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Для зниження захворюваності та смертності 
від серцево-судинних захворювань проведено дос-
лідження хворих з артеріальною гіпертензією, що 
ускладнилась розвитком ураження головного моз-
ку, як органа-мішені. Використовуючи огляд сучас-
них європейських рекомендацій з артеріальної гі-
пертензії детально вивчено питання ураження го-
ловного мозку, як органу-мішені. В дослідженні 
аналізується архівний матеріал пацієнтів з артеріа-
льною гіпертензією, що ускладнилась церебраль-
ними порушеннями, які потребували спеціалізова-
ного лікування в умовах неврологічного відділення 
міської лікарні. Доведено, що артеріальна гіпертен-
зія сьогодні потребує великої уваги в зв’язку  
ураженням головного мозку, як органу – мішені 
артеріальної гіпертензії та розвитком гострих та 
хронічних форм церебральних порушень: ішемічній 
інсульт перенесли 21,2% хворих, геморагічний ін-
сульт 4,2%, лакунарний інсульт 6,8%, транзиторну 
ішемічну атаку 14,3%. Прояви дисциркуляторної 
енцефалопатії мали 33,9% та перенесені інсульти 
в анамнезі 19,5%. Досліджено характер та частота 
церебральних порушень в співставленні зі ступенем 
артеріальної гіпертензії. Враховуючи основні поло-
ження європейських рекомендацій з АГ 2013 року, 
виділені певні заходи, які необхідно виконувати у 
кожного хворого з артеріальною гіпертензією для 
первинної та вторинної профілактики церебральних 
порушень. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дане дослідження є фрагмен-
том науково-дослідної роботи кафедри терапії, 
клінічної фармакології та ендокринології ДЗ 
«ЗМАПО МОЗ України» «Перебіг артеріальної гіпе-
ртензії в сполученні з запальними захворюваннями 
легень та суглобів, як прояви коморбідності: тради-
ційні та додаткові фактори ризику кардіоваскуляр-
них подій, механізми розвитку, діагностика і ліку-
вання», № державної реєстрації 0115U000658. 

Вступ. Серцево-судинні захворювання (ССЗ) 
за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я 
(ВООЗ) є основними причинами смерті в усьому 
світі. Ні з якої іншої причини щорічно не вмирає 
стільки людей, як саме від ССЗ. Одним з найбільш 
ССЗ є артеріальна гіпертензія (АГ). Встановлено, 
що підвищення артеріального тиску (АТ) на кожні 
20/10 мм рт.ст. збільшується ризик розвитку ССЗ у 
2 рази [3]. Серед осіб у віці 55-65 років ймовірність 
розвитку АГ, за даними Фремінгемського дослі-
дження, становить понад 90% [22]. Необхідність 
боротьби з АГ обумовлена тим, що вона є найваж-
ливішим чинником ризику порушень мозкового кро-
вообігу, інфаркту міокарда, ураження судин, нирок, 
втрати зору, серцево-судинних захворювань і сме-
ртності [1]. Незважаючи на те, що сьогодні АГ розг-
лядається як масштабна неінфекційна пандемія, 
ВООЗ розглядає цю патологію, як найбільш важли-
ву в запобіганні причин смерті в усьому світі [3]. 

