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Вступ 
Дані досліджень свідчать, що артеріальною гіпертен¬ 

зією страждають близько 65 млн. американців у віці 18-39 
років і 1 млрд. людей у всьому світі[1]. 

Артеріальна гіпертензія (АГ) - одне з найпоширені¬ 
ших хронічних захворювань людини в Україні. За даними 
офіційної статистики МОЗ, на 1 січня 2011 року зареєст
ровано 12 122 512 хворих на АГ, що складає 32, 2% дорос¬ 
лого населення країни. Спостерігається стійке зростан¬ 
ня поширеності АГ - більше, ніж вдвічі в порівнянні з 
1998 р. Зростання поширеності АГ є свідченням ефек¬ 
тивної роботи закладів охорони здоров'я, які надають 
первинну медичну допомогу, з виявлення артеріальної 
гіпертензії [6]. 

Поширеність АГ серед хвороб системи кровообігу 
(ХСК) у дорослих(18 років і більше) становить 46,8%, 
тобто майже половина пацієнтів з ХСК має підвищений 
АТ [4]. 

В останні часи при проведенні стратифікації і оцінки 
загального серцево-судинного ризику особлива увага на¬ 
правлена на раннє виявлення ознак субклінічного ура¬ 
ження органів - мішеней [5], зокрема при визначенні 
швидкості розповсюдження пульсової хвилі (ШРПХ), як 
маркера підвищення жорсткості артеріальної стінки, а та¬ 
кож на показники центрального аортального тиску (ЦАТ) 
і індекса приросту (індекс аугментації - ІА), за допомо¬ 
гою технічно нових неінвазивних автоматизованих облад-
нань[2]. 

Мета роботи: визначити можливий зв'язок показників 
ЦАТ, відображення і ШРПХ за даними аппланаційної то-
нометрії з віком, статтю і частотою серцевих скорочень 
(ЧСС) у хворих з неускладненою есенціальною АГ І-ІІ сту¬ 
пеню. 

Для вирішення мети роботи були поставлені наступні 
задачі: 

1. Визначити зміни показників відображення і ШРПХ 
за даними аппланаційної тонометрії у хворих з неусклад-
неною есенціальною АГ І-ІІст. . 

2. Провести порівняльну оцінку показників ЦАТ і бра-
хіального АТ, відображення і ШПРХ у хворих з неусклад-
неною АГ в залежності від статі, віку і ЧСС. 
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Матеріали і методи 
У дослідження були включені 66 пацієнтів (32 чоловіки 

і 34 жінки) з неускладненою есенціальною АГ І-ІІ ступе
ню. Середній вік пацієнтів дослідження склав 57,5±3,52 
років, середня тривалість захворювання 8,4 ±3,2 роки, 
індекс маси тіла (ІМТ) в середньому склав у чоловіків 30,0 
±1,7 кг/м2, у жінок 31,5 ±1, 5 кг/м2. Обтяжена спадковість 
по АГ відзначена у всіх пацієнтів. Критеріями виключен
ня стали наявність ІХС, СН ІІІ-IV ФК (по NYHA), атероск
лерозу периферичних судин, ЦД і важкої супутньої пато
логії. Неінвазивні вимірювання показників жорсткості 
артерій (центрального систолічного (цСАТ), центрально¬ 
го діастолічного (цДАТ) і центрального пульсового 
(цПАТ) артеріального тиску, ІА, тиску аугментації (Рауг), 
ЧСС, ІМТ) виконували за допомогою приладу 
SphygmoCor компанії AtCor Medical (Australia) за методи
кою аппланаційної тонометрії на a.radialis і a.carotis. Оці¬ 
нювали систолічний (бСАТ), діастолічний (бДАТ) і пуль¬ 
совий (бПАТ) артеріальний тиск на брахіальній артерії. 

Стондартизація процедури визначення жорсткості 
артерій. На жорсткість артерій прямо або непрямо впли
вають всі фактори, що впливають на АТ. Тому, як і для 
вимірювання АТ, перед початком дослідження пацієнт має 
знаходитися у розслабленому стані в тихій кімнаті при 
комфортній температурі не менше 10 хвилин. 

Процедура проводиться в положенні пацієнта лежа¬ 
чи, адже АТ в положенні лежачі та сидячі часто відрізняєть¬ 
ся, і, вірогідно, показники жорсткості артерій також бу¬ 
дуть відрізнятися. Відомо, також, що АТ, діаметр артерій 
та жорсткість змінується на протязі доби. Набільший діа¬ 
метр артерій відмічається в нічний час, тому і жорсткість 
збільшується під час сну [8]. Тому, рекомендовано, щоб 
пацієнт не спав під час обстеження. 

Дослідження повинні проводитися в один і той же час 
через 3-4 години після прийому їжі, напоїв, що містять 
кофеїн, та утриматися від паління. Рекомендовано, щоб 
пацієнт не розмовляв протягом усього обстеження. При 
наявності аритмій (екстрасистолія, фібриляція передсердь) 
не можливо проводити оцінку жорсткості артерій. 

