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Стан когнітивних функцій у хворих  
на гіпертонічну хворобу І–ІІ стадій, 2–3-го ступенів, 
помірного й високого кардіоваскулярного ризику 
та гендерні особливості виявлених порушень

Вступ. Сьогодні значну увагу приділяють раннім 
проявам ураження головного мозку як «органа-мішені» 
у хворих на  гіпертонічну хворобу (ГХ) [3, 6], адже 
відомо, що підвищений артеріальний тиск (АТ) є не 
лише чинником ризику інсультів і транзиторних 
ішемічних атак, але й вагомим предиктором виникнення 
когнітивних порушень (КП) [5, 6]. Доведено, що 
підвищення АТ на 10 мм рт. ст. у людей молодого та 
середнього віку збільшує ризик виникнення когнітивних 
розладів на 40,0 % у старшого віку [7, 8]. Навіть серед 
хворих на ГХ 1–2-го ступенів, які не мають 
цереброваскулярних хвороб у анамнезі, у 60,2 % ви-
являють ознаки порушення когнітивних функцій за 
результатами нейропсихологічного тестування [1]. 
Водночас розлади когнітивних функцій істотно впливають 
на якість життя, знижують здатність до навчання, 
надбання нових знань і навичок, змушують змінюва-
ти звичний спосіб життя й часто припиняти або об-
межувати професійну діяльність [4]. Оскільки у сві-
ті спостерігається старіння населення, зростання 
поширеності основних чинників ризику серцево-су-
динних хвороб, збереження когнітивних функцій у 
хворих на ГХ набуває особливої актуальності. 

Мета  дослідження. Оцінити стан когнітивних 
функції у хворих на  гіпертонічну хворобу І–ІІ стадій, 
2–3-го ступенів, помірного й високого кардіоваскулярного 
ризику та з’ясувати гендерні особливості виявлених 
порушень.

Матеріали й методи дослідження. Набір клінічного 
матеріалу здійснювали в кардіологічному та поліклінічному 
відділеннях КП «Центральна міська лікарня 
Червоноградської міської ради». Після отримання 
письмової згоди на проведення обстеження, згідно з 
принципами Гельсінкської декларації прав людини, 
Конвенції Ради Європи про права людини і біомедицину 
та відповідними законами України, у рандомізований 

спосіб із попередньою стратифікацією за наявністю 
АГ І–ІІ стадій, 2–3-го ступенів, помірного та високого 
кардіоваскулярного ризику  до дослідження включено 
90 пацієнтів  (переважали чоловіки (58,89 %), середній 
вік 49,66 ± 8,74 року). Середня тривалість хвороби 
становила 7,7 ± 3,9 року. 

Діагноз АГ поставлено відповідно до рекомендацій 
Європейського товариства з гіпертензії та Європейського 
товариства кардіологів з ведення хворих на АГ, 
розроблених у 2013 і 2018 рр., рекомендацій комітету 
ВООЗ (1996) та Уніфікованого клінічного протоколу 
з артеріальної гіпертензії (2012). 

Усім пацієнтам проводили загальноклінічне обсте-
ження, яке включало збір скарг, анамнезу захворюван-
ня та життя, повне фізикальне обстеження, антропо-
метричні виміри з визначенням індексу маси тіла (ІМТ), 
лабораторні (визначення показників загального холе-
стеролу (ЗХС), холестеролу ліпопротеїнів низької і 
високої щільності (ХС ЛПНЩ і ХС ЛПВЩ), триглі-
церидів (ТГ), глюкози крові, креатиніну з обчисленням 
швидкості клубочкової фільтрації за формулою CKD-
EPI, електролітів крові) та інструментальні методи 
дослідження (амбулаторне моніторування АТ, елек-
трокардіографія, ехокардіографія).

Для об’єктивізації когнітивних порушень вико-
ристовували нейропсихологічне тестування згід но з 
Уніфікованим клінічним протоколом первин  ної, вто-
ринної (спеціалізованої), третинної (високо спеціалізованої) 
та паліативної медичної допомоги «Деменція» (2016) 
[2]: опитування пацієнтів, шкала оцінки когнітивних 
функцій лікарем загальної практики (General Practitioner 
Assessment of Cognition - GPCOG), коротка шкала 
дослідження психічного статусу (Mini-Mental State 
Examination - MMSE). Стійкість уваги та швидкість 
сенсомоторних реакцій оцінювали за допомогою 
таблиць В. Шульте. Нейропсихологічне тестування 
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проводили в першій половині дня в тихому, добре 
освітлюваному приміщенні. Тестування тривало не 
більше 30 хв, щоб звести до мінімуму вплив втоми 
на його результати. Згідно з критеріями  MMSE, 
сумарну кількість балів менше 26 оцінювали як помірні 
КП.

