю у всіх дітей. 

Побічних явищ, що оцінювались за шкалою UKU (UKU Side-

Effect Rating Scale, «Udvald for Kliniske Undersogelser Scale», 

1987, O. Lingjaerde, U.G. Ahlfors, P. Bech) не спостерігалося.

   

Висновки
1. Дослідження суб’єктивних проявів та психоемоційного 

статусу із застосуванням стандартизованих методик у 
дітей віком 10-16 років із різними клінічними формами 
вегетативних дисфункцій на фоні рецидивуючої 
дихальної патології виявило характерні прояви 
цереброастенічного синдрому: лабільність 
психоемоційного стану, зниження рівня якості життя та 
синдрому ураження серцевої діяльності, а також суттєві 
коливання АТ.

2. Встановлена висока ефективність використання 
препарату «НООФЕН®100»  під час реабілітаційного 
лікування на базі дитячого спеціалізованого клінічного 
санаторію «Зміна», м. Євпаторія хворих з ПВН на фоні 
рецидивуючих бронхітів та хронічних тонзилітів, яка 
характеризується достовірним в порівнянні з контролем 
зменшенням в 6,25 раза проявів втрати свідомості, в 
4,7 раза – емоційної лабільності, підвищенням 
самопочуття за тестами САН в 4,25 раза, збільшенням 
на 50% хворих з низьким рівнем особистісної 
тривожності, що дозволило в 2 рази підняти 
параметричні показники якості життя.

3. Застосування комплексного санаторно-курортного 
лікування в умовах АР Крим з включенням препарату 

Рис. 2. Позитивна трансформація рівнів особистісної 
тривожності до і після лікування в основній та контрольній 
групах у хворих на ВД за гіпотензивним типом на фоні 
патології дихальної системи

Рис. 3. Позитивна трансформація рівнів ситуативної 
тривожності до і після лікування в основній та контрольній 
групах у хворих на ВД за гіпертензивним типом на фоні 
патології дихальної системи
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«НООФЕН® 100»  у хворих ВД за гіпотензивним 
типом на фоні рецидивуючої патології дихальної 
системи дозволило виявити в порівнянні з контролем 
достовірні позитивні зміни астенічних проявів 
(зникнення слабкості та порушень сну), стабільним 
підвищенням самопочуття за тестом САН, збільшенням 
в 5 разів хворих з низьким рівнем особистісної 
тривожності та нормалізацією параметричних 
показників якості життя на 10%. 

4. Визначена доцільність призначення препарату 
«НООФЕН®100» хворим ВД за гіпертензивним типом 
на фоні патології дихальної системи при санаторно-
курортному лікуванні з використанням 
кліматобальнеологічних факторів морського 
узбережжя, що підтверджено достовірним в порівнянні 
з контролем зменшенням в 3-5,3 раза проявів 
відхилень серцевої діяльності,  в 6,4 раза - ознак 
запаморочення, підвищенням за тестом САН 
самопочуття – в 4 рази, активності – в 2,5 раза та 
настрою – в 2 рази, вираженим збільшенням на 44% 
хворих з низьким рівнем ситуативної тривожності за 
рахунок відсутності у всіх хворих її високого рівня по 
закінченні терапії.

5. Включення в комплексну схему санаторно-курортного 
лікування (АР Крим) різних форм вегетативних 
дисфункцій на фоні дихальної патології майже місячного 
курсу препарату «НООФЕН® 100»  у вікових дозах в 
порівнянні з контрольною групою сприяє достовірно 
швидшій ліквідації основних клінічних синдромів, 
нормалізації АТ та психоемоційного статусу при добрій 
переносимості та відсутності побічних ефектів.
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