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Авторами проведено анкетування щодо особ-
ливостей харчування і вивчення можливостей діє-
тологічного втручання серед 86 хворих на гіперто-
нічну хворобу II ст., 2–3 ступеня з ознаками мета-
болічного синдрому. Групу порівняння склали 
19 пацієнтів, які не отримували дієтологічне втру-
чання. В якості дієтологічного втручання викорис-
товували адаптовану низькосольову дієту DASH 
(Dietary Approaches to Stop Hypertension). Дієтологі-
чне втручання в комбінації з антигіпертензивною 
терапією призводило до досягнення цільових рів-
нів артеріального тиску, ліпідів крові, зниження 
маси тіла, нормалізації рівнів прозапальних факто-
рів сечової кислоти і С-реактивного білку крові, 
показників вуглеводного гомеостазу в умовах глю-
козотолерантного тесту, більшою мірою, ніж у осіб, 
які його не отримували. Бажання продовжити і на-
далі дієтологічне втручання висловило 95,2% хво-
рих. Крім того, 45,6% пацієнтів, які отримували діє-
тологічне втручання, змогли зменшити дози і кіль-
кість антигіпертензивних препаратів, які вони прий-
мали. 

Ключові слова: гіпертонічна хвороба, метабо-
лічний синдром, особливості харчування, дієтологі-
чного втручання, адаптована низькосольова дієта 
DASH.  

 
Зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Робота виконана в рамках НДР 
відділу артеріальної гіпертонії ДУ «Національний 
інститут терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України» 
«Розробити способи диференційованого лікування 
хворих на артеріальну гіпертензію дуже високого 
ризику з ожирінням і порушеннями вуглеводного та 
пуринового обміну» (2014–2016 рр.).  

Актуальність проблеми. Серед факторів ри-
зику (ФР), що асоційовані з високою кардіоваскуля-
рною смертністю та модифікуються, слід відзначи-
ти підвищений артеріальний тиск (АТ) і гіпертоніч-
ну хворобу (ГХ); куріння; дисліпідемію (ДЛП), гіпер-
глікемію і цукровий діабет (ЦД) 2 типу; низьку фізи-
чну активність (ФА); надлишкову масу тіла (МТ) і 

абдомінальне ожиріння (АО); порушення в харчу-
ванні або дієтологічний фактор (ДФ) [1–5, 9–14]. 
Патогенетичними механізмами прогресування ГХ, 
на тлі АО, вважають гіперінсулінемію (ГІ), інсулино-
резистентність (ІР), активацію симпато-адрена-
лової та ренін-ангіотензинової систем, дисфункцію 
ендотелію (ДЕ), гіперурікемію (ГУЕ), дисбаланс в 
системі гормонів жирової тканини (ЖТ) – гіперпро-
дукцію прозапальних цитокінів та проангіогенних 
факторів [6, 7, 16–18].  

Немедикаментозне лікування ГХ з АО повинне 
бути спрямованим на корекцію цих ланок за умов 
модифікації стилю життя (МСЖ) пацієнтів на тлі 
лікувально-профілактичного харчування; відмову 
від паління та зловживання алкоголем; на збіль-
шення ФА [10, 15]. Своєчасна корекція особливос-
тей харчування (ОХ) і дієтологічного фактора (ДФ) 
є простим способом гальмування ГХ на тлі АО в 
умовах інших заходів щодо МСЖ [12–18].  

Тому, метою роботи стала оцінка ефективнос-
ті заходів щодо МСЖ та розробка диференційова-
них підходів до корекції дієтологічного фактору 
(ДФ) у хворих на ГХ з АО високого і дуже високого 
КВР.  

Матеріали і методи дослідження. В умовах 
спеціалізованого відділення гіпертензій та захво-
рювань нирок ДУ «Національний інститут терапії 
імені Л.Т. Малої НАМН України» проведено анкету-
вання 86 хворих на ГХ II стадії, 2–3 ступеня 
(Рекомендації ESC/ESH і Української Асоціації кар-
діологів, 2013 р.). 

Дослідження виконані з дотриманням основних 
положень «Правил етичних принципів проведення 
наукових медичних досліджень за участю лю-
дини», затверджених Гельсінською декларацією 
(1964–2013 рр.), ICH GCP (1996 р.), Директиви 
ЄЕС № 609 (від 24.11.1986 р.), наказів МОЗ Украї-
ни № 690 від 23.09.2009 р., № 944 від 14.12.2009 р., 
№ 616 від 03.08.2012 р. Кожен пацієнт підписував 
інформовану згоду на участь у дослідженні. 