Питання вивчення ураження органів-мішеней 
АГ являються ключовими в сучасній медицині. В 
даний час нас цікавить якими сучасними рекомен-
даціями з АГ сьогодні користується лікар, як висвіт-
люється питання порушення головного мозку, як 
органу-мішені АГ та які заходи первинної та вторин-
ної профілактики церебральних ускладнень АГ ми 
повинні застосовувати у хворих з АГ, згідно цих ре-
комендацій. Сьогодні практичний лікар керується 
основними офіційними документами з діагностики 
та лікуванні АГ [2, 22]. Рекомендації Європейського 
товариства гіпертензії та Європейського товариства 
кардіологів (ESH/ESC) по лікуванню АГ 2013 року  
є продовженням рекомендацій ESH/ESC 2003 та 
2007 років [20, 23]. За даними цих рекомендацій 
поширеність АГ знаходиться в діапазоні 30-45% 
загальної популяції, з різким зростанням по мірі ста-
ріння. У зв'язку з труднощами в отриманні порівня-
льних результатів в різних країнах і в різний час, 
був виділений сурогатний показник АГ - інсульт, в 
зв’язку з тим, що АГ є найважливішою його причи-
ною та доказана залежність між поширеністю 
АГ і смертністю від інсульту [16, 26]. У країнах За-
ходу відзначається тенденція до зниження цього  
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показника, на відміну від східно-європейських кра-
їн, де смертність від інсульту зростає [38]. Особли-
ва увага приділяється безсимптомному порушенню 
органів-мішенів АГ. Для виявлення ранніх церебра-
льних порушень при АГ обов'язковим є визначення 
у осіб похилого та старечого віку пульсового тиску 
≥60 мм рт.ст.; у всіх осіб з АГ необхідно проводити 
оцінку комплексу інтими-медіа (КІМ) >0.9 мм або 
виявлення атеросклеротичної бляшки; визначення 
швидкості пульсової хвилі (ШПХ) >10м/сек; гоміл-
ково-плечового індексу <0.9; ретельно збирати 
анамнез ССЗ, оцінювати загальний серцево-
судинний ризик, наявність серцевої недостатності 
або вказівку на неї в анамнезі, ішемічну хворобу 
серця, периферичні ураження артерій, клапанні 
пороки серця, серцебиття, синкопальні стани, нев-
рологічні порушення, особливо інсульт і транзитор-
ні ішемічні атаки (ТІА). Для виключення ураження 
головного мозку важливо з'ясувати наявність голо-
вного болю, запаморочення, порушення зору, чут-
ливі або рухові порушення, реваскуляризацію сон-
ної артерії, когнітивну дисфункцію. У рекомендаці-
ях 2007 року КІМ сонної артерії  >0.9 мм вважався 
показником існуючих аномалій, в дослідженні сер-
цево-судинного здоров'я (Cardiovascular Health 
Study) у пацієнтів старечого віку порогове значення 
цього показника було вище, як і у хворих середньо-
го віку в Європейському дослідженні ELSA (1.06 і 
1.16 мм, відповідно) [8, 9]. Про наявність атеро-
склеротичної бляшки говорить КІМ >1.5 мм або 
локальне збільшення товщини КІМ на 0.5 мм або 
на 50%, в порівнянні зі значенням КІМ в прилеглих 
ділянках сонної артерії [30]. Зв'язок між калібром 
судин сітківки і майбутніми інсультами проаналізо-
вана в систематичному огляді і мета-аналізі: роз-
ширення венул сітківки було предиктором інсульту, 
в той час як калібр артеріол сітківки не асоційова-
ний з інсультом [34]. Співвідношення артеріол і 
венул сітківки було предиктором інсульту. В даний 
час вивчаються нові підходи до оцінки співвідно-
шення «стінка - просвіт» артеріол сітківки, які допо-
магають безпосередньо виміряти ступінь судинно-
го ремоделювання на ранніх і пізніх стадіях АГ [28]. 
Крім добре відомого впливу АГ на розвиток клініч-
но маніфестного інсульту, вона також супроводжу-
ється ризиком безсимптомного ураження головно-
го мозку, яке виявляється лише при проведенні 
магнітно-резонансної томографії (МРТ) головного 
мозку [13, 24]. Найбільш типовими проявами цих 
уражень при АГ є зміни в білій речовині, які виявля-
ються майже у всіх хворих АГ, незалежно від сту-
пеню, а також приховані інфаркти, більшість з яких 
мають невеликі розміри і розташовуються в глибо-
ких відділах мозку (лакунарні інфаркти). Частота 
лакунарних інфарктів коливається від 10% до 30% 

