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The aim of research was to evaluate peculiarities of the influence of stress risk factors
(behavioral and psychoemotional) in patients with cerebrovascular pathology (CVP) in the
dynamics of its development as targets of psychological help.
Materials and methods. The study involved 122 patients with cardiovascular disease with
high risk of development CVP – group 1 (G1), 134 patients with clinical manifestations of CVD
in form of transient ischemic attacks (TIA) in history – group 2 (G2) and 127 patients who had
an ischemic stroke (IS) – group 3 (G3). As a comparison group (CG) observed 47 conditionally
healthy persons with no risk or signs of CVP, verified by clinical and laboratory studies. To
study the potential stress factors, the Boston Stress Test used with a modification of scoring
scales.
Results A high level of stress in the G1-3 was diagnosed, which prognostically indicated
about a significant risk for the development of somatic and psychic changes in patients with
CVD (34,9±11,7 points in G1, 37,1±11,9 points in G2 and 37,4±12,0 points in G3, p=0,201),
whereas in the CG the stress potential was lower (27,7±12,8 points). The correlation between
behavioral and psychoemotional stress components showed that in patients with CVP was a
higher level of behavioral stress-potentiating factors (18.0±6.1 points versus 17.0±6.1 points,
p<0.001), and in patients with IS – psycho-emotional (16,8±5,1 points versus 20,6±7,42
points, p<0,001). While in persons with TIA and CG – in the formation of stress disorders acts
the both behavioral and psycho-emotional components (18,3±6,2 and 18,8±6,3 points,
p=0,095 in G2, 13,8±6,5 and 13,9±6,8 points, p=0,81).
Conclusions. The higher level of stress, the influence of a wide range of stress-potentiating
factors, especially psycho-emotional genesis, in patients with cardiovascular risk and CVD,
suggest the need to developing, organizing and implementing psychological measures for this
contingent of patients based on a health-centered approach.

