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Стаття присвячена деяким аспектам своєчасної діагностики артеріальної гіпертензії.

Статья посвящена некоторым аспектам своевременной артериальной гипертензии.

The article is denoted some aspects well-timed arterial hypertension.

Артеріальна гіпертензія (АГ) належить до найбільш поширених захворювань серцево- 
судинної системи. Понад 30% населення України має підвищений артеріальний тиск [1].

На сьогодні експерти в галузі кардіології підкреслюють, що великий артеріальний тиск (AT) є 
одним із самих важливих факторів ризику серцевої та цереброваскулярної патології.

Рівень AT, з якого починається ризик розвитку серцево-судинних ускладнень складає 115/75 
мм рт. ст.

Ризик виникнення ускладнень подвоюється при кожному підвищенні AT на 20/10 мм рт. ст. 
вище 115/75 мм рт. ст. 117].Ці показники пов’язані з обстеженням понад 1 млн. хворих. Тому рівень 
AT в межах 120-139/80-89 мм рт. ст. називається в американській класифікації передгіпертензією, 
щоб звернути увагу лікарів та населення на можливий розвиток ускладнень і необхідність почати 
заходи по профілактиці подальшого зростання AT.

Інформація про темпи прогресування АГ в залежності від вихідної величини AT представлена 
в таблиці 1 [19].

Таблиця 1

Темпи прогресування АГ в залежності від вихідної величини АТ з врахуванням віку.

Вихідний АТ ( мм 
рт. ст.)

Вік осіб
35-64 роки 65-94 роки

% хворих з АГ через 1 рік
< 120/80 1,3 4,3
120-129/80-84 4,7 7,1
130-139/85-89 11,0 16,0

% хворих з АГ через 2 роки
< 120/80 2,7 8,3
120-129/80-84 9,2 13,7
130-139/85-89 20,8 29,0

% хворих з АГ через 3 роки
< 120/80 4,0 12,2
120-129/80-84 13,5 20,0
130-139/85-89 30,0 40,0

% хворих з АГ через 4 роки
< 120/80 5,3 16,0
120-129/80-84 17,6 25,5
130-139/85-89 37,3 49,5

АГ може виникнути в любому віці і при любому АТ, але ризик найбільш високий у віці понад 
65 років і при рівні АТ більш 120/80 мм рт. ст.

інформація про класифікацію рівнів АТ за даними експертів європейських та американських 
експертів в галузі артеріальної гіпертензії представлені в таблиці 2 [9].
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Таблиця 2

Класифікація рівнів AT за даними ESH/ESC (2003) та INC7 (2003)

Характер тиску Класифікація рівнів
ESH/ESC JNC7

Оптимальний < 120/80 нема
Нормальний 120-129/80-84 < 120/80
Високий нормальний 130-139/85-89 нема
Передгіпертензія нема 120-139/80-89
АГ І ст. 140-159/90-99 140-159/90-99
АГ II ст. 160-179/100-109 > 160/100
АГ III ст. > 180/110 нема
Ізольована САГ > 140/< 90 нема

В 2003 році вийшли 7-і Рекомендації Американського національного комітету по 
попередженню, діагностиці та лікуванні підвищеного артеріального тиску (Joint National Committee 
JNC7) та Рекомендації Європейського товариства кардіологів по лікуванню Артеріальної гіпертензії 
(АГ). Нові документи охоплюють не лише термінологічні та класифікаційні аспекти АГ, нові фактори 
ризику та цілі лікування, але й застосування антигіпертензивних засобів.

Рекомендації по вимірюванню AT (ESH/ESC -  2003)
1. Пацієнт відпочиває декілька хвилин сидячи до початку вимірювання AT.
2. Необхідно провести не менше 2 вимірів з інтервалом 1-2 хв. і додаткові виміри при наявності 

суттєвої різниці в показниках.
3. Використовувати потрібно стандартний балон (12 -13 см в ширину і 35 см в довжину).
4. Манжетка повинна бути на рівні серця.
5. Вимірювати AT на обох руках під час першого вимірювання. В подальшому використовувати 

руку з більш високими цифрами AT.
6. Використовувати І та V тон Короткова для визначення відповідно CAT та ДАТ.
7. Вимірюють AT через 1-5 хв. після переходу пацієнта в положення стоячи у людей похилого 

віку, хворих на цукровий діабет і при підозрі на постуральну гіпотензію.
8. Під час другого виміру AT визначають ЧСС пальпаторно протягом 30 сек.