Після отримання результатів нейропсихологічного 
тестування для  з’ясування гендерних особливостей 
КП усіх хворих стратифікували на дві групи – жінки 
(n = 37, середній вік 48,54 ± 8,87 року) та чоловіки (n 
= 53, середній вік 50,43 ± 8,65 року). До контрольної 
групи увійшли 46 здорових осіб аналогічних статі й 
віку з нормальним рівнем АТ і без наявності ГХ в 
анамнезі. Базова характеристика пацієнтів, включених 
у дослідження, представлена в табл. 1.

Таблиця 1
Порівняльна характеристика хворих на гіпертонічну 

хворобу та осіб контрольної групи 

Показники
(референтні значення)

Хворі на ГХ 
(n = 90)

Практично 
здорові 
особи 

(n = 46) р

М ± SD М ± SD

Вік, роки 47,54 ± 3,33 45,88 ± 3,03 0,12
ІМТ, кг/м²
(18,5–24,9 кг/м2) 26,66 ± 3,29 25,38 ± 2,7 0,02

ЗХС, ммоль/л
(<5,0 ммоль/л) 5,1 ± 1,22 4,24 ± 1,02 0,01

ХС ЛПНЩ, ммоль/л
(<3,0 ммоль/л) 3,2 ± 1,09 2,15 ± 0,98 0,001

Глюкоза, ммоль/л
(3,5–5,5 ммоль/л) 4,91 ± 0,77 4,24 ± 1,02 0,64

Креатинін, мкмоль/л
(53,0–97,0 мкмоль/л (ж)
80,0–115,0 мкмоль/л (ч))

75,07 ± 17,74 74,2 ± 18,29 0,86

ШКФ, мл/хв/1,73 м²
(>90 мл/хв/1,73 м²) 94,58 ± 17,26 95,78 ± 18,2 0,81

GPCOG, бали
(>5 балів) 6,86 ± 1,68 8,26 ± 0,68 0,001

MMSE, бали
(>27 балів) 27,02 ± 1,19 28,67 ± 0,72 0,001

Таблиці В. Шульте, с 
(30–40 с) 45,86 ± 8,71 39,21 ± 5,77 0,01

Примітка. Розбіжності достовірні за р < 0,05.

Статистичну обробку отриманих результатів проводили 
на комп’ютері з використанням пакета статистичного 
аналізу Microsoft Excel 2016 та програми IBM SPSS 
Statistics 20. Різницю між порівнюваними величинами 
вважали вірогідною за р < 0,05.

Результати дослідження та їх обговорення. Серед 
обстежених хворих на ГХ І–ІІ стадій, 2–3-го ступенів, 
помірного та високого кардіоваскулярного ризику 
помірні КП виявлено у 36 (40,00 %), тобто сумарний 
бал MMSE у них становив 24–26 балів (рис. 1). Сума 
балів за шкалою MMSE у пацієнтів із КП становила 
25,47 ± 0,88 бала й була достовірно нижча, ніж у 
пацієнтів без КП (р = 0,001). 

Рис. 1. Частота виявлення когнітивних порушень  
у хворих на гіпертонічну хворобу за шкалою MMSE.

Хворі на ГХ найчастіше скаржилися на біль голови 
(81,11 %), запаморочення (67,78 %), шум у вухах і 
голові (64,44 %), розлади сну (57,61 %), загальну 
слабість і підвищену втомлюваність (54,44 %), порушення 
пам’яті й уваги (47,78 %), швидку втомлюваність під 
час розумової діяльності (45,56 %). Зазначимо, що у 
пацієнтів із діагностованими КП скарги були більш 
виражені (рис. 2).

Рис. 2. Розподіл скарг серед хворих на гіпертонічну хворобу 
з когнітивними порушеннями та без них.

