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С
еред неінфекційної 

патології дитячо-

го та підліткового 

віку вегето-судинна 

дистонія зустрічається з часто-

тою від 15 до 30% і при цьому 

своєю багатоликістю привертає 

увагу як педіатрів, так і дитя-

чих кардіологів, неврологів, 

оскільки проявляється пору-

шеннями психоемоційних та 

поведінкових реакцій, захво-

рюваннями серця, судин, інших 

органів та систем [1–3, 8].

Вегето-судинна дистонія 

(ВСД) – це симптомокомплекс, що 

виникає внаслідок функціональних 

порушень у структурах 

центральної нервової системи, 

ретикулярної формації, лімбічної 

системи, утвореннях вегетативної 

нервової системи. Кортико-

вісцеральні розлади із вклю-

ченням гіпоталамо-гіпофізарної 

і симпато-адреналової си-

стем сприяють порушенню 

компенсаторно-пристосувальних 

реакцій організму. Зміна 

нейроендокринної регуляції веге-

тативних функцій призводить до 

порушень регуляції тонусу судин 

і роботи серця. Цей симптомо-

комплекс виникає і супроводжує 

різноманітну патологію і, крім 

того, у 33% підлітків зберігається 

у наступні періоди життя, у 

17–20% – прогресує, у 7–12% 

дітей спостерігаються кризи.

ВСД – мультифакторіальне 

захворювання, роль у розвитку 

якого відіграють як генетичні, 

так і набуті чинники. Серед ге-

нетичних факторів виділяють 

спадкову схильність, зумовлену 

конституційними особливостями 

діяльності вегетативної нервової 

системи, спадкову дизавтономію, 

підвищену чутливість судин до 

гуморальних впливів; несприят-

ливий перебіг вагітності (хронічна 

гіпоксія плоду, загроза пере-

ривання, гестози), що сприяє 

підвищенню тиску спинномозкової 

рідини у ділянці третього шлу-

ночка, де локалізовано основні 

центри надсегментарного рівня 

регуляції та судинні сплетен-

ня; вади розвитку центральної 

нервової, ендокринної системи 

та характерологічні особливості, 

пов’язані з типом реагування на 

стрес. До набутих факторів, що 

впливають на стан надсегмен-

тарних вегетативних центрів, 

належать народження дитини в 

асфіксії (при цьому ушкоджуються 

вегетативні центри кори голов-

ного мозку, гіпоталамуса, судинні 

сплетення), пологові ушкодження 

шийного відділу хребта; трав-

ми черепа, інтоксикації, часті 

інфекційні захворювання, вогнища 

хронічної інфекції; психоемоційне 

перенавантаження (емоційний 

дискомфорт, розумове пере-

втомлення); гормональний дис-

баланс в організмі під час пре- та 

пубертатного періодів; порушення 

режиму дня: гіподинамія, невиси-

пання, неповноцінне харчування, 

тривалий перегляд телепере-

дач тощо [1,5,6]. Проте пусковим 

механізмом появи симптомів 

ВСД найчастіше є стрес [5, 7, 8]. 

Саме стресові ситуації сприяють 

розладу механізмів вегетативної 

регуляції вісцеральних органів і зу-

мовлюють різноманітність клінічної 

симптоматики залежно від віку, 

рівня артеріального тиску, ступе-

ня нейровегетативних порушень 

та з максимальними проявами в 

пре- та пубертатному періоді [4, 7]. 

Варто відзначити, що у всіх 

дітей з ознаками ВСД неза-

лежно від варіанту перебігу 

спостерігається синдром 

загальної дезадаптації, який 

проявляється підвищеною 

втомлюваністю, подразливістю, 

зниженням працездатності, 

пам’яті, порушенням сну, 

підвищеною чутливістю 

до метеофакторів, зміною 

емоційного тонусу [9]. 

Розрізняють вегето-судинні 

порушення за симпатичним, 

ваготонічним та змішаним ти-

пами. За характером перебігу: 

латентний, перманентний і па-

роксизмальний типи. До критеріїв 

діагностики ВСД за ваготонічним 

типом належать численні 

іпохондричні та неврологічні 

скарги; зміни нервової системи: 

цефалгії за типом мігрені, за-

паморочення, сонливість, важке 

засинання, тремор пальців рук, 

повік, гіперкінетичні посмикуван-

ня, симптоми внутрішньочерепної 

гіпертензії; психогенні особливості 

дитини: пригніченість, схильність 

до депресій, підвищена 

втомлюваність, погіршена пам’ять, 

апатичність, знижена фізична 

активність; зміни шкіри: ціанотичні 

вологі кисті рук, мармуровість, 

підвищена пітливість, жирність, 

вугри, набрякання, виникнення 

алергічних реакцій; порушення 
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терморегуляції: знижена темпера-