В останніх рекомендаціях по лікуванню АГ відмічено, що рівень нормального AT буде різним 
при використанні різних приладів і різних способів реєстрації (таблиця 3) [9].

Таблиця З

Норми AT для всіх умов його вимірювання (ESH/ESC -  2003)

Місце вимірювання Величини АТ
В клінічних умовах < 140/90 мм рт. ст.
При 24 годинному моніторуванні < 125/80 мм рт. ст.
В домашніх умовах (самовимірювання) < 135/85 мм рт. ст.

До найбільш важливих факторів, що впливають на точність вимірювання АТ відносяться: 
реакція захисту «феномен білого халату», варіабельність АТ, помилки при вимірюванні, справність 
приладу при вимірюванні АТ, індивідуальні особливості деяких пацієнтів.

Пацієнтам, в яких запідозрена гіпертензія або феномен «білого халату» показано проведення 
добового амбулаторного моніторування АТ (ДАМАТ).

Що стосується варіабельності АТ, то на організм пацієнта впливають різні зовнішні фактори і 
підвищують АТ: розмова з лікарем (до 17/13 мм рт. ст.); вплив холоду (до 11/8 мм рт. ст.); харчування 
(до 9/10 мм рт. ст.); прийом алкоголю (до 8/7 мм рт. ст.); тютюнопаління.

Найбільш поширені помилки при вимірюванні АТ наступні: недостатній відпочинок пацієнта 
перед вимірюванням АТ; вимірювання АТ в положенні лежачи; положення руки пацієнта вище або 
нижче рівня серця; відсутність підтримки для руки пацієнта; швидке випускання повітря з манжетки; 
вимірювання АТ лише на одній руці.
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Стандартний балон манжетки, розміри якого 12-13 см в ширину та 35 см в довжину можна 
використовувати при об’ємі плеча від 24 до 32 см (ВООЗ, 1999). У 20% пацієнтів необхідно 
використовувати нестандартні балони, бо занадто вузький чи дуже короткий балон збільшують 
величину АТ ( так звана «манжеткова» гіпертензія) (таблиця 4) [9].

Таблиця 4
Розміри балонів манжетки за рекомендацією товариства кардіологів Великобританії 
_______________________________ (1997).__________________ _______________

Характеристика пацієнта Максимальний об’єм плеча 
(см)

Розмір балону 
(см)

Знижена маса тіла 26 10 х 18
Нормальна маса тіла 33 12x26
Надлишкова маса тіла 50 12x40

Автоматичне моніторування АТ дає більш точну динаміку змін АТ протягом доби. 
Вважається, що АТ під час неспання складає орієнтовно < 135/85 мм рт. ст., під час сну < 125/75 мм 
рт. ст., а середні цифри за 24 години складають < 125/80 мм рт. ст. Відсутність зниження АТ в нічний 
час більше ніж на 10 % розглядається як важливий несприятливий прогностичний фактор (таких осіб 
називають нондіпперами).

Вимірювати АТ потрібно максимально точно. Вважається, що заниження діастолічного АТ 
(ДАТ) всього на 5 мм рт. ст. приводить до того, що 2/3 хворих АГ не отримують повноцінного 
лікування, а завищення ДАТ на 5 мм рт. ст. приведе до подвійного зростання числа хворих, що 
приведе до неправильного діагнозу та необгрунтованого лікування.

За даними А.В.Грачова із співавторами [3] зміни в серці, які відбуваються у пацієнтів з АГ не 
є однорідними, а в самому серці при прогресуванні хвороби йдуть процеси ремоделювання [12]. 
Обстежено 364 хворих АГ віком 18-59 років (середній вік -  48,7 + 12 років).

