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АНОТАЦІЯ 

Косова Г.А. Структурно-функціональний стан серця і судин у хворих на 

артеріальну гіпертензію в середньому і похилому віці. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.11 «Кардіологія» (222 – Медицина).– Державний заклад 

«Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України», 

Дніпро, 2021. 

Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства 

охорони здоров’я України», Державна установа «Інститут гастроентерології 

Національної академії медичних наук України», Дніпро, 2021. 

Дисертаційна робота присвячена удосконаленню діагностики артеріальної 

гіпертензії у хворих в середньому та похилому віці на основі оцінки впливу 

гемодинамічних і генетичних факторів на зміни структурно-функціонального 

стану серця і судин та оптимізації контролю ефективності антигіпертензивної 

терапії за даними довготривалого спостереження. 

Для досягнення поставленої мети до дослідження було залучено 150 

пацієнтів середнього та похилого віку хворих на есенціальну артеріальну 

гіпертензію (АГ) ІІ та ІІІ стадії (чоловіків − 70 (46,67 %), жінок − 80 (53,33 %)), 

середній вік 56,0 (50,0; 63,0) років. Усі пацієнти (n=150) в залежності від віку 

були розподілені на 2 групи: похилого та середнього віку. В I групу похилого 

віку (60-75 років) увійшли 60 осіб − 24 чоловіка (40,0 %) та 36 жінок (60,0 %). 

Середній вік в I групі склав 64,0 (61,5; 66,0) років. У II групу середнього віку (45 

– 59 років) увійшли 90 осіб − 46 чоловіків (51,11 %) та 44 жінки (48,89 %). 

Медіана віку у IІ групі склала 51,0 (47,0; 55,0) років. Учасникам дослідження 

проведено загально-клінічне обстеження, добовий моніторинг артеріального 

тиску (ДМАТ), стандартну трансторакальну ехокардіографію, cупрасистолічну 

артеріографію, дуплексне сканування каротидних артерій, а також лабораторне 

визначення рівня загального халестерину, холестерину ліпопротеідів низької 
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щільності, холестерину ліпопротеідів високої щільності, глікемії та 

сироваткового креатиніну з розрахунком величини ШКФ за формулою CKD-EPI. 

Проводили визначення поліморфізму генів ренін – ангіотензинової 

системи (І/D гена ангіотензинперетворюючего фермента (АПФ) і А1166 С гена 

до рецепторів ангіотензину ІІ 1-го типа). 

Групи хворих на АГ середнього і похилого віку були зіставні за 

кінцеводіастолічним розміром (КДР), кінцевосістолічним розміром (КСР), 

кінцеводіастолічним об'ємом (КДО), кінцевосістолічним об'ємом (КСО) лівого 

шлуночка (ЛШ) та розміром лівого передсердя (ЛП), а також за наявністю і 

ступенем гіпертрофії ЛШ (ГЛШ). Аналіз показників діастолічної функції (ДФ) 

ЛШ показав, що значення піку А в І групі (82,0 (75,0; 92,5) м/сек) вище на 15,90 % 

ніж в II групі (69,0 (61,0; 81,0) м/сек) (p < 0,01). Встановлено зниження Е/А нижче 

нормативної величини як в I групі (0,78 (0,71; 0,84)) так і в II групі (0,89 (0,77; 

1,25)), при цьому Е/А у хворих I групи було значно менше на 12,36 % (p < 0,05) 

ніж в II групі, а кількість пацієнтів з діастолічною дисфункцією (ДД) ЛШ була 

більше на 78,57 % проти 53,49 % в І та ІІ групах відповідно (χ2=9,194; p < 0,01). 

Аналіз результатів ДМАТ показав, що пацієнти похилого віку 

характеризувались достовірно на 7,65 % вищим рівнем сістолічного 

артеріального тиску (САТ) і на 23,33 % більшою тривалістю підвищення САТ 

вночі ніж пацієнти середнього віку; при рівні діастолічного артеріального тиску 

(ДАТ) за добу і вдень вірогідно меншому ніж в ІІ групі  (p < 0,001). Рівень ДАТ 

вночі був порівняний з ІІ групою, що свідчить про збереження підвищеного рівня 

ДАТ вночі у пацієнтів похилого віку. Переважання підвищеного САТ над ДАТ 

вдень встановлено у більшій частки хворих в І групі – 42 (70,0 %) пацієнта, в 

порівнянні з 47 (52,22 %) пацієнтами з систолічною АГ в ІІ групі (χ2 = 4,40; 

p = 0,03). Групи вірогідно відрізнялись за частотою хронотипів за індексом 

рівномірності гіпертензії (ІРГ) САТ і ДАТ, так частота реєстрації нічної АГ за 

САТ і ДАТ у хворих на АГ похилого віку (23,33%) була достовірно більше на 

16,66 % ніж у хворих середнього віку (6,67 %) (p = 0,02), а денна АГ за САТ і 

ДАТ реєструвалась на 14,44 % рідше (p < 0,001). У хворих похилого віку із ДД 
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ЛШ зареєстровано найбільшу частоту порушень хронобіологічної рівноваги: 

кількість хворих із переважанням підвищення САТ над ДАТ була достовірно на 

37,88 % більше ніж у ІВ підгрупі (p = 0,010), на 25,20 % більше, ніж у ІІА 

(p = 0,012) і на 29,55 % більше ніж у ІІВ підгрупі (p = 0,004). 

Зростання САТ вночі, індексу часу (ІЧ) ДАТ вночі і швидкості ранкового 

підйому (ШРП) ДАТ у пацієнтів з АГ похилого віку асоційовано зі збільшенням 

індексу маси міокарда ЛШ (ІММЛШ) (r = +0,51, r = +0,53 і r = +0,58 відповідно; 

p < 0,05), тривалість підвищення ДАТ вночі і ВАР ДАТ вночі пов'язані з ДД ЛШ 

(r = -0,53 і r = +0,65 відповідно; p < 0,05). У хворих на АГ середнього віку 

ІММЛШ асоціюється лише із рівнем САТ і ІЧ САТ вночі (r = +0,50 і r = +0,52 

відповідно; p < 0,05), а ВАР ДАТ вдень асоційована із ДД ЛШ (r = -0,42; 

p < 0,05). 

Визначено, що величина систолічного індексу площі серцевого циклу 

(SAI) у пацієнтів з АГ похилого віку з ДД ЛШ була на 8,00 % більше, а ніж у 

хворих зі збереженою ДФ ЛШ та на 6,50 % більше, ніж у хворих середнього віку 

з ДД ЛШ (p < 0,05); а значення діастолічного індексу площі серцевого циклу 

(DAI) у хворих похилого віку з ДД ЛШ нижче на 5,10 %, ніж у хворих середнього 

віку з порушеною ДФ ЛШ (p < 0,05). Збільшення SAI і зменшення DAI у 

пацієнтів похилого віку асоціюється з ДД ЛШ (r =  -0,79 і r = +0,79 відповідно; p 

<0,05). У пацієнтів середнього віку прискорення швидкості розповсюдження 

пульсової хвилі (ШРПХ) та скорочення часу повернення зворотної пульсової 

хвилі (RT) пов'язано з індексом переважання гіпертензії (ІПГ) вдень (r = +0,57 та 

r = -0,54 відповідно; p <0,05). 

Встановлено взаємозв’язок ІММЛШ/зріст2,7  − при ІІ-генотипі з САТ і ІЧ 

САТ вдень (r = +0,47 і r = +0,55; p < 0,05) та величиною ранкового підйому (ВРП) 

ДАТ (r = +0,48; p < 0,05), при ІD-генотипі − із САТ24 та в ранкові години 

(r = +0,35 та r = +0,35 p < 0,05), при DD-генотипі − з САТ вночі (r = +0,54; 

p < 0,05) і недостатнім ступенем нічного зниження (СНЗ) САТ і ДАТ (r = -0,55 і 

r = -0,56; p < 0,05). Cпіввідношення Е/А асоційовано зі зростанням ВРП САТ (r = 

-0,45; p < 0,05) та підвищеною ВАР ДАТ вдень (r = -0,62; p < 0,05) у пацієнтів з 
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ІD-генотипом. При визначенні A1166C поліморфізму гена R1AІІ встановлено 

найбільшу кількість кореляційних зв'язків між ІММЛШ/зріст2,7 та 

характеристиками ВАР і добового профілю АТ при СС-генотипі, що свідчить 

про його роль у формуванні ГЛШ. Порушення ДФ ЛШ при АС-генотипі 

асоціюється з ІРГ ДАТ (r = -0,47; p < 0,05), а при СС-генотипі − із швидкістю та 

індексом ранкового підйому (ІРП) ДАТ (r = +0,72 і r = +0,83; p < 0,05). 

У хворих на АГ середнього віку встановлено достовірно більшу тривалість 

життя без серцево-судинних ускладнень (log-rank тест; p = 0,019) − 14 років (95 

% ДІ 12 − 15 років) у порівнянні з хворими похилого віку − 7 років (95 % ДІ 5 - 

13 років). У хворих на АГ із ІІ-генотипом АПФ медіана виживаності (Ме = 14,0 

років; 95 %ДІ 13,0 − 15,0) була достовірно (log-rank тест; p = 0,04) менша 

порівняно з хворими з ID-генотипом (Ме = 17,0 років; 95 % ДІ 14,0 - 18,0) та DD-

генотипом (Ме = 16,0 років; 95 % ДІ 14,0 - 18,0). 

У пацієнтів похилого віку при досягненні цільового рівня артеріального 

тиску (АТ) за даними ДМАТ по результатами довготривалого спостереження, 

встановлено регрес ступеня ГЛШ за показником ІММЛШ/зріст2,7, який 

зменшився на 4,87%, тоді як у хворих без повного контроля АТ − збільшився на 

5,27% (p > 0,05). У хворих середнього віку встановлено подібну спрямованість: 

при досягненні цільового рівня АТ ІММЛШ/зріст2,7 зменшився на 7,86% і був на 

12,13% менше ніж у пацієнтів без повного контроля АТ (р < 0,05). Встановлено  

покращення ДФ ЛШ у хворих похилого віку з цільовим рівнем АТ: збільшення 

співвідношення Е/А на 12,33 % − з 0,73 (0,65; 0,82) до 0,82 (0,73; 1,26) (p < 0,05). 

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше у пацієнтів з АГ 

похилого та середнього віку проведено комплексну оцінку традиційних та 

спеціальних хронобіологічних показників добового профілю АТ та 

удосконалено методологію діагностики АГ за даними ДМАТ шляхом 

встановлення особливостей циркадного профілю АТ. 

Визначено найбільш вагомі характеристики, які впливають на розвиток 

патологічних змін структурно-функціонального стану серця і судин у хворих на 

АГ в залежності від віку, а саме: рівень і показники навантаження САТ і ДАТ 
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вночі, показники ранкового підйому АТ, варіабельність АТ, індекс переважання 

гіпертензії, індекс рівномірності гіпертензії, SAI, DAI. 

Доповнено наукові дані щодо негативного впливу підвищення ДАТ на 

ремоделювання лівих відділів серця у хворих похилого віку, що підтверджується 

кореляційними зв'язками рівня ДАТ вночі зі збільшенням розміру ЛП, тривалості 

підвищення ДАТ вночі і швидкості ранкового підйому ДАТ − зі збільшенням 

ІММЛШ. 

Вперше показано, що у хворих на АГ похилого віку прогресування 

діастолічної функції (ДФ) ЛШ асоційовано із ВАР ДАТ вночі, а у пацієнтів 

середнього віку − із ВАР ДАТ вдень. Доповнено наукові дані про негативний 

вплив порушень хронобіологічної структури АТ на ДФ ЛШ у пацієнтів з АГ як 

похилого, так і середнього віку. 

Вперше вивчено динамічні властивості короткострокових коливань САТ і 

ДАТ та встановлено їх асоціацію із збільшенням ІММЛШ, погіршенням ДФ ЛШ 

у хворих похилого та середнього віку. Розширені наукові дані про взаємозв'язок 

змін пружно-еластичних властивостей артеріальної стінки і показників, що 

характеризують стан ДД ЛШ. 

Доповнено наукові дані про особливості структурно-функціонального 

стану серця в залежності від поліморфізму гена АПФ і гена АТ1 рецепторів до 

ангіотензину ІІ у пацієнтів з АГ похилого і середнього віку. При визначенні I/D 

поліморфізму гена АПФ уточнено, що погіршення ДФ ЛШ у хворих з ІІ-

генотипом пов'язано зі збільшенням варіабельності САТ вночі, а у пацієнтів з ІD-

генотипом − зі зростанням величини ранкового підйому САТ і з підвищеною 

ВАР ДАТ вдень. При визначенні A1166C поліморфізму гена R1AІІ у хворих з 

АС-генотипом встановлено асоціацію ДФ ЛШ із індексом рівномірності ДАТ, з 

СС-генотипом − із швидкістю та індексом його ранкового підйому. 

Аналіз виживаності у обстежених хворих за генотипом продемонстрував 

зменшення тривалості життя без досягнення кінцевих точок у хворих з ІІ-

генотипом АПФ, порівняно з ID генотипом та DD-генотипом (log-rank тест; 

p = 0,04). 
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Практичне значення отриманих результатів. Запропоновано для 

виявлення порушень хронобіологічної стуктури АТ у хворих на АГ похилого та 

середнього віку при проведенні ДМАТ визначати синхронність циркадних 

ритмів САТ і ДАТ, розраховувати індекс рівномірності АТ та індекс 

переважання гіпертензії. 

Рекомендовано при визначенні величини SAI більше 50 %, а величини DAI 

менш ніж 40 % за даними супрасистолічної артеріографії у хворих на АГ 

похилого віку проводити детальну оцінку показників ДФ ЛШ з метою своєчасної 

діагностики її порушень. Запропоновано хворим на АГ середнього віку, у яких 

визначається підвищення рівня ШРПХ вище індивідуальних референтних 

значень, скоригованих за віком, визначати характеристику хронобіологічної 

поведінки АТ з подальшим використанням хронотерапевтичного підходу в 

призначенні антигіпертензивної терапії. 

Аргументовано доцільність визначення поліморфізму генів системи РАС у 

хворих на АГ середнього і похилого віку для раннього виявлення розвитку ДД 

ЛШ та гіпертрофії ЛШ. 

При проведені контролю ефективності антигіпертензивної терапії у хворих 

на АГ середнього і похилого віку рекомендовано оцінювати не тільки досягнення 

цільових рівнів АТ за всі періоди доби, але і нормалізацію циркадного ритму, 

варіабельності АТ, величини і швидкості ранкового підйому та індексу 

переважання гіпертензії. 

Ключові слова: артеріальна гіпертензія, гіпертонічна хвороба, діастолічна 

дисфункція лівого шлуночку, пружно-еластичні властивості артеріальної стінки, 

генетичний поліморфізм, середній і похилий вік. 
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patients with hypertension in middle and old age. – Qualifying scientific work on the 

rights of manuscripts. 
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The dissertation work is devoted to improving the diagnosis of arterial 

hypertension in middle-aged and elderly patients based on assessing the influence of 

hemodynamic and genetic factors on changes in the structural and functional state of 

the heart and blood vessels and optimizing the control of the effectiveness of 

antihypertensive therapy based on long-term follow-up data. 

To achieve the goal, the study involved 150 middle-aged and elderly patients 

with stage II and III hypertension (male - 70 (46.67 %), female - 80 (53.33 %)), mean 

age 56.0 (50.0; 63.0) years. All patients (n = 150), depending on age, were divided into 

2 groups: elderly and middle-aged. The group I of elderly people (60-75 years old) 

included 60 people - 24 male (40.0 %) and 36 female (60.0 %). The mean age in group 

I was 64.0 (61.5; 66.0) years. The group II of middle age (45 - 59 years old) included 

90 people - 46 male (51.11 %) and 44 female (48.89 %). The median age in group II 

was 51.0 (47.0; 55.0) years. The study participants underwent a general clinical 

examination, ambulatory blood pressure monitoring (ABPM), standard transthoracic 

echocardiography, suprasystolic arteriography, duplex scanning of the carotid arteries, 

as well as laboratory determination of the level of total cholesterol, low density 

lipoproteins (LDL) cholesterol, high density lipoproteins (HDL) cholesterol, glucose 

level, serum creatinine with the calculation of the GFR by the using CKD-EPI formula. 

The polymorphism of the genes of the renin-angiotensin system (I/D of the angiotensin 

converting enzyme (ACE) gene and A1166 C gene to the angiotensin II receptors of 

the 1st type) was determined. 

The groups of patients with arterial hypertension in middle-aged and old age 

were comparable in terms of end-diastolic diameter (EDD), end-systolic diameter 

(ESD), end-diastolic volume (EDV), end-systolic volume (ESV) of left ventricle (LV) 
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and left atrium (LA) size, as well as the presence and degree of LV hypertrophy. 

Analysis of LV diastolic function (DF) showed that the value of peak A in group I 

(82.0 (75.0; 92.5) m / sec) is 15.90% higher than in group II (69.0 (61.0; 81)) m / sec) 

(p <0.01). A decrease in E/A below the normative value was found both in group I 

(0.78 (0.71; 0.84)) and in group II (0.89 (0.77; 1.25)), E/A in patients of group I was 

significantly 12.36% (p <0.05) lower than in group II, and the number of patients with 

LV DD was 78.57% higher against 53.49% in groups I and II, respectively ( χ2 = 9.194; 

p <0.01). 

Analysis of ABPM results showed that elderly patients were characterized by 

significantly 7.65% higher levels of systolic blood pressure (SBP) and in 23.33% 

higher hypertensive index of SBP at night than middle-aged patients; the level of 

average daily diastolic blood pressure (DBP) and DBP at the daytime is significantly 

lower than in group II (p <0.001). The level of DBP at night was compared with group 

II, which indicates the presence of elevated DBP levels at night in elderly patients. The 

predominance of elevated SBP over DBP during the day time was found in a larger 

proportion of patients in group I - 42 (70.0%) patients, compared with 47 (52.22%) 

patients with systolic hypertension in group II (χ2 = 4.40; p = 0.03). The groups 

significantly differed in the frequency of chronotypes assessed by the uniformity index 

(UI) of SBP and DBP, so the frequency of registration of nocturnal hypertension SBP 

and DBP in the elderly patients with hypertension (23.33%) was significantly higher 

by 16.66% than in middle-aged patients (6,67%) (p = 0.02), and daytime hypertension 

for SBP and DBP was registered 14.44% less often (p <0.001). Elderly patients with 

LV DD had the highest incidence of chronobiological imbalance: the number of 

patients with a predominance of elevated SBP over DBP was significantly 37.88% 

higher than in subgroup IB (p = 0.010), 25.20% more than in IIA (p = 0.012) and 

29.55% more than in the IIB subgroup (p = 0.004). 

The increase in SBP at night, UI DBP at night and morning surge speed (MSS) 

DBP in elderly patients with hypertension was associated with an increase in left 

ventricular myocardial mass index (LVMMI) (r = +0.51, r = +0.53 and r = +0.58, 

respectively; p <0.05), the duration of increase in DBP at night and VAR DBP at night 
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are associated with LV DD (r = -0.53 and r = +0.65, respectively; p <0.05). In middle-

aged patients with hypertension, LVMMI is associated only with the level of SBP and 

UI DBP at night (r = +0.50 and r = +0.52, respectively; p <0.05), and VAR DBP during 

the day is associated with LV DD (r = -0.42; p <0.05). 

It was determined that the value of systolic index area of the cardiac cycle (SAI) 

in elderly patients with hypertension with LV DD was 8.00% higher than in patients 

with preserved LV DF and 6.50% more than in middle-aged patients with LV DD (p 

<0, 05); and the value of diastolic index area of the cardiac cycle (DAI) in elderly 

patients with LV DD is lower by 5.10% than in middle-aged patients with impaired LV 

DF (p <0.05). Increased SAI and decreased DAI in elderly patients are associated with 

LV DD (r = -0.79 and r = +0.79, respectively; p <0.05). In middle-aged patients, the 

acceleration of pulse wave velocity (PWV) and the reduction of the return time of the 

reverse pulse wave velocity (RT) are associated with hypertension prevalence index 

(HPI) during the day (r = +0.57 and r = -0.54, respectively; p <0.05). 