Вступ
За рівнем смертності Україна значно випереджає питому вагу розвинених країн світу,
причому найвищі його рівні спостерігаються серед працездатного населення: за даними ще
мирного часу, порівняно з країнами ЄС, перевищення смертності чоловіків України у вікових
групах 30–44 роки становило 4,9 рази, жінок – 3,2 рази [1]. Загалом, стандартизований
коефіцієнт смертності населення у працездатному віці у 2,4 рази перевищує аналогічний
показник країн ЄС і в 1,5 рази – середній показник у Європі [2].
За даними досліджень Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, в
середньому 72–73% смертей у віці до 65 років спостерігається в Україні через хронічні
захворювання неінфекційного характеру, більшість з яких пов’язана зі способом життя [3]. У
структурі передчасної смертності провідну роль відіграють хвороби системи кровообігу (35,6%
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від усього числа померлих у віці до 65 років), зовнішні причини (20,6%) та злоякісні
новоутворення (16%). Слід зазначити, що у країнах ЄС домінують такі самі причини смерті,
проте більшість випадків передчасних смертей у західних країнах припадає не на серцевосудинні хвороби, а на злоякісні новоутворення (34,5%). Показники смертності від хвороб
системи кровообігу в Україні протягом останніх десятирічь підвищилися в 1,7 разів, тоді як у
країнах ЄС, навпаки, майже настільки ж знизились [1].
Отже, серед причин смерті, які визначають зменшення тривалості життя населення, перше
місце займають ті, що спричинені умовами життя і поведінковими факторами ризику, і
смертності від них у 50-70% випадків можна було б запобігти [4, 5].
Загальновизнано, що епідемія хронічних неінфекційних захворювань, в першу чергу, хвороб
системи кровообігу та цереброваскулярнихпатології (ЦВП), значною мірою пов’язана зі
способом життя і виникненням унаслідок цього фізіологічних чинників ризику. Фактори
ризику розвитку ЦВП напряму пов’язані з соціальними, економічними та екологічними
детермінантами здоров’я [4 –7]. До їх переліку відносять наявність шкідливих звичок,
наявність і доступність здорової їжі, послуг охорони здоров’я та інфраструктур, що
підтримують здоровий спосіб життя, фізичну активність, психосоціальний стрес[8, 9, 10].
Серед чинників ризику, що можуть бути модифіковані шляхом прийняття заходів як на
популяційному, так і індивідуальному рівнях, першочерговими вважаються тютюнопаління,
ожиріння, артеріальна гіпертензія, дисліпідемія, недостатня фізична активність та
психосоціальний стрес [11, 12, 13, 14].
Не дивлячись на той факт, що підтвердження зв’язку між наявністю психосоціального
(психоемоційного) стресу і розвитком ЦВП підтверджуєтьсязарубіжними і вітчизняними
вченими, починаючи з 60-х років минулого століття, вони не припиняються до теперішнього
часу. Наприклад, в опублікованій у 2015 році роботі британських вчених, мова йде про
результати метааналізу14 досліджень, 10 прогностичних когорт та 4 схем випадкового
контролю, індексованих в MEDLINE, EMBASE, CINAHL, PsycInfo та Кокранівській базі даних за
період 1980 по 2014 рр., який довів, що сприйнятий психосоціальний стрес (загальний
емоційний або робочий стрес, або стресові події життя) є незалежним фактором ризику
інсульту [15].
Результати іншого дослідження, яке вивчало вплив факторів ризику з потенціалом
модифікації, на розвиток інфаркту міокарда (INTERHEART –«Стандартизоване дослідження
випадок-контроль розвитку гострого інфаркту міокарда в 52 країнах, 15152 випадків і 14820
група контролю»), довело, що співвідношення шансів розвитку інфаркту міокарда у осіб, які
потерпали від психосоціального стресу, в 2,67 разів більше, ніж в групі порівняння [16].
Однак, сучасні дослідники відмічають, що, з одного боку, механізми взаємовпливу та причинні
зв’язки між стресом та ЦВП потребують подальшого вивчення, а з іншого – емоційний стрес
та його наслідки все ще недооцінюється клініцистами та дослідниками як фактор ризику,
модифікація якого може суттєво вплинути на епідеміологію та прогноз ЦВП [17, 18, 19, 20,
21].
Між тим, визнання необхідності розробки заходів щодо запобігання негативній дії стресового
фактору як предиктора формування та прогресування ЦВП, знайшло відображення у
Національному плані заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних
цілей сталого розвитку, прийнятому Розпорядженням КМУ від 26.07.2018 № 530-р, в якому в
якості основного фактору ризику неінфекційних захворювань, зокрема, хвороб системи
кровообігу, визначено поведінковий (п. 2.1), та окремо зазначено про шкідливий вплив на
здоров’я тривалого психоемоційного напруження (п. 2.11). Стрижневою ідеєю даного Плану є
розвиток профілактичного напрямку медичної допомоги на всіх рівнях її надання, в першу
чергу, за рахунок «...формування засад і навичок здорового способу життя населення та
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забезпечення виявлення й моніторингу наявності і динаміки факторів ризику на всіх рівнях
надання медичної допомоги» (р. 12), а також «...формування навичок контролю та
психологічного впливу медичних працівників на пацієнтів, у яких виявлено фактори ризику
виникнення неінфекційних захворювань, з урахуванням принципів медичної деонтології» (п.
3.6) [22].
З огляду на вищенаведене, гіпотезою даної роботи стало твердження, що особливості
вираженості та спектру стрес-потенціюючих чинників як складових життєвого стилю
пацієнтів на різних стадіях розвитку ЦВП, мають значний вплив на формування
дезадаптивних станів протягом перебігу, лікування та відновлення після хвороби та повинні
розглядатися як мішені системи заходів медико-психологічної корекції і підтримки в контексті
холістичного здоров’я-центрованого підходу.

Мета роботи
Метою роботи є оцінка особливостей впливу факторів стресового ризику (поведінкових та
психоемоційних) у хворих з цереброваскулярною патологією в динаміці її розвитку, як мішені
медико-психологічної допомоги даному контингенту.

