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СТАН ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ВНЗ 

 
У даній статті ми провели дослідження реактивності вегетативної нервової системи у студентів медичного ВНЗ віком 19-20 

років. Для дослідження ВНС використовували анкету «Дослідження вегетативного тонусу» (автор Чернов Ю.М.). Підрахунок 

результатів відбувався в балах, за сумою яких судили про переважання тонусу симпатичної ВНС (симпатикотонії), 

парасимпатичної ВНС (ваготонії) або змішаного тонусу. Об'єктивне оцінювання вегетативної реактивності було проведено за 

допомогою окосерцевого рефлексу, ортостатичного рефлексу, ртутної термометрії, дослідження дермографізму, проби на 

«гусячу шкіру» після холодового подразнення, проби на гідрофільність шкіри і дослідження вегетативних больових точок 

Маркелова-Бірбраїра. Зроблені висновки про стан тонусу вегетативної нервової системи на підставі отриманих результатів 

суб'єктивного та об'єктивного досліджень. 

Ключові слова: вегетативний тонус, дослідження ВНС, симпатикотонія, ваготонія, змішаний тонус. 

 

Постанова проблеми. Кризисна ситуація в 

соціальній, економічній, екологічній та інших 

сферах нашого життя робить безпосередньо 

негативний вплив на здоров’я. Синдром вегето-

судинної дистонії (ВСД) – одне з найпошире-ні-

ших порушень молоді, яке призводить до роз-

витку хвороб серцево-судинної, травної, ендок-

ринної систем у майбутньому та характеризу-

ється зниженням адаптаційних можливостей 

організму [1,2].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  

Проблемі здоров’я студентів вищих навчальних 

закладів зараз приділяють недостатню увагу. На 

сьогоднішній день відзначається погіршення ста-

ну здоров’я учнів вищих навчальних закладів в 

той період, коли вони переходять на старші 

курси [4]. Зміцнення здоров’я студентів неодмін-

но повинно стати одним з пріоритетних завдань 

будь-якого навчального закладу, адже молоді 

спеціалісти не тільки слугують базою та резер-

вом для роботи у різних відшаруваннях після 

закінчення ВНЗ, але й є важливою складовою 

частиною інтелектуального потенціалу країни.  

Мета статті. Дослідження реактивності 

вегетативної нервової системи (ВНС) у студентів 

медичного ВНЗ. 

Нами було обстежено 30 студентів віком 19-20 

років. Для дослідження ВНС використовували 

анкету «Дослідження вегетативного тонусу» 

(автор Чернов Ю.Н.) [5]. Анкета, яку заповнювали 

студенти самостійно, складалася з 24 пунктів, що 

характеризують вегетативну реактивність (таб.1).  

Підрахунок результатів відбувався в балах, за 

сумою яких визначали переважання тонусу 

симпатичної ВНС (симпатикотонії), парасим-

патичної ВНС (ваготоніх) або змішаного тонусу. 

Якщо різниця суми балів симпатичних реакцій 

(СБСР) та суми балів парасимпатичних реакцій 

(СБПСР) ≥10, то переважає симпатичний тонус; 

якщо СБПСР-СБСР≥10, то переважає парасим-

патичний тонус. При СБСР-СБПСР<10 або 

СБПСР-СБСР<10, то переважає змішаний тонус 

вегетативної нервової системи.   

  
№ Симптоми Симпатичні реакції  Парасимпатичні реакції Бали 

1 Сльозовиділення Нормальне  Збільшене  1,2 

2 Стан шкіри:    

 А/сухість Підвищена Нормальна 1,8 

 Б/сальність Нормальна Підвищена  1,8 

 В/потовиділення Зменшено, піт в’язкий Підвищене, піт рідкий  3,1 

3 Температура кистей рук Холодні Теплі 2,6 

4 Суб’єктивні відчуття в кінцівках Заніміння та парестезії в 

кінцівках  

Підвищена вологість 

кистей та стіп, раптові 

припливи жару та 

гіперемії  

1,7 
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5 Температура тіла Підвищена(>36,6°С) Знижена (<36,6°С) 3,9 