Аналіз результатів опитування показав, що більшість 
хворих на ГХ не могли дібрати потрібні слова під час  
розмови (61,11 %), а також мали проблеми зі 
запам’ятовуванням подій чи розмов, що відбулися 
останнім часом (56,67 %). 35,56 % опитуваних забу-
вали вживати ліки або вживали в неналежний час. 
Ще 23,33 % пацієнтів не могли впоратися із фінансовими 
справами та управлінням грошима (оплата рахунків, 
складання бюджету) (рис. 3).

Рис. 3. Розподіл результатів опитування серед хворих на 
гіпертонічну хворобу з когнітивними порушеннями та без  них.

Серед чоловіків КП виявлено у 43,4 % випадків (n 
= 23), тоді як серед жінок – у 35,1 % (n = 13). Пацієнти 
чоловічої та жіночої статей достовірно не відрізнялися 
за віком (р = 0,32), середньою величиною ІМТ  
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(р = 0,63), ЗХС (р = 0,27), ХС ЛПНЩ (р = 0,29), ХС 
ЛПВЩ (р = 0,26) і ТГ (р = 0,11) у крові. Чоловіки 
достовірно частіше курили (частка курців серед чо-
ловіків становила 66,0 %, серед жінок –  
13,5 %, р = 0,001) (табл. 2).

Таблиця 2 
Порівняльна характеристика показників у хворих  

на гіпертонічну хворобу залежно від статі

Показники 
(референтні 
значення)

Жінки (n = 37) Чоловіки (n = 53)
t p

М ± SD Ме 
 [Q1;Q3] М ± SD Ме 

[Q1;Q3]

Вік, роки 48,54 ± 
8,87

50,00 
[40,00; 56,00]

50,43 ± 
8,65

52,00 
[47,00; 58,00] 1,01 0,32

ІМТ, кг/м2

(18,5–24,9 
кг/м2)

26,88 ± 
3,79

25,80 
[24,20; 29,20]

26,51 ± 
2,93

26,30 
 [24,20;28,10] 0,49 0,63

ЗХС, ммоль/л
(<5,0 ммоль/л)

4,93 ± 
1,29

4,80  
[4,1; 5,6]

5,22 ±  
1,17

5,10  
[4,3; 6,1] 1,10 0,27

ХС ЛПНЩ, 
ммоль/л
(<3,0 ммоль/л)

3,13 ± 
1,21

2,8 
[2,39; 3,62]

3,39 ±  
0,99

3,40 
[2,7; 4,12] 1,44 0,15

ХС ЛПВЩ, 
ммоль/л
(>1,2 ммоль/л)

1,36 ± 
0,34

1,40  
[1,2; 1,6]

1,27 ± 
 0,34

1,40  
[1,1; 1,4] 1,14 0,26

ТГ, ммоль/л
(<1,7 ммоль/л)

1,38 ± 
0,28

1,40 
 [1,2; 1,6]

1,47 ± 
 0,26

1,50  
[1,3; 1,7] 1,62 0,11

MMSE, бали
(>27 балів)

27,19 ± 
1,41

27,00  
[26,00;28,00]

26,57 ± 
1,37

27,00  
[26,00;27,00] 2,09 0,04

GPCOG, бали
(>5 балів)

6,89 ± 
1,85

7,0 
[6,00;700]

6,45 ±  
1,89

6,0 
[6,00;8,00] 1,15 0,26

Тест В. 
Шульте, с
(30–40 с)

44,73 ± 
7,99

43,22 
 [39,23;51,23]

47,74 ± 
8,85

47,21 
 [41,39;53,34] 1,68 0,10

Примітки: t – критерій Стьюдента; розбіжності достовірні 
за р < 0,05.

Порівняння результатів нейропсихологічного тес-
тування жінок і чоловіків  засвідчило більш досто-
вірно виражені зміни когнітивних функцій у осіб 
чоловічої статі. Зокрема, у хворих на ГХ чоловіків 
середній показник за шкалою MMSE становив 26,57 
± 1,37 бала, тоді як у жінок – 27,19 ± 1,41 бала (p = 
0,04). На основі проведеного аналізу субтестів MMSE 
серед чоловіків виявлено достовірно менші параметри 
лічильних функцій (р = 0,01), ніж серед жінок. Також 
у чоловіків були нижчі показники короткотривалої 

пам’яті та орієнтування у часі, а жінки гірше відтворювали 
вербальний матеріал, хоча достовірної різниці між 
групами не виявлено (р > 0,05) (рис. 4). 