Процес ремоделювання ЛШ сприяє перебудові всієї центральної гемодинаміки у хворих з АГ.
Одним із завдань гіпертрофії лівого шлуночка (ГЛШ) та інших варіантів ремоделювання ЛШ 

при АГ у відповідності з законом гідродинаміки є компенсація зростаючого навантаження міокарду у 
фазу систоли та діастоли.

Найбільш гемодинамічно ефективним є наявність у хворого нормального типу 
ремоделювання ЛШ, з мінімальними порушеннями діастолічної функції серця.

Концентричне ремоделювання ЛШ і концентрична ГЛШ, як і варіант ізольованої гіпертрофії 
міжшлуночкової перегородки при нормальній ММЛШ є найгіршими у хворих з АГ.

Формування цих варіантів ремоделювання серця супроводжується розвитком найбільш 
важких порушень параметрів діастолічної функції серця, підвищенням діастолічного і систолічного 
меридіонального міокардіального стресу, перевантаженням лівого передсердя, гіпертрофією стінки 
правого шлуночка серця.

В дослідженнях Е.А.Гурбича [5] встановлено, що за показниками ваго-симпатичного стану 
(хворі АГ II ступеню були розподілені на 2 групи): у І груші осіб (10 осіб) відзначалась висока 
симпатична активність, що впливала на рівень CAT та величину варіабельності АТ у день. У хворих 
II групи (8 осіб) був збільшений вплив парасимпатичної нервової системи із збільшенням 
діастолічного тиску та посиленням варіабельності АТ в нічні години.

В дослідженнях В.Ю.Приходько [10] обстежено 227 практично здорових людей віком 20-97 
років. Виявлено, що з віком зменшується кількість осіб з оптимальним АТ. У старечому віці зростає 
кількість осіб з високим АТ. Метод добового моніторування АТ порівняно з традиційним 
одноразовим вимірюванням АТ є більш чутливим і прогностично значущим.

З віком зростає кількість здорових осіб з надмірним нічним зниженням АТ. Рівень АТ не 
пов'язаний з будь-яким переважаючим типом гемодинаміки. Вікове збільшення CAT і ПАТ тісно 
пов’язане зі зростанням жорсткості артеріальних судин.

В дослідженнях С.В.Лозинського, В.М.Жебеля [8] методом ЕхоКГ обстежено 525 чоловіків 
віком 35-70 років, серед яких 207 осіб практично здорових, 42 хворих АГ І ст., 216 хворих АГ II ст., 
та 60 пацієнтів з АГ III ст. Встановлено, що маса міокарду лівого шлуночка (ММЛШ) визначається 
CAT та кінцевим діастолічним розміром (КДР). Раннім предиктором гіпертрофії лівого шлуночка 
(ГЛШ) є порушення нормального співвідношення товщини стінок ЛШ. Гіпертрофія лівого шлуночка 
супроводжується змінами трансмітрального кровотоку (ТМК), які мають відмінності при різних 
стадіях АГ. Важливим моментом диференціювання вікових та мюрбідних змін ТМК є динаміка 
розмірів лівого передсердя.
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В роботі А.В.Шабаліна зі співавторами [15] встановлено, що у хворих на АГ має місце 
зменшення добової варіабельності ритму серця і збільшення інтервалу ()-Т.

У хворих з АГ без нічного зниження АТ виявлені ознаки порушення ВРС, що асоціюється із 
збільшенням маси міокарду лівого шлуночка і збільшенням тривалості інтервалу (}-Т,

Робота В.С.Волкова, Е.С.Мазура [2] присвячена вивченню взаємозв’язку циркардного ритму 
АТ з вторинними змінами серця у хворих на АГ. Обстежено 166 чоловіків віком 18-65 років з АГ 
І-ІІ ст. Циркадний ритм оцінювався за величиною його нічного зниження (НЗАТ). Розвиток 
вторинних змін серця приводить до зменшення нічного зниження АТ у зв’язку із стійкою 
симпатикотомією, розвитком гіпертрофії міокард)' та м’язового шару резистивних судин.