Хворим проводили оцінку КВР, антропометрич-
ні вимірювання – наявність АО встановлювали за 
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показниками маси тіла (ІМТ), обводу талії (ОТ), 
стегон (ОС) відповідно до рекомендацій IDF, 2005; 
вивчали показники гемодинаміки, рівні сечовини, 
креатиніну, сечової кислоти (СК) за допомогою 
наборів «Cormay» (Польща) ферментативним ме-
тодом, С-реактивного протеїну (СРП) методом іму-
ноферментного аналізу. Вміст загального холесте-
рину (ЗХС), тригліцеридів (ТГ), холестерину ліпоп-
ротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ) у сироватці 
крові визначали ферментативним методом. Рівень 
холестерину ліпопротеїдів низької щільності (ХС 
ЛПНЩ) розраховували за формулою Fritdwald W.T. 
Стан вуглеводного обміну оцінювали за показника-
ми глюкози крові (ГлН) та в умовах перорального 
глюкозотолерантного тесту (ПГТТ) і інсуліну, рівні 
якого вимірювали за допомогою імуноферментних 
наборів ELISA фірми „DRG” (США). Коефіцієнти ІР 
розраховували за допомогою алгоритму HOMA 
(Homeostatic Model Assessment).  

Порушення ДФ визначали за допомогою розро-
бленої нами модифікованої анкети. Оцінювали 
трофологічний статус пацієнтів, відсоток жирової 
маси тіла (МТ), харчові пристрасті, добовий кало-
раж, розподіл білків, жирів, вуглеводів, алергію та 
не переносність харчових продуктів, характер вжи-
вання основних груп харчових продуктів, натрію та 
рідини, особливості прийому їжі та ін.  

Тривалість ГХ становила від 3 до 20 років, се-
редня тривалість (8,5±0,9) років. І групу з високим 
КВР становили 37 хворих на ГХ з АО та порушен-
ням толерантності до глюкози (ПТГ), ІІ групу –  
49 хворих з дуже високим КВР на ГХ з АО та ЦД 2 
типу. АО було зареєстровано у 49,7% і 61,2% па-
цієнтів обох груп, дисліпідемія (ДЛП) – у 44,7% та 
59,8%, ПТГ – у 31,3%, ЦД 2 типу у 21,7% пацієнтів 
відповідно.  

Крім антигіпертензивної терапії препаратами 1-
го ряду, пацієнтам рекомендували комплекс захо-
дів щодо МСЖ (відмову від паління, зловживання 
алкоголем, підвищення ФА) та корекції ДФ – 
(гіпокалорійну і гіпопурінову дієту, обмеження хар-
чового натрію (Na+)) відповідно до гендерних та 
вікових особливостей обстежених. Раціон харчу-
вання хворих базувався на їх трофологічному ста-
тусі, був сезонним та збалансованим за енергетич-
ною цінністю (ЕЦ) (1500 та 1750 ккал) і ФА.  

Дієтологічне втручання (ДВ) було проведено 
серед 37 хворих на ГХ з АО. Чоловіків було 
16 (43,3%), жінок – 21 осіб (56,7%) відповідно. Гру-
пу порівняння склали 19 пацієнтів на ГХ, які не 
отримували ДВ. 

Для ДВ у всіх хворих використовували адапто-
вану дієту DASH (Dietary Approaches to Stop Hype-
rtension) та деякі комерційні дієти з доказаною 
ефективністю [6, 8, 12]. Так, в якості дієтологічного 

втручання для корекції ДФ у хворих на ГХ з АО та 
ПТГ використовували адаптовані дієти DASH, 
Mediterranean Diet, з помірним зниженням ЕЦ  
(–15%), з нормальною або збільшеною кількістю 
білку, помірним зниженням вмісту жирів (32–35%), 
з низькою квотою їх насичених фракцій (9-10%) і 
харчового Na+ (1,5–2,9 г), високим вмістом клітко-
вини (25–37 г / добу). Пацієнтам на ГХ з АО, ЦД 2 
типу, значними проявами ДЛП [7, 13, 17] рекомен-
дували продукти з середнім та низьким глікемічним 
індексом (ГІ), дієти MIND та TLC, з незначним об-
меженням квоти білку, зменшенням вживання про-
стих вуглеводів, підсолоджених напоїв, збагачен-
ням раціону антиоксидантами та кардіопротектора-
ми, інформували їх про систему хлібних одиниць 
(ХО) та ГІ продуктів. Хворим на ГХ з АО та ПТГ 
рекомендували ФА високої та середньої інтенсив-
ності, при ГХ з АО, ЦД 2 типу - помірної (або ходу в 
нешвидкому темпі до 30–45 хвилин на добу). Жін-
кам підвищували добову кількість кальцію з метою 
гальмування остеопорозу.  