It was established the relationship between LVMMI/height2.7 - in the II-genotype 

with SBP level and SBP hypertensive index in day time (r = +0.47 and r = +0.55; p 

<0.05) and the the morning surge magnitude (MSM) of DBP (r = +0, 48; p <0.05), with 

ID genotype - with SBP in day time and in the morning (r = +0.35 and r = +0.35 p 

<0.05), with DD genotype - with SBP at night (r = +0.54; p <0.05) and insufficient 

nocturnal dipping value of the SBP and DBP (r = -0.55 and r = -0.56; p <0.05). The 

E/A ratio is associated with an increase in the MSM of SBP (r = -0.45; p <0.05) and 

increased VAR DBP during the day (r = -0.62; p <0.05) in patients with ID genotype . 

When determining the A1166C polymorphism of the R1AII gene, the greatest number 

of correlations between LVMMI/height2.7 and the characteristics of VAR and the daily 

BP profile in the CC-genotype was established, which indicates its role in the formation 

of LVH. Violation of LV DF in the patients with AC-genotype is associated with the 

uniformity index of DBP (r = -0.47; p <0.05), and in the CC-genotype - with the MSS 

and index of morning surge of DBP (r = +0.72 and r = + 0.83, p <0.05). 

In patients with hypertensive middle-aged set significantly higher life 

expectancy without cardiovascular complications (log-rank test; p = 0,019) - 14 years 
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(95% CI, 12 - 15 years) compared with the elderly patients - 7 years (95% CI 5 - 13 

years). In patients with hypertension with ACE genotype II, the median survival (Me 

= 14.0 years; 95% CI 13.0 - 15.0) was significantly (log-rank test; p = 0.04) lower 

compared with patients with ID-genotype (Me = 17.0 years; 95% CI 14.0 - 18.0) and 

DD-genotype (Me = 16.0 years; 95% CI 14.0 - 18.0). 

In elderly patients at achievement of the target level of BP according to ABPM 

according to the results of long-term follow-up, regression of the degree of LVH in 

terme of LVMMI/height2.7, which decreased by 4.87%, while in patients without 

complete BP control - increased by 5.27% (p> 0.05). A similar dynamic was found in 

middle-aged patients: when the target BP level was reached, LVMMI/height2.7 

decreased by 7.86% and was 12.13% less than in patients without complete BP control 

(p <0.05). Improvement of LV DF in elderly patients with the target BP level was 

established: increase in the E/A ratio by 12.33% - from 0.73 (0.65; 0.82) to 0.82 (0.73; 

1.26) (p <0.05). 

Scientific novelty of the results. For the first time in elderly and middle-aged 

patients with hypertension, a comprehensive assessment of traditional and special 

chronobiological indicators of the daily blood pressure profile was performed and the 

methodology for diagnosing hypertension according to ABPM was improved by 

establishing the features of circadian blood pressure profile. 

The most important characteristics that affect the development of pathological 

changes in the structural and functional state of the heart and blood vessels in patients 

with hypertension depending on age, namely: the level and indicators of SBP and DBP 

at night, indicators of morning BP surge, BP variability, hypertension prevalence 

index, uniformity index of hypertension, SAI, DAI. 

Scientific data on the negative impact of increased DBP on remodeling of the 

left heart in elderly patients have been supplemented, which is confirmed by 

correlations between DBP level at night with increasing of left atrial size, duration of 

DBP increase at night and morning surge speed of BP - with increase in LVMMI. 

For the first time, it has been shown that in elderly patients with hypertension, 

the progression of LV DF is associated with variability of DBP at night, and in middle-
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aged patients - with variability of DBP during the day. Scientific data on the negative 

impact of disorders of the chronobiological structure of blood pressure on LV DF in 

patients with hypertension in both elderly and middle-aged people have been 

supplemented. 

For the first time, the dynamic properties of short-term fluctuations of SBP and 

DBP were studied and their association with the increase in LVMMI, worsening of LV 

DF in elderly and middle-aged patients was established. Extended scientific data on 

the relationship between changes in the elastic properties of the arterial wall and 

indicators that characterize the state of LV DD. 

Scientific data on the features of the structural and functional state of the heart 

depending on the polymorphism of the ACE gene and the AT1 receptor gene to 

angiotensin II in patients with hypertension in the elderly and middle age have been 

supplemented. In determining the I/D polymorphism of the ACE gene, it was clarified 

that the deterioration of LV DF in patients with II-genotype is associated with increased 

VAR SBP at night, and in patients with ID-genotype - with increasing magnitude of 

morning SBP surge and with increased VAR DBP during the day. When determining 

the A1166C polymorphism of the R1AII gene in patients with the AC genotype, the 

association of LV DF in patients with the CC-genotype with the DBP uniformity index 

and with the magnitude of morning surge and index of its morning surge was 

established. 

Survival analysis in the examined patients by genotype showed a decrease in life 

expectancy without reaching endpoints in patients with ACE II-genotype, compared 

with ID-genotype and DD-genotype (log-rank test; p = 0.04). 

The practical significance of the results. It is proposed to determine the 

synchrony of circadian rhythms of SBP and DBP, to calculate the uniformity index of 

BP and the hypertension predominance index to detect violations of the 

chronobiological structure of BP in elderly and middle age patients with hypertension. 

It is recommended when determining the value of SAI more than 50% and the 

value of DAI less than 40% according to suprasystolic arteriography in the elderly 

patients with hypertension to conduct a detailed assessment of LV DF in order to timely 
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diagnose its disorders. It is proposed to determine the characteristics of 

chronobiological behavior of BP with the use of chronotherapeutic approach in the 

appointment of antihypertensive therapy in the middle-aged patients with 

hypertension, in whom the increase in the level of PWV is determined above the 

individual reference values adjusted for age. 

Reasoned feasibility of determining the polymorphism of RAS genes in middle-

aged and elderly patients with hypertension for the early detection of LV DD and LV 

hypertrophy. 

When monitoring the effectiveness of antihypertensive therapy in middle-aged 

and elderly patients with hypertension, it is recommended to assess not only the 

achievement of target blood pressure levels for all periods of the day, but also the 

normalization of circadian rhythm, blood pressure variability, morning surge speed and 

magnitude and hypertension predominance index. 

Key words: arterial hypertension, diastolic left ventricular dysfunction, elastic 

properties of the arterial wall, genetic polymorphism, middle and old age. 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Серед серцево-судинних 

захворювань, які є основною причиною смертності в осіб похилого віку, 

найбільше розповсюдження має артеріальна гіпертензія (АГ). Тенденція в 

демографічному розподілі населення за віком показує зростання частки осіб 

похилого та старечого віку як в західних країнах, так і в Україні зокрема [1]. В 

Україні в структурі серцево-судинних захворювань АГ посідає провідне місце і 

складає 46,7 % [2,3]. 

Як і багато інших захворювань, поширеність АГ збільшується з віком, при 

цьому розповсюдженість постійно зростає протягом останнього часу − з 27 % у 

пацієнтів у віці до 60 років до 74 % у пацієнтів старше 80 років [4]. Вік є 

незалежним фактором ризику серцево-судинних захворювань у дорослих [5]. 

Відомо, що наявність АГ значно підвищує ризик серцево-судинних 

захворювань (ССЗ), таких як серцева недостатність, інфаркт міокарда та інсульт 

[6, 7, 4] та значно погіршує якість життя хворих шляхом порушення когнітивних 

функцій [8]. 

Артеріальна гіпертензія сприяє розвитку ранніх змін в артеріях, що 

відповідає концепції раннього старіння судин [9]. Артеріальна жорсткість 

збільшується з віком, що призводить до посилення відображеної пульсової хвилі 

та збільшення центрального пульсового артеріального тиску (ЦПАТ) [10]. 

Процес старіння зі збільшенням жорсткості судин впливає не тільки на зміни в 

артеріях, але й на органи-мішені [11]. Високий центральний систолічний 

артеріальний тиск (ЦСАТ) і ЦПАТ посилює пошкодження органів-мішеней, що 

в свою чергу призводить до збільшення ризику серцево-судинних ускладнень 

(ССУ) [12, 11, 13]. Вимірювання артеріальної жорсткості у літніх пацієнтів може 

потенційно удосконалити визначення уражень органів, обумовлених 

гіпертензією, і адаптувати  подальшу терапевтичну стратегію [14, 15]. 

Збільшуючись з віком, жорсткість аорти підвищує післянавантаження на 

ЛШ і потребу міокарда в кровопостачанні, призводячи в свою чергу до 

гіпертрофії лівого шлуночка (ЛШ) та в подальшому − діастолічної дисфункції 
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лівого шлуночка (ДД ЛШ) [16, 17, 18]. Латентна фаза, в якій ДД ЛШ 

розвивається і прогресує безсимптомно до появи перших ознак СН, являє собою 

потенційний час для втручання з метою запобігання ускладнень [19] між віком, 

гіпертрофією ЛШ і формуванням ДД ЛШ залишаються не до кінця вивченими. 

Рівень офісного АТ традиційно використовується лікарями для початку і 

корекції АГТ. Однак оцінка тільки офісного та денного АТ може залишити 

значну частину пацієнтів, з невиявленою нічною АГ і, отже, з високим ризиком 

серцево-судинних подій [20]. У результатах багатьох досліджень було показано, 

що 24-годинний середній АТ і нічний АТ тісніше корелюють з тяжкістю 

гипертензивного ураження органів-мішеней, ніж офісний АТ, а також більш 

тісно пов'язані з регресом ураження органів-мішені, опосередкованого 

антигіпертензивної терапією [21, 22]. Актуальним залишається значимість 

впливу спеціальних хронобіологічних характеристик артеріального тиску (АТ) 

на ремоделювання і порушення функцій серця і судин.  

В ряді досліджень було показано, що ренін-ангіотензин-альдостеронова 

система (РААС) є одним з основних механізмів регуляції АТ і відіграє важливу 

роль в формуванні структурно-функціональних змін лівих відділів серця [23], 

[24, 25]. Прогнозування перебігу та ефективності лікування АГ з урахуванням 

поліморфізму генів АПФ і генів рецептора ангіотензину-ІІ типу 1 (АТР1) є одним 

із перспективних напрямків сучасної кардіології [26, 27]. 

У зв'язку з постарінням населення, вивчення можливостей корекції 

довгострокових наслідків АГ спрямовано у бік пацієнтів похилого віку. Сучасні 

погляди на контроль досягнення цільового рівня АТ кардинально змінились. 

Стратегія лікування АГ і рівні цільового АТ у літніх людей були декілька 

неясними до тих пір, поки рандомізовані дослідження, такі як SHEP [28], Syst-

Eur [29] і HYVET [30], не показали значущих результатів переваги зниження 

САТ у пацієнтів похилого віку. Грунтуючись на даних, отриманих в основному 

з дослідження HYVET, в рекомендаціях Європейського товариства гіпертензії/ 

Європейського товариства кардіологів з лікування АГ 2013 р зазначено, що 

існують докази переваг зниження САД до <150 мм рт.ст. у літніх людей з 
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початковим САД> 160 мм рт.ст. Недавнє дослідження SPRINT доповнило цю 

доказову базу і показало переваги нижчого цільового АТ <120 мм рт. ст. у 

пацієнтів у віці старше 75 років [31]. Грунтуючись на цих різних рекомендаціях 

щодо цільового АТ, здається очевидним, що до останнього часу ведуться 

дискусії щодо оптимальних цільових значень АТ у хворих на АГ похилого віку. 

На сьогодні це не тільки контроль рівня офісного та домашнього АТ, але і 

досягнення цільових рівнів АТ за всі періоди доби за даними добового 

моніторування (ДМАТ), нормалізація ступеня нічного зниження АТ та його 

варіабельності [32]. 

Вивчення факторів, що впливають на формування обумовлених 

гіпертензією уражень органів і ускладнень у пацієнтів різного віку має в даний 

час важливе діагностичне та прогностичне значення. 

Таким чином, покращення якості діагностики артеріальної гіпертензії у 

хворих в середньому та похилому віці на основі вивчення традиційних і 

спеціальних хронобіологічних характеристик добового профілю АТ, пружно-

еластичних властивостей судинної стінки, поліморфізму генів РААС і 

визначення нових методичних підходів до оцінки ефективності 

антигіпертензивної терапії є актуальним напрямком кардіології та обумовлює 

необхідність подальших досліджень. 

 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є фрагментом планових науково-дослідних робіт 

кафедри внутрішньої медицини 3 ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ 

України»: «Клініко-генетичні аспекти перебігу та лікування артеріальної 

гіпертензії у хворих з високим ризиком серцево-судинних ускладнень» 

(державний реєстраційний номер 0111U001369), «Пружно-еластичні властивості 

судинної стінки у хворих на артеріальну гіпертензію та хронічну серцеву 

недостатність» (державний реєстраційний номер 0114U002263) та кафедри 

пропедевтики внутрішньої медицини ДЗ «Дніпропетровська медична академія 

МОЗ України» «Гендерні та вікові особливості діагностики, лікування, 
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первинної та вторинної профілактики серцево-судинних захворювань» 

(державний реєстраційний номер – 0112U008275) термін виконання – 01.2017-

12.2021 рр. У межах зазначеної теми автором проведено підбір, комплексне 

обстеження, лікування та динамічне спостереження за пацієнтами з 

артеріальною гіпертензією. 

Мета дослідження: удосконалення діагностики артеріальної гіпертензії у 

хворих в середньому та похилому віці на основі оцінки впливу гемодинамічних 

і генетичних факторів на зміни структурно-функціонального стану серця і судин 

та оптимізація контролю ефективності антигіпертензивної терапії за даними 

довготривалого спостереження. 

Завдання дослідження: 

1. Дослідити особливості структурно-функціонального стану серця у хворих 

на АГ, в залежності від віку і наявності порушень діастолічної функції ЛШ. 

2. Вивчити традиційні і спеціальні хронобіологічні характеристики АТ та їх 

взаємозвязок зі структурно-функціональними змінами серця у хворих на 

АГ, в залежності від віку і наявності порушень діастолічної функції ЛШ. 

3. Вивчити пружно-еластичні властивості артеріальної стінки, стан 

брахіоцефальних артерій та їх взаємозв'язок зі структурно-

функціональними змінами серця у хворих на АГ в залежності від віку і 

наявності порушень діастолічної функції ЛШ. 

4. Вивчити вплив поліморфізму генів системи РАС (І/D гена АПФ, А1166 С 

гена до рецепторів ангіотензину ІІ 1-го типа) на структурно-

функціональний стан серця у хворих на АГсереднього та похилого віку. 

5. Дослідити виживаність у обстежених хворих на АГ в залежності від віку 

та поліморфізму генів системи РАС (І/D гена АПФ, А1166 С гена до 

рецепторів ангіотензину ІІ 1-го типа). 

6. Оцінити динаміку змін структурно-функціонального стану серця у хворих 

на АГ похилого та середнього віку в залежності від ефективності 

антигіпертензивної терапії за результатами довготривалого 

спостереження. 
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Об’єкт дослідження: ессенціальна артеріальна гіпертензія ІІ та ІІІ стадії у 

пацієнтів похилого і середнього віку. 

Предмет дослідження: характеристики добового профілю артеріального 

тиску, структурно-функціональний стан серця, їх динаміка під впливом 

довготривалої антигіпертензивної терапії, стан екстра- та інтракраніальних 

судин, пружно-еластичні властивості артеріальної стінки, поліморфізм генів 

ренін-ангіотензинової системи, виживаність хворих. 

Методи дослідження: загальноклінічні (збір скарг та анамнезу, дані 

фізикального обстеження); лабораторні (ліпідограма, креатинін, глюкоза натще); 

інструментальні - добове моніторування артеріального тиску, трансторакальна 

ехокардіографія, супрасистолічна артеріографія, ультразвукове дослідження 

екстра- та інтракраніальних артерій; молекулярно-генетичне дослідження з 

визначенням поліморфних маркерів гена АПФ (Insertion/Deletion) і гена АТ1 

рецепторів до ангіотензину ІІ (А1166С), статистичний аналіз отриманих 

результатів (параметричні та непараметричні методи, кореляційний аналіз). 

Наукова новизна отриманих результатів. 

Вперше у пацієнтів з АГ похилого та середнього віку проведено 

комплексну оцінку традиційних та спеціальних хронобіологічних показників 

добового профілю АТ та удосконалено методологію діагностики АГ за даними 

ДМАТ шляхом встановлення особливостей циркадного профілю АТ. 

Визначено найбільш вагомі характеристики, які впливають на розвиток 

патологічних змін структурно-функціонального стану серця і судин у хворих на 

АГ в залежності від віку, а саме: рівень і показники навантаження САТ і ДАТ 

вночі, показники ранкового підйому АТ, варіабельність АТ, індекс переважання 

гіпертензії, індекс рівномірності гіпертензії, SAI, DAI. 

Доповнено наукові дані щодо негативного впливу підвищення ДАТ на 

ремоделювання лівих відділів серця у хворих похилого віку, що підтверджується 

кореляційними зв'язками рівня ДАТ вночі зі збільшенням розміру лівого 

передсердя (ЛП), тривалості підвищення ДАТ вночі і швидкості ранкового 

підйому ДАТ − зі збільшенням ІММЛШ. 
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Вперше показано, що у хворих на АГ похилого віку прогресування 

діастолічної функції (ДФ) ЛШ асоційовано із варіабельністю ДАТ вночі, а у 

пацієнтів середнього віку − із варіабельністю ДАТ вдень. Доповнено наукові дані 

про негативний вплив порушень хронобіологічної структури АТ на ДФ ЛШ у 

пацієнтів з АГ як похилого, так і середнього віку. 

Вперше вивчено динамічні властивості короткострокових коливань САТ і 

ДАТ та встановлено їх асоціацію із збільшенням ІММЛШ, погіршенням ДФ ЛШ 

у хворих похилого та середнього віку. Розширені наукові дані про взаємозв'язок 

змін пружно-еластичних властивостей артеріальної стінки і показників, що 

характеризують стан ДД ЛШ. 

Доповнено наукові дані про особливості структурно-функціонального 

стану серця в залежності від поліморфізму гена АПФ і гена АТ1 рецепторів до 

ангіотензину ІІ у пацієнтів з АГ похилого і середнього віку. При визначенні I/D 

поліморфізму гена АПФ уточнено, що погіршення ДФ ЛШ у хворих з ІІ-

генотипом пов'язано зі збільшенням варіабельності (ВАР) САТ вночі, а у 

пацієнтів з ІD-генотипом − зі зростанням величини ранкового підйому САТ і з 

підвищеною ВАР ДАТ вдень. При визначенні A1166C поліморфізму гена R1AІІ 

у хворих з АС-генотипом встановлено асоціацію ДФ ЛШ із індексом 

рівномірності ДАТ, з СС-генотипом − із швидкістю та індексом його ранкового 

підйому. 

Аналіз виживаності у обстежених хворих за генотипом продемонстрував 

зменшення тривалості життя без досягнення кінцевих точок у хворих з ІІ-

генотипом АПФ, порівняно з ID генотипом та DD-генотипом (log-rank тест; p = 

0,04). 

Практичне значення отриманих результатів. 

Запропоновано для виявлення порушень хронобіологічної стуктури АТ у 

хворих на АГ похилого та середнього віку при проведенні ДМАТ визначати 

синхронність циркадних ритмів САТ і ДАТ, розраховувати індекс рівномірності 

АТ та індекс переважання гіпертензії. 