Контингент та методи дослідження
На базі Харківської обласної клінічної лікарні – центру екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф протягом 2016 – 2018 років за умови інформованої згоди з дотриманням
принципів біоетики і деонтології було обстежено 383 пацієнти з ЦВП різного ступеню прояву:
від високого ризику розвитку захворювання внаслідок наявності факторів кардіоваскулярного
ризику (КВР) (з його клініко-лабораторною верифікацією з визначенням ліпідного профілю),
до судинної катастрофи в анамнезі. В дослідження були включені 122 пацієнтів, які мали
серцево-судинні захворювання з високим ризиком розвитку ЦВП – група 1 (Г1), 134 пацієнтів з
клінічними проявами ЦВП у вигляді транзиторних ішемічних атак (ТІА) в анамнезі – група 2
(Г2), та 127 пацієнтів, які перенесли ішемічний мозковий інсульт (МІ) – група 3 (Г3).
Критеріями включення для учасників дослідження були наступні: високий ризик чи клінічно
розгорнута картина ЦВП, які розвинулися на фоні серцево-судинних захворювань у вигляді
гіпертонічної хвороби та ішемічної хвороби серця, верифіковані клініко-лабораторним
методом; відсутність психіатричного та наркологічного анамнезу, порушень свідомості та
психотичних станів на момент огляду.
Критеріями виключення виступали наявність в анамнезі психічних та поведінкових розладів,
тяжкої супутньої соматичної патології (стани декомпенсації), виражених соматичних
захворювань (окрім серцево-судинної та ЦВП), перебіг яких може вплинути на психічний стан
пацієнтів.
Поділ пацієнтів саме на такі групи, на нашу думку, дозволить простежити вплив поведінкових,
особистісних, психосоціальних факторів на розвиток та перебіг ЦВП на різних з точки зору
медичної практики та медико-психологічної парадигми етапів хвороби.
Серед пацієнтів Г1 тривалість перебігу ЦВП становила від 1 до 3 років, хворих з ТІА у Г2 –
клінічна симптоматика спостерігалася від 6 міс. до 2 років, пацієнти з МІ знаходилися у
періоді після судинної катастрофи у терміні від 3 міс. до 18 міс. Вік обстежених становив від
37 до 68 років. Серед обстежуваних переважали чоловіки – 58,5%, жінки склали 41,5%.
Пацієнти з гіпертонічною хворобою становили – 59,8% та з ішемічною хворобою серця –
40,2,%.
В якості групи порівняння (ГП) було обстежено 47 умовно здорових осіб з відсутністю ризику
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або ознак ЦВП, верифікованих клініко-лабораторним дослідженням.
Для вивчення факторів потенційного стресового навантаження, які прогностично вказують на
вищий ризик прояву дистресу у соматичній та психічній сфері, застосовано Бостонський тест
на стресостійкість (тест «Аналізу стилю життя») (за Р.В. Купріяновим, Ю.М. Кузьміною, 2012)
з модифікацією оціночних шкал [23]. Поряд з традиційною шкалою оцінки рівня стресасоційованого навантаження було змістовно виділено 2 субшкали відповідно до психогенезу
ризику стресової вразливості, що описували поведінкову та психоемоційну складові.
Статистична обробка проводилася з використанням MS Ехсеl v.8.0.3.