Рис. 4.  Порівняння виконання субтестів MMSE між жінками 
та чоловіками. 

Примітки: 1 і 2 – орієнтація в часі та просторі; 3 – 
запам’ятовування трьох слів; 4 – уважність і лічба; 5 – 
відтворення слів; 6 – найменування предметів; 7 – повторення 
речення; 8 – виконання трьохстадійного завдання; 9 – виконання 
написаного завдання; 10 – написання простого речення; 11 – 
копіювання малюнка.

Середній бал тесту GPCOG у жінок становив  6,89 
± 1,85, тоді як у чоловіків 6,45 ± 1,89 (р = 0,26). Гірші 
показники швидкості виконання завдань за таблицями 
В. Шульте також констатовано у чоловіків – 47,74 ± 
8,85 с проти 47,73 ± 7,99 с у жінок, проте відмінність 
статистично незначуща (p = 0,10). 

Отримані результати кореляційного аналізу засвідчили 
обернений слабкий кореляційний зв’язок із чоловічою 
статтю та показниками когнітивних функцій за шкалою 
MMSE (r = -0,22, р = 0,03). Також виявлено, що ризик 
виникнення КП у хворих на ГХ чоловіків на 42,00 % 
вищий, ніж у хворих на ГХ жінок (OR = 1,42 ± 0,32, 
при 95% ДІ [0,18–2,65]).

Висновки. Серед хворих молодого та середнього 
віку з гіпертонічною хворобою І–ІІ стадій, 2–3-го 
ступенів, помірного та високого кардіоваскулярного 
ризику у 40,00 % виявлено помірні когнітивні порушення 
за шкалою MMSE. 

Когнітивні порушення частіше діагностували у 
чоловіків (43,40 %), ніж у жінок (35,10 %), зокрема, 
у чоловіків були гірші параметри лічильних функцій, 
короткотривалої пам`яті та орієнтування в часі. 
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Стан когнітивних функцій у хворих на гіпертонічну хворобу І–ІІ стадій, 
2–3-го ступенів, помірного й високого кардіоваскулярного ризику  

та гендерні особливості виявлених порушень
В. А. Скибчик, О. С. Пилипів

Вступ. Як відомо, підвищений артеріальний тиск (АТ) є вагомим предиктором виникнення когнітивних 
порушень (КП). Доведено, що підвищення АТ на 10 мм рт. ст. у молодому та середньому віці збільшує ризик 
виникнення когнітивних розладів на 40,0 % у старшму віці.

Мета. Оцінити стан когнітивних функцій у хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ) І–ІІ стадій, 2–3-го ступенів, 
помірного й високого кардіоваскулярного ризику та з’ясувати гендерні особливості виявлених порушень.

Матеріали й методи. Обстежено 90 хворих на ГХ І–ІІ стадій, 2–3-го ступенів, помірного та високого 
кардіоваскулярного ризику (середній вік 49,66 ± 8,74 року). Для об’єктивізації КП проводили нейропсихологічне 
тестування: опитування пацієнтів, шкала оцінки когнітивних функцій лікарем загальної практики (General 
Practitioner Assessment of Cognition - GPCOG), коротка шкала дослідження психічного статусу (Mini-Mental 
State Examination - MMSE), таблиці В. Шульте. Згідно з критеріями MMSE, сумарну кількість балів менше 
26 оцінювали як помірні КП. 

Результати. Серед обстежених хворих на ГХ І–ІІ стадій, 2–3-го ступенів, помірного та високого кардіоваскулярного 
ризику помірні КП виявлено у 36 (40,00 %). Сума балів за шкалою MMSE у пацієнтів із КП становила 25,47 
± 0,88 бала і була достовірно нижча, ніж у пацієнтів без КП (р = 0,001). Більш достовірно вираженими зміни 
когнітивних функцій були у чоловіків, середній показник за шкалою MMSE у яких становив 26,57 ± 1,37 
бала, тоді як у жінок – 27,19 ± 1,41 бала (p = 0,04). 

Висновки. ГХ є значущим чинником ризику виникнення когнітивних порушень. Зокрема, у 40,00 % хворих 
на ГХ І–ІІ стадій, 2–3-го ступенів, помірного та високого кардіоваскулярного ризику виявлено помірні КП 
за шкалою MMSE, при цьому частіше серед чоловіків.