тура тіла, мерзлякуватість; з боку 

системи дихання: несподівані на-

пади задишки, спастичного каш-

лю вночі; зміни з боку шлунково-

кишкового тракту: зниження апе-

титу вранці, підвищена салівація, 

нудота, блювання, рецидивуючий 

біль у животі, функціональні за-

пори та проноси; зміни з боку 

серцево-судинної системи: 

кардіалгії, функціональний шум, 

зниження систолічного та пуль-

сового тиску, брадикардія; ЕКГ: 

атріовентрикулярна блокада І та 

ІІ ступенів, екстрасистолія, вира-

жена синусова брадикардія, змен-

шення амплітуди зубця Р, високий 

загострений Т; вагоінсулярні 

кризи: значна пітливість, біль у 

животі, блювання, спазм гортані, 

мігренеподібний головний біль, 

зниження артеріального тиску 

аж до знепритомлення, напади 

задухи, бради- та тахікардія. 

До критеріїв діагностики 

ВСД за симпатикотонічним 

типом належать такі скарги: 

серцебиття, «збої» в ділянці 

серця; зміни нервової системи: 

головний біль, тремор, ознаки 

внутрішньочерепної гіпертензії, 

неспокійний сон, пізнє засипання, 

раннє пробудження; психогенні 

особливості дитини: ініціативність, 

запальність, швидка зміна на-

строю, відволікання уваги, ви-

сока активність вечорами; зміни 

шкіри: бліда, суха; порушення 

терморегуляції: схильність до 

надмірного підвищення тем-

ператури при інфекційному 

захворюванні; зміни з боку 

шлунково-кишкового тракту: 

підвищений апетит, спрага, реци-

дивуючий біль у животі, атонічні 

запори; зміни з боку серцево-

судинної системи: звучні тони 

серця, тахікардія, схильність до 

підвищення артеріального ти-

ску, часто відмічається пролапс 

мітрального клапану; ЕКГ: ST–T 

зміни у вигляді зменшення зубців T 

і зміщення нижче ізолінії інтервалу 

S–T, збільшення амплітуди Р, 

синусова тахікардія; характер-

ними є симпатоадреналові кри-

зи: озноб, серцебиття включно 

до пароксизмальної тахікардії, 

неприємні відчуття в ділянці 

грудної клітки, головний біль, 

підвищення артеріального тиску, 

жах. Для визначення ступеня та 

характеру вегетативних пору-

шень, з’ясування стану перифе-

ричного та мозкового кровообігу 

доцільно проводити вивчення 

вегетативного гомеостазу (за 

таблицею А.М. Вейна, за даними 

ЕКГ та кардіоінтервалографії). 

Лікування дітей з ВСД є три-

валим, проводиться з урахуван-

ням вегетативної дисфункції, 

тяжкості перебігу та включає 

комплекс немедикаментозних і 

медикаментозних засобів. Ве-

лике значення має нормалізація 

навантажень, відпочинку, ре-

жиму дня. До раціону дітей з 

симпатикотонією включають 

харчові продукти, що містять солі 

магнію, як чинять судинорозши-

рювальну, антиспастичну дію. До 

них належать: гречана, вівсяна, 

пшенична крупи, горіхи, соя, ква-

соля, морква, петрушка. Дітям із 

ВСД показані лікувальні ванни: 

1) хвойні, що справляють седатив-

ний, гіпотензивний, діуретичний 

вплив (на курс 10–12 ванн щод-

ня або через день); 2) кисневі; 

3) хлоридно-натрієві, що покращу-

ють центральний та периферич-

ний кровообіг, нормалізують тонус 

судин, функцію нирок, процеси 

обміну; 4) заспокійливі з відварами 

нагідок, череди, шавлії, валеріани, 

хмелю, липи, що нормалізують 

діяльність ЦНС та сон дитини. Гар-

ного лікувального ефекту досяга-

ють призначенням лікувального 

масажу (загальний, масаж м’язів 

гомілок, кисті, шийного відділу 

хребта). Важливе значення ма-

ють психотерапія, автотренінг, 

релаксація. Фізіотерапевтичні 

методи лікування доповнюють 

комплекс лікування – для до-

сягнення гіпотензивного ефекту 

застосовують електрофорез із 

сульфатом магнію, бромідом 

натрію, струм низької часто-

ти та малої сили (електросон), 

індуктотерапію, гальванізацію, 

ультразвук, водні процедури 

(плавання, циркулярний душ, ван-

ни), голкорефлексотерапію. За 

відсутності ефекту від перелічених 

заходів призначають медикамен-

тозну терапію. При симпатикотонії 

призначають седативні пре-

парати (валеріана, бром, настій 

кропиви собачої, глоду, шавлії, 

звіробою), препарати калію, 

тіамін. За відсутності ефекту – 

заспокійливі засоби (седуксен, 

тазепам, еленіум), нейролептики 

м’якої дії (сонапакс, френолон, 

терален). За ваготонії призна-

чають психостимулятори (настій 

плодів лимоннику китайського, 

аралії маньчжурської, кореня 

женьшеню, родіоли рожевої, 

елеутерококу), сечогінні засоби, 

препарати кальцію, аскорбінову 

кислоту, піридоксин. Для усунен-

ня проявів симпатоадреналового 

кризу проводять психотерапію, 

застосовують транквілізатори, 

седативні препарати, нейролеп-

тики, бета-адреноблокатори. 