6 Відчуття мерзлякуватості Відсутнє  Характерно 2,9 

7 Переносимість холоду Задовільна Погана 3,1 

8 Переносимість тепла Погана Задовільна  2,9 

9 Температура при інфекціях Висока Відносно низька  2,9 

10 Зміна маси тіла Схильність до схуднення  Схильність до 

збільшення ваги  

3,2 

11 Потреба в прийнятті рідини Підвищена Знижена  1,8 

12 Апетит Підвищений Знижений  1,9 

13 Серцево-судинна система:    

 А/серцебиття Характерно Не характерно 2,6 

 Б/напади аритмії Не характерно Характерно 2,6 

14 Запаморочення Не характерно Часто 3,0 

15 Відчуття стиснення у грудях та 

недостатність повітря 

Відсутнє  Характерно 2,3 

16 Слиновиділення Зменшене  Підсилене  2,6 

17 Нудота  Відсутня  Характерна 3,2 

18 Моторика ШКТ:    

 А/спазми страховоду Відсутні Характерні 3,2 

 Б/швидке насичення Характерно Не характерно 3,2 

 В/відчуття переповнення шлунку Характерно Не характерно 3,2 

 Г/спастичний біль у шлунку, 

метеоризм 

Відсутні Характерні 3,8 

 Д/характер випорожнень  Атонічні закрепи  Чергування спастичних 

закрепів та проносів  

3,8 

19 Затримка рідини Відсутня  Схильність до набряків  3,0 

20 Сечовиділення Підвищене  Нормальне або зменшене  3,1 

21 Частота сечовиділень Звичайна  Підвищена  3,1 

22 Працездатність  Підвищена  Знижена 2,5 

23 Увага, здатність концентруватися Знижена Нормальна або 

підвищена  

2,0 

24 Сон Короткий, неспокійний зі 

сновидіннями  

Глибокий тривалий, 

підвищена сонливість  

2,7 

 Кількість балів   84,7 

Таблиця 1. Тест-опитувальник для визначення переважаючого тонусу вегетативної нервової системи 

 
Об’єктивне оцінювання вегетативної реактив-

ності було проведено за допомогою окосерцево-

го рефлексу, ортостатичного рефлексу, ртутної 

термометрії, дослідження дермографізму, проби 

на «гусячу шкіру» після холодового 

подразнення, проби на гідрофільність шкіри, яка 

характеризує час розсмоктування пухирця, що 

виник після підшкірного введення 0,2 мл 0,9% 

NaCl та дослідження вегетативних больових зон 

Маркелова-Бірбраіра[3].     

Основні результати дослідження. Результа-

ти анкетування показали, що в 24 (80%) студен-

тів переважає симпатикотонія ВНС. Її основні 

характеристики: сухість шкіри виявили в 4 (17%) 

студентів, зменшене потовиділення у 10 (42%), 

похолодання кистей у 9 (38%), погана переноси-

мість тепла в 5 (20%), висока температурна 

реакція при інфекційних захворюваннях в 21 

(88%), схильність до схуднення в 13 (54%), під-

вищена потреба в прийняті рідини в 18 (75%), 

підвищений апетит у 20 (83%), зменшення сли-

новиділення в 17 (70%), швидке насичення в 4 

(17%), атонічні закрепи в 10 (42%), підвищена 

працездатність у 14 (58%), зниження уваги в 8 

(33%), короткий неспокійний сон у 7 (29%). Пе-

реважання змішаного тонусу ВНС виявили в 4 

(13%) студентів, парасимпатикотонію – в 2 (7%).  

Дослідження окосерцевих рефлексів показа-

ли, що частота серцевих скорочень знижується 

на 6-12 ударів за хвилину в 20 (67%) студентів. 

Це свідчить про змішаний тонус ВНС.  