Ефективність заходів щодо МСЖ та корекції 
ДФ оцінювали через 6 місяців за досягненням паці-
єнтами цільових рівнів артеріального тиску (АТ), 
ліпідів, зниженням МТ, динамікою факторів ризику 
що модифікуються, хибних звичок у харчуванні, 
змінами інших метаболічних факторів. Статистичну 
обробку отриманих результатів проводили за до-
помогою пакетів програм «Ехсеl», методів варіацій-
ної статистики (t критерій Ст’юдента). 

Результати дослідження та їх обговорення. 
За даними анкетування ФР ГХ, що модифікуються 
були: психоемоційний стрес (47,2%), низька ФА 
(46,5%), надлишкова МТ і ожиріння (39,7% і 21,2%) 
відповідно. 12,0% опитаних відзначили в анкетах 
куріння, у зловживанні алкоголем не зізнався жо-
ден хворий. 65,4% респондентів знали свої рівні АТ 
і ліпідів крові, 29,8% їх регулярно вимірювали.  

Провідними аліментарними ФР у хворих на ГХ з 
АО були переїдання (31,6%), зловживання харчо-
вим натрієм (23,9%), нерегулярний прийом їжі 
(19,6%), вживання їжі у вечірні години доби (45,1%), 
біля телевізора (67,3%), в стані стресу (58,7%). 
Більш детально ці данні наведені в таблиці 1. 

При оцінці антропометричних показників слід 
відзначити, що хворі на ГХ з АО мали зазвичай біль-
ші показники ІМТ, ОТ, ОС, ніж хворі на ГХ, (р<0,01). 
При аналізі вихідного стану загальноклінічних показ-
ників гемодинаміки у хворих з групи ГХ та ГХ з АО 
вірогідних розбіжностей в показниках систолічного 
АТ (САТ) і діастолічного АТ (ДАТ) встановлено не 
було: (у хворих на ГХ – (175 ± 4) мм рт. ст. та  
(95 ± 9) мм. рт. ст., в групі на ГХ з АО –  
(169 ± 9) мм рт. ст. та (99 ± 5) мм. рт. ст., відповід-
но). Однак, хворі на ГХ з АО характеризувались 
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значно вищою ЧСС - (89 ± 4) проти (76 ± 3) сек-1 у 
хворих на ГХ (p<0,05), що слід пов’язувати з акти-
вацією ренін-ангітензинової і симпато-адреналової 
систем, приєднанням гіперінсулінемії у цієї кате-
горії.  

При аналізі вихідного стану ліпідного обміну 
встановлено, що 84,9% хворих на ГХ з АО мали 
поєднання гіпертригліцеридемії, низького рівня ХС 
ЛПВЩ і підвищення рівня ХС ЛПНЩ. В той же час 
12,7% хворих на ГХ з АО мали нормальний рівень 
ХС ЛПВЩ, 8,7% – високий рівень цього показника, 
а 29,8% хворих мали ознаки гіперхолестерінемії. 
Несприятливі зміни у хворих на ГХ з АО спостеріга-
лись і у параметрах вуглеводного обміну. Наведені 
данні свідчать, що хворі на ГХ з АО є гетерогенною 
групою та мають клінічні особливості та поліморф-
ні метаболічні порушення. 

У динаміці ДВ у всіх хворих відзначалося поліп-
шення самопочуття, зменшився головний біль, за-
паморочення, серцебиття, загальна слабкість, під-
вищена стомлюваність, дискомфорт та біль в ді-
лянці серця. Після ДВ у осіб на ГХ з АО та ПТГ за-
реєстровано зниження офісного тиску – САТ з 
(168,9±4,6) до (138,1±2,4) мм рт.ст. та ДАТ з (99±5) 
до (82±7) мм рт.ст. (p<0,05). У цієї категорії хворих 
з ЦД 2 типу, крім вірогідного зниження САТ та ДАТ, 
спостерігалось й суттєве зниження ЧСС – з (89 ± 4) 
до (78 ± 3) сек-1 (p<0,05). У хворих на ГХ з АО, які 
не отримували ДВ зрушення САТ, ДАТ та ЧСС та-
кож мали вірогідний характер (p<0,05) (табл. 2). 