Діти перебувають на диспан-

серному обліку, спостерігаються 

в кардіолога, невролога та інших 

спеціалістів. На особливу увагу 

заслуговують діти з обтяженим 

спадковим анамнезом. Важли-

вим профілактичним моментом 

є правильна організація режиму 

дня, дозвілля дитини з максималь-

ним перебуванням на свіжому 

повітрі, своєчасна санація во-

гнищ інфекції. Варто зазначити, 

що лікування та профілактика 

патології вегетативної нервової 

системи в дитячому віці є знач-

но ефективнішою ніж у дорос-

лого контингенту пацієнтів. 

Незважаючи на широкий 

спектр лікарських засобів для 

лікування дітей з ознаками ВСД, 

сьогодні не завжди вдається 

досягти стійкого позитивного 

лікувального ефекту. Необхідність 

тривалої фармакотерапії, 

можливість появи резистентності 

та побічних явищ, функціональний 

характер патології підкреслюють 

доцільність пошуку нових методів 

медикаментозної корекції. Се-

ред засобів седативної терапії 

ВСД чільне місце посідають 

фітопрепарати. Одним з них є 

комбінований препарат рослин-

ного походження Дорміплант 

(«Доктор Швабе», Німеччина), 

діючими речовинами якого є 

сухий екстракт валеріани (160 

мг) та сухий екстракт листків 

меліси (80 мг). Активні речовини 
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валеріани знижують збудливість 

центральної та вегетативної 

нервової системи, напруженість та 

подразливість при психоемоційній 

перевтомі. Валеріанові кислоти 

блокують ферменти, що роз-

щеплюють ГАМК, гальмівний 

медіатор ЦНС. Збільшення 

концентрації ГАМК сприяє се-

дативному, міорелаксаційному, 

спазмолітичному ефектам. 

Активні речовини екстракту 

меліси посилюють лікувальні 

властивості валеріани, тим самим 

захищають нейрони від надлиш-

кового впливу катехоламінів, що 

спостерігається при стресових 

ситуаціях будь-якого ґенезу, 

проявляючи стреспротекторну 

дію. У функціональному плані 

дія дорміпланту проявляється 

в заспокійливому ефекті. 

При цьому послабляються 

психоемоційні реакції, їх проя-

ви стають більш адекватными: 

зменшується подразнюваність, 

агресивність, конфліктність, 

стабілізується поведінка. 

Нами було проведено об-

стеження 48 дітей віком від 7 

до 15 років з вегето-судинною 

дистонією, неврозоподібними 

станами, проявами астенічного 

синдрому. З метою седативної 

терапії дітям призначали препарат 

дорміплант за рекомендованою 

схемою (1 таблетка 2–3 рази на 

добу, залежно від віку), тривалістю 

3–4 тижні (І група). До групи 

порівняння входили 20 дітей, яким 

до комплексу терапії дорміплант 

не включали (ІІ група). Мета 

дослідження – з’ясування клінічної 

ефективності та переносності 

препарату рослинного походжен-

ня Дорміплант («Доктор Швабе», 

Німеччина) у дітей з проявами 

вегето-судинної дисфункції, 

неврозоподібними станами. 

Для оцінки терапевтичного 

ефекту порівнювали динаміку 

клінічних ознак за самооцінкою 

клінічних проявів за 5-бальною си-

стемою (самопочуття, активність, 

настрій, збудливість, тривога, 

працездатність, сон, пору-

шення пам’яті, головний біль, 

головокружіння, запаморочення), 

фізикальними характеристика-

ми, параметрами артеріального 

тиску (вимірювання проводи-

ли двічі на добу у фіксований 

час за рекомендаціями, 

розробленими експерта-

ми ВООЗ) та результатами 

інструментального дослідження 

(електроенцефалографія – 

ЕЕГ). Клінічну ефективність 

оцінювали на 3-му тижні 

лікування. Переносимість препа-

рату оцінювали за суб’єктивними 

ознаками пацієнтів. Статистич-

ну обробку отриманих даних 

проводили з використанням 

критерію Фішера-Стьюдента. 