[45]. Наявність гіперінтенсивних вогнищ у білій ре-
човині і прихованих мозкових інфарктів супрово-
джується підвищенням ризику інсульту, когнітивних 
порушень і деменції [10, 11]. Виконання МРТ у хво-
рих з АГ без ССЗ, показало приховані церебровас-
кулярні вогнища, які зустрічаються навіть частіше 
(44%) в співставленні з субклінічним ураженням 
серця (21%) і нирок (26%), і нерідко виявляються 
під час відсутності ознак ураження інших органів 
[43]. Таким чином, у всіх хворих АГ з неврологічни-
ми порушеннями і, зокрема, з погіршенням пам'яті 
та когнітивними розладами, потрібно шукати гіпері-
нтенсивні вогнища в білій речовині головного мозку 
і приховані мозкові інфаркти [12, 17]. Доцільно про-
вести МРТ або комп'ютерну томографію (КТ) голо-
вного мозку для виявлення прихованих мозкових 
інфарктів, лакунарних інфарктів, мікрокрововиливів 
і вогнищ у білій речовині [25, 42].  

Цільові показники АТ після перенесеного ЦВЗ. 
У двох дослідженнях [33, 35], агресивне зниження 
АТ супроводжувалося істотним зниженням частоти 
інсульту і серцево-судинних подій, однак при цьому 
середній рівень систолічного артеріального тиску 
(САТ) не падав нижче 130 мм рт.ст. В третьому 
дослідженні [39] при порівнянні груп з САТ 136 мм 
рт.ст. і САТ 140 мм рт.ст. виявити відмінності в 
кінцевих точках не вдалося. Цільове значення САД 
<140 мм рт.ст. доцільно у хворих, які перенесли 
інсульт або ТІА.  

Антигіпертензивна терапія при церебраль-
них порушеннях. Результати дослідження з контро-
лю АГ після інсульту (CHHIPS) дозволили припус-
тити позитивний ефект від призначення лікування 
(лізиноприл або атенолол) хворим з гострим інсу-
льтом і рівнем САД  >160 мм рт.ст. [15]. Досліджен-
ня ACCESS [41] свідчило про позитивний ефект 
застосування блокаторів рецепторів ангіотензину II 
(БРА) протягом 7 днів після гострого інсульту. Ця 
гіпотеза була підтверджена в дослідженні SCAST 
[40], де застосовувались БРА у 2000 пацієнтів в 
гострому періоді інсульту. При повторному інсульті 
показники були нейтральними, і ніякої підгрупи, де 
лікування приносило користь, виділити не вдалося 
[22]. Майже у всіх великих рандомізованих клініч-
них обстеженнях при застосуванні різних схем ме-
дикаментозної терапії доведено, що для профілак-
тики церебральних порушень (інсульту) підходять 
будь-які режими, що забезпечують ефективне зни-
ження АТ [19]. В окремих дослідженнях (MOSES 
Study Group) і в мета-аналізах більш виражені це-
реброваскулярні протективні ефекти БРА в порів-
нянні з іншими групами препаратів [14, 32]. Важли-
ве значення АГ, як предиктора судинної деменції 
підтверджено в дослідженні в Японії (Hisayama 
study) [31]. В дослідженні HYVET вивчались  
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когнітивні функції у хворих АГ [27]. Виявлено, що 
вогнища в білій речовині головного мозку на МРТ 
асоційовані з підвищеним ризиком інсульту, когні-
тивного зниження і деменції. Однак даних про те, 
як на розвиток деменції впливає зниження АТ, ду-
же мало і вони залишаються суперечливими. Ре-
зультати дослідження PROGRESS довели, що за-
побігти розвитку гіперінтенсивного вогнища у білій 
речовині головного мозку шляхом зниження АТ 
можливо [4,36].  

Рекомендації по тактиці лікування хворих з 
АГ і ЦВЗ.  