Паління збільшує жорсткість артерій дуже швидко. З 
другого боку, відміна паління може привести до збільшен-
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ня симпатичного тонусу і підвищення жорсткості артерій. 
Гострий ефект паління на ЧСС триває 75 хвилин, а нікоти
нова післядія триває 1,5-2,5 годин [10, 11]. Ефект відміни 
паління максимально проявляється через 24 години. Прий¬ 
маючи до уваги ці дані, рекомендовано утриматися від 
паління за 3 години до обстеження. 

Якість дослідження визначалась автоматично, прила
дом 8рггу£тоСог (індекс оператора) більше 85%. 

Аналіз та статистична обробка отриманої інформації 
проводиться за допомогою х-критерія Ст'юдента, а також 
непараметричного критерія Вілкоксона. 

Результати та їх обговорення 
При первинній оцінці хворих середній рівень бСАТ 

склав 149±3,22 мм.рт.ст., бДАТ 91,2±3,16 мм.рт.ст. Величи
на бПАТ 57,4±3,24, що вище встановленої норми і відпов
ідає в середньому АГ II ступеня. Середнє ЧСС 71,5±2,0 уд 
за хв. Показники ЦАТ склали - цСАТ 136,2±3,12 мм.рт.ст., 
цДАТ 90±3,02 мм.рт.ст., цПАТ 46,2±3,01 мм.рт.ст., ЬА був 
підвищений і склав 23±5,34%. При аналізі показників пруж¬ 
но-еластичних властивостей артерій встановлено, що 
ШРПХ склала 7,7±1,1 м/с. Ці, відносно невисокі, показни¬ 
ки ЦАТ і пружно-еластичних властивостей артерій мож¬ 
на пояснити невеликим ступенем тяжкості і тривалості 
захворювання. При зіставленні цПАТ і бПАТ було відміче¬ 
но те,що обидва показники були збільшенні, але рівень 
бПАТ достовірно перевищував рівень цПАТ, 46,2± 
±4,04 мм.рт.ст і 59,4±3,9 мм.рт.ст відповідно (р<0,05). От¬ 
римані результати свідчать про відсутність порушення 
фізіологічного співвідношення ЦАТ до бСАТ і виражен-
ного впливу на зниження еластичних властивостей судин¬ 
ної стінки. 

Ми визначали відмінності показників центрального та 
брахіального тиску у пацієнтів з АГ різних вікових груп, 
різної статі і рівня ЧСС. 

В групу А увійшли 35 хворих віком старше 60 років, у 
групу В-31 віком менше 60р. Як видно з таблиці 1 між 
хворих різних вікових груп була відсутня суттєва різниця 
за ШТ, ЧСС, величиною цСАТ, цДАТ, бСАТ, бДАТ, ШРПХ. 
Однак, у хворих старшого віку виявлений достовірно ви¬ 
щий Рауг.у хворих старше 60р. показники ЦАТ мали тен¬ 
денцію до підвищення,що є проявом зниження еластич¬ 
них властивостей судинної стінки [3]. 

Під час порівняння показників ЦАТ та брахіального 
артеріального тиску в хворих на гіпертонічну хворобу з I¬ 
II ступенем підвищення АТ, залежно від статі хворі були 

Показники Група А (п=35) Група В (п=31) Р 

І М Т 30,16±1,21 31,5±1,26 н/д 

ц С А Т 134±5,36 137,8±5,51 н/д 

б С А Т 147,5±5,90 150±6,0 н/д 

ц Д А Т 86,5±3,46 93,8±3,75 н/д 

б Д А Т 86,5±3,46 92,2±3,69 н/д 

Payr 13±0,52 11,6±0,46 р<0,05 

Ч С С 70,18±2,81 73,3±2,93 н/д 

І А 23±0,92 24±0,96 н/д 

ШРПХ 7,5±0,30 7,9±0,32 н/д 

ц П А Т 48,25±1,93 44±1,76 н/д 

б П А Т 60,8±2,43 57,9±2,32 н/д 
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розподілені на дві групи: група С, в яку увійшли 32 чолов
іка та група Б, в яку увійшли 34 жінки. Як видно з таблиці 
2, хворі були співставні за віком, ІМТ, рівнем показників 
центральної і периферичної гемодинаміки. Однак, у жінок 
достовірно були збільшенні ІА і Рауг., що відображує по¬ 
рушення пружно-еластичних властивостей артеріальної 
стінки і є фактором ризику розвитку ССУ та співпадає за 
даними літератури [9,12]. 

Для порівняння показників центральної та периферич¬ 
ної гемодинаміки пацієнти з есенціальною АГ І-ІІст. були 
розподілені на дві групи: група Е-33 хворих з ЧСС>70 на 
момент обстеження та група Б - 29 хворих з ЧСС<70. За 
даними аналізу (табл. 3), хворі обох груп були зіставлені за 
віком, ІМТ, а також за рівнями бСАТ. В той же час у підгрупі 
хворих з ЧСС менше 70 уд.за хв., показники цСАТ, ІА, цПАТ 
мали тенденцію до підвищення,тоді як ШРПХ була досто¬ 
вірно нижче,що узгоджується з літературними даними [7]. 