Результати дослідження
За розподілом пацієнтів відносно наявності стрес-потенціюючих чинників виявлено, що
близько половини хворих у кожній з груп, в тому числі і опитуваних в ГП, мали високий
стресовий ризик (51,6% у Г1, 57,5% у Г2 та 52,0% у Г3, а також 48,9% у ГП).
Порівняно більшою була кількість опитуваних з помірною частотою факторів стресового
ризику серед пацієнтів з Г1, дещо меншою у Г2 та найменшою у Г3 (відповідно 27,9%, 18,7%
та 12,6%). У групі хворих після МІ біля 1/3 осіб мали вкрай високий рівень прояву стресового
навантаження, тоді як серед пацієнтів з проявами ТІА та без клінічних симптомів ЦВП
становив по 1/5 опитуваних (відповідно 35,4%, 23,9% та 20,5%).
Виявлено помітну різницю у розподілі між обстежуваними групами, яка полягала у тому, що у
осіб з ГП була значно меншою частка осіб з дуже високим (12,8%) та більшою з помірним
рівнями потенційного стресового навантаження (38,3%) у порівнянні з ОГ. Визначені
особливості вказували на вищий діючий стресовий потенціал та більшу вразливість пацієнтів з
Г1, 2 та 3 до стресу у порівнянні з соматично здоровими учасниками дослідження.
В цілому, у осіб ОГ діагностовано високий рівень стресового навантаження, який
прогностично вказував на значний ризик щодо розвитку соматичних та психічних зрушень у
хворих з КВР та ЦВП (34,9±11,7 балів у Г1, 37,1±11,9 балів у Г2 та 37,4±12,0 балів у Г3,
р=0,201), тоді як у ГП стресовий потенціал був нижчим (27,7±12,8 балів).
Співвідношення впливу поведінкової та психоемоційної стресової складової у кожній з груп
показало, що у пацієнтів з КВР виявлено вищий рівень поведінкових стрес-потенціюючих
факторів (18,0±6,1 балів проти 17,0±6,1 балів, р<0,001), хворих після МІ – психоемоційних
(16,8±5,1 балів проти 20,6±7,42 балів, р<0,001), тоді як у осіб з ТІА та ГП – у формуванні
стресових розладів рівнозначно відігравали як поведінкові так і психоемоційні компоненти
(18,3±6,2 та 18,8±6,3 балів, р=0,095 у Г2; 13,8±6,5 та 13,9±6,8 балів, р=0,81).
Стосовно поведінкових стрес-потенціюючих чинників – порушення ритму сну/бадьорість,
фізична активність, надлишкова вага (окрім ГП) було рівнозначно представленим у кожній з
груп. Також для всіх хворих стрес у рівній мірі обумовлювали міжособистісні проблеми,
обмеження у соціальній комунікації, невміння асертивно вирішувати поточні проблеми,
неефективна організація часу з нестачею часу на суто особисті потреби, що було особливо
виражено у осіб з ОГ.
З появою конкретних, значимо відчутних для пацієнтів у ОГ, проявів фізичного недугу
формувалося усвідомлення нездоров’я як потужного стресового чинника, дія якого
посилювалася зі зростанням соматичного дистресу, що значимо відрізняло осіб з Г1-3 від
опитуваних з ГП.
Поява симптомів захворювання у більшості випадків мотивувала пацієнтів до корекції свого
способу життя на що вказують зменшення рівня паління, вживання алкогольних та
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кофеїнвміснихнапоїв. Проте слід зазначити, що певна категорія пацієнтів, зберігала шкідливі
звички, незважаючи на розгортання клінічної симптоматики.
Здорових харчових звичок найбільше дотримувалися пацієнти після перенесеного МІ, тоді як у
хворих з ТІА виявлено найвищий рівень впливу даного фактору. Дані результати свідчать про
вагому роль харчування як компоненту здорового способу життя у розвитку/профілактиці
соматичних хвороб.
Щодо психоемоційних стрес-потенціюючих чинників, поряд з високими рівнями невміння
виражати негативні переживання у кожній з груп, роль даної складової зростала від
обстежуваних групи ризику до групи хворих, що перенесли МІ. Аналогічно спостерігалося
зростання впливу таких компонентів як можливість фінансово задовольнити власні потреби,
включеність до соціального життя, відчуття підтримки у вірі.
Для пацієнтів після МІ значимо актуалізувалося питання про психоемоційну підтримку з боку
оточення та довірливі стосунки, що часто виражалося високими рівнями очікування у
поєднанні з неготовністю близьких до задоволення поточних потреб хворих (емоційних та
фізичних), і відповідно незадоволеністю реальною ситуацією. Результати щодо даних критеріїв
вказують на зростання ролі сторонньої допомоги та характеру стосунків для хворих при
посиленні клінічної симптоматики.
У опитуваних спостерігалося зниження здатності абстрагуватися від ситуації, формальність та
конкретика мислення по мірі посилення серйозності ситуації щодо фізичного стану.
Домінування впливу поведінкових факторів стресового ризику у пацієнтів з високим КВР над
психоемоційними вказувало на важливу роль фізичного базису здоров’я, і відповідно, на
необхідність провадження здорового способу життя як основи профілактики захворювань.
Дія стресових компонентів у пацієнтів з ТІА була збалансованою, з одного боку, за рахунок
посилення психоемоційної складової у вигляді зростання психічного напруження і включення
неадаптивних способів відреагування на клінічні прояви хвороби як сигнали загрози, з
іншого– послаблення поведінкової – внаслідок модифікації способу життя у відповідь на
симптоми захворювання з метою запобігання негативним наслідкам ЦВП.
Виразний вплив психоемоційної складової у обстежуваних з Г3 був обумовлений, по-перше,
наслідком впливу психотравматичної події у вигляді МІ як загрозливого стану з
несприятливим для життя і працездатності прогнозом і, відповідно, розвитком нозогеннообумовлених реакцій; а по-друге, значною зміною (нормалізацією) поведінкових звичок як
невід’ємної частини відновлювального етапу лікування та медичних реабілітаційних заходів
(16,8±5,1 та 20,6±7,42 балів у Г3).

Обговорення результатів
Порушення фізичного та психічного здоров’я, які виникають під дією стресових факторів у
пацієнтів з ЦВП, мають складний психофізіологічний та психологічний генезис, рис. 1.
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Рис. 1. Генезис порушень здоров’я під впливом стресу

Високий рівень стресового напруження зі зниженим супротивом стресу, виявлений у
опитуваних ОГ, вказував на те, що дана категорія пацієнтів становить групу ризику щодо
розвитку психічних зрушень та психосоматичних станів. На формування психологічної
дезадаптації впливали поведінкові та психоемоційні чинники, які мали різний психологічний
зміст на кожній зі стадій розвитку ЦВП, і, відповідно, потребували диференційованих
психологічних втручань, рис. 2.
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Рис. 2. Вплив поведінкових та психоемоційних факторів на різних стадіях розвитку ЦВЗ