Антигіпертензивні втручання після гострого 
інсульту не рекомендуються, незалежно від рівня 
АТ, хоча при дуже високих значеннях САТ потрібно 
діяти по клінічної ситуації; 

Хворим з АГ, які в анамнезі перенесли ТІА або 
інсульт, рекомендована антигіпертензивна терапія, 
навіть якщо вихідний САТ знаходиться в діапазоні 
140-159 мм рт.ст., цільові значення САТ при цьому 
доцільно встановлювати на рівні <140 мм рт.ст .; 

У хворих старечого віку з АГ, які також перене-
сли в анамнезі ТІА або інсульт, цільові значення 
САТ можуть бути трохи вищими; 

Для профілактики інсульту рекомендуються 
будь-які схеми антигіпертензивної терапії, які за-
безпечують ефективне зниження АТ.  

У рекомендаціях ESH/ESC 2007 зроблено ви-
сновок, що зниження АТ зменшує прогресування 
атеросклерозу сонних артерій [23], однак антагоні-
сти кальцію (АК) тут більш ефективні, ніж діуретики 
і бета-блокатори, а інгібітори ангіотензин-
перетворюючого ферменту (ІАПФ) більш ефектив-
ні, ніж діуретики [18]. Всі антигіпертензивні препа-
рати зменшують жорсткість артерій, так як знижен-
ня АТ знижує навантаження на жорсткі компоненти 
артеріальної стінки, що веде до зниження ШПХ. 
Мета-аналіз рандомізованих клінічних досліджень 
підтвердив, що ІАПФ і БРА зменшують ШПХ [5, 37]. 
Здатність БРА зменшувати жорсткість артерій не 
залежить від їх здатності знижувати АТ [44]. У дос-
лідженні EXPLOR комбінація АК та БРА 
(амлодипіну з валсартаном) і комбінація АК з бета-
блокаторами (амлодипіну з атенололом) зменшу-
вали ШПХ на 0.95 м/сек протягом 24 тижнів [7]. 
Поліпшення артеріальної жорсткості було докумен-
товано при тривалій терапії [29]. При наявності 
атеросклерозу сонних артерій доцільно призначати 
АК та ІАПФ, так як вони більш ефективно сповіль-
нюють прогресування атеросклерозу, ніж діуретики 
і бета-блокатори. Хворим з АГ та ШПХ більше 10 
м/сек доцільно призначати будь-які антигіпертензи-
вні препарати, за умови стійкого зниження рівня АТ 
<140/90 мм рт.ст. У дослідженні ELSA не вдалося 
чітко довести, що зниження товщини КІМ сонної 

артерії є предиктором зниження серцево-судинних 
подій, можливо, тому, що ці зміни мінімальні [6]. 

Мета дослідження. Визначити характер та 
частоту порушення головного мозку, як органу – 
мішені артеріальної гіпертензії.  

Матеріали та методи дослідження. У дослі-
дження включено 732 історій хвороб хворих, що 
направлені на стаціонарне лікування в неврологіч-
не відділення міської лікарні м. Запоріжжя з клініч-
ними ознаками цереброваскулярного захворюван-
ня (ЦВЗ), що проявилось на фоні тривалої АГ. Се-
ред хворих переважну кількість складали чоловіки 
436 (59,6%) проти 296 (40,4%) жінок. Вік хворих 
коливався від 33-х до 77 років.  

Проведені дослідження повністю відповідають 
законодавству України і відповідають принципам 
Гельсінської декларації прав людини, Конвенції 
Союзу Європи щодо прав людини і біомедицини. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Всі хворі з АГ, що ускладнилась ураженням голов-
ного мозку, як органу мішені АГ, розподілялись в 
залежності від характеру церебральних порушень. 
Серед досліджених хворих з АГ мали прояви насту-
пні ЦВЗ: ішемічній інсульт перенесли 155 (21,2%) 
хворих, геморагічний інсульт виявлено у 31 (4,2%), 
лакунарний інсульт у 50 (6,8%), транзиторна ішеміч-
на атака (ТІА) у 105 (14,3%). Найбільшу кількість 
склали хворі з ю дисциркуляторною енцефалопаті-
єю (ДЕП) – 248 хворих (33,9%). Велику групу -  
143 хворих (19,5%), склали особи з перенесеними 
інсультами в анамнезі (ішемічним, геморагічним, 
лакунарним) (табл. 1). 