30 
 

Рекомендовано при визначенні величини SAI більше 50 %, а величини DAI 

менш ніж 40 % за даними супрасистолічної артеріографії у хворих на АГ 

похилого віку проводити детальну оцінку показників ДФ ЛШ з метою своєчасної 

діагностики її порушень. Запропоновано хворим на АГ середнього віку, у яких 

визначається підвищення рівня ШРПХ вище індивідуальних референтних 

значень, скоригованих за віком, визначати характеристику хронобіологічної 

поведінки АТ з подальшим використанням хронотерапевтичного підходу в 

призначенні антигіпертензивної терапії. 

Аргументовано доцільність визначення поліморфізму генів системи РАС у 

хворих на АГ середнього і похилого віку для раннього виявлення розвитку ДД 

ЛШ та гіпертрофії ЛШ. 

При проведені контролю ефективності антигіпертензивної терапії у хворих 

на АГ середнього і похилого віку рекомендовано оцінювати не тільки досягнення 

цільових рівнів АТ за всі періоди доби, але і нормалізацію циркадного ритму, 

варіабельності АТ, величини і швидкості ранкового підйому та індексу 

переважання гіпертензії. 

Впровадження результатів дослідження в практику. 

Матеріали дисертаційної роботи впроваджено в лікувальну практику 

кардіологічного і терапевтичного відділення КП «Криворізька міська лікарня 

№ 9» КМР м. Кривий Ріг, терапевтичного відділення КП «Криворізька міська 

лікарня № 8» КМР м. Кривий Ріг, терапевтичного відділення КП «Криворізька 

міська лікарня № 2» КМР м. Кривий Ріг, кардіологічного і терапевтичного 

відділення КЗ  «Дніпропровська міська клінічна лікарня № 11» ДМР м.Дніпро. 

Матеріали дисертаційної роботи використовуються в навчально-

педагогічному процесі кафедри загальної практики – сімейної медицини та 

внутрішніх хвороб Запорізького державного медичного університету. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота виконана особисто 

автором в КЗ «Дніпропетровська міська клінічна лікарня № 11» 

Дніпропетровської обласної ради на базі кафедри внутрішньої медицини 3 ДЗ 

«Дніпропетровська медична академія МОЗ України», КЗ «Дніпропетровська 



31 
 

міська клінічна лікарня № 2» Дніпропетровської обласної ради, на базі кафедри 

пропедевтики внутрішньої медицини. Автором самостійно проведено патентно-

інформаційний пошук та проаналізовано наукову літературу узагальнення 

літературних даних з обраної теми. Здобувачем визначено методи і обсяг 

дослідження, сформульовані мета, завдання та шляхи їх вирішення. Дисертантом 

сформовано групи пацієнтів, проведено клінічне обстеження і динамічне 

довготривале спостереження за хворими. Автор самостійно проводила добове 

моніторування АТ, супрасистолічну артеріографію. Здобувачем була створена 

база даних, проведена статистична обробка отриманих результатів та їх 

інтерпретація, написані й оформлені всі розділи дисертаційної роботи, 

сформульовані висновки і запропоновані практичні рекомендації, забезпечено 

впровадження результатів дослідження у клінічну практику, підготовлено 

матеріали до публікацій. Автор не запозичувала ідеї та розробки співавторів 

публікацій. Дисертація є самостійним науковим дослідженням здобувача. 

Апробація отриманих результатів дослідження. Основні положення 

роботи були представлені та обговорені на науково-практичній конференції 

молодих вчених за участю міжнародних спеціалістів «Сучасна медицина очима 

молоді: проблеми і перспективи вирішення» (м.Харків, 2020 р.), на 

Європейському конгресі з профилактики серцево – судинних захворювань Euro 

Prevent (м.Любляна, Словенія, 2018 р.), на XVII Національному конгресі 

кардіологів України (м. Київ, 2016 р.), науково – практичній конференції з 

міжнародною участю «Вікові та хронобіологічні аспекти медицини та фармації» 

4-5 жовтня (м. Чернівці, 2018 р.), VII науково-практичній конференції 

Української асоціації фахівців із серцевої недостатності (м. Київ, 2017 р.), 

науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів 

«Профилактика неінфекційних захворювань: фокус на коморбідність» (м. 

Харків, 2017 р.), науково-практичній конференції «Актуальні питання 

внутрішньої медицини» (м. Дніпро, 2016 р., 2017 р.), 26-му Європейському 

конгресі з гіпертензії і серцево-судиної профілактики (м. Париж, 2016 р.). 
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Апробація дисертаційної роботи відбулася на міжкафедральному засіданні 

кафедри пропедевтики внутрішньої медицини, внутрішньої медицини 1, 

внутрішньої медицини 2 та фтізіатрії, внутрішньої медицини 3 ДЗ 

«Дніпропетровська медична академія МОЗ України» (протокол № 8 від 7 грудня 

2020 р.). 

Публікації. За темою дисертаційного дослідження опубліковано 19 

наукових праць, з них 8 статей у фахових наукових виданнях України, (6 – в 

журналах, що індексуються у міжнародних наукометричних базах, 1 робота – без 

співавторів), 11 тез доповідей у наукових збірниках, матеріалах наукових 

конференцій, з’їздів і конгресів, у тому числі 2 – у міжнародних виданнях 

Структура та обсяг дисертації. Робота викладена українською мовою на 

217 сторінках друкованого тексту. Дисертація складається з вступу, огляду 

літератури, матеріалів і методів дослідження, п'яти розділів власних досліджень, 

аналізу та узагальнення результатів, висновків, практичних рекомендацій, 

списку використаних джерел (34 кирилицею та 203 латиною), додатків. В тексті 

міститься 24 таблиці, 29 рисунків. 
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1 Артеріальна гіпертензія і вік 

 

Очікувана тривалість життя в останнє десятиріччя значно зросла в багатьох 

західних країнах світу. У Сполучених Штатах у 2008 році приблизно 39 

мільйонів (13 % населення) склали люди віком старше 65 років, і це число, як 

очікується, зросте до 72 мільйонів (20 % населення) в 2030 році. У 

Європейському союзі більше 30 % населення будуть старшими 65 років до 2060 

року, а в Німеччині октогенарії становитимуть 14 % населення в 2060 році [33]. 

В теперішній час в Україні також як у Європі спостерігається тенденція, 

яка полягає в загальному постарінні населення. На початку 2018 року доля людей 

старше 60 років в Україні досягла 22,5 % [1]. 

Серед серцево-судинних захворювань в осіб похилого віку найбільше 

розповсюдження має АГ, яка є незалежним та найважливішим фактором ризику 

розвитку кардіоваскулярних захворювань та обумовлює високу частоту 

інвалідизуючих ускладнень та смертності. Так, серед осіб працездатного віку АГ 

складає 46,7 %, а серед осіб пенсійного віку – 41,1 % [34]. А серед пацієнтів 

похилого віку більш ніж 78 % літніх жінок і 64 % літніх чоловіків мають 

діагностовану, або недіагностовану АГ [33]. 

Неоднозначність мети лікування у літніх пацієнтів погіршує можливе 

зниження ризику ССУ: все більше число лікарів вірять в комфортне керування 

рівнем АТ за умов менш агресивного лікування. Деякі дослідники вважають що 

рекомендації щодо цільового АТ у літніх людей повинні бути обережними, 

беручи до уваги більше індивідуальні характеристики, ніж загальні протоколи. 

Епідеміологічні дані, що повідомляють про значні переваги лікування 

«здорових» літніх пацієнтів, є надійними, але лікування «ослаблених» літніх 

пацієнтів з усіма їх супутніми захворюваннями і схильністю до побічних ефектів 
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медикаментозного лікування все ще виявляється складним завданням [35]. В 

іспанському дослідженні лікарі сприймали неконтрольовану АГ у 44,1 % 

пацієнтів як добре контрольовану [36]. Показано, що зниження АТ та 

довготривалий і постійний його контроль зменшує ризик розвитку ССУ у 

пацієнтів похилого віку з АГ. В мета-аналізі Briasoulis A. та співат., в якому 

порівнювали групу лікування і групу плацебо, встановлено, що міжгрупове 

зниження АТ на 27,3 / 11,1 мм рт.ст. значно зменшує вірогідність розвитку всіх 

кінцевих точок – загальної смерті, серцево-судинної смерті, інсульту і серцевої 

недостатності у пацієнтів у віці старше 65 років [37]. Таким чином, зниження АТ 

є простою і незалежною від варіанта терапії концепцією зі зниження ССР [38]. 

У 1970 році були опубліковані дані невеликого дослідження, проведеного 

A.B. Carter [39]. Проспективне рандомізоване контрольоване дослідження 

гіпотензивної терапії у 97 пацієнтів з ГХ, після перенесеного інсульту 

ішемічного типу, було розпочато в 1964 році і завершено через 4 роки. Пацієнти 

були молодшими 80 років, АГ визначалася як діастолічна, якщо ДАТ становив 

110 мм. рт.ст.або вище, і як систолічна, якщо САТ був вище 160 мм. рт.ст. При 

ДАТ нижче 110 мм. рт.ст. смертність в кінці періоду спостереження від 2 до 5 

років склала 26 % в групі лікування і 46 % в групі без лікування, а частота 

нефатальних рецидивів склала 14 % в групі лікування і 23 % в групі контролю. 

У пацієнтів старше 65 років лікування систолічної АГ не принесло користі, хоча 

діастолічна АГ незначно покращилася при лікуванні. З віком ефект був все менш 

очевидним. У цій групі значне поліпшення спостерігалося у пролікованих 

пацієнтів з ГХ, які пережили інсульт, якщо їм було 65 років або менше, але не 

було достовірного покращення, якщо вони були старшими [39]. 

Дані по ефективності та безпечності лікування пацієнтів похилого віку з 

АГ змінювались протягом часу. 

У дослідженні VA‐II 1970 [40] 380 чоловіків з гіпертонічною хворобою з 

ДАТ від 90 до 114 мм рт. ст. були випадковим чином розподілені або на активні 

гіпотензивні препарати, або на плацебо. Ризик розвитку серцево-судинних події 

протягом п'яти років після лікування знизився з 55 % до 18 %. Лікування було 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Briasoulis%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23813846
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більш ефективним у запобіганні розвитку СН та інсульту, ніж в зменшенні 

частоти ускладнень ішемічної хвороби серця. Ступінь користі була пов'язана з 

рівнем АТ до рандомізації. 

Дослідження ATTMH 1981 – включало 582 пацієнта у віці 60 років і старше 

в австралійському терапевтичному дослідження м'якої АГ (ДАТ від 95 до 109 мм 

рт.ст.), для оцінки активного фармакологічного лікування або плацебо. Було 

показано, що серед 293 пацієнтів, які активно лікувалися, спостерігалося 

зниження кінцевих точок (смерть або серцево-судинне подія) на 39 %. Користь 

від лікування для цих літніх пацієнтів відповідала такій, що була встановлена для 

всього досліджуваного населення у віці від 30 до 69 років [41]. 

Kuramoto К. в дослідженні 1981 року [42], в якому брали участь 100 

пацієнтів середнього віку 76,1 рік з АГ 1 ступеню, показав що АТ знизився з 

171/87 до 151/80 в групі лікування, а середнє зниження склало 20/7 мм рт. ст. за 

4 роки. Це дослідження показало, що антигіпертензивна терапія була 

ефективною у літніх людей. 

Рандомізоване дослідження лікування АГ Coope 1986 [43] у 884 пацієнтів 

у віці від 60 до 79 років на початку показало зниження АТ на 18/11 мм рт. ст. 

протягом середнього періоду 4,4 року. Основними антигіпертензивними 

засобами були атенолол і бендрофлуазід. Було відзначено зниження частоти 

смертельного інсульту в групі лікування до 30 % від такої в контрольній групі. 

Частота всіх інсультів (з летальним результатом і без смертельного результату) 

в групі лікування становила 58 % від такої в контрольній групі. 

Подвійне сліпе рандомізоване плацебо-контрольоване дослідження 

антигіпертензивної терапії EWPHBPE (Антигіпертензивна терапія у літніх 

пацієнтів. Пілотне дослідження Європейської робочої групи підвищеного АТ у 

літніх людей) проводилося у пацієнтів старше 60 років, 840 пацієнтів були 

рандомізовані або в групу активного лікування (гідрохлортіазид + триамтерен), 

або в групу плацебо [44]. Якщо АТ залишався підвищеним, до активного режиму 

додавали метилдопу і відповідне плацебо в групі плацебо. Встановлено незначну 

зміну загальної смертності (-9 %, p = 0,41), але значне зниження рівня серцево-
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судинних захворюваності (-27 %, p = 0,037) та серцевої смертності (-38 %, 

p = 0,036) і незначним зниженням цереброваскулярної смертності (-32 %, 

p = 0,16). Смертність від інфаркту міокарда значно знизилася (-60 %, p = 0,043). 

Кінцевий аналіз показав зниження смертності від серцево-судинних 

захворювань на 38 % і на 27 % в цілому. Подальший аналіз показав, що ці 

лікувальні ефекти були досягнуті як у чоловіків, так і у жінок, а також у пацієнтів 

із серцево-судинними ускладненнями перед лікуванням і без них. Користь від 

лікування не залежала від вихідного АТ, але ефективність лікування мала 

тенденцію до зниження з віком. 

В дослідження Syst‐Eur 1991 [29] були включені 4695 пацієнта віком 60 

років та старше, яким випадковим чином були призначені нітрендіпін 10-40 мг в 

день з можливим додаванням еналаприлу 5-20 мг в день і гідрохлортіазиду 12,5-

25,0 мг в день або плацебо. В середньому за 2 роки спостереження САТ та ДАТ 

знизились на 23 мм рт. ст. і 7 мм рт. ст. в групі лікування. Відмінності між 

групами становили за САТ - 10,1 мм рт. ст. і ДАТ - 4,5 мм рт. ст. 

Атигіпертензивна терапія знизила загальну частоту інсульту з 13,7 до 7,9 

кінцевих точок на 1000 пацієнтів-років (зниження на 42 %; p = 0,003), 

нефатального інсульту − на 44 % (p = 0,007). У групі лікування всі фатальні і 

нефатальні серцеві кінцеві точки, включаючи раптову смерть, знизилися на 26 % 

(p = 0,03). Несмертельні серцеві кінцеві точки знизилися на 33 % (p = 0,03), а всі 

фатальні і нефатальні серцево-судинні кінцеві точки на 31 % (p <0,001). 

Смертність від серцево-судинних захворювань була трохи нижче в групі 

лікування (-27 %, p = 0,07), але не вплинула на смертність від усіх причин (-14 %; 

p = 0,22). 

Шведське дослідження STOP 1991 [45] у літніх пацієнтів з АГ - 

проспективне рандомізоване подвійне сліпе дослідження, організоване для 

порівняння ефектів активної антигіпертензивної терапії (три бета-

адреноблокатора і один діуретик) і плацебо на частоту фатального і 

нефатального інсульту, інфаркту міокарду та інші серцево-судинні 

захворюваннь у шведських чоловіків і жінок з АГ у віці 70-84 років. В 
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дослідженні брали участь 1627 пацієнтів, загальна тривалість дослідження 

становила 65 місяців. У порівнянні з плацебо активне лікування значно знизило 

кількість первинних кінцевих точок (94 проти 58; p = 0,0031), а також 

захворюваність і смертність від інсульту (53 проти 29; p = 0,0081). Користь від 

лікування була помітна до віку 84 років. Автори  прийшли до висновку, що 

антигіпертензивна терапія у пацієнтів з АГ у віці 70-84 років дає клінічно 

значиме зниження серцево-судинної захворюваності і смертності, а також 

загальної смертності. 

В дослідженні «Систолічна гіпертензія у літніх людей» (SHEP) вивчали 

ефекти лікування ізольованої систолічної гіпертензії (САТ 160-219 мм рт. ст. і 

ДАТ менше 90 мм рт. ст.) у 4736 пацієнтів віком 60 років і старших в 1991 році. 

У групі активного лікування спостерігалося значне зниження нефатального 

інсульту (37 %), нефатального інфаркту міокарда (33 %) і лівошлуночкової СН 

(54 %). Навпаки, зменшення частоти транзиторних ішемічних атак (25 %), а 

також загальної (13 %), серцево-судинної (20 %), цереброваскулярної (29 %) і 

коронарної (20 %) смертності не досягло рівня статистичної значущості [28]. 

Багатоцентрове міжнародне відкрите пілотне дослідження HYVET P 2003 

[30] включало 1283 пацієнта старше 80 років зі стабільно підвищеним АТ 160-

219 / 90-109 мм рт.ст. із 10 європейських країн, які були випадковим чином 

розподілені по одному з трьох режимів лікування: діуретичний режим (зазвичай 

бендрофлуметіазид; n = 426) режим прийому інгібіторів 

ангіотензинперетворюючого ферменту (зазвичай лізиноприл; n = 431) або 

відсутність лікування (n = 426). Процедура дозволяла титрувати дози препарату 

і додати до активного лікування дилтіазем з уповільненим вивільненням. 

Цільовий АТ був <150/80 мм рт.ст., а середній період спостереження склав 13 

місяців. Дослідникі встановили у групі комбінованої терапії зниження 

відносного ризику інсультів і смертності від інсульту. Однак оцінка загальної 

смертності підтвердила можливість додаткових смертей при активному 

лікуванні. 
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В дослідження HYVET 2008 [46] увійшли 3845 пацієнтів з Європи, Китаю, 

Австралазії та Тунісу з САТ більше 160 мм рт.ст., які отримували діуретик 

індапамід (пролонговане вивільнення, 1,5 мг) або відповідно плацебо. Інгібітор 

ангіотензинперетворюючого ферменту периндоприл (2 або 4 мг) або відпові до 

плацебо додавали, якщо необхідно, для досягнення цільового АТ 150/80 мм рт. 

Первинною кінцевою точкою був фатальний або нефатальний інсульт. 

Результати показали що активне лікування було пов'язане з 30 % зниженням 

частоти фатального або нефатального інсульту, зниженням на 39 % рівня 

смертності від інсульту, зниженням на 21 % смертності від будь-якої причини, 

зниженням на 23 % в частоті смерті від серцево-судинних причин і на 64 % 

зменшення ризику частоти СН. 

За даними дослідження SPRINT, у пацієнтів з АГ старших 75 років 

зниження рівня САТ < 120 мм рт.ст. на тлі лікування , в порівнянні із цільовим 

рівнем САТ < 140 мм рт.ст. призводило до більш низьких показників фатальних 

і нефатальних серцево-судинних подій та смерті по будь-якої причини [31]. Так 

серед пацієнтів у віці ≥75 років (n = 2636) первинні кінцеві точки для 

інтенсивного і звичайного лікування АТ склали 7,7 % проти 11,2 %, p < 0,05. 

Смертність від усіх причин склала 5,5 % проти 8,1% відповідно, p < 0,05. Серед 

учасників без вихідної ГЛШ інтенсивне зниження АТ призводило до зниження 

ризику розвитку ГЛШ на 46 %. Серед учасників з вихідною ГЛШ ті, кому 

призначалося інтенсивне зниження АТ, на 66 % частіше мали регресію ГЛШ 

[47]. 