Ключові слова: артеріальна гіпертензія, когнітивні порушення, нейропсихологічне тестування.

The Condition of Cognitive Functions in Patients with Stage 1 and Stage 2 
Hypertension of 2-3 Degrees, with Moderate and High Cardiovascular Risk 

and Gender Characteristics of the Revealed Disorders
V. Skybchyk, O. Pylypiv

Introduction. It is known that in addition to transient ischemic attacks and insults, hypertension is often the cause 
of asymptomatic brain damage, including cognitive impairment (CI). Most of these studies show a positive relationship 
between midlife hypertension and cognitive decline at the advanced age. CI significantly affect the quality of life 
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of patients, reduce the ability to learn, acquire new knowledge and skills, force them to change their usual way of 
life and often stop or reduce professional activities. 

The aim of the study. To analyze the condition of cognitive functions in patients with stage 1 and stage 2 hyper-
tension of 2nd-3rd degrees, with moderate and high cardiovascular risk and evaluate their gender peculiarities.

Materials and methods. The study included 90 patients with stage 1 and stage 2 hypertension. The average age 
of patients with hypertension was 49.66 ± 8.74 years old. The average course of the disease was 7.7 ± 3.9 years. 
The comparison group consisted of 46 healthy individuals with normal blood pressure levels and without hypertension 
in anamnesis (the average age - 45.88 ± 3.03 years old). Applied methods included general clinical, methods of 
neuropsychological testing (MMSE, GPCOG, W. Schulte test), standard general clinical and biochemical laboratory 
methods (blood lipid spectrum, blood glucose, creatinine with GFR, electrolytes), instrumental (12-lead ECG, 
ambulatory monitoring of blood pressure, echocardiography in B-, D-modes), and statistical methods. 

Results. Patients with hypertension scored significantly less on the MMSE scale (26.82 ± 1.41 scores vs. 28.89 
± 0.82 scores, p = 0.001) and GPCOG (6.63 ± 1.88 scores vs. 8.35 ± 0.71 scores, p = 0.001) compared with healthy 
individuals and spent more time on performing Walter Schulte test (46.51 ± 8.59 seconds vs. 36.69 ± 6.77 seconds, 
p = 0.001). Moderate CI were detected in 36 patients (40.00 %) among the examined hypertensive patients; it means 
that the total score of MMSE was 24-26 scores (the norm is 27-30 scores). The total score on the MMSE scale was 
25.47 ± 0.88 in hypertensive patients with CI and was significantly lower than in hypertensive patients without CI 
(р = 0.001). Cognitive functions in patients with CI were characterized by poorer indices of memory, counting and 
executive functions. 

It should be noted that the revealed changes had more reliable manifestations  in male hypertensive patients. In 
particular, the total score on the MMSE scale was 26.57 ± 1.37, while in female ones it was 27.19 ± 1.41 scores  
(p = 0.04). CI on the MMSE scale were diagnosed in 43.4 % (n = 23) of male patients and in 35.1 % (n = 13) of 
female patients. The total score was also higher on the GPCOG scale in female patients - 6.89 ± 1.85 scores vs. 6.45 
± 1.89 scores, p = 0.26. Instead, the time to complete the tasks according to the Walter Schulte tables was longer in 
male patients - 47.74 ± 8.85 seconds vs. 47.73 ± 7.99 seconds, p = 0.10, respectively. The parameters of counting 
functions were significantly lower (p = 0.01) in the group of male hypertensive patients compared with female ones. 
Besides, men had lower indicators of short-term memory and orientation, women reproduced worse verbal material, 
but the difference was statistically insignificant (p > 0.05).

The sum of scores on the MMSE scale conversely correlated with male gender (r = -0.22, p = 0.03). The risk of 
low values of MMSE indices   in male patients with hypertension was 42.00 % higher than in female ones (OR = 
1.42 ± 0.32, with 95% CІ [0.18-2.65]).

Conclusions. Hypertension is a significant independent risk factor for developing new cases of cognitive impairment. 
In particular, among the patients with stage 1 and stage 2 hypertension of 2nd-3rd degrees, with moderate and high 
cardiovascular risk, moderate cognitive impairment was revealed in 36 patients (40,00 %), the revealed changes 
were more manifested in male hypertensive patients.

Keywords: arterial hypertension, cognitive impairment, neuropsychological testing. 
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