Розподіл хворих проводився розподілені в за-
лежності від ступеню АГ (табл. 2). 

До I групи ввійшли 187 хворих (25,5%) з АГ I 
ступеню (САТ 140-159 мм.рт.ст. та ДАТ 90-99 мм. 
рт.ст. В даній групі виявили наступні церебральні 
порушення: ТІА у 34 (18,2%), ішемічній інсульт у  
38 (20,3%), геморагічний інсульт у 4 (2,1%), лакуна-
рний інсульт у 7 (3,7%), ДЕП у 76 (40,6%), перене-
сений інсульт у 28 (15%) хворих. II групу предста-
вили 193 (26,4%) хворих з АГ II ступеню з САТ  
160-179 мм. рт.ст та ДАТ 100-109 мм. рт.ст. Серед 

Таблиця 1 – Характер та частота церебральних  
порушень у хворих з артеріальною гіпертензією 

Церебральні порушення  
у хворих з АГ n=732 % 

Ішемічній інсульт 155 21,2% 

Геморагічний інсульт 31 4,2% 

Лакунарний інсульт 50 6,8% 

Транзиторна ішемічна атака 105 14, 3% 

Дисциркуляторна енцефалопатія 248 33,9% 

Перенесений інсульт в анамнезі 143 19,5% 
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церебральних порушень ТІА виявлена у 32 (16,6%), 
ішемічній інсульт у 33 (17,1%), геморагічний інсульт 
у 5 (2,6%), лакунарний інсульт у 8 (4,1%), ДЕП у  
57 (29,5%), перенесений інсульт у 58 (30,1%).  
III групу складали 224 (30,6%) хворих на АГ III сту-
пеню з САТ ≥180 мм рт.ст. та ДАТ ≥110 мм. рт.ст. 
та відповідними церебральними порушеннями:  
ТІА у 19 (8,5%), ішемічній інсульт у 64 (28,6%), ге-
морагічний інсульт у 14 (6,3%), лакунарний інсульт 
у 15 (6,7%), ДЕП у 65 (29%), перенесений інсульт у 
47 (21%) хворих. IV групу склали 128 (17,5%) хво-
рих з гострими та хронічними формами церебраль-
ного порушення на фоні контрольованої АГ з 
САТ≤140 мм рт.ст. та ДАТ ≤90 мм рт.ст. При госпі-
талізації були виявлені наступні стани : ТІА у  
9 (7,0%), ішемічній інсульт у 28 (21,9%), геморагіч-
ний інсульт у 6 (4,7%), лакунарний інсульт у  
4 (3,1 %), ДЕП у 68 (53,1%), перенесений інсульт у 
13 (10,2%). 

Таким чином, не зважаючи на ступінь АГ у дос-
ліджених хворих АГ ускладнилась церебральними 
порушеннями, які потребували госпіталізації до 
неврологічного стаціонару. При АГ III ступеню кіль-
кість хворих з ТІА була найменшою 19 (18,1%). 
Практично рівна кількість хворих з ТІА виявлена 
при АГ I та II ступеню. Розвиток ішемічного інсуль-
ту залежав від тяжкості АГ (при АГ III ступеню він 
був найвищий і складав 64 (41,2%) хворих проти  
38 (24, 5%) та 33 (21,3%) при АГ I та II ступеню). 
Розвиток геморагічного інсульту мав також цю тен-

денцію: при АГ III ступеню цей показник склав  
14 (45,1%) проти 4 (13%) та 5 (16,1%) при АГ I та  
II ступеню. Розвиток лакунарного інсульту мав 
практично рівні співвідношення АГ I та II ступеню - 
7 (14%) та 8 (16%) хворих, та зростання цього по-
казника у хворих з АГ III ступеню до 15 (30%) хво-
рих. Найбільш частішою хронічною формою цереб-
рального порушення у хворих з АГ була ДЕП, що 
виявлялась у 76 (30,6%), у 57 (23%) та у 75 (30,2%) 
хворих відповідно ступеню АГ.  