Нещодавно проведений мета-аналіз 19 досліджень [48] у пацієнтів 65 років 

та старше показав що, проведення антигіпертезивної терапії було пов'язане зі 

зниженням загальної смертності, смертності від серцево-судинних захворювань, 

інфаркту міокарда, СН, інсульту і хронічної хвороби нирок. Жорсткі цільові 

значення САТ (<120 мм рт. ст. і  <130 мм рт.ст.) були пов'язані зі значним 

зниженням ризику загальної і серцево-судинної смертності та СН, в той час як 

більш високі цільові значення САТ (< 150 мм рт. ст. і <160 мм рт. ст.) – тільки з 

більш низьким ризиком СН та інсульту. 
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Роль добового моніторування АТ в діагностиці АГ у пацієнтів похилого 

віку. Північноамериканські [49], [50], європейські [51] і японські [52] товариства 

і асоціації що відповідають за міжнародні та національні рекомендації, ретельно 

вивчивши доказові дані, який метод вимірювання АТ є найкращим - офісне АТ, 

домашнє АТ або ДМАТ - одноголосно рекомендують ДМАТ в якості технології 

«золотого стандарту» для вимірювання артеріального тиску [53]. Рекомендації 

цих товариств засновані на переконливих наукових даних, які свідчать про те, 

що ДМАТ є найбільш точним і економічно ефективним методом вимірювання 

АТ, і кожен з них прийшов до висновку, що ДМАТ слід проводити усім, у кого 

було встановлено підвищення артеріального тиску ≥140/90 мм рт.ст., 

зареєстроване будь-яким методом вимірювання. [53]. У ряді досліджень було 

показано, що ризик розвитку гіпертонічних серцево-судинних ускладнень більш 

тісно пов'язаний з амбулаторним, ніж з офісним АТ [54]. Так у багатьох роботах 

встановлено, що 24-годинний середній АТ і нічний АТ тісніше корелюють з 

тяжкістю ураження органів обумовлених АГ, ніж офісний АТ, а також більш 

тісно пов'язані зі зворотньою реверсією ураження органів-мішені, 

опосередкованого антигіпертензивної терапією [21], [22]. Ризик розвитку 

фатальних або не фатальних серцево-судинні події і/або загальної смертності був 

тісніше пов'язаний із рівнем САТ за даними ДМАТ ніж з рівнем офісного АТ 

[55]. В останніх рекомендаціях по ДМАТ Європейського товариства гіпертензії 

в переліку показань до проведення моніторування АТ було вказано такі дуже 

важливі стани, як поспрандіальна гіпотензія, оцінка підвищеної варіабельності 

АТ, порушення нічного зниження АТ, оцінка ранкової гіпертензії та ранкового 

під'йому АТ, а також окремо – оцінка АГ в осіб похилого віку [56].  

Останні дослідження показують, що не тільки рівень АТ, а і мінливість АТ 

на протязі часу – варіабельність (ВАР) АТ, є клінічно важливою в розвитку 

пошкодження органів-мішеней, включаючи прогресування хронічної хвороби 

нирок [57, 58, 59, 60, 61, 62]. Варіабельність АТ є одним з найважливіших 

хронобіологічних показників, що характеризують функціонування складної 

системи багаторівневої регуляції АТ. Підвищення ВАР АТ обумовлено 
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барорефлекторною недостатністю і підвищеною артеріальною жорсткістю з 

періодами артеріальної гіпертензії і гіпотензії протягом дня [63].  

Більшість дослідників визнають підвищену варіабельність новим 

незалежним фактором ризику ССЗ і мозкового інсульту. Але на протязі довгого 

часу наявні дані про зв'язок амбулаторної ВАР АТ із серцево – судинною 

смертністю (ССС) та ризиком розвитку ССУ залишались суперечливими [64]. 

Так Boggia J. із співавторами не виявили істотного покращення прогнозування 

ССР при аналізі короткострокової та довгострокової варіабельності АТ [65]. За 

даними Palatini Р., відомо що нічна варіабельність САТ та ДАТ є незалежним 

предиктором серцево-судинної смертності і серцево-судинних подій. Також 

авторами дослідження було показано, що підвищення ВАР САТ і ВАР ДАТ ≥12,2 

мм рт в нічний період збільшує на 41 % ризик серцево-судинних подій, на 55 % 

- ризик серцево-судинної смерті [64]. Ряд дослідників в своїх роботах показали 

взаємозв'язок підвищеної ВАР АТ, як в активний так і в нічний періоди, з 

ризиком розвитку інфаркту міокарда [66]. 

Результати дослідження F. Wei [67] показали тісний взаємозв'язок між 

підвищенням показників короткострокових коливань АТ, незалежно від 

середнього АТ, які були отримані при проведенні ДМАТ, та ІММЛШ і 

співвідношенням альбумін/креатинін. Рівень ВАР, отриманий за даними 

домашнього самомоніторування АТ, не асоціювався з ураженням органів – 

мішеней. Навпаки, Stevens S. та співавтори у своєму мета - аналізі результатів 41 

дослідження встановили асоціацію між довгостроковою ВАР АТ та ризиком 

ССС, незалежно від середнього рівня АТ. Аналогічні результати були отримані 

при аналізі взаємозв'язку із величиною короткострокової ВАР АТ [68]. Так 

результати дослідження, проведеного Juhanoja Е., показали, що варіабельність 

АТ, яка вимірюється різними методами - ДМАТ і домашнім 

самомоніторуванням, і в різні часові періоди, може відображати різні явища, та 

має різну прогностичну значимість [62]. 

Варіабельність АТ є високо динамічним параметром, що характеризується 

безперервними коливаннями, які включають як короткочасну, так і довготривалу 
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мінливість [69]. Тим часом з'явилися докази того, що короткочасні варіації АТ, 

що виникають протягом 24 годин, здійснюють шкідливу дію на серце, великі 

артерії і дрібні судини, що робить варіабельність АТ фактором серцево-

судинного ризику, незалежного від 24-годинного середнього АТ [70]. Чисельні 

дослідження показали, що для будь-якого даного рівня 24-годинного середнього 

АТ гіпертрофія лівого шлуночка, товщина інтими сонної артерії і пошкодження 

інших органів мішеней є більш вираженими та поширеними, якщо варіабельність 

АТ є підвищеною [71, 58]. 

Досить суперечливі дані існують щодо впливу підвищеної варіабельності 

АТ на діастолічну дисфункцію ЛШ. Так, Shin S. та спів. і Chen G. 

продемонстрували наявність асоціації між підвищеною варіабельністю 

систолічного АТ та погіршенням діастолічної функції ЛШ [72, 73], а в клінічних 

дослідженнях Wittke E. та Okada R. варіабельність САТ не була пов'язана з 

гіпертрофією, діастолічною функцією та величиною фракції викиду ЛШ у 

пацієнтів з контрольованою та неконтрольованою [74, 75]. 

Неоднозначність отриманих результатів можна пояснити використанням 

різних методів і підходів до кількісної оцінки короткострокових коливань АТ. 

Полярність думок у поглядах на роль варіабельності АТ в ураженні органів-

мішеней свідчить про необхідність проведення досліджень в цьому напрямку. 

Показано асоціацію збільшеної варіабельності рівня систолічного АТ за 

добу з підвищенням центрального аортального тиску та швидкістю 

розповсюдження пульсової хвилі, що відображає негативний вплив на 

жорсткість артеріальної стінки, ураження органів – мішеней та підвищують 

ризик розвитку ССУ [76]. 

Записи внутрішньоартеріального АТ у амбулаторних пацієнтів показали, 

що АТ характеризується циркадною картиною, значення якої досягають 

максимуму протягом дня і падають, як правило, в значній мірі вночі [77]. Пізніше 

це було продемонстровано також за допомогою неінвазивного амбулаторного 

моніторингу артеріального тиску, який став обгрунтованим підходом до якісної 

і кількісної оцінки циклу АТ в режимі сну і неспання [70]. Рівень АТ змінюється 
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в залежності від циркадних ритмів і вночі нижче, ніж днем. У 1988 році О'Брайен 

запровадив термін нон-діппінг виявивши при спостереженні, що у ~ 20% хворих  

на АГ нормальне зниження нічного АТ було втрачено. Пацієнти з нон-діппер 

типом циркадного ритму мали значно вищий ризик інсульту, ніж пацієнти з 

достатнім нічним зниженням АТ (23,8% проти 2,9%) [78]. ДМАТ - найкраща 

методика для оцінки рівня АТ під час сну. Визначення ступеню нічного 

зниження АТ традиційно ґрунтується на поведінці АТ при переході від 

активного стану до сну, в залежності від того, чи знижується АТ, підвищується 

або залишається постійним [79]. В даний час визнано, що нічний АТ перевершує 

денний АТ в прогнозуванні серцево-судинного ризику [56]. У ряді робіт 

продемонстровано, що рівень АТ вночі і ступінь нічного зниження АТ сильніше 

корелюють з ризиком розвитку гіпертрофії лівого шлуночка, ніж денний або 

середній 24-годинний АТ [80]. 

У дослідженні K. Kario (2020 р.) по вивченню впливу підвищення нічного 

АТ та порушення циркадного ритму на ризики серцево-судинних подій показано, 

что збільшення САТ на кожні 20 мм рт.ст. підвіщує ризики СС подій на 21% и 

ризики розвитку СН на 36% [20]. Клінічний вплив підвищеного АТ в нічний час 

у порівнянні з денним АТ може залежати від стадії АГ і від антигіпертензивної 

терапії. Лікарі рутинно використовують офісне АТ для початку і корекції 

антигіпертензивної терапії. Таким чином, під час періода спостереження, як 

офісне АТ, так і денний АТ можуть контролюватися антигіпертензивними 

препаратами. Однак оцінка тільки офісного та денного АТ може залишити 

значну частину пацієнтів, що приймають ліки, з невиявленою ночной 

гіпертензією і, отже, з високим ризиком серцево-судинних подій [20]. 

Величина підйому АТ вранці та навколо пробудження надає додаткову 

прогностичну інформацію і зазвичай називається ранковим підйомом [79]. 

До особливостей добового профілю АТ, яки характерні для пацієнтів 

похилого віку, відноситься підвищення: середньодобового ПАТ, ранкового 

підйому АТ, короткострокової варіабельності АТ, порушення циркадного ритму 

АТ (з недостатнім ступенем нічного зниження). Постуральна, постпрандіальна 
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гіпотензія та підвищення амбулаторної варіабельності АТ також часто 

зустрічаються у літніх пацієнтів з АГ [63]. 

На сьогодні показано, що всі біологічні процеси в організмі людини мають 

циклічні часові коливання - власні циркадні (добові) ритми. Одним із 

найважніших і найвідоміших біологічних процесів із циркадним ритмом у 

фізіології людини є АТ. Коливання біологічних процесів можна класифікувати - 

так циркадіанні ритми близькі за своїм значенням до 24-годинного ритму, 

ультрадіанні ритми мають період близький до 12 годин [81]. Також існують 

короткострокові коливання АТ, що описують зміни АТ в моменти часу між 

вимірами. Різні несприятливі як ендогенні так і екзогенні фактори призводять до 

пошкоджень біологічних ритмів організму і відповідно до розвитку 

десинхронозу, неузгодженості роботи систем за ознакою часової організації [81]. 

«Розпад» циркадіанної структури АТ може впливати не тільки на формування 

специфічного хронотипу АГ, але і на розвиток та ступень обумовлених 

гіпертензією ураженнь органів-мішеней. 

Пропорційний добовий ритм АТ має вигляд двофазної кривої. Відомо, що 

багато серцево-судинних подій, таких як раптова серцева смерть, інфаркт 

міокарду та інсульт, пов'язані з добовими змінами зі збільшенням 

захворюваності на ранок. Ці ускладнення часто зустрічаються у пацієнтів, у яких 

АТ не знижується протягом ночі. Найт-пикери – коли відбувається підвищення 

рівня АТ замість його зниження вночі мають навіть ще вищий ризик серцево-

судинної смертності [82]. Найт-пікер патерн поведінки АТ в нічний період - 

останній етап континууму недостатнього зниження нічного АТ і порушених 

циркадних коливань. Цей варіант циркадного ритму АТ асоціюється з 

ураженням органів обумовлених гіпертензією і гіршим серцево-судинним 

прогнозом [83]. У дослідженні E. Ingelsson (2006 р.) вивчали взаємозв'язок між 

параметрами ДМАТ і ризиком СН [84]. Було продемонстровано що найт-пікер 

тип циркадного ритму є незалежним предиктором розвитку СН. Ці залежні від 

часу ефекти є не лише наслідками циклу сну / неспання або ритмічних змін в 

нейроендокринних компонентах, але також вважається, що вони пов'язані з 
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внутрішніми властивостями серця та судин, функції яких демонструють значні 

коливання протягом доби [85].  

Погіршення прогнозу також спостерігається у пацієнтів з недостатнім СНЗ 

АТ, нічною АГ та з підвищеною ВРП АТ [86]. Застосування методу ДМАТ у 

хворих похилого віку дозволяє своєчасно виявляти особливості патологічних 

зміни добового профілю АТ та з урахуванням їх, здійснювати персоніфікований 

підхід при призначенні АГТ. 

Проспективні рандомізовані клінічні дослідження вказують на те, що 

ефективність зниження АТ за даними ДМАТ при застосуванні блокаторів 

рецепторів до ангіотензину II (АТ II) (БРА), інгібіторів 

ангіотензинперетворюючого ферменту (АПФ), блокаторів кальцієвих каналів, 

бета-адреноблокаторів і діуретиків часто залежить від часу прийому ліків [87], 

[88]. Оцінка спеціальних хронобіологічних показників дозволяє застосовувати 

хронотерапевтичний підхід в лікуванні хворих на АГ для досягнення не тільки 

цільових рівнів АТ за всі часові періоди доби, але і для нормалізаціїї порушеної 

хронобіологічної структури АТ. Наявні результати досліджень, що вивчали 

ефективність застосування АГП різних груп з призначенням в ранковий або 

вечірній час за принципом хронотерапії суперечливі. Так, в досліджені Rahman 

М. і співавт. (2013р.) [89] не було показано різниці в зниженні АТ при 

призначенні ІАПФ в залежності від часу прийому. В роботі Hermida R. І співавт. 

(2017р.) [87] встановили вплив призначення в ранкові або вечірній час тількі на 

нормалізацію циркадного ритму АТ, в той час як в інших роботах виявлено 

більшу ефективність БРА в зниженні рівня АТ і зменшенні ступеню 

мікроальбумінурії і значному зниженні ССР при призначені їх у вечірні години 

[88]. 

Таким чином, не викликає сумнівів актуальність вивчення АГ саме у 

хворих похилого віку. Необхідні додаткові дослідження для визначення 

найбільш ефективних стратегій для покращення якості діагностики і лікування 

АГ серед літніх пацієнтів [6]. 
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1.2  Сучасні уявлення про особливості структурно-функціонального 

стану серця у хворих на артеріальну гіпертензію середнього та похилого 

віку  

 

Під час обстеження пацієнта з АГ необхідно не тільки підтвердити діагноз, 

оцінити серцево-судинний ризик, але й своєчасно встановити наявність уражень 

органів, що обумовлено гіпертензією і супутніми клінічними станами [90]. 

Незважаючи на значні успіхи в галузі лікування АГ, велика кількість хворих 

страждає від ії ускладнень. Артеріальна гіпертензія збільшує ризик СН в два - 

три рази і становить майже половину випадків СН серед населення США [91]. 

Лікування АГ має першорядне значення для профілактики і лікування серцевої 

недостатності, що підкреслюється як рекомендація класу I з високим рівнем 

доказовості в керівництвах по діагностиці і лікуванню СН [92, 93]. 

Системне підвищення АТ є найбільш частою причиною збільшення маси 

міокарда шлуночків зі збільшенням відносної товщини стінок, що призводить до 

концентричної або ексцентричної гіпертрофії і концентрическому 

ремоделированию [94]. Ці структурні зміни забезпечують механізм підтримки 

нормальної напруги систолічної стінки ЛШ в присутності високого систолічного 

тиску, хоча до 60% варіації маси міокарду ЛШ може бути обумовлено 

генетичними факторами, незалежними від АТ [95]. Найбільш ранньою зміною, є 

збільшення ВТС до того, як виявляється збільшення маси міокарду ЛШ. При 

гіпертензивній хворобі серця потовщення стінки залежить від етнічної 

приналежності, нейрогуморальних факторів та генетичних варіантів, зазвичай 

симетрично і в базальних сегментах зрідка перевищує 15 мм [96]. Гіпертрофія 

ЛШ довгий час вважалася природною реакцією на стабілізацію функції ЛШ при 

наявності тригерів, що збільшують механічне навантаження, таких як АГ або 

стеноз аорти [97]. Дійсно, відповідно до закону Лапласа (напруга стінки ЛШ = 

(тиск ЛШ × радіус ЛШ) / (2 х товщина стінки ЛШ)) збільшення товщини стінки 

ЛШ знижує напругу (тиск), що діє на окремі клітини міокарда. Однак концепція 
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ГЛШ як компенсаторного механізму була поставлена під сумнів на підставі 

клінічних спостережень, а також експериментальних моделей. Клінічно ступінь 

ГЛШ була пов'язана з гіршим прогнозом [98, 99]. 

Гіпертрофія ЛШ є найпоширенішою структурною аномалією міокарда, 

пов'язаною з діастолічною дисфункцією ЛШ і СН зі збереженою ФВ ЛШ. 

Гіпертрофія ЛШ може бути наслідком придбаних або генетично обумовлених 

станів, що супроводжується порушенням функцій серця і змінами периферичної 

гемодинаміки. Розвиток ГЛШ обумовлений нейрогуморальною активацією, 

підвищеним механічним навантаженням і активацієй цитокінів, асоційованих з 

АГ [100]. Механізми, що призводять до діастолічної дисфункції при ГЛШ, не 

повністю зрозумілі, але можуть включати зміни позаклітинного матриксу, 

дисфункцію судин, а також зміни механо-еластичні властивості кардіоміоцитів. 

Структурне ремоделювання міокарда може призвести до гетерогенності 

регіонарної скорочувальної функції міокарда, що сприяє діастолічній 

дисфункції. У пацієнтів із поєднанням супутніх захворювань, ДД ЛШ може 

відбуватися незалежно від ГЛШ. Було виявлено, що ГЛШ є предиктором 

раптової серцевої смерті, і ризик збільшується незалежно від інших факторів 

ризику (включаючи ішемічну хворобу серця і серцеву недостатність) [98]. У 

Framingham Heart Study і інших клінічних дослідженнях ГЛШ, діагностована за 

ЕКГ або ехокардіографічними критеріями, була запропонована як незалежний 

фактор ризику серцево-судинних захворювань [101]. Гіпертрофія ЛШ часто 

спостерігається при СН зі збереженою ФВ ЛШ (в основному концентрична 

ГЛШ) і при СН зі зниженою ФВ ЛШ (частіше ексцентрична ГЛШ). При СН зі 

збереженою ФВ ЛШ збільшується пасивна жорсткість кардіоміоцитів і 

позаклітинного матриксу [100]. Зв'язок між дезадаптивній ГЛШ та ДД ЛШ був 

встановлений більш 30 років тому [102]. Наявність ГЛШ є сильним предиктором 

розвитку діастолічної дисфункції ЛШ [103]. Артеріальна гіпертензія є частим 

тригером ГЛШ і присутня у більшості пацієнтів з СН зі збереженою ФВ ЛШ. У 

пацієнтів з СН зі збереженою ФВ ЛШ ГЛШ корелює з частотою госпіталізації з 

приводу СН, серцево-судинної смерті [104], що підкреслює роль ГЛШ як 
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прогностичного маркера. Однак основні патомеханізми, які можуть пов'язувати 

ГЛШ з ДД ЛШ, до сих пір повністю не вивчені.  

Недавні дослідження показали, що пацієнти з гіпертрофією ЛШ та 

збереженою фракцією викиду можуть мати незначну систолічну дисфункцію, 

яка не відбивається в зниженні фракції викиду ЛШ [105]. Регіональна 

скорочувальна дисфункція потенційно пов'язана зі збільшенням регіонарного 

фіброзу [106]. Експериментальні та клінічні дослідження показують, що 

дезадаптивна ГЛШ, тобто при наявності патологічних стимулів, сама по собі 

може викликати діастолічну дисфункцію. Механізми різноманітні, залежать від 

етіології і включають судинну дисфункцію і потенційну рарефікацію судин, 

зміни складу позаклітинного матриксу, включаючи посилення фіброзу, і зміни 

внутрішніх активних і пасивних скорочувальних властивостей кардіоміоцитів 

[100]. Найбільш частою функціональною ознакою гіпертензивної хвороби серця, 

крім ГЛШ і ремоделювання, є зміна тиску наповнення ЛШ через збільшення 

маси і жорсткості ЛШ, пов'язаних зі зниженням еластичних властивостей 

тканини міокарда. 