Робота Г.В.Дзяка, Л.В.Мелещика [7] присвячена виявленню гіпертрофії міокарду і типів 
ремоделювання серця у осіб з високим нормальним артеріальним тиском.

H. В.Губіна [4] вивчала у 55 хворих на артеріальну гіпертензію І-ІІІ ст. взаємозв’язок між 
величиною АТ впродовж доби та рівнями тироксину, трийодтироніну та тиреотропного гормону. 
Встановлено, що у хворих АГ має місце зниження рівня гормонів щитоподібної залози в ранковий 
час, яке корелює з високими середніми показниками артеріального тиску в нічний період, а в денний 
час рівень цих гормонів підвищується і вказує на роль останніх в регуляції АТ.
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В.С.БАРАНОВ
ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ. КОМУ И ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН

Статья посвящена изложению возможностей генетического тестирования 
наследственной предрасположенности человека к различным заболеваниям, что будет 
способствовать развитию предиктивной медицины.

Стаття присвячена викладу можливостей генетичного тестування спадкової 
схильності до різних захворювань, що буде сприяти розвитку предиктивпоїмедицини.

The article is denoted interprétation o f possibilities o f genetic testing hereditary 
предрасположенности person to different diseases that will promote a development an prédictive 
medicine.

Успехи в расшифровке генома человека привели к возникновению рада новых научных 
направлений, давших начало одноименным международным программам, таким как 
«Функциональная геномика», «Генетическое разнообразие человека», «Этические, правовые и 
социальные аспекты исследований генома человека». Эти направления активно проникают в 
различные сферы жизни общества, что позволяет говорить о быстро нарастающей «генетизации» 
человечества XXI века.

«Генетизация» медицины привела к появлению молекулярной медицины. Последняя, в свою 
очередь, дала начало новым направлениям медицинской науки, одним из которых является 
предиктивная (предсказательная) медицина. Ее, в отличие от медицины лечебной и даже 
превентивной, уместно рассматривать как первый и наиболее ранний этап активного воздействия 
человека на свой организм с целью своевременной коррекции потенциально возможной патологии 
или патологического процесса.

Концептуальную основу предиктивной медицины составляют представления о генетическом 
полиморфизме. В отличие от мутаций, приводящих к патологическим изменениям и снижающих 
жизнеспособность, генетический полиморфизм проявляется в фенотипе менее отчетливо. Вместе с 
тем, генетический полиморфизм далеко не всегда является нейтральным, значительно чаще он 
приводит к появлению белковых продуктов с несколько измененными физико-химическими 
свойствами и, соответственно, параметрами функциональной активности.

Особенности спектров полиморфизма разных генов в зависимости от географических 
условий, диеты, расовой (этнической) принадлежности и пр. указывают на действие естественного 
отбора, т.е. в определенных условиях полиморфизм генов может предрасполагать, либо, наоборот, 
препятствовать проявлению различных заболеваний. Гены, аллельные варианты которых при 
наличии определенных условий предрасполагают к определенным заболеваниям, получили название 
генов предрасположенности.

Таким образом, «гены предрасположенности» - это мутантные гены (аллели), которые 
совместимы с рождением и жизнью в постнатальном периоде, но при определенных 
неблагоприятных условиях способствуют развитию того или иного заболевания. Именно аллельные 
варианты генов «предрасположенности» составляют основу таких частых заболеваний как 
атеросклероз, ишемическая болезнь сердца (ИБС), остеопороз, диабет, бронхиальная астма, опухоли 
и пр. Сочетания аллельных вариантов различных генов, вовлеченных в развитие каждой конкретной 
патологии, получили название «генных сетей».

Составление генной сети для каждого мультифакториального заболевания, идентификация в 
ней центральных генов и генов-модификаторов, анализ ассоциации их полиморфизма с конкретным
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