При аналізі гендерних особливостей ДВ, зазна-
чимо, що у чоловіків після ДВ високо вірогідно пок-
ращились рівні СК, ЗХС (p<0,001), у жінок – рівні 
СК, СРП, ГлН (p<0,001) (табл. 3). 

У результаті проведених заходів серед хворих 
на ГХ з АО щодо МСЖ та корекції ДФ через 6 міся-
ців цільових рівнів АТ досягли 79,7% хворих І групи 
(високий КВР) та 76,8% ІІ групи (дуже високий 
КВР), ліпідний профіль покращився у 67,3% та 73,2 
% пацієнтів, МТ знизилася на 6,2 і 7,3% відповідно. 
Ці позитивні зміни також асоціювались зі зниження-
ми рівнів СК (p <0,001) та СРБ (p <0,05) у пацієнтів 
І групи. Серед провідних факторів ризику що моди-
фікуються та хибних звичок у харчуванні у пацієн-
тів з гіпертонічною хворобою та ожирінням після 
дієтологічного втручання найбільшу динаміку за-
знали фактор низької ФА, переїдання, зловживан-
ня вуглеводами (p <0,05). 

Показники, що вивчались, у хворих на ГХ з АО 
І та ІІ групи також були значно вище, ніж у пацієнтів 
на ГХ, які меншу увагу приділяли корекції ДФ та не 
отримували ДВ (57,5%, 44,3%, 3,8% і 2,1% відпові-
дно), (p <0,05), метаболічні показники у них вірогід-
но не змінилися (p >0,05).  

Сприятливі ефекти ДВ асоціювались зі знижен-
нями рівнів прозапальних факторів – СК (p<0,001), 
СРП (p<0,05), покращанням показників ліпідно-
вуглеводного гомеостазу серед усього загалу хво-
рих на ГХ з АО. При аналізі гендерних особливос-
тей ДВ, зазначимо, що у чоловіків після ДВ високо 
вірогідно покращились рівні СК, ЗХС (p<0,001), у 
жінок – рівні СК, СРП, ГлН (p<0,001). Метаболічні 

Таблиця 2 – Відмінності антропометричних, гемодина-
мічних і метаболічних показників у пацієнтів з ГХ та АО 
до і після дієтологічного втручання (M+m) 

Хворі на ГХ з АО, 
n=37 до ДВ після ДВ p 

МТ, кг 95,0±3,1 91,4±2,7 <0,001 

ІМТ, кг/м2 32,3±0,8 30,8±0,7 <0,001 

САТ, мм рт.ст. 173,3±1,3 135,5±1,7 <0,001 

ДАТ, мм рт.ст. 105,8±1,5 85,0±1,1 <0,001 

ЧСС, уд/мин 75,5±0,8 70,0±0,8 <0,001 

СК, мкмоль/л 375,5±17,5 323,5±17,8 <0,05 

ЗХС, ммоль/л 5,71±0,22 5,16±0,16 <0,05 

ТГ, ммоль/л 1,74±0,16 1,62±0,17 >0,05 

ХС ЛПВЩ, ммоль/л 1,21±0,05 1,27±0,05 >0,05 

ХС ЛПНЩ, ммоль/л 3,78±0,21 2,89±0,17 <0,001 

ХС ЛПДНЩ, ммоль/л 0,78±0,07 0,74±0,08 >0,05 

КА 3,90±0,22 3,17±0,19 <0,05 

ГлН, ммоль/л 5,44±0,11 5,10±0,10 <0,05 

Примітки: р1- ступінь вірогідності відмінностей до та 
після ДВ <0,05; р2 – ступінь вірогідності відмінностей до 
та після ДВ <0,001, відповідно. 

Таблиця 1 – Провідні фактори ризику що модифіку-
ються та хибні звички у харчуванні у пацієнтів з гіпер-
тонічною хворобою та ожирінням до і після дієтологі-
чного втручання (%) 