Діастолічна дисфункція ЛШ є ранньою зміною функціонального стану 

серця, спільною для багатьох серцево-судинних захворювань [107]. Будь-яке 

захворювання серця, яке призводить до структурних змін міокарда може 

спричинити порушення ДФ ЛШ [108]. Іноді ця структурна аномалія виявляється 

макроскопічно (гіпертрофія ЛШ, фіброз, інфільтративні захворювання, 

ділатаційна кардіоміопатія, інфаркт міокарда, констриктивний перикардит 

тощо). В інших випадках ДД ЛШ пов’язана з порушеннями клітинних механізмів 

розслаблення міоцитів, спричиненими гіпоксією та/або ішемією [108]. 

Артеріальна гіпертензія впливає на релаксацію ЛШ, а коли виникає гіпертрофія 

ЛШ, це також призводить до зниження комплаєнсу [109]. В нещодавньому 

дослідженні було показано асоціацію підвищення рівня АТ під час фізичного 

навантаження у жінок середнього віку із збільшенням жорсткості ЛШ і 

ригідністю артеріальної стінки [110]. Авторами було запропоновано 

використовувати оцінку підвищення АТ у відповідь на фізичне навантаження, 
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величину ШРПХ і порушення діастолічної функціїї ЛШ як субкліничні маркери 

ранньої (стадія А та В за класифікацією Американського коледжа кардіологів і 

Американського асоціації серця) СН зі збереженою ФВ ЛШ. Діастолічна 

дисфункція може проявлятися широким спектром різних змін, починаючи від 

простого уповільнення релаксації шлуночків без значних гемодинамічних змін і 

закінчуючи розвитком легеневого венозного застою внаслідок підвищення 

діастолічного тиску в шлуночках зі зміщенням петлі тиск-об'єм угору та вліво. 

Часто зміни діастолічної функції впливають не тільки на наповнення шлуночків, 

а й на систолічну функцію шлуночків [111]. 

Діастолу серця можна поділити чотири фази, починаючи з закриття 

аортального клапана. На останню фазу систоли передсердь зазвичай припадає 

решта 5-35%, внесок цієї фази зростає зі збільшенням віку [112]. 

При АГ аномалії наповнення ЛШ виявляються досить рано і часто вони 

передують порушенню систолічної функції ЛШ. Артеріальна гіпертензія 

впливає на релаксацію ЛШ у всі фази діастоли [109]. Аномалії діастолічної 

функції включають збільшення тиску наповнення ЛШ, об'ємів ЛШ та порушення 

релаксації ЛШ. Доплер ехокардіографія є найкращим інструментом для ранньої 

діагностики ДД ЛШ. Ехокардіографічне дослідження діастолічної функції дає 

важливу прогностичну інформацію. Співвідношення Е/А відображує 

компенсаторне збільшення пізньої (передсердної) фази наповнення, коли 

гіпертрофований ЛШ не може нормально розслабитися під час діастоли. В 

результаті величина Е/А мітрального Допплер патерну зменшується або 

змінюється. Однак, коли гіпертрофія ЛШ зростає і розвивається фіброз стінок, 

комплаєнс камери ЛШ зменшується, хвиля Е знову зростає [109]. 

Епідеміологічні дані свідчать про те, що існує латентна фаза, в якій 

діастолічна дисфункція розвивається і прогресує до появи симптомів СН, 

безсимптомна легка ДД ЛШ виявляється у 21%, а помірна або важка ДД ЛШ 

присутня у 7% населення [19]. Як помірна, так і важка ДД пов'язані з підвищеним 

ризиком симптоматичної СН і смертності [19]. Ця безсимптомна фаза являє 

собою потенційне час для втручання з метою запобігання розвитку СН. 
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Передбачаючи успіх можливих втручань, поліпшення показників смертності 

спостерігалося у тих пацієнтів, у яких ДД покращилася в порівнянні з тими, в 

яких ДД ЛШ залишилася такою ж або погіршилася [113]. При ранній ДД 

підвищена жорсткість ЛШ пов'язана з аномаліями діастолічного наповнення і 

нормальної переносимість фізичних навантажень. Безсимптомна ДД ЛШ може 

зберігатися протягом значного періоду, перш ніж вона переросте в 

симптоматичну СН. Коли хвороба прогресує, АТ в легенях патологічно зростає 

під час фізичного навантаження, що призводить до зниження толерантності. При 

подальшому підвищенні тиску наповнення з'являються клінічні ознаки СН [19]. 

Було запропоновано багато різних механізмів розвитку ДД ЛШ. 

Нещодавно встановлено асоціацію кардіального оксидативного стресу серця був 

пов'язаний з діастолічної дисфункцією ЛШ [114]. Підвищені рівні активних 

форм кисню в серці можуть пояснити деякі зміни в білках, контролюючих Ca2 +, 

і підвищену чутливість миофиламентов до Ca2 + при діастолічній дисфункції 

[115]. За останнє десятирічя декілька груп дослідників змогли отримати тканину 

міокарда у пацієнтів з СНзФВ, виявляючи специфічні зміни в структурі і функції 

міокарда, які були пов'язані з концентричним ремоделюванням ЛШ та ДД ЛШ, 

яка спостерігається у пацієнтів з СНзФВ [116, 117, 118]. 

В роботі Parikh J.D. зі співавт. показали різнонаправлений вплив 

фізіологічного старіння, АГ і АГ в сукупності із віком на функціональні і 

структурні зміни стану серця [119]. Так фізіологічне старіння було пов'язано зі 

значним підвищенням САТ, жорсткістю судин, і порушенням ДФ ЛШ. 

Артеріальна гіпертензія сама по собі, а не старіння, була пов'язана зі 

збільшенням індексу маси лівого шлуночка, зниженням енергетичного резерву, 

зменшенням поздовжнього вкорочення і підвищеним окружним вкороченням 

ендокарду. У пацієнтів похилого віку АГ значно посилювало вплив віку на САТ 

і ДД ЛШ [119]. 

Оцінка ДФ ЛШ повинна бути невід'ємною частиною планового 

обстеження пацієнта з АГ; коли ДФ ЛШ порушена, пацієнт має високий ризик 

розвитку СН навіть при збереженій ФВ ЛШ. Взаємозв'язки між віком, ГЛШ і 
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формуванням ДД ЛШ залишаються не до кінця вивченими. Це диктує 

необхідність подальшого вивчення факторів, які впливають на зміни структурно-

функціонального стану серця у хворих на АГ з урахуванням вікових 

особливостей. 

 

1.3 Пружно-еластичні властивості судинної стінки у хворих 

похилого віку 

 

Поняття єдиного серцево-судинного континууму було сформульовано ще 

в 1991 г.V. Dzau і E.Braunwald [120]. Патофізіологічний контініум, що лежить в 

основі кардиоваскулярного клінічного контініума, це прогресуючий процес на 

молекулярному і клітинному рівнях, який в поєднанні з факторами ризику 

маніфестує в розвиток ССЗ і їх ускладнень. Найважливішим компонентом 

даного континууму у хворих на АГ є судини [121]. Коли артерії стають 

жорсткими (з віком або при наявності АГ), зростає швидкість поширення хвиль, 

і злиття прямої і відображеної хвилі зсувається у бік систоли. Це підвищує рівень 

САТ і знижує ДАТ у висхідній аорті. Абсолютне підвищення САТ внаслідок 

відбитої хвилі називають тиском приросту. Індекс приросту або індекс 

аугментації (ІА) відображує тиск приросту у відсотках від ПАТ [17]. Збільшення 

ригідності аортальної стінки визнається раннім маркером майбутніх ССЗ та 

смертності у загальній популяції та у пацієнтів з АГ [14]. Вважається, що 

підвищена жорсткість аорти бере участь в процесі старіння артерій, вона 

визначає підвищення САТ і зниження ДАТ, що призводить до збільшення 

навантаження на ЛШ і зниження перфузії коронарних артерій під час діастоли 

[14]. 

Підвищення жорсткості центральних артерій супроводжується цілою 

низкою гемодинамічних ефектів, таких як збільшення ПАТ і проходження 

пульсового потоку у мікроциркуляторне русло, що є одним з механізмів 

ураження органів мішеней [122]. 

Старіння призводить до виникнення кількох структурних та 

функціональних змін артеріальної судинної мережі. Згодом артерії стають більш 
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жорсткими, відбувається розрив еластичних пластинок і гіперплазія інтими в 

аорті. Жорсткі артерії мають зменшену ємність і обмежену віддачу, що 

призводить до ускладнень при адаптації обсягу до змін протягом серцевого 

циклу [4]. Крім того, існують гемодинамічні механічні зміни, які змінюють 

властивості відображеної хвилі, викликають зменшення еластичності аорти, а 

також втрату віддачі під час діастоли. Також збільшується ЦПАТ і ШРПХ. Зміна 

артеріальної структури викликає збільшення тиску відбитої хвилі, яке додається 

до тиску прямої хвилі в висхідній аорті, що додатково збільшує центральний 

САТ [4]. 

Збільшення артеріальної жорсткості реєструється в осіб з цукровим 

діабетом, ожирінням, хронічною хворобою нирок, ішемічною хворобою серця 

(ІХС) та АГ [123]. У осіб похилого віку також реєструються зміни пружно-

еластичних властивостей артеріальної стінки [124]. 

У рекомендаціях Європейського товариства гіпертензії/Європейського 

товариства кардіологів з діагностики та лікування АГ вимірювання ШРПХ, як 

маркера підвищеної артеріальної жорсткості, є обов'язковим методом 

дослідження [125]. Згідно до Американських рекомендацій щодо поліпшення і 

стандартизації судинних досліджень з артеріальної жорсткості [126] визначення 

ШРПХ рекомендується як золотий стандарт вимірювання судинної жорсткості. 

Використання ШРПХ при оцінці сумарного серцево-судинного ризику істотно 

перекласифікує ризик у осіб з проміжним ризиком і надає нову і клінічно 

значиму інформацію, крім тієї що дають нам класичні фактори ССР [127]. 

Результати численних проспективних досліджень за участю 17635 

пацієнтів, продемонстрували взаємозв'язок між підвищенням ШРПХ і 

збільшенням ризику первинних і повторних кардіоваскулярних подій. 

Включення ШРПХ в прогностичну модель ризику покращує загальну 10-річну 

стратифікацію на 13 %, особливо у осіб молодого і середнього віку [128]. 

Крім того, в невеликих дослідженнях було показано, що персистуючий 

підвищений рівень ШРПХ на тлі проведеної терапії АГ асоціювався з ризиком 
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несприятливих наслідків, а пацієнти, які демонструють зниження артеріальної 

жорсткості в динаміці, мали сприятливий прогноз вже наявних ССЗ [129]. 

Неухильно зростає визнання оцінки функції центральних артерій як більш 

значущого критерію судинного здоров'я [128]. Взаємозв'язок між артеріальною 

жорсткістю і АГ встановлена досить давно. Вважається, що підвищення 

артеріальної жорсткості у пацієнтів з АГ є в більшій мірі наслідком 

обумовленого гіпертензією пошкодження великих артерій. Однак, в дослідженні 

Framingham Heart Study, де оцінювали взаємозв'язок між АТ, показниками 

судинної жорсткості і ПАТ в динаміці, було показано, що зміна пружно-

еластичних властивостей артеріальної стінки-підвищення аортальної 

жорсткості, ШРПХ і індексу аугментації пов'язані із зростанням ССЗ [130]. 

Вікові аспекти змін пружно - еластичних властивостей артеріальної стінки 

також є предметом наукових досліджень і дискусій. Результати метааналізу Ben-

Shlomo et al в 2014, в якому оцінювали вікові особливості артеріальної 

жорсткості і її значимість як предиктора серцево-судинних ускладнень, показали 

що ШРПХ є більш сильним прогностичним фактором у молодих людей, ніж у 

пацієнтів старших вікових груп. Автори припускають, що отримана 

закономірність може бути пов'язана з тим, що особи з жорсткою аортою, мають 

більш високий ризик серцево - судинних захворювань і помирають раніше - 

«ефект здорових, які вижили». На думку Staessen і співавторів асоційоване з 

віком підвищення САТ з розвитком ізольованої систолічної артеріальної 

гіпертензії дуже тісно відповідає залежного від віку збільшенню ШРПХ [28]. За 

даними ряду дослідників, більш висока кореляція спостерігається між 

центральним САТ і ПАТ, ніж з плечовим САТ і ПАТ і гіпертрофією лівого 

шлуночка [131], систолічної дисфункцією [132] та діастолічною дисфункцією 

ЛШ [133]. Високий центральний АТ і низький діастолічний АТ можуть 

викликати субендокардіальних ішемію, а висока швидкість центральної 

пульсової хвилі знижує перфузію великого епікардіального коронарного 

судинного дерева під час діастоли, тим самим зменшуючи резерв коронарного 

кровотоку [134]. Навпроти, в осіб молодого віку ізольована систолічна 
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артеріальна гіпертензія переважно зумовлена збільшенням серцевого викиду і 

ударного обсягу, при цьому САТ і ПАТ є менш чутливими сурогатними 

маркерами артеріальної жорсткості у даних пацієнтів [135]. 

Підвищення жорсткості аорти і ШРПХ може здійснювати різний вплив на 

тиск аугментації в молодому і похилому віці. Дані дослідженні Anglo-Cardiff 

Collaborative Trial [135] показали, що в молодому віці тиск аугментації в більшій 

мірі пов'язаний з величиною відображення хвилі, а не з її швидкістю, тоді як у 

літніх пацієнтів тиск аугментациії головним чином визначається більш раннім 

поверненням відбитої хвилі, тобто більшою ШРПХ [136]. Тиск відбитої хвилі 

разом з гетерогенністю жорсткості стінки упродовж судинного русла 

відповідальні за зростання САТ і ПАТ від центральних до периферичних 

областей артеріальної системи [137]. Клінічне значення ампліфікації полягає в 

тому, що периферичний тиск може не відображати реального тиску в висхідній 

аорті, особливо у молодих людей. За даними дослідження Anglo-Cardiff 

Collaborative Trial ампліфікація в нормі варіює від 20 до 7 мм рт.ст. [135]. 

Підвищення ЦСАТ з віком пов'язане з супутнім збільшенням жорсткості аорти і 

підвищенням ШРПХ, що призводить до зменшення аортально-плечової 

ампліфікації [17]. Таким чином, ЦСАТ є інтегральним показником і відображає 

стан всього судинного русла і більш точно описує навантаження на ЛШ [138]. 

Згідно з даними Trudeau і співавторів ЦСАТ має більшу прогностичну цінність 

ніж вимір периферичного АТ, так як відображає безпосередню навантаження на 

серце, головний мозок і нирки [139]. Високий центральний САТ було пов'язано 

з гіршими серцево-судинними наслідками ніж рівень брахіального САТ [12] 

Розуміння того, як вік, артеріальна жорсткість і АТ взаємодіють між собою 

з плином часу та з прогресуванням АГ до сих пір залишається не до кінця 

вирішеним питанням. Таким чином, важливою задачею є вивчення предикторів 

патологічних змін пружно-еластичних властивостей судиної стінки артеріальних 

судин з метою удосконалення діагностики ураження органів обумовлених 

гіпертензією. 
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1.4 Поліморфізм генів ренін – ангіотензин – альдостеронової 

системи в аспекті формування діастолічної дисфункції лівого шлуночка при 

артеріальній гіпертензії. 

 

Протягом минулого століття ренін-ангіотензинова система (РАС) була 

визнана однією з основних систем в організмі людини, що регулюють рівень 

артеріального тиску. Переважаючим шляхом формування ангіотензину II в 

плазмі людини є РАС. Первинним субстратом РАС – є ангіотензиноген – 

глікопротеїн, що розщеплюється реніном до декапептиду ангіотензину I. 

Ангіотензинперетворюючий фермент (АПФ, пептидилдипептидаза А) - це 

металопротеіназа, яка існує в мембранозв'язаній та розчинній формах і 

перетворює ангіотензин I на октапептид ангіотензин II. Ангіотензин II є кінцевим 

фізіологічно активним продуктом РАС і шляхом селективної взаємодії з двома 

основними підтипами G-протеін-зв'язаних рецепторів: рецепторів ангіотензину 

II 1 типу (AT1R) та 2 типу (AT2R) працює не тільки як сильнодіючий вазопресор, 

але також як промотор патологічного ремоделювання міокардиоцитів, 

гладком'язового шару артеріальної стінки та судин ниркових клубочків [140]. 

Цей поліморфізм дії обумовлений наявністю (інсерцієй - І) або відсутністю 

(делецієй - D) фрагмента Alu5 із 287 пар всередині 16 інтрона. 

В ряді досліджень було показано, що D алель гена АПФ пов'язана із 

підвищеною активністю АПФ в сироватці крові [141], більш високим ризиком 

фатальних серцево – судинних подій [142]. Wu et al. в своєму дослідженні 

встановили, що DD генотип може мати прямий трофічний ефект, який 

призводить до перевантаженням кальцієм і підвищенням жорсткості міокарда, 

яка в подальшому веде до порушення ДФ, незалежно від ГЛШ. В той час ІІ 

генотип може призводити до ГЛШ та, таким чином, до розвитку ДД ЛШ.  

Артеріальна гіпертензія може привести до важкої СН у одного пацієнта, 

тоді як у іншого пацієнта вона може не мати відчутних наслідків для серцевої 

функції [143]. Таким чином, було висунуто припущення, що генетичні фактори 

можуть модулювати прояв або прогресування ремоделювання серця. Рівень 
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ферменту (АПФ) був в три рази вище у пацієнтів з СН порівняно зі здоровими 

особами, і, як повідомляється, поліморфізм вставки/делеції (I/D) відповідальний 

приблизно за 50 % міжіндивідуальної варіабельності рівнів АПФ в сироватці 

[144] В дослідженні по вивченню ролі I/D поліморфізму в розвитку серцевої 

недостатності було показано, що у пацієнтів з нормотензією значно нижче ніж у 

пацієнтів з ГХ, тільки якщо у них не було однієї або двох копій алелі D [143]. У 

хворих на АГ та СН із збереженою ФВ ЛШ, D алель асоціювалась із значною 

ГЛШ [145]. 

Ще одним геном кандидатом, що відіграє суттєву роль в формуванні АГ та 

розвитку ураження органів – мішеней є ген АТ1R рецептора к ангіотензину II. 

АТ1R рецептори – одни із членів супер-сімейства G - протеінзв'язаних 

рецепторів, що експресуються в більшості тканин і розташовані в гладком'язових 

клітинах судин та міокарді. Активація ціх рецепторів призводить до 

вазоконстрикції, затримці води, проліферації та гіпертрофії судинних 

гладком'язових клітин. Поліморфізм A1166C у 3' нетрансльованому фрагменті 

гена AT1R був відкритий в дослідженні Bonnardeaux et al. (1994), в якому також 

була визначена його асоціація з розвитком АГ [146]. В численних дослідженнях 

вивчався взаємозв’язок поліморфізму A1166C гену АТ1R із гіпертрофією 

міокарда [24, 147], підвищенням жорсткості аорти, збільшенням товщини 

комплексу інтима - медіа сонних артерій [148], розвитком інфаркту міокарду та 

хронічної серцевої недостатності [149, 150]. 

Вивчення генетичних факторів, що дозволяють прогнозувати розвиток 

ГЛШ, порушення ДД ЛШ є надзвичайно актуальним для виділення груп 

високого ризику і розробки найбільш ефективних способів їх профілактики та 

лікування.  
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Клінічна характеристика обстежених пацієнтів 

 

Результати роботи ґрунтуються на даних обстеження хворих на 

есенціальну АГ, яке проводилось на базі КЗ «Дніпропетровська міська клінічна 

лікарня № 11» Дніпропетровської обласної ради м. Дніпро на базі кафедри 

внутрішньої медицини 3 і в КЗ «Дніпропетровська міська клінічна лікарня № 2» 

Дніпропетровської обласної ради м. Дніпро на базі кафедри пропедевтики 

внутрішньої медицини ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України». 