Дія поведінкового та психоемоційного компонентів представляла динамічну взаємодію стреспотенціюючих чинників в контексті розгортання клінічної симптоматики хвороби, рис. 3.
Зростання фізичного нездоров’я як фактору впливу чинило двоспрямований ефект, з одного
боку, викликало зростання психічного напруження, з іншого – мотивувало на пошук
підтримки та зміну дезадаптивних поведінкових патернів.
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Рис. 3. Співвідношення впливу поведінкових та психоемоційних факторів у розвитку психологічних порушень

Більша представленість поведінкових факторів у групі ризику вказувала на провідну роль
здорового способу життя у профілактиці соматичної патології, тоді як зростання
психоемоційних чинників демонструвало посилення психічного дистресу та включення
механізмів психопатогенезу дезадаптації на більш глибокому особистісному рівні.

Висновки
1. Хворі на ЦВП піддані надвисокому для них рівню стресового навантаження, що, у
сполученні зі зниженням здатності до стрес-опору, є вагомим фактором виникнення та
прогресування ЦВП.
2. Вищий рівень стресового навантаження у пацієнтів з КВР та ЦВП обумовлений
високою інтенсивністю поведінкових та психоемоційних факторів стресового ризику.
Поведінкова складова впливу обумовлена взаємовпливом фізичних характеристик та
життєвого стилю, психоемоційна – особливостями відповідні на стрес у сенсі
психоадаптаційного ресурсу. Зміна співвідношення на користь зростання впливу
(розширення спектру і посилення інтенсивності) психоемоційних стрес-потенціюючих
чинників з прогресуванням соматичної патології вказує на вагому роль психічних
патернів у перебігу ЦВП.
3. Патологічна дія психосоціального стресу реалізується за рахунок змістовно різних
стрес-потенціюючих чинників в залежності від стадії розвитку ЦВП. Спектр стреспотенціюючих чинників трансформується з прогредієнтністю ЦВП: на початкових
стадіях найбільший негативний вплив мають поведінкові фактори, які з
прогресуванням хвороби нівелюються, поступаючись місцем психоемоційним
чинникам, що сприяють прогресуванню та обтяжують перебіг ЦВП.
4. Наявність соматичного захворювання виступає вагомим стрес-потенціюючим
чинником, що запускає каскад психологічних і поведінкових реакцій зі сторони
людини. Спрямованість психологічної відповіді залежить від ряду особистісних,
поведінкових та психосоціальних факторів, що при сприятливому перебігу
адаптаційного процесу у пацієнтів з КВР та ЦВП зорієнтована на зміну життєвого
стилю на здоров’язберігаючий, тоді як несприятливому поглиблює наявний дистрес і
стає джерелом психологічної дезадаптації.
5. Вищий рівень стресового ризику та відмінності у спектрі стрес-потенціюючих чинників
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у пацієнтів з КВР та ЦВП у порівнянні зі здоровими опитуваними свідчать про вагому
роль стресу та стрес-обумовленої відповіді при розвитку і перебігу даної соматичної
патології, що вказує на необхідність доповнення стандартних протоколів медичної
допомоги психологічними інтервенціями як патогенетичними щодо профілактики та
лікування пацієнтів з даною (психо)соматичною патологією.
6. Першочергові заходи медико-психологічної допомоги повинні бути диференційовані
залежно до основних психологічних проблем та стрес-потенціюючих чинників, які
діють у актуальній для хворих ситуації. Так для пацієнтів з групи ризику психологічні
інтервенції мають бути спрямовані на модифікацію способу життя та формування
здорових поведінкових звичок, хворих з ТІА – на корекцію неадаптивних особистісних
патернів, навчання ефективним способам долання стресу, пацієнтів після МІ –
адаптацію до нового фізичного та психосоціального статусу.

Перспективи подальших наукових досліджень
Наявні результати дають підстави стверджувати про необхідність розробки, організації та
впровадження медико-психологічних заходів для даного контингенту хворих на основі
здоров’я-центрованого підходу. Стрижневим напрямком медико-психологічної роботи з
хворими на ЦВП є підвищення їх здатності до стрес-опору та трансформації життєвого стилю,
як патогенетичних дефензивних здоров’язберігаючих ресурсних джерел.
Дослідження здійснено в рамках виконання теми НДР кафедри сексології, медичної
психології, медичної і психологічної реабілітації Харківської медичної академії післядипломної
освіти «Медико-психологічні наслідки соціального стресу та інформаційно-психологічної війни
(макро-, мікросоціальні чинники дезадаптації, механізми формування, система
психодіагностики, психокорекції, психопрофілактики)», номер державної реєстрації
0117U000371.
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