На фоні лікування середній 

бал самооцінки суб’єктивних 

ознак особливо помітно знижу-

вався у групі дітей, які отриму-

вали дорміплант, зокрема щодо 

такої симптоматики, як підвищена 

дратівливість, збудливість, зміна 

настрою, головний біль, порушен-

ня сну. Під впливом комплекс-

ного лікування у дітей І групи 

нівелювалися відчуття тривоги, 

покращились сон, пам’ять, ро-

зумова працездатність. Суттєво 

зменшувався цефалгічний син-

дром, нормалізувалися коливання 

показників артеріального тиску. 

За результатами проведеної ЕЕГ, 

в обох групах спостерігалися 

дифузні зміни у вигляді зниження 

амплітуди і регулярності альфа-

ритму, загальної дезорганізації 

біопотенціалів та відсутності 

домінуючого ритму, що свідчило 

про дисфункцію ретикулярної 

формації на мезодіенцефальному 

рівні стовбура мозку. На фоні ком-

плексного лікування з включенням 

препарату дорміплант відмічалося 

покращання показників 

біоелектричної активності мозку, 

зокрема тенденція до нормалізації 

просторово-амплітудного 

розподілу основних ритмів, по-

силення індексу вираженості 

α та β-активності, peгpecу 

повільнохвильової активності. 

Водночас, за результатами 

власних спостережень та да-

ними літератури, у дітей І гру-

пи, які отримували дорміплант, 

не було відмічено випадків 

підвищеної чутливості до препа-

рату, що свідчить про його гарну 

переносимість та безпечність у 

педіатричній практиці [11–14]. 

На підставі отриманих 

результатів можна вважа-

ти доцільним застосування 

дорміпланту в комплексному 

лікуванні дітей з проявами ВСД, 

неврозоподібними станами, 

оскільки препарат справляє се-

дативний та релаксаційний ефек-

ти, проявляє заспокійливу дію, 

знижує збудливість центральної 

нервової системи і при цьому по-

зитивно впливає на когнітивну 

функцію, посилюючи активність 

мозку (пам’ять, увагу, розу-

мову працездатність), не ви-

кликаючи побічних реакцій. 

Література 
1. Белоконь Н.А., Кубергер М.Б. Болезни сердца и сосудов у детей.– М.: Медицина, 1987. – С. 136–197.
2. Белоконь Н.А., Осокина Г.Г., Леонтьева И.В. Вегето-сосудистая дистония у детей: клиника, диагностика, ле-
чение (методические рекомендации). – М, 1987. – 24 с.
3. Александров А.А. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний с детства: подходы, успехи, трудности//
Кардиол. – 1995.– №7. – С. 4–8.
4. Вегетативные расстройства: клиника, диагностика, лечение/Под ред А.М.Вейна. – М.: МИА, 2000.
5. Калмыкова А.С., Ткачева А.С. Зарытовская Н.В. Малые сердечные аномалии и синдром вегетативных дис-
функций у детей//Педиатрия. – 2003. – №3. – С. 9–11.
6. Чуриліна А.В. Структурні та функціональні особливості серця у дітей з пролапсом мітрального клапана за 
даними ехокардіографії//ПАГ. – 2003. – №5. – С. 20–22.
7. Кардиология детского возраста (методическое пособие)/Под ред. А.Ф.Виноградова. – Тверь, 1995. – 266 с.
8. Cinciripini P.M. Cognitive stress and cardiovascular reactivity//Am. Heart J. – 1986. – V.112,  №5. – Р. 1051–
1065.
9. Ibsen K. Statistical analysis of factors influencing blood pressure in children and adolescents//Acta Med. Scand.– 
1985. – V.693. – P. 41–46.
10. Игишева Л.Н., Ботин С.В., Галеев А.Р. Особенности регуляции сердечного ритма у подростков с повышен-
ным артериальным давлением//Педиатрия. – 1995. – №6. – С. 17–21.
11. Лобов М.А., Котов С.В. Применение препарата «Дормиплант» в коррекции синдрома дефицита внимания 
с гиперактивностью//Вестн. практ. неврол. – 2003. – №7. – С. 18–22.
12. Лобов М.А., Котов С.В. Применение препарата «Дормиплант» при тикозных гиперкинезах у детей // Там 
же. – С. 23–27.
13. Francis A.J.P., Dempster R.J.W. Effect of valerian, Valeriana edulis, on sleep difficulties in children with 
intellectual deficits: randomized trial // Phytomed. – 2002. – V. 9. – P. 273–279.
14. Wiggs L., Stores G. Severe sleep disturbances and daytime challenging behaviour in children with severe learn-
ing disabilities//J. Intellect. Disabil. – 1996. – Res.40. – Р. 518–528.