Хворі на ГХ з АО, n=37 до ДВ після 
 ДВ p 

Стрес 17 13 >0,05 

Низька ФА 18 10 <0,05 

Ожиріння 15 12 >0,05 

Переїдання 21 14 <0,05 

Зловживання натрієм 15 10 <0,05 

Нерегулярний прийом їжі 9 5 >0,05 

Їжа у вечірні години 17 11 <0,05 

Недостатність фруктів 10 6 <0,05 

Недостатність овочів 14 9 <0,05 

Зловживання жирами 15 10 <0,05 

Зловживання білками 9 7 >0,05 

Зловживання вуглеводами 27 12 <0,05 

Недостатність вітамінів 14 10 >0,05 

Недостатність мікроелементів 23 15 <0,05 

Примітки :  р1 - ступінь вірогідності відмінностей до 
та після ДВ <0,05; р2 – ступінь вірогідності відмін-
ностей до та після ДВ <0,001, відповідно. 
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показники у хворих на ГХ змінилися не вірогідно  
(p >0,05). Прихильність продовжити надалі МСЖ та 
корекцію ДФ висловило опитаних хворих на ГХ з 
АО 88,5% І групи та 95,2% ІІ групи відповідно. Крім 
того, 45,6% пацієнтів, які отримували ДВ, змогли 
зменшити дози і кількість антигіпертензивних пре-
паратів, якими вони користувались. 

Висновки 
1. Дієтологічне харчування є однією з провідних 

ланок у стратегії базових заходів з МСЖ у хворих 
на ГХ з АО. Оптимальним варіантом дієти для 
цієї категорії пацієнтів дуже високого КВР слід 
вважати адаптовану низькосольову дієту DASH.  

2. Заходи з МСЖ та ДВ в комбінації з антигіпертен-
зивною терапією у хворих на ГХ з АО як І,так і  

ІІ груп, призводили до досягнення цільових рів-
нів АТ та ліпідів крові, зниженню МТ, нормаліза-
ції рівнів СК та СРП крові, в більшій мірі ніж у 
хворих на ГХ, які були прихильними тільки до 
терапії.  

3. Підходи до корекції ДФ з урахуванням патогене-
тичних характеристик та КВР пацієнтів покращу-
ють якість і тривалість їх життя та служать надій-
ними засобами первинної профілактики у осіб на 
ГХ з АО.  
Перспективи подальших досліджень. По-

дальше тривале спостереження за хворими на ГХ 
з АО в умовах ДВ та МСЖ дозволить об’єктивно 
оцінити їх ефективність в превентивних заходах у 
цієї вразливої категорії хворих. 

Таблиця 3 – Відмінності антропометричних, гемодинамічних і метаболічних показників у пацієнтів з ГХ та АО 
до і після дієтологічного втручання з урахуванням статі (M+m) 

Показник 
Хворі на ГХ з АО – чоловіки, n=16 Хворі на ГХ з АО, жінки, n = 21 

до ДВ після ДВ Р до ДВ після ДВ Р 

МТ,кг 102,3±3,4 98,3±3,0 <0,001 86,1±3,8 82,9±3,1 <0,05 

ІМТ, кг/м2 32,4±1,1 31,0±1,0 <0,001 32,2±1,3 30,5±1,0 <0,05 

САТ,мм рт.ст. 173,2±1,9 135,5±1,6 <0,001 173,3±1,7 135,6±3,4 <0,001 

ДАТ,мм рт.ст. 107,7±2,3 85,5±1,6 <0,001 103,3±1,7 84,4±1,8 <0,001 

ЧСС, уд/мин 74,9±1,0 69,1±1,0 <0,05 76,1±1,3 71,1±1,3 <0,05 

СК, мкмоль/л 428,1±15,8 381,9±10,1 >0,05 311,1±17,1 252,1±18,9 <0,05 

ЗХС, ммоль/л 5,65±0,28 5,29±0,26 >0,05 5,79±0,37 4,99±0,17 >0,05 

ТГ, ммоль/л 1,81±0,21 1,89±0,26 >0,05 1,64±0,25 1,29±0,14 >0,05 

ХС ЛПВЩ, ммоль/л 1,17±0,08 1,23±0,08 >0,05 1,26±0,07 1,30±0,05 >0,05 

ХС ЛПНЩ, ммоль/л 3,65±0,27 2,90±0,28 <0,05 3,94±0,33 2,88±0,18 <0,001 

ХС ЛПДНЩ, ммоль/л 0,82±0,10 0,89±0,13 >0,05 0,74±0,11 0,55±0,05 >0,05 

КА 4,13±0,24 3,41±0,28 >0,05 3,61±0,39 2,88±0,22 >0,05 

ГлН, ммоль/л 5,58±0,14 5,30±0,10 >0,05 5,27±0,18 4,86±0,15 <0,05 

Примітки: р1- ступінь вірогідності відмінностей до та після ДВ <0,05; р2 – ступінь вірогідності відмінностей до 
та після ДВ <0,001 відповідно. 
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КЛИНИКО-ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ И МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ  
ДИЕТОЛОГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА У БОЛЬНЫХ  
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ И ОЖИРЕНИЕМ 
Милославский Д. К., Снегурская И. А., 
Божко В. В., Щенявская Е. Н. 
Резюме. Авторами проведено анкетирование на предмет особенностей питания и изучение возмож-