Для виконання поставлених завдань в дослідження було включено 150 

пацієнтів хворих на АГ ІІ та ІІІ стадії (чоловіків - 70 (46,67 %), жінок - 80 

(53,33 %)), середній вік 56,0 (50,0; 63,0) років. 

Критерії включення у дослідження: артеріальна гіпертензія II-ІІІ стадії; 

чоловіча і жіноча стать; вік пацієнтів від 45 до 74 років; серцева недостатність 

(СН) із збереженою фракцією викиду, І-ІІ А стадії, І-ІІ функціональних класів 

(ФК) (по NYHA). На момент включення в дослідження пацієнти не отримували 

регулярну антигіпертензивну і ліпідзнижуючу терапію. 

Критерії виключення із дослідження: симптоматичні форми АГ; гострий 

інфаркт міокарда;хронічна ішемічна хвороба серця; СН із зниженою фракцією 

викиду ЛШ; СН із збереженою фракцією викиду ЛШ ІІБ – ІІІ стадії, ІІІ-ІV ФК 

(по NYHA); фібриляція та тріпотіння передсердь; АВ – блокада ІІ – ІІІ ступеню; 

вроджені та набуті вади серця;гостре порушення мозкового кровообігу та 

транзіторна ішемічна атака в анамнезі; бронхіальна астма і хронічні 

обструктивні захворювання легень з тяжкою дихальною недостатністю; 

хронічна ниркова недостатність із зниженням розрахункової швидкості 

клубочкової фільтрації (ШКФ) <60 мл/хв/1,73 м2 за формулою CKD-EPI; 
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цукровий діабет; атеросклероз судин нижніх кінцівок; активні інфекційні та 

онкологічні захворювання. 

Стадія ГХ та ступень АГ встановлені згідно Клінічній настанові 

«Артеріальна гіпертензія» Асоціації кардіологів України (2017 р.) [151], 

рекомендацій з ведення АГ ЄТК/ЄТГ (2018 р.) [152] і Міжнародного товариства 

гіпертензії МТГ (2020 р.) [153]. 

Гіпертонічну хворобу ІІ стадії було встановлено у 115 (76,67 %) пацієнтів 

(чоловіків – 51 (44,35 %), жінок – 64 (55,65 %) ). Гіпертонічну хворобу ІІІ стадії 

(атеросклероз брахіоцефальних судин) діагностовано у 35 хворих (23,33 %), 

серед них - чоловіків 19 (54,29 %), жінок – 16 (45,71 %), середній вік склав 60,00 

(54,00; 65,00) років. Середній рівень САТ в групі склав 148,66 (142,17; 160,21) 

мм рт.ст. і ДАТ 90,17 (82,02; 96,20) мм рт.ст. За ступенем підвищення АТ 

обстежені хворі розподілились наступним чином – у 79 (52,67 %) хворих 

встановлено АГ 1 ступеню, у 52 (34,67 %) – підвищення АТ 2 ступеню і у 19 

(12,67 %) пацієнтів виявлено АГ 3 ступеню. Тривалість АГ в групі обстежених 

хворих склала 10,0 (5,0; 16,0) років. Вік пацієнтів на початок АГ, який 

встановлювали анамнестично, склав 46,0 (39,0; 52,0) років. 

Діагностику СН та її стадії проводили згідно Рекомендацій Асоціації 

кардіологів України з діагностики та лікування хронічної серцевої недостатності 

2017 р. [154] і рекомендацій по діагностиці та лікуванню гострої та хронічної СН 

ЄТК 2016 р.[93]. Клінічну стадію СН встановлювали згідно класифікації М.Д. 

Стражеска і В.Х. Василенка (1935). Функціональний клас СН згідно класифікації 

Нью-Йоркської асоціації серця (NYHA) діагностували в залежності від тяжкості 

суб’єктивної симптоматики та обмеження фізичної активності [154]. Тест з 6 – 

ти хвилинною ходою проводили згідно встановлених рекомендацій 

Американського торакального товариства (2002 р.) та Європейського 

респіраторного товариства 2014р. [155, 156]. Діагностику варіанту СН 

проводили згідно рекомендацій по діагностиці та лікуванню СН (Рекомендації 

Асоціації кардіологів України 2017 р. і ЄТК 2016р.). 
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Ознаки хронічної СН серед всіх обстежених хворих були відсутні у 61 

пацієнта (40,67 %), ХСН І стадії встановлено у 56 (37,33 %) осіб і ознаки ХСН 

ІІА стадії було діагностовано у 33 (22,00%) хворих. За розподілом по ФК СН за 

класифікацією NYHA серед обстежених встановлено 57 (38,00 %) хворих з І та 

32 (21,33 %) пацієнта з ІІ ФК. 

При проведенні стратифікації хворих за факторами ризику виявлено, що 

ІМТ пацієнтів відповідав надмірній вазі - 29,4 (27,2; 32,0) кг/м2. Паління тютюну 

встановлено у 22 (14,7 %) хворих, обтяжена спадковість за ССЗ в родині – у 128 

(85,33 %). Рівень загального холестерину (ЗХС) у групі склав 5,57 (4,57; 6,4) 

ммоль/л; холестерину ліпопротеїдів низької щільності (ХС-ЛПНЩ) – 3,54±0,19 

ммоль/л; холестерину ліпопротеїдів високої щільності (ХС-ЛПВЩ) – 1,32±0,06 

ммоль/л; тригліцеридів (ТГ) – 1,41 (1,03; 1,74) ммоль/л. Рівень глюкози натще 

склав 4,60 (4,10; 5,32) ммоль/л. Величина швидкості клубочкової фільтрації 

(ШКФ) за формулою CKD-EPI склала 77,17±1,97 мл/хв/1,73м2. 

Згідно мети та поставлених завдань усі пацієнти (n=150) в залежності від 

віку були розподілені на 2 групи: похилого та середнього віку за класифікацією 

ВООЗ. В I групу похилого віку (60-75 років) увійшли 60 осіб - 24 чоловіків 

(40,0 %) та 36 жінок (60,0 %). Середній вік в I групі склав 64,0 (61,5; 66,0) років. 

Гіпертонічну хворобу ІІ стадії встановлено у 41 (68,33 %) пацієнта, ГХ ІІІ стадії 

(наявність атеросклеротичної бляшки) - у 19 (31,67 %) хворих. Рівень офісного 

САТ в І групі склав 151,76 (140,25; 160,46) мм рт. ст., ДАТ – 84,67 (78,54; 90,82) 

мм рт. ст. За ступенем АГ пацієнти І групи розподілилися наступним чином: АГ 

1 ступеню зареєстровано - у 35 хворих (58,33%), АГ 2 ступеню мали 18 хворих 

(30,00%) і 3 ступеню - 7 осіб (11,70%). Клінічна характеристика хворих по групах 

представлена в таблиці 2.1.1. Тривалість АГ в І групі склала 12,5 (7,5; 18,0) років. 

Вік пацієнтів на початок АГ склав 52,0 (46,50; 57,50) роки. 

У II групу середнього віку (45 – 59 років) увійшли 90 осіб - 46 чоловіків 

(51,11 %) та 44 жінки (48,89 %). Медіана віку у IІ групі склала 51,0 (47,0; 55,0) 

років і була значно меншою в порівнянні із хворими І групи (р<0,001). 

Гіпертонічну хворобу ІІ стадії встановлено у 74 (82,22 %) пацієнта ІІ групи 
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спостереження, ГХ ІІІ стадії (наявність атеросклеротичної бляшки) − у 16 

(17,78 %) хворих. 

 

Таблиця 2.1 − Клінічна характеристика груп дослідження, 

Ме (Q25; Q75); (абс./%); M±m 

Показники, 

одиниці 

вимірювання 

Усі обстежені 

n=150 

Група I  

n=60 

Група II 

 n=90 

Розбіж- 

ності між 

групами 

Стать 

(n, %) 

чоловіча 70 (46,67 %) 24 (40,0 %) 46 (51,11 %) χ2 = 1,96 

p = 0,161 жіноча 80 (53,33 %) 36 (60,0 %) 44 (48,89 %) 

Середній вік, 

роки 

56,0 

(50,0; 63,0) 

64,0 

(61,50; 66,0) 

51,0 

(47,0; 55,0)* 

U = 10,36 

р < 0,001 

Вік початку АГ, 

роки 

46,0 

(39,0; 52,0) 

52,0 

(46,50;57,50) 

42,0 

(36,0; 47,0)* 
р < 0,001 

Тривалість 

хвороби, роки 

10,0 

(5,0; 16,0) 

12,50 

(7,50; 18,0) 

7,50 

(4,0; 15,0) * 

U = 2,34 

р = 0,019 

ІМТ, 

кг/м2 

29,4 

(27,20; 32,0) 

29,2 

(27,30; 30,9) 

30,1 

(27,10; 33,20) 

U = 1,41 

р = 0,158 

Паління, (n, %) 22 (14,70 %) 8 (13,30 %) 14 (15,60 %) χ2 = 0,14 

p = 0,706 

Глюкоза, 

ммоль/л 

4,60 

(4,10; 5,32) 

4,75 

(4,0; 5,55) 

4,50 

(4,20; 5,30) 

U = 0,35 

р = 0,723 

ШКФCKD-EPI, 

мл/хв/1,73м2 

77,17±1,97  71,06±2,79  81,53±2,58 *  t= 2,71 

р = 0,008 

Примітки: * – достовірність відмінностей між групами (p < 0,05) 

 

Рівень офісного САТ в ІІ групі склав 153,84 (144,60; 162,40) мм рт. ст., 

величина ДАТ – 94,86 (86,72; 104,58) мм рт. ст. Підвищення АТ 1 ступеню 

встановлено у 44 (48,9 %) хворих II групи, АГ 2 ступеню мали 34 (37,80) 

пацієнта, а 3 ступінь підвищення АТ було зареєстровано у 12 осіб (13,30 %). 

Тривалість АГ склала 7,5 (4,0; 15,0) років в групі хворих середнього віку та 

була достовірно меншою ніж в I групі (p < 0,05 за критерієм Манна - Уїтні). 

Підвищення АТ у хворих ІІ групи вперше було зареєстровано в значно 

молодшому віці - 42,0 (36,0; 47,0) роки (р < 0,001). 
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При проведенні оцінки серцево–судинних факторів ризику встановлено, 

що ІМТ в I групі відповідав надмірній масі тіла і склав 29,2 (27,3; 30,9) кг/ м2. 

Паління тютюну, як фактор ризику виявлено у 8 (13,3 %) хворих в I групі, а 

обтяжену спадковість по ССЗ встановлено у 48 (81,70 %) пацієнтів. Рівень 

глікемії натще склав 4,75 (4,0; 5,55) ммоль/л. Величина швидкості клубочкової 

фільтрації ШКФCKD-EPI склала 71,06±2,79 мл/хв/1,73м2. У II групі ІМТ відповідав 

ожирінню 1 ступеню, склав 30,1 (27,1; 33,2) кг/ м2 і достовірно не відрізнявся від 

аналогічного показника в І групі. Паління тютюну встановлено у 14 (15,6 %) 

хворих в II групі. Обтяжена спадковість по ССЗ виявлена у 79 (87,7 %) пацієнтів 

в II групі. Значимої ризниці за наявністю факторів ризику у пацієнтів ІІ та І групи 

встановлено не було. Рівень глюкози натще склав 4,50 (4,20; 5,30) ммоль/л і 

значно не різнився в порівнянні з І групою. Величина ШКФCKD-EPI склала 

81,53±2,58 мл/хв/1,73м2 і була достовірно вище в порівнянні із хворими І групи 

(р=0,008 за критерієм Ст’юдента). 

Симптоми і ознаки хронічної СН було діагностовано у 47 (78,33 %) 

пацієнтів І та у 42 (46,67 %) пацієнтів ІІ групи, у 13 (21,67 %) осіб І групи і у 48 

(53,33 %) пацієнтів ІІ групи ознаки ХСН були відсутні. 

У 26 (43,33 %) хворих І групи було діагностовано СН І стадії, з них 22 

(36,67 %) хворих мали І функціональний клас і 4 (6,66 %) – ІІ ФК СН. У 21 

(35,0 %) пацієнта в І групі було верифіковано ІІА стадію, серед них 2 (3,33 %) 

хворих характеризувались І ФК та 19 (31,67 %) осіб мали ІІ ФК СН. В групі 

пацієнтів середнього віку серцеву недостатність І стадії мали 30 (33,33 %) хворих 

(29 (32,22 %) – І ФК і 1 (1,11 %) хворий – ІІ ФК СН), а СН ІІА стадії- 12 (13,33 %) 

хворих (4 (4,44 %) пацієнтів мали І ФК і 8 (8,90 %) – ІІ ФК СН). 

За оцінкою серцево – судинного ризику у всіх обстежених хворих з 

урахуванням стадії АГ, рівня АТ, факторів СС ризику, асоційованих з АГ 

уражень органів і коморбідних станів встановлено, що високий додатковий СС 

ризик мали 45 (30,0 %) хворих, високий/дуже високий – 6 (4,0 %) пацієнтів і дуже 

високий рівень ризику 99 (66,0 %) осіб. Згідно стратифікації за категоріями 10 - 

річного ризику серцево – судинної смерті за діаграмою SCORE, яка була 
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розроблена спеціально для хворих на АГ [152], пацієнти розподілились 

наступним чином: 27 (18,0 %) пацієнтів були віднесені до категорії середнього 

ризику кардіоваскулярних подій, 97 (64,67 %) хворих – до категорії високого 

ризику і 26 (17,33 %) – мали дуже високий ризик. 

При стратифікаціі за категорією додаткового СС ризику, в І групі високий 

ризик встановлено у 9 (15,0 %) хворих, і дуже високий ризик – у 51 (85,0 %) 

пацієнта. При оцінці за шкалою SCORE – 5 (8,34 %) пацієнтів мали середній 

ризик фатальних кардіоваскулярних подій, 35 (58,33 %) хворих – були віднесені 

до категорії високого ризику і 20 (33,33 %) – мали дуже високий ризик. Оцінка 

хворих ІІ групи за категорією додаткового СС ризику дозволила встановити, що 

36 (40,0 %) мали високий ризик СС ускладнень, 6 (6,67 %) - високий/дуже 

високий і 48 (53,33 %) – відносились до категорії дуже високого СС ризику. При 

стратифікації пацієнтів за шкалою ризику кардіоваскулярних подій SCORE 

встановили, що 22 (24,44 %) пацієнта відносились до категорії середнього ризику 

кардіоваскулярних подій, 62 (68,89 %) хворих – до категорії високого ризику і 6 

(6,67 %) – було віднесено до групи дуже високого ризику. 

Дізайн роботи було затверджено локальною комісією з питань біоетики 

(протокол засідання № 3 від 22 лютого 2012р.) із висновком про відповідність 

вимогам морально-етичних норм біоетики у відповідності до правил ICH/GCP, 

Хельсінкської декларації прав людини (1964 р.), Конвенції Ради Європи по 

правам людини і біомедицини (1997р.), а також до чинного законодавства 

України. 

Для виконання поставлених задач був розроблений протокол дослідження, 

який включав ІІІ етапи (Рис.2.1). 

І етап. Проводили клініко-лабораторне обстеження, ЕХОКГ, ДМАТ, 

дуплексне й триплексне сканування екстра- та інтракраніальних судин, а також 

додаткові та спеціальні методи дослідження - супрасистолічну артеріографію та 

визначення поліморфізму генів системи РААС. 

Аналіз центрального АТ та пружно-еластичних властивостей артеріальної 

стінки за даними супрасистолічної артеріографії проведено у 48 хворих. 
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Рис.2.1 Дизайн дослідження. 
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Вивчення поліморфізму генів РААС з дослідження поліморфізму I/D гена 

АПФ та А1166 С гена до рецепторів ангіотензину ІІ 1-го типу проводили 72 

хворим. 

Для визначення найвагоміших параметрів добового профілю АТ, які 

негативно впливають на розвиток змін морфо-функціонального стану серця, 

порушення ДФ ЛШ, проведено розподіл обстежених хворих в залежності від 

порушеної або збереженої ДФ ЛШ на підгрупи: I групу розділили на IА - 44 

хворих з ДД ЛШ і IВ – 12 осіб зі збереженою ДФ ЛШ. У підгрупу IА увійшли 20 

чоловіків (45,45 %) та 24 жінки (54,55 %), середній вік в підгрупі склав 64,0 (62,0; 

66,0) роки, рівень середньодобового САТ 147,26 (141,01;157,43) мм рт.ст., рівень 

середньодобового ДАТ 83,87 (77,45; 91,01) мм рт.ст., тривалість АГ 13,50 

(9,0;18,0) років. Підгрупу ІВ склали 5 (41,67 %) чоловіків і 7 (58,33 %) жінок, 

медіана віку 61,50 (61,0; 63,50) років, рівень середньодобового САТ 138,17 

(129,88; 158,00) мм рт.ст., рівень середньодобового ДАТ 79,61 (73,36; 90,26) мм 

рт.ст., тривалість АГ 10,0 (2,0; 20,0) років. У II групі провели стратифікацію 

пацієнтів на IIА та IIВ – в які увійшли 46 хворих із порушеною ДФ ЛШ та 40 

хворих із збереженою ДФ ЛШ. У підгрупу ІІА увійшли 22 (47,83 %) чоловіка і 

24 (52,17 %) жінки, середній вік в підгрупі склав 51,0 (48,0; 55,0) рік, рівень 

САТ24 склав 143,49 (135,71; 157,03) мм рт.ст., рівень ДАТ24 89,70 (83,70; 96,32) 

мм рт.ст., тривалість захворювання 7,0 (5,0; 13,0) років. 

Підгрупу ІІВ склали 23 (57,50 %) чоловіка і 17 (42,50 %) жінок, медіана 

віку 50,0 (47,0; 54,0) років, рівень середньодобового САТ 144,39 (138,98; 154,59) 

мм рт.ст., рівень середньодобового ДАТ 89,34 (80,29; 96,98) мм рт.ст., тривалість 

АГ 7,50 (3,50; 15,50) років. 

У всіх пацієнтів в досліджуваних підгрупах оцінювали не тільки стандартні 

показники, які використовуються при класичному рутинному аналізі ДМАТ, але 

проводили оцінку спеціальних хронобіологічних показників для виявлення 

скритих особливостей добової поведінки АТ та їх взаємозв'язок із змінами 

структурно-функціонального стану серця хворих. 
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ІІ етап. В ході ІІ етапу дослідження через 6 місяців після первинного 

обстеження 25 пацієнтам І групи і 35 хворим ІІ групи було проведено повторне 

клінічне обстеження, ДМАТ та ЕХОКГ з оцінкою впливу антигіпертензивной 

терапії на структурно-функціональний стан серця і особливо на динаміку змін 

діастолічної функції ЛШ. 

Антигіпертензивну терапію призначали з урахуванням індивідульних 

хронобіологічних особливостей добового профілю АТ. Згідно з рекомендаціями 

ЄТГ/ЄТК (2013 р.) у хворих на ГХ II і ІІІ стадії з урахуванням високого і дуже 

високого ризику була обрана комбінована терапія [125]. Використовували 

двокомпонентну або трикомпонентну комбінацію антигіпертензивних 

препаратів в режимі одноразового прийому або двічі на добу. На підставі гіпотези 

K. Kario про існування 2-х типів АГ [157] до терапії блокатором РААС при об’єм-

залежному варіанті другим препаратом додавали тіазидний або петльовий діуретик, 

а при АГ з високою артеріальною ригідністю – антагоніст кальцію. Основу АГТ 

склали ІАПФ або БРА ІІ в поєднанні з антагоністами кальцієвих каналів або/та 

діуретиками. Режим прийому АГП обирали згідно запропонованій K. Kario 

концепції триади ідеального контролю АТ [158]: досягнення не тільки кількісного 

контролю у вигляді цільових рівнів АТ за всі періоди доби, але і якісного контролю 

- нормалізації циркадного ритму та варіабельності АТ. 