Висновки 
1. Артеріальна гіпертензія на сучасному етапі продов-

жує залишатися патологією, що призводить до ура-
ження органів-мішенів та розвитком тяжких усклад-
нень. 

2. Огляд останніх європейських рекомендацій з арте-
ріальної гіпертензії свідчить про зростання цереб-
ральних порушень на тлі артеріальної гіпертензії, 
що призводять до інвалідізації та смертності насе-
лення в усьому світі. 

3. Частота та характер церебральних порушень в 
даному досліджені спрямовує до контролю артеріа-
льної гіпертензії та виявленню ранніх уражень голо-
вного мозку для профілактики тяжких мозкових 
ускладнень.  

Перспективи подальших досліджень. Хворі 
з артеріальною гіпертензією потребують поглибле-
ного дослідження для виявлення ранніх предикто-
рів розвитку церебральних порушень. В даному 
досліджені буде складена сучасна стратегія пер-
винної профілактики ураження головного мозку, як 
органу - мішені артеріальної гіпертензії.  

Таблиця 2 – Характер та частота церебральних порушень в залежності від ступеню АГ 

Показник 
I ступінь АГ 

187 хворих (25,5%) 
(I група) 

II ступінь АГ 
193 (26,4%) 

(II група) 

III ступінь АГ 
224 (30,6%) 
 (III група) 

Контрольована АГ 
128 (17,5%) 
(IV група) 

АТ 140-159/90-99 мм рт.ст. 160-179/100-109 мм рт.ст. ≥180/≥110 мм рт.ст. ≤140/≤90 мм рт.ст. 

Ішемічній  
інсульт 38 (20,3%) 33 (17,1%) 64 (28,6%) 28 (21,9%) 

Геморагічний 
інсульт 4 (2,1%) 5 (2,6%) 14 (6,3%) 6 (4,7%) 

Лакунарний 
інсульт 7 (3,7%) 8 (4,1%) 15 (6,7%) 4 (3,1 %) 

ТІА 34 (18,2%) 32 (16,6%) 19 (8,5%) 9 (7,0%) 

ДЕП 76 (40,6%) 57 (29,5%) 65 (29%) 68 (53,1%) 

Перенесений 
інсульт 28 (15%) 58 (30,1%) 47 (21%) 13 (10,2%) 
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УДК 616.12-008.331.1:616.831-07  
ОРГАНЫ–МИШЕНИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ  
В ФОКУСЕ ПОРАЖЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
Пузик С. Г. 
Резюме. Для снижения заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний прове-

дено исследование больных с артериальной гипертензией, которая приводит к многим поражениям орга-
нов-мишеней. Проведен обзор современных европейских рекомендаций по артериальной гипертензии и 
подробно изучен вопрос поражения головного мозга, как органа-мишени. Проведен анализ архивного 
материала историй болезни пациентов с артериальной гипертензией, которая осложнилась церебраль-
ными нарушениями, нуждающимися в госпитализации в неврологическое отделение городской больни-
цы. Доказано, что артериальная гипертензия сегодня требует особого контроля в связи с поражением 
головного мозга, как органа-мишени артериальной гипертензии: ишемической инсульт перенесли 21,2% 
больных, геморрагический инсульт 4,2%, лакунарной инсульт 6,8%, транзиторную ишемическую атаку 
14,3%. Проявления дисциркуляторной энцефалопатии имели 33,9% и перенесеные инсульты в анамнезе 
19,5%. Исследовали характер и частоту церебральных нарушений в сопоставлении со степенью артери-
альной гипертензии. Учитывая основные положения европейских рекомендаций по АГ 2013 года, выде-
лены определенные мероприятия, которые необходимо проводить у каждого больного с артериальной 
гипертензией для первичной и вторичной профилактики церебральных нарушений.  