Таблица 2 

Показники Група С (п=32) Група D (п=34) Р 

В і к 56,7±2,27 58±2,32 н/д 

І М Т 30±1,20 31,5±1,26 н/д 

ц С А Т 135±5,40 138±5,52 н/д 

б С А Т 150±6,00 147,6±5,90 н/д 

ц Д А Т 90±3,60 90±3,60 н/д 

б Д А Т 89,6±3,58 89±3,56 н/д 

Payr 9±0,36 15,3±0,61 р<0,001 

ЧСС 72,6±2,90 70±2,80 н/д 

І А 20±0,80 26±1,04 р<0,001 

ШРПХ 7,7±0,31 7,7±0,31 н/д 

ц П А Д 44,6±1,78 47,8±1,91 н/д 

6 П А Д 60,4±2,42 58,5±2,34 н/д 

Таблица 3 

Показники Група Е (п=33) Група F (п=29) Р 

В і к 56,1±4,2 58,7±4,4 н/д 

І М Т 30,7±2,81 31,2±2,84 н/д 

ц С А Т 132,8±8,7 140,4±8,7 р<0,05 

б С А Т 147,7±11,4 149,5±11,5 н/д 

Ц Д А Т 89,2±7,41 90,9±8,27 н/д 

б Д А Т 88,2±7,14 90,17±7,53 н/д 

Payr 11±0,09 14±0,18 р<0,05 

І А 23±0,91 24±0,97 н/д 

ШРПХ 8,8±0,9 7,4±0,9 р<0,05 

ц П А Т 43,8±1,92 48,5±1,89 р<0,05 

б П А Т 59,5±2,95 59,5±2,87 н/д 

Висновки 
1. Хворі з неускладненою есенціальною АГ І-ІІ сту

пеню з віком більше 60 років (в середньому 65,6±5,4 років), 
співставлені з хворими більш молодого віку (в середньо
му 48,8±4,8 років) за статтю, ЧСС і брахіальним АТ, відрізня
ються більш високим тиском аугментації (на 11%), що не 
супроводжується, однак, підвищенням ЦАТ по даним 
аппланаційної тонометрії. 

2. У хворих з неускладненою есенціальною АГ І-ІІ 
ступеню жіночої статі, в порівнянні з чоловіками, співстав
леними за віком (в середньому 58,0±2,32 і 56,7±2,27 років), 
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ЧСС і брахіальним AT при однакових показниках ЦАТ по 
даним аппланаційної тонометрії, відмічається підвищен
ня аугментаційного тиску і ІА (на 41,8% і 23% відповідно). 

3. Хворі, співставлені по брахіальному AT і демографі
чним показникам (середній вік 65,6±5,4 років), з неускладне-
ною есенціальною АГ з ЧСС менше 70 за хвилину (в серед
ньому 62,4±2,3) в порівнянні з більш високою (в середньому 
79,8±1,83), асоціюються з меншою ШРПХ (на 16%) що по
єднується, однак, з підвищенням ЦАТ, ЦПАТ (на 4% і 9,7% 
відповідно), а також тиску аугментації (на 21,4%). 

Рецензент:чл.-кор.НАМН України,д.мед.наук, 
професор Амосова K.M. 
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У БОЛЬНЫХ С НЕОСЛОЖНЕННОЙ 
ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИЕЙ, ПО ДАННЫМ 
АППЛАНАЦИОННОЙ ТОНОМЕТРИИ 

Лазарева К.П., Руденко Ю.В., 
Безродный А.Б., Кацитадзе И.Ю. 

Национальный медицинский университет 
имени А.А. Богомольца, Киев, Украина 

Резюме: Проведено клинико-инструментальное об
следование больных с неосложненной эссенциальной 
АГ 1-11 степени. Показатели центральной гемодинамики 
и упруго-эластичных свойств артериальной стенки в под
группах больных определяли по методике аппланаци-
онной тонометрии, прибором БрпудггюСог. Анализ и ста
тистическую обработку полученной информации осуще
ствляли с помощью ^критерия Стьюдента и критерия 
Вилкоксона. 

Ключевые слова: артериальная гипертензия, цент¬ 
ральный аортальный давление,скорость распростране¬ 
ния пульсовой волны, индекс аугментации. 

CLINICAL VALUE OF DETERMATION OF CENTRAL 
HEMODYNAMIC PARAMETERS IN PATIENTS WITH 

UNCOMPLICATED ESSENTIAL HYPERTENSION, 
ACCORDING TO THE APPLANATION TONOMETRY 

K. Lazarieva, J. Rudenko, A. Bezrodny, I.Katsytadse. 

National O.O. Bogomolets Medical University, 
Kiev, Ukraine. 

Summary: A clinical and instrumental examination of 
patients with uncomplicated essential hypertension I-II 
degree. Central hemodynamics and elastic properties of 
the arterial wall in the subgroups of patients were determined 
by the method of applanation tonometry, device 
SphygmoCor. Statistical analysis of the information was 
performed using Student t-test and the Wilcoxon test. 

Key words: hypertension, central aortic pressure, pulse 
wave velocity, augmentation index. 
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