Порівняльну оцінку ефективності різних класів антигіпертензивних 

препаратів не здійснювали, так як це не входило в завдання нашого дослідження. 

Оцінку ефективності лікування проводили за результатами ДМАТ по 

досягненню цільового рівня АТ, додатково оцінювали динаміку короткочасних 

коливань АТ (варіабельність АТ в денний та нічний періоди вимірювань), 

характеристик ранкового під'йому АТ (величину і швидкість  РП), 

хронобіологічних характеристик АТ. 

ІІІ етап. Термін спостереження на ІІІ-А етапі склав 48,5 ± 1,6 місяців. 

Проводили реєстрацію частоти первинних кінцевих точок (випадки смерті від 

серцево – судинних причин) і комбінованих вторинних кінцевих точок (випадки 

розвитку ССУ – ГІМ, ГПМК, порушень серцевого ритму). На ІІІ-Б етапі повторне 
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загально-клінічне обстеження, ДМАТ та трансторакальну ехокардіографію було 

проведено 21 хворому І групи і 28 хворим ІІ групи. Проводили оцінку 

гіпотензивної та органопротективної ефективності антигіпертензивної терапії.  

Клінічні характеристики груп суттєво не відрізнялись між собою, що 

свідчить про достатню однорідність обстежених хворих і дозволяло коректно 

порівнювати їх між собою за досліджуваними параметрами, проводити аналіз та 

оцінку динаміки показників добового профілю АТ та структурно–

функціонального стану серця. 

 

2.2. Методи дослідження, використані в роботі 

 

Згідно розробленого протоколу, дослідження хворих включало комплексне 

загально-клінічне обстеження, антропометричне дослідження (ІМТ), обов'язкові 

і додаткові лабораторні і інструментальні методи дослідження згідно з Клінічною 

настановою «Артеріальна гіпертензія» Асоціації кардіологів України (2017 р.) 

[151], і рекомендацій з ведення АГ ЄТК/ЄТГ (2018 р.) [152], Міжнародного 

товариства гіпертензії МТГ (2020 р.) [153]. Всім хворим проводили визначення 

факторів ризику і стратифікацію ССР за шкалою SCORE і діаграмою ризику 

ЄТК/ЄТГ [152]. 

З метою верифікації діагнозу ГХ та ступеню підвищеня АТ всім пацієнтам 

проводили вимірювання офісного АТ та ДМАТ. Для оцінки наявності та ступеню 

обумовлених гіпертензією уражень органів-мішеней хворим проведено 

трансторакальну ЕХОКГ, триплексне сканування екстра- та інтракраніальних 

судин, супрасистолічну артеріографію, визначення рівня ЗХС, ХС-ЛПНЩ, ХС-

ЛПВЩ, глікемії та сироваткового креатиніну з розрахунком величини ШКФ за 

формулою CKD-EPI. Проводили визначення поліморфізму генів РАС. 

Добове моніторування артеріального тиску. Особливості добового 

профілю АТ і хронобіологічні характеристики аналізували за даними ДМАТ за 

допомогою монітору CardioTens («Meditech Ltd», Угорщина). Проводили аналіз 

і оцінку традиційних показників - рівня середньодобового САТ (САТ24) і 
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середньодобового ДАТ (ДАТ24), середній САТ і ДАТ вдень (САТд та ДАТд), 

значення середнього САТ і ДАТ вночі (САТн та ДАТн), рівень середнього САТ 

і ДАТ в ранкові години (спецперіод) (САТсп та ДАТсп), ПАТ за денний, нічний 

періоди і в ранні ранкові години (ПАТд, ПАТн і ПАТсп). В денний період частота 

вимірювань складала кожні 15 хвилин, в нічний час - 30 хвилин. Час нічного і 

денного періодів встановлювали індивідуально для кожного пацієнта, згідно 

щоденника активності, який хворі вели під час моніторування. Обробку та аналіз 

отриманих результатів проводили за допомогою комп'ютерної програми 

Medibase 1.42. В дослідження включали пацієнтів, у яких під час проведення 

ДМАТ було отримано не менше 70 % вимірювань – мінімум 14-ти і більше 

вимірів в денний період та не менше 7 вимірювань в нічний час. 

При проведенні ДМАТ користувалися нормативними значеннями АТ, 

рекомендованими Європейським товариством кардіологів та Міжнародним 

товариством хронобіологів у 2013 році [159] і Європейським товариством 

гіпертензії у 2014 році [63]. Для діагностики АГ пороговим рівнем для АТ вдень 

служили значення <135/85 мм рт. ст. і вночі - <120/70 мм рт.ст. Для оцінки рівня 

ПАТ за даними ДМАТ використовували запропоноване P. Verdecchia в 2013 році 

оптимальне значення < 53 мм рт.ст.[54]. 

Аналізували показники «навантаження тиском» – індекси часу гіпертензії 

(ІЧ) та індекс площі гіпертензії (ІП). Значення ІЧ САТ і ДАТ розраховували як 

відсоток вимірів ≥135 мм рт.ст. й ≥85 мм рт.ст. в денний час та ≥120 мм рт.ст. і 

≥70 мм рт.ст. у нічний час. Величина ІЧ гіпертензії до 25 % відповідала 

нормальному рівню, якщо перевищувала 25 % – відносили до патологічного 

транзиторного підвищення АТ. Стабільну АГ діагностували якщо ІЧ 

перевищував 50 % в денний і/або нічний час. Величину ІП гіпертензії САТ і ДАТ 

розраховували як площу фігури, обмеженої зверху кривою підвищеного АТ, а 

знизу – межею нормальних значень САТ і ДАТ в денний і нічний час. Стійкому 

підвищенню АТ відповідав ІП рівний або вищий ніж 50 мм рт. ст. × год, 

значення індекса площі гіпертензії АТ ≥15 − <50 мм рт. ст. × год вважали 

транзиторним підвищенням АТ. 
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Окрім стандартних показників навантаження вивчали і оцінювали також 

подвійний добуток, який розраховували за формулою: 

 

ПД = 
100

ЧССАТ   (2.1) 

 

Цей показник відображує навантаження на серцево- судинну систему за 

різні періоди доби. Орієнтовно припустимим нормативним рівнем для даного 

показника враховували < 11000 мм рт.ст. уд/хв. 

Добовий (циркадний ритм) АТ оцінювали за ступенем нічного зниження 

(СНЗ) САТ, ДАТ і ПАТ. Виділяли чотири типи добових ритмів АТ: при СНЗ 10-

20 % - нормальне нічне зниження АТ («dippers»), при СНЗ 0-10 % - недостатнє 

зниження АТ вночі («non-dippers»), при СНЗ СНЗ >20 % - діагностували 

надмірне зниження АТ вночі («over-dippers»), а коли СНЗ <0 % - значне 

підвищення АТ вночі («night-pickers»). 

Аналіз варіабельності (ВАР) АТ проводили за стандартним відхиленням 

(SD) від середніх значень АТ вдень і вночі по САТ (ВАР САТд, ВАР САТн) і 

ДАТ (ВАР ДАТд, ВАР ДАТн). Для виключення впливу циркадного ритма АТ на 

короткострокові коливання АТ визначали «чистий індекс варіабельності» АТ, 

використання якого запропонував H.Schachinger в 1989 р. Підвищеною вважали 

ВАР САТ і ДАТ, значення якої перевищували 11,9 мм рт.ст. в активний період і 

9,5 мм рт.ст. в нічний період вимірювань [161]. 

Для аналізу особливостей поведінки АТ в ранній ранковий період, 

розраховували величину (ВРП), швидкість ранкового підйому (ШРП) АТ, індекс 

«неблагополуччя» ранкових годин (ІН). 

Нормативні значення для ВРП САТ у пацієнтів похилого та середнього 

віку використовували окремі [162]. Величину ранкового підйому САТ вважали 

підвищеною при перевищенні 55 мм рт. ст. у хворих похилого віку і 37 мм рт. ст. 

у хворих середнього віку. Для ВРП ДАТ це значення не повинно було бути вище 

36 мм рт. ст. [162]. Величину швидкості ранкового підйому АТ оцінювали як 
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підвищену при значеннях САТ > 10 мм рт. ст./год і ДАТ > 6 мм рт. ст./год. Індекс 

«неблагополуччя» ранкових годин, або потрійний добуток дозволяє додатково 

оцінювати сумарний вплив в ранкові години таких несприятливих факторів як 

швидкість ранкового під'йому АТ, підвищений рівень АТ і частоту серцевих 

скорочень. 

 

ІН = АТ   ЧСС   ШРП АТ (2.2) 

 

Хронобіологічні особливості АТ за результатами ДМАТ визначали за 

наступними параметрами: індекс переважання гіпертензії (ІПГ); індекс 

рівномірності (ІР) гіпертензії; синхронність СНЗ САТ та СНЗ ДАТ; також 

оцінювали короткострокову варіабельність АТ за аналізом динамічних 

характеристик варіабельності АТ. 

За величиною ІПГ визначалася систоло-діастолічна АГ, якщо різниця між 

ІП САТ і ІП ДАТ не перевищувала 150 мм рт.ст./ч. В разі перевищення 150 мм 

рт.ст./ ч. - діагностували перевагу систолічної або діастолічної АГ в залежності 

від того, який індекс площі був більше. 

 

ІПГ д = ІП САТ д - ІП ДАТ д. (2.3)        ІПГ н = ІП САТ н - ІП ДАТ н. (2.4) 

 

Рівноімірність розподілу підвищення рівня АТ вдень та вночі визначали за 

ІР: 

 

ІР= ІП САТ д – ІП САТ н (2.5)                 ІР= ІП ДАТ д – ІП ДАТ н. (2.6) 

 

Якщо ІР був близький до нуля (від - 100 до 100 мм рт.ст./ч.) - діагностували 

рівномірну протягом доби денно-нічну АГ. У випадку коли ІР мав позитивне 

значення, що перевищувало 100 мм рт.ст./ч. - переважала денна АГ, при 

негативних показниках менше -100 мм рт.ст./ч. - домінувала нічна АГ. 

Оцінка динамічних властивостей короткострокових коливань АТ. 
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Сучасні інформаційні технології автоматизованої обробки медичних даних 

дозволяють проводити дослідження невідомих, прихованих хронобіологічних 

закономірностей поведінки АТ в часі. Для вивчення й оцінки динамічних 

характеристик варіабельності АТ була використана інформаційна технологія 

обробки даних ДМАТ «NeuroModelDBPM» [163], яка дозволяє за рахунок 

спільного використання поліноміальних сплайнів, Марковських процесів і 

штучних нейронних мереж принципово по новому оцінювати варіабельність АТ 

з урахуванням її динамічних властивостей. 

Для підвищення точності подання добового профілю показників АТ і ЧСС 

до даних ДМАТ були застосовані поліноміальні сплайни. Це дозволило 

дискретні виміри призвести до безперервного подання показників САТ, ДАТ і 

ЧСС. За результатами ДМАТ кожного пацієнта були сформовані масиви даних 

(окремо по САТ і ДАТ), де кожне вимірювання АТ відповідало певному номеру 

стану (Таб. 2.2). 

 

Таблиця 2.2 − Розподіл рівнів САТ і ДАТ за станами 

№ стана Характеристика рівня АТ САТ, мм рт.ст. ДАТ, мм рт.ст 

0 знижене до 109 до 69 

1 оптимальне 110 – 119 70 – 79 

2 нормальне 120 – 129 80 – 84 

3 підвищене 130 – 139 85 – 89 

4 АГ 1 ступень 140 – 159 90 – 99 

5 АГ 2 ступень 160 – 179 100 – 109 

6 АГ 3 ступень 180 і вище 110 і вище 

 

Прогнозування змін стану АТ було проведено за імовірнісної моделі на 

основі безперервної в часі і дискретної у просторі станів однорідного 

Марковського ланцюга, оскільки раніше було показано, що використання 

моделей безперервних Марковських процесів у порівнянні з дискретними 

моделями дозволяє значно точніше описати поведінку досліджуваної системи і 

надає можливість не тільки знайти ймовірності перебування системи в певному 

стані, а й відстежувати динаміку зміни ймовірностей з плином часу. Відповідно 
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до градації рівнів АТ і номерів стану для первинних показників ДМАТ 

формуються графи процесу змін САТ або ДАТ (Рис. 2.2). 

 

Рис. 2.2 Процес зміни систолічного АТ у часі [163] 

Визначальними характеристиками процесу варіабельності АТ є функції 

інтенсивності ( ),k l t переходу зі стану в стан, а також - ( )kP t  імовірність 

знаходження процесу в певному стані. Таким чином, процес варіабельності АТ 

можна класифікувати як одновимірний Марківський ланцюг з безперервним 

часом і певною кількістю станів, які аналізуються на вибраному часовому 

інтервалі (Рис. 2.2). Для визначення оцінок функцій інтенсивності формувались 

масиви, що характеризують, відповідно, проміжки часу, протягом яких процес 

перебував у одному стані, і після закінчення яких переходив у інший стан.  

Таким чином, в результаті моделювання процесу ДМАТ для кожного з 

пацієнтів окремо був отриманий набір з 12 параметрів, що містить для моделей 

показників (САТ і ДАТ) постійні оцінки функцій інтенсивності, які і складають 

набір нових показників ДМАТ. Моделювання процесу безперервної зміни АТ на 

основі ланцюгів Маркова та визначення оцінок функцій інтенсивності зміни 

рівня АТ дозволяє оцінювати якісні і кількісні властивості варіабельності АТ, 

динаміку змін АТ у часі, тобто швидкість зміни рівня АТ і час його перебування 

в певному стані, кількість випадків і рівень перепадів тиску, їх тривалість. 

Одним із сучасних напрямків аналізу даних і рішення задач кластерного 

аналізу, стиснення і класифікації несистематизованої інформації, яка має велику 

розмірність, є використання технології штучних нейронних мереж. Результати 

роботи нейронної мережі у вигляді номера кластера відповідно до динамічних 

характеристик короткострокових змін АТ, надають фахівцю для проведення 

порівняльного аналізу отриманих кластерів відповідно до стандартних 
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показників ДМАТ і індексу варіабельності АТ, з метою визначення тяжкості 

перебігу АГ. 

Ехокардіографія. Оцінку структурно – функціонального стану серця, 

проводили за допомогою трансторакальної ехокардіографії (ЕхоКГ) (Апарат 

УЗД Philips HD 7 Diagnostic Ultrasound System), імпульсно-хвильової 

допплерографії з визначенням переднезаднього розміру лівого передсердя (ЛП), 

кінцевого діастолічного (КДР) і систолічного (КСР) розміру лівого (ЛШ) та 

правого шлуночка (ПШ), кінцевого систолічного об’єму (КСО) та діастолічного 

об’єму (КДО) ЛШ, товщини міжшлуночкової перегородки (ТМШПд) і задньої 

стінки ЛШ в діастолу (ТЗСЛШд). Розраховували масу міокарда ЛШ (ММЛШ) за 

формулою Американського ехокардіографічного товариства 2015р. [164]. Для 

оцінки гіпертрофії ЛШ розраховували індекс маси міокарда (ІММЛШ) як 

співвідношення ММЛШ до площі поверхні тіла в м2. Наявність ГЛШ 

діагностували при значенні ІММЛШ >115 г/м2 у чоловіків і >95 г/м2 у жінок. У 

пацієнтів з надлишковою масою тіла та ожирінням, використовували поправку 

на зріст, зведений у ступінь 2,7 (ІММЛШ/р2,7), ГЛШ встановлювали при 

ІММЛШ/р2,7  >50 г/м2,7 у чоловіків і >47 г/м2,7 у жінок [152]. Оцінку типу 

ремоделювання ЛШ проводили згідно рекомендацій [164]. 

Показником післянавантаження, який відображає адекватність 

навантаження ступеню розвитку ГЛШ є внутриміокардіальна напруга (ВМН). 

Згідно значенню ВМН виділяли нормостресову (150-330 × 103дін/см2), 

гіперстресову (> 330 × 103дін / см2) і низькостресову (<150 × 103дін / см2) ГЛШ. 

Оцінювали фракцію викиду лівого шлуночка (ФВ ЛШ), ударний об’єм 

(УО), загальний периферичний опір судин (ЗПОС). 

Діастолічну функцію ЛШ визначали за параметрами трансмітрального 

кровотоку - максимальна швидкость раннього (пік Е) та пізнього (пік А) 

наповнення, співвідношення Е/А, час ізоволюметричного розслаблення (Тізр). 

Діастолічна функція оцінювалася по співвідношенню Е/А, значення менш 1,0 

вважали ознакою її порушення. При аналізі показників ДФ ЛШ як нормативні 
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параметри були використані референтні значення згідно віку пацієнтів [165], 

[166]. 

Ультразвукове дослідження екстра- та інтракраніальних артерій. 

Згідно рекомендацій з ведення АГ ЄТК/ЄТГ (2018 р.) товщина комплексу 

інтима-медіа (КІМ) на рівні загальної сонної артерії (ЗСА) відбиває насамперед 

гіпертрофію медії і використовується як маркер патологічного ремоделювання 

сонних артерій яке є найбільш раннім проявом гіпертензивного ураження 

судинної стінки і використовуються для визначення ризику ССУ [152]. 

Патологічною вважається збільшення товщини КІМ більш ніж 0,9 мм, але 

нормативні порогові значення залежать від віку пацієнтів. Потовщення КІМ на 

рівні біфуркації сонних артерій відображує здебільшого атеросклеротичне 

ураження судин. Критерієм атеросклеротичної бляшки, згідно існуючим 

рекомендаціям, вважали локальне потовщення, яке принаймні на 50 % більше 

ніж оточуюча судинна стінка, або ділянка судинної стінки с товщиною КІМ ≥ 1,5 

мм, яка виступає в просвіт судини [167]. Наявність атеросклеротичної бляшки із 

стенозом ≥ 50 % оцінювали як критерій ІІІ стадії ГХ. 

Дуплексне і триплексне сканування сонних артерій у В-режимі було 

проведено у 74 пацієнтів. за стандартною методикою [167] (Апарат УЗД “Philips 

Envisor”). 

Дослідження параметрів жорсткості судинної стінки. Оцінку пружно-

еластичних властивостей судинної стінки проводили за допомогою 

осцилометричного приладу Arteriograph (Tensiomed, Угорщина), з 

використанням методу супрасистолічної сфігмографії. Вимірювали офісні 

значення САТ, ДАТ і ПАТ, частоту серцевих скорочень (ЧСС), оцінювали рівень 

ЦСАТ, ЦПАТ, швидкості розповсюдження пульсової хвили (ШРПХ) в аорті, час 

відображеної пульсової хвилі (RT) , індекс аугментації в аорті (AIx ao) і на 

плечовій артерії (AIx br) та гомілково-плечовий індекс (ГПІ). Показник RT 

більше 124 мсек відповідав нормі. Величину AIx ao вважали нормальною при 

значенні менше 33 %, а AIx br – при значенні нижче -33 %. Нормативні порогові 
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величини для ЦСАТ і ампліфікаційного АТ визначали індивідуально в 

залежності від віку, статі та рівня АТ [168]. 

Визначали індекси SAI і DAI. Показник SAI - систолічний індекс площі 

серцевого циклу, відповідає систолі серця, повинен бути менш 50 %, DAI - 

діастолічний індекс площі серцевого циклу, в стані спокою і при нормальній 

частоті серцевих скорочень DAI в нормі понад 50 %. Діастолічна площа під 

кривою пульсової хвилі (DRA) – комплексний параметр, що описує 

інтенсивність хвилі відображення і тривалість діастоли, відповідає часу 

діастолічного розслаблення серця та асоціюється зі ступенем коронарної 

перфузії, нормальним вважається при значення >40 [169]. 