Ключевые слова: артериальная гипертензия, артериальное давление, органы мишени, осложне-
ния, головной мозг, профилактика, лечение, рекомендации. 
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Organs as a Target of Arterial Hypertension from the Perspective of Cerebral Lesions 
Puzik S. G. 
Abstract. Cardiovascular diseases are the main causes of death all over the world. One of the most com-

mon pathologies of cardiovascular disease is arterial hypertension. The necessity to control arterial hyperten-
sion is caused by the fact that this is the most significant risk factor for cerebral disorders, cardiovascular and 
kidney damage, loss of vision, development of cardiovascular disease and mortality. It is important that arterial 
hypertension can be controlled. Moreover, modern European guidelines for the diagnosis and treatment of arte-
rial hypertension provide the main measures to prevent the complications of this pathology. Recent European 
recommendations for arterial hypertension in 2013 are important and one of the most required documents for 
the current doctors. These recommendations make possible the solution of the most acute problems of modern 
medicine, namely, the detection of asymptomatic lesion of target organs of arterial hypertension. The purpose of 
this article is to examine cerebral disorders, caused by arterial hypertension nowadays. Attention is paid to the 
issue of how this problem is covered in modern recommendations, and which diagnostic methods and therapeu-
tic measures should be taken to prevent the development of brain lesions on the early stages. During the study 
the previous patients’ case reports concerning arterial hypertension complicated by cerebral disorders were ex-
amined. Due to the development of brain lesions on the background of arterial hypertension patients were di-
rected to a specialized neurological department of city hospital. Acute cerebral abnormalities were manifested 
by various types of stroke (ischemic, hemorrhagic, lacunar) and transient ischemic attack. Chronic cerebral ab-
normalities were mainly represented by dyscirculatory encephalopathy on various health states after transient 
stroke. It was found out that 21.2% of patients suffered from ischemic stroke, 4.2% of patients had a hemor-
rhagic stroke, 6.8% of patients had lacunar stroke, and 14.3% of patients had transient ischemic attack. The 
majority of the patients were those with dyscirculatory encephalopathy accounted for 33.9%. Patients with 
stroke in their case reports (ischemic, hemorrhagic, lacunar) accounted for 19.5%. In order to detect the nature 
and frequency of cerebral disorders, the patients’ cases were distributed depending on the degree of arterial 
hypertension. The first group accounted for 25.5% of patients with arterial hypertension type I. Transient 
ischemic attack was carried out in 18.2% of patients, ischemic stroke 20.3%, hemorrhagic stroke 2.1%, lacunar 
stroke 3.7%, dyscirculatory encephalopathy detected in 40.6%, stroke transmitted in 15% of patients. The sec-
ond group consisted of 26.4% of patients with arterial hypertension type II and cerebral violations were 16.6%; 
17,1%; 2.6%; 4.1%; 29.5%; 30.1% (respectively). The third group accounted for 30.6% of patients with arterial 
hypertension type III with relevant cerebral disorders: 8.5%; 28.6%; 6.3%; 6.7%; 29%; 21%. The fourth group 
was represented by 17.5% of patients with acute and chronic forms of cerebral disorder on the background of 
controlled arterial hypertension, which also had relevant cerebral violations: 7.0%; 21.9%; 4.7%; 3.1%; 53.1%; 
10.2%. 
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Thus, our research confirms that arterial hypertension nowadays is really acute problem and it is character-
ized by severe complications of the brain as a target organ of arterial hypertension. In this regard, it is necessary 
for every patient with arterial hypertension to carry out certain measures following the European recommenda-
tions of 2013 for the primary and secondary prevention of cerebral violations on the background of arterial hy-
pertension. 

Keywords: Arterial hypertension, arterial blood pressure, target organs, disease complications, cerebrum, 
disease prevention, treatment, recommendations. 
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