Зниження менш ніж на 6 ударів за хвилину 

відмітили в 10 (33%) студентів, це говорить про 

симпатикотонію ВНС.  

В 11 (37%) студентів виявили білий дермогра-

фізм, що вказує на симпатикотонію, в 19 (63%) – 

червоний, що свідчить про змішаний тонус ВНС. 

В 18 (60%) студентів проба на гідрофільність 

шкіри склала 30-50 хвилин, що вказує на зміша-

ний тонус ВНС. В 12 (40%) – більш ніж 50 

хвилин, що говорить про симпатикотонію.  

 У всіх студентів результати наступних проб 

не виходили за межі нормальних. Ортокліноста-

тичні проби показали підвищення ЧСС на 10-12 
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ударів за хвилину, термометрія пахвової області 

виявили симетричні результати на правому та 

лівому боці, проба на «гусячу шкіру» була 

позитивною, болючість вегетативних точок 

Маркелова-Бірбраіра негативна. 

Результати об’єктивного дослідження виявили 

симпатикотонію ВНС в 10 (33%) студентів, в 20 

(67%) виявили змішаний тонус ВНС.    

Висновки та пропозиції. Таким чином, 

результати самооцінки ВНС співпали з їхнім 

об’єктивним статусом тільки в 14 (47%) студен-

тів. З них у 10 (71%) переважала симпатикото-

нія, в 4 (29%) переважав змішаний тонус. В 

інших студентів результати суб’єктивного та 

об’єктивного обстеження не співпали. Отже, 

кількість студентів, які мають, об’єктивно, 

тенденцію до порушень адаптаційних 

можливостей ВНС складає менш ніж половина. 

Допомагати адаптації студентів у ВНЗ означає 

сприяти підвищенню резистентності організму 

студента. Одним з найбільш ефективних засобів 

є спорт та фізична культура, які повинні 

враховувати індивідуальні особливості студента.       
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СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

В данной статье мы провели исследование реактивности вегетативной нервной системы у студентов медицинского ВУЗа 

возрастом 19-20 лет. Для исследования ВНС использовали анкету «Исследование вегетативного тонуса» (автор Чернов Ю.Н.). 

Подсчёт результатов происходил в баллах, по сумме которых судили о преобладании тонуса симпатической ВНС 

(симпатикотонии), парасимпатической ВНС (ваготонии) или смешанного тонуса. Объективное оценивание вегетативной 

реактивности было проведено с помощью глазосердечного рефлекса, ортостатического рефлекса, ртутной термометрии, 

исследования дермографизма, пробы на «гусиную кожу» после холодового раздражения, пробы на гидрофильность кожи и 

исследования вегетативных болевых точек Маркелова-Бирбраира. Сделаны выводы о состоянии тонуса вегетативной нервной 

системе на основании полученных результатов субъективного и объективного исследований. 

Ключевые слова: вегетативный тонус, исследование ВНС, симпатикотония, ваготония, смешанный тонус. 

 

Nguyen Thi Lien, Kovalyova K., Nguyen Hoang Yen 

THE CONDITION OF THE AUTOMATIC NERVOUS SYSTEM AMONG MEDICAL STUDENTS 

In this article we have made a study of the reactivity of the autonomic nervous system among medical students aged 19-20 years. We used 

the questionnaire (author Chernov Yu.N.). The results were counted in scores, the sum of which was judged on the predominance of the 

sympathetic nerve system (sympathicotonia), parasympathetic nerve system (vagotonia) or mixed tone. Objective evaluation of vegetative 

reactivity was carried out with  the eye reflex, orthostatic reflex, mercury thermometry, dermogram analysis, "goose-skin" sample after cold 

irritation, skin hydrophilicity test and the study of Markelov-Birbrair's vegetative pain points. We made the conclusions about the state of the 

tone of the autonomic nervous system based on of the results of subjective and objective research. 

Key words: automatic nervous system study, condition, sympathicotonia, vagotonia, mixed tone. 
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