ностей диетологического вмешательства среди 86 больных ГБ II ст., 2-3 степени с признаками метаболи-
ческого синдрома. Группу сравнения составили 19 пациентов, не получавших диетологическое вмеша-
тельство. В качестве диетологического вмешательства использовали адаптированную низкосолевую 
диету DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension). Диетологическое вмешательство в сочетании с 
антигипертензивной терапией приводило к достижению целевых уровней артеріального давления, липи-
дов крови, снижение массы тела, нормализации уровней провоспалительных факторов мочевой кислоты 
и С-реактивного белка крови, показателей углеводного гомеостаза в условиях глюкозотолерантного тес-
та, в большей степени, чем у лиц, которые его не получали. Желание продолжить и в дальнейшем дие-
тологическое вмешательство выразило 95,2% больных. Кроме того, 45,6% пациентов, получавших дие-
тологическое вмешательство, смогли уменьшить дозы и количество антигипертензивных препаратов, 
которые они принимали. 

Ключевые слова: гипертоническая болезнь, метаболический синдром, особенности питания, дието-
логическое вмешательство, адаптированная низкосолевая диета DASH. 



 Медичні науки 

 128 Український журнал медицини, біології та спорту – Том 3, № 6 (15) 

UDC 616.12-008.331.1-08:616-056.52:615.374.2 
Clinical-Haemodynamic and Metabolic Effects of Dietary Therapy  
in Patients with Arterial Hypertension and Obesity 
Miloslavsky D. K., Snihurska I. A., Bozhko V. V., Shchenyavskaya E. N. 
Abstract. The purpose of the study was to assessment of the effectiveness of measures for modification of 

life style (LSM) and the development of differentiated approaches to the correction of the dietary factor in pa-
tients with hypertension disease with abdominal obesity of high and very high CVR. 

Material and methods. The authors conducted a questionnaire on the features of nutrition and the study of 
the possibilities of dietary intervention among 86 patients with essential hypertension (EH) of the II stages and 
the 2nd–3rd degrees with signs of MS. The comparison group consisted of 19 patients who did not receive dietary 
intervention. We used the Dietary Approaches to Stop Hypertension was as an adapted low-salt diet.  

Results and discussion. Dietary intervention (DI) in combination with antihypertensive therapy led to blood 
pressure (BP) and blood lipids target levels achievement, lowering of metabolic effects, normalization of blood 
pro inflammatory factors levels UA and CRP, carbohydrate homeostasis in terms of OGTT, to a greater percent 
than those who did not receive it. 95.2% of patients expressed their desire to continue their onset. In addition, 
45.6% of patients receiving dietary intervention were able to reduce the dose and amount of antihypertensive 
drugs. 

In the dynamics of dietary therapy in all patients, we observed improvement in general, loss of headache, 
dizziness, palpitations, general weakness, fatigue, discomfort and pain in the area of the heart. After dietary 
therapy, there was a decrease in office pressure – SBP from (168.9 ± 4.6) to (138.1 ± 2.4) mm Hg and DBP 
from (99 ± 5) to (82 ± 7) mm Hg (p <0.05). In this category of patients, besides the probable decrease in SBP 
and DBP, there was a significant decrease in heart rate (HR): (89 ± 4) to (78 ± 3) sec-1 (p <0.05). In patients 
with EH with AO who did not receive DI, shifts in SBP, DBP and HR were also probable (p <0.05). 

Conclusions. Dietary nutrition is one of the leading links in the strategy of basic measures for LSM in pa-
tients with EH with AO. An optimal diet option for this category of patients with very high CVR should be influ-
enced with the help of an adapted low-salt diet DASH. Approaches to correction of dietary therapy taking into 
account the pathogenetic characteristics and CVR of patients improve the quality and duration of their lives and 
serve as reliable means of primary prevention in persons with EH with AO. Subsequent long-term follow up of 
patients with EH with AO in conditions of DI and LSM will allow to objectively evaluate their effectiveness in pre-
ventive measures in this vulnerable category of patients. 

Keywords: hypertension, metabolic syndrome, nutritional features, dietary intervention, adapted low-salt 
DASH diet. 
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