Для оцінки рівня ШРПХ використовували одночасно 2 діагностичних 

порогових значення. Згідно рекомендацій по веденню пацієнтів з АГ ЄТК/ЄТГ 

2018 р., патологічним вважали підвищення величини ШРПХ ≥10 м/с [152], що є 

критерієм обумовленого гіпертензією ураження артеріальної стінки як органу – 

мішені. Також визначали та оцінювали індивідуальний поріг ШРПХ в залежності 

від віку і ступеня АГ (Arterial Stiffness 'Collaboration, 2010) [170]. Якщо величина 

ШРПХ перевищувала індивідуальний діагностичний поріг, це вважалося 

критерієм підвищеної жорсткості артеріальної стніки 

Визначення поліморфізму І/Dгену АПФ і ділянки А1166С гена АТ1 

рецепторів ангіотензину II. 

Молекулярно-генетична діагностика поліморфізму гена АПФ 

проводилася методом полімеразної ланцюгової реакції, ДНК виділяли з 

лейкоцитів периферичної крові стандартним методом за допомогою тест-

системи «ДНК-сорб-В». Для ампліфікації фрагментів гена АПФ 

використовували олігонуклеотидні праймери, специфічні до аллелей АПФ. Для 

гена АТ1 рецепторів ангіотензину ІІ в подальшому проводили рестрикцию 

продуктів полімеразної ланцюгової реакції ендонуклеази. 

 

2.3 Методи статистичної обробки результатів дослідження 
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Статистична обробка результатів дослідження проводилася  за допомогою 

Excel-2010, програмного продукту STATISTICA 6.1 (StatSoftInc., серійний № 

AGAR909E415822FA) та MedCalc Version 16.4.3, наявного у відкритому доступі 

на офіційному сайті розробника https://www.medcalc.org/download.php. Для 

статистичного аналізу матеріалу використовувалися відповідні до отриманих 

даних та завдань дослідження методи математико-статистичного аналізу. 

Репрезентативність вибіркової сукупності дослідження забезпечувалась 

типологічними властивостями вибірки, що відповідали поставленій меті і 

завданням та розрахунком необхідної кількості спостережень. Розрахунок 

мінімальної необхідної кількості  досліджень проводився за формулою Bland M. 

(2000) для оцінки частоти одного явища, у нашому випадку поширеності 

серцевої недостатності зі збереженою систолічною функцією серця. 

Для розрахунку використовувалася інформація щодо розповсюдженості 

серцевої недостатності із збереженою фракцією викиду ЛШ, зокрема діапазон 

від 40 до 71 % та середнє значення – 54 %. Отже передбачувана частота явища 

складає 54 % (р=0,54), необхідна ширина 95 % довірчого інтервалу складає 0,16 

або16 % (тобто +/- 8 % або від 38 % до 70 %, що кореспондується з 

літературними даними). 

Підставляючи у формулу встановлені значення, отримуємо: 

=
15,4×0,54×(1−0,54)

 0,162
= 149,4 ≈ 150  осіб. 

Тобто, для отримання 95 % довірчого інтервалу в +/- 8 % навколо 

поширеності діастолічної серцевої недостатності в 54 % була потрібна вибірка з 

150 осіб, яка й була залучена у дослідження. 

Перевірка кількісних ознак на нормальність розподілу проводилася за 

критеріями Колмогорова-Смірнова (D) з виправленням Ліллєфорса і Шапіро-

Уілка (SW-W). Для переважаючої більшості результатів клініко-демографічних 

характеристик, ДМАТ, ЕхоКГ, артеріографії та лабораторних показників 

спостерігався асиметричний розподіл кількісних ознак, оскільки р<0,05, що 

дозволило відкинути нульову гіпотезу щодо розподілу за нормальним законом. 

https://www.medcalc.org/download.php
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Враховуючи це, для описання цетральної тенденції ознак використовувалася 

медіана (Me) та інтерквартильний розмах, що складає 50 % значень ознак 

вибірки (25 % і 75 % процентилі), а оцінка достовірностей відмінностей 

проводилася за непараметричними критеріями. 

Оцінка достовірності різниці середніх для кількісних ознак з нормальним 

розподілом за критерієм Стьюдента (t), критерієм Фішера (F); оцінка 

достовірності різниці середніх для кількісних ознак з асиметричним розподілом 

за критерієм Манна-Уїтні (U) для непов’язаних вибірок та критерієм Вілкоксона 

(W) для пов'язаних вибірок; вірогідність різниці відносних показників з 

використанням критерію Хі-квадрат (χ2) Пірсона, в тому числі з поправкою 

Йейтса при значеннях показника, близьких до 0 або 100. 

Проводився кореляційний аналіз з розрахунком коефіцієнтів рангової 

кореляції Спірмена (ρ), лінійної кореляції Пірсона (r). Для оцінки асоціації між 

якісними змінними застосовували V-критерій Крамера (Cramer's V) та критерій 

Хі-квадрат (χ2) Пірсона. 

Основні статистичні характеристики, що приводяться в представлених 

таблицях та діаграмах, включають: кількість спостережень (n), середню 

арифметичну (M), стандартне відхилення (SD), похибку середньої величини (m), 

довірчий інтервал (95 % ДІ); медіану (Ме), інтерквартильний розмах 25-й і 75-й 

процентилі  (верхній і нижній квартилі); відносні величини (Р), середню похибку 

відносної величини (mР), рівень статистичної значущості (р). 

За результатами довготривалого спостереження оцінювали виживаність 

хворих без серцево-судинних ускладнень (аналіз строку настання серцево-

судинних ускладнень або летальних випадків) та аналізували за методом 

Каплана-Майєра, достовірність між кривими виживаності проводили за лог-ранк 

тестом (log-rank test). 

Критичне значення рівня статистичної значущості (p) приймалося рівним 

0,05 (р ≤ 0,05). Коли досягнуті рівні значущості використовуваних статистичних 

критеріїв мали значення p > 0,05, то приймалася відповідна нульова гіпотеза, і 

навпаки [171, 172, 173].  
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНО–ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СЕРЦЯ 

У ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ В ЗАЛЕЖНОСТІ 

ВІД ВІКУ І НАЯВНОСТІ ПОРУШЕНОЇ ДІАСТОЛІЧНОЇ ФУНКЦІЇЇ 

ЛІВОГО ШЛУНОЧКУ 

 

Для визначення особливостей структурно-функціонального стану серця, 

типів ремоделювання та оцінки систолічної  та діастолічної функції ЛШ у хворих 

з АГ в залежності від віку було проведено трансторакальну ЕХОКГ (Табл. 3.1). 

Показники структурного стану ЛШ - КДР, КСР, КДО, КСО ЛШ та величина 

розміру ЛП в І та ІІ групах відповідали нормативним величинам та по групах 

достовірно не відрізнялись (p > 0,05). У пацієнтів середнього віку величина КДР 

правого шлуночка (ПШ) (2,40 (2,10; 2,70) см) була в межах встановленої норми, 

але вірогідно перевищувала це значення у хворих похилого віку (2,20 (1,80; 2,60) 

см) (p < 0,05 за критерієм Манна - Уїтні). Було зареєстровано збільшення 

величин ТЗС ЛШ і ТМШП як в I групі (1,0 (0,97; 1,25) і 1,44 (1,30; 1,60) см) так і 

в II групі (1,10 (1,0; 1,20) і 1,40 (1,30; 1,52) см), що перевищували нормативні 

значення, але між собою достовірно не відрізнялися (p > 0,05). 

Величина ММЛШ перевищувала нормативні значення в обох групах 

хворих, але достовірної різниці між ними встановлено не було. За величиною 

ІММЛШ групи також істотно не відрізнялись (Табл.3.1). Гіпертрофію лівого 

шлуночка встановлено у переважаючої більшості, як у хворих першої (73,21 %), 

так і другої групи (63,95 %). Згідно останнім рекомендаціям з діагностики і 

лікування хворих на АГ Європейського товариства кардіологів, найбільш 

чутливим показником для виявлення ГЛШ є ІММЛШ індексований до зросту, 

зведеного у ступінь 2,7. Після аналізу наявності ГЛШ згідно вказаного 

показника, були отримані наступні результати. Кількість хворих, у яких було 

виявлено ГЛШ, збільшилась у І групі до 76,79 %, а у ІІ - до 66,28 %, встановлена 

розбіжність не була достовірною (p > 0,05 за критерієм Хі-квадрат Пірсона). 

 



77 
 

Таблиця 3.1 − Показники структурно-функціонального стану серця в 

групах дослідження, Ме (Q 2 5 ; Q75) 

Показники, одиниці 

вимірювання 

Група I 

(n=56) 

Група II 

(n=86) 

КСР ЛШ, см 2,90 (2,60; 3,10) 2,85 (2,60; 3,19) 

КДР ЛШ, см 4,70 (4,50; 5,10) 4,80 (4,40; 5,10) 

ТЗС ЛШ, см 1,0 (0,97; 1,25) 1,10 (1,0; 1,20) 

ТМШП, см 1,44 (1,30; 1,60) 1,40 (1,30; 1,52) 

КСО ЛШ, мл 32,21 (24,61; 37,92) 30,88 (24,61; 40,65) 

КДО ЛШ, мл 102,36 (92,45; 123,81) 107,52 (87,69; 123,81) 

Розмір ЛП, см 3,55 (3,30; 3,80) 3,70 (3,30; 4,0) 

КДР ПШ, см 2,20 (1,80; 2,60) * 2,40 (2,10; 2,70)  

ММЛШ, г 227,52 (186,69; 283,55) 228,36 (187,04; 272,01) 

ІММЛШ, г/м2 112,94 (102,08; 138,79) 115,04 (97,82; 131,02) 

ІММЛШ/зріст2,7, г/м2,7 55,77 (49,04; 65,90) 52,4 (47,76; 64,19) 

ВТС ЛШ 0,43 (0,39; 0,54) 0,45 (0,40; 0,52) 

УО, мл 72,63 (65,18; 84,81) 71,85 (63,08; 85,37) 

ЗПОС 1,62 (1,37; 1,93) 1,66 (1,41; 1,88) 

ВМН×103дін/см2 196,52 (177,14; 215,22) # 218,72 (192,03; 240,39) 

Індекс ВМН×103дін/см2 164,68 (148,25; 179,46) # 182,88 (160,11; 201,19) 

ФВ, % 69,51 (63,86; 75,96) 70,40 (64,99; 75,73) 

АК діаметр кільця, см 3,10 (2,88; 3,33) 3,10 (2,80; 3,30) 

АК систолічне 

розходження стулок, см 

1,90 (1,73; 2,10) * 2,0 (1,88; 2,20) 

V потоку на AK, м/с 97,0 (82,0; 120,0) 96,0 (85,0; 105,0) 

Градієнт тиску на аорті 4,0 (3,0; 5,0) 4,0 (3,0; 4,0) 

Примітки: 

1. *– достовірність відмінностей між групами (p < 0,05); 

2. # – достовірність відмінностей між групами (p < 0,01); 

3. АК – аортальний клапан, ТК – тристулковий клапан. 

 

 

Рівень ВМН у хворих в II групі був достовірно вищий на 22,2 103дін/см2 

ніж у пацієнтів I групи (p < 0,01) за критерієм Манна - Уїтні). 

Значення ВТС ЛШ перевищувало нормативну величину у хворих обох 

груп (0,43 (0,39; 0,54) і 0,45 (0,40; 0,52) відповідно по групах), але достовірно між 

групами не відрізнялось (p > 0,05). 
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При проведені оцінки хворих за типом ремоделювання лівого шлуночка 

розбіжностей між групами дослідження не виявлено. В I групі зареєстровано 

нормальну геометрію ЛШ у 12 (21,43 %) хворих, концентричне ремоделювання 

ЛШ – у 5 (8,93 %) пацієнтів, концентричну гіпертрофію ЛШ мали 28 (50,0 %), а 

ексцентричну гіпертрофію ЛШ - 11 (19,64 %) хворих. В II групі хворі за типом 

ремоделювання ЛШ розподілилися наступним чином: нормальну геометрію ЛШ 

встановлено у 14 (16,28 %) пацієнтів, концентричне ремоделювання ЛШ - у 17 

(19,77 %), концентричну гіпертрофію ЛШ мали 37 (43,02 %) хворих та 

ексцентричну гіпертрофію ЛШ - 18 (20,93 %) пацієнтів. 

Виявлено достовірно значиме (p < 0,05) зменшення величини систолічного 

розходження стулок аортального клапану в групі хворих похилого віку (1,90 

(1,73; 2,10) см) в порівнянні з пацієнтами середнього віку (2,0 (1,88; 2,20) см) 

(p < 0,05 за критерієм Манна-Уїтні). Величина ФВ ЛШ відповідала нормативним 

значенням в І і ІІ групах, та за групами вірогідно не різнилась. Проведено аналіз 

показників діастолічної функції ЛШ (Табл.3.2) за результатами 

ехокардіографічного дослідження. 

У групах хворих похилого та середнього віку були встановлено, що у 

пацієнтів I групи швидкість пізнього діастолічного наповнення (пік А) була 

достовірно вища (82,0 (75,0; 92,5) м/сек) ніж у хворих в II групі (69,0 (61,0; 81,0) 

м/сек) (p < 0,01 за критерієм Манна-Уїтні). 

 

Таблиця 3.2 − Показникі діастолічної функції лівого шлуночка в групах 

дослідження, Ме (Q 2 5 ; Q75) 

Показники, одиниці 

вимірювання 

Група I 

(n=56) 

Група II 

(n=86) 

Tізр 85,0 (75,0; 94,0) 102,50 (87,0; 123,0) 

Пік Е, м/с 66,50 (58,50; 77,0) 71,0 (61,0; 80,0) 

Пік А, м/с 82,0 (75,0; 92,50) * 69,0 (61,0; 81,0) 

Градієнт тиску піку Е 2,0 (1,0; 2,0) * 2,0 (2,0; 3,0) 

Градієнт тиску піку А 2,0 (2,0; 3,0) 2,0 (2,0; 3,0) 

Е/А 0,78 (0,71; 0,84) * 0,89 (0,77; 1,25) 

Примітки: *– достовірність відмінностей між групами (p < 0,05) 
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Було виявлено зниження значення індексу Е/А нижче нормативної 

величини у пацієнтів як в I групі (0,78 (0,71; 0,84)) так і в II групі (0,89 (0,77; 

1,25)). Також встановлено, що співвідношення Е/А у хворих I групи було значно 

менше (p < 0,05 за критерієм Манна-Уїтні) ніж в II групі. 

При оцінці наявності порушення діастолічної функції ЛШ у групах 

дослідження тільки у 12 (21,43 %) хворих в I групі було встановлено нормальну/ 

псевдонормальну діастолічну функцію ЛШ, в той час як в II групі 40 (46,51 %) 

хворих мали нормальну/ псевдонормальну діастолічну функцію ЛШ (p < 0,05 за 

критерієм Хі-квадрат Пірсона) (Табл.3.3). 

 

Таблиця 3.3 − Характеристика груп дослідження за типом порушення 

діастолічної дисфункції лівого шлуночка, (абс./%) 

Показники n (%) 
Група I 

n = 56 

Група II 

n = 86 

Розбіжності 

між групами 

нормальна/ псевдонормальна 

діастолічна функція ЛШ 
12 (21,43 %) 40 (46,51 %)* 

χ2=9,194 

р=0,003 
діастолічна дисфункція ЛШ 44 (78,57 %) 46 (53,49 %)* 

Примітки: *- достовірність відмінностей між групами (p < 0,01). 

 

У більшості пацієнтів I групи було виявлено порушену діастолічну 

функцію ЛШ (44 (78,57 %)), що достовірно (p < 0,01 за критерієм Хі-квадрат 

Пірсона) перевищувало частину пацієнтів з діастолічною дисфункцією ЛШ (46 

(53,49 %) хворих) в II групі. 

Для встановлення взаємозв’язку між тривалістю АГ, ІМТ та змінами 

морфо-функціонального стану серця був проведений кореляційний аналіз. В I 

групі встановлено прямий зв'язок середньої сили між віком хворих і градієнтом 

тиску (r = +0,30; p < 0,05) та швидкістю потока на аортальному клапані 

(r = +0,30; p < 0,05). Більша тривалість АГ у хворих I групи була пов΄язана із 

зменшенням величини систолічного розходження стулок аортального клапану 
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(r = -0,27; p<0,05), та асоціювалась з підвищенням градієнта тиску (r = +0,33; 

p < 0,05) та швидкості потока (r = +0,37; p < 0,05) на аортальному клапані. 

На відміну від хворих I групи в II групі встановлено, що тривалість АГ 

корелювала зі збільшенням піку А (r = +0,25; p < 0,05), виявлений прямий 

кореляційний взаємозв'язок з КСР та КСО ЛШ (r = +0,24 та r = +0,24; p < 0,05). 

Збільшення тривалості АГ пов'язано із зменшенням ФВ ЛШ (r = -0,22; p <0 ,05). 

Зростання ІМТ асоціювалось з підвищенням розміру ЛП (r = +0,44; p < 0,05), 

КДР та КДО ЛШ (r = +0,28 та r = +0,28; p < 0,05), а також зі збільшенням КСР та 

КСО ЛШ (r = +0,24 та r = +0,24; p < 0,05). 

Отримані результати аналізу особливостей структурно-функціонального 

стану серця у хворих з АГ в залежності від віку, свідчать про важливисть 

визначення порушеннь діастолічної функції ЛШ. В звязку з чим, було проведено 

розподіл всіх обстежених хворих в залежності від порушеної або збереженої 

діастолічної функції ЛШ на підгрупи: I групу розділили на IА - 44 хворих з 

діастолічною дисфункцією ЛШ і IВ – 12 осіб зі збереженою діастолічною 

функцією ЛШ. II групу розділили на IIА та IIВ – в які увійшли 46 та 40 хворих, 

відповідно. 

При розподілі хворих на підгрупи в залежності від наявності порушення 

діастолічної функції ЛШ встановлено, що у хворих ІА і ІВ підгруп значення КСР 

(2,81 (2,53; 3,10) і 3,03 (2,72; 3,26) см), КДР (4,70 (4,49; 5,10) і 4,80 (4,64; 5,10) 

см), КСО (29,81 (22,30; 37,92) і 35,72 (27,55; 42,86) мл) та КДО (102,36 (91,73; 

123,81) і 107,52 (99,09;123,88) мл) не перевищували нормативні величини і були 

співставні. В той же час у пацієнтів ІІА підгрупі КДР (4,67 (4,30; 5,00) см) і КДО 

(100,85 (83,07; 118,24) мл) ЛШ були достовірно менше ніж в ІІВ підгрупи (4,90 

(4,55; 5,15) см і 112,81 (94,89; 126,66) мл) (p < 0,05). У пацієнтів ІА підгрупи 

розмір ЛП (3,67 (3,15; 4,00) см) був достовірно менше на 0,24 см ніж в ІІВ 

підгрупі - 3,74 (3,55; 3,95) см (p < 0,05). 

Величина ТМШП у пацієнтів ІА (1,49 (1,30; 1,60) см) підгрупи була 

максимальна в порівнянні із ІВ (1,31 (1,13; 1,53) см), ІІА (1,40 (1,30; 1,54) см) та 

ІІВ (1,41 (1,29; 1,50) см) підгрупами, але різниця була недостовірна. Величина 
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ВТС була більше нормативного значення у всіх підгрупах: 0,43 (0,39; 0,53) в ІА, 

0,48 (0,38; 0,54) і ІВ підгрупах, а у пацієнтів ІІА підгрупи −  0,47 (0,41; 0,55) 

вірогідно перевищувало аналогічний показник у хворих ІІВ підгрупи − 0,43 

(0,39; 0,48) (p < 0,05). Встановлено, що величина діаметру кільця аортального 

клапану у хворих ІІА підгрупи була достовірно більше на 0,20 см ніж у пацієнтів 

ІІВ підгрупи (p < 0,01). Значення ІММЛШ по підгрупах достовірно не 

відрізнялось і склало у ІА підгрупі 112,94 (103,28; 138,79) г/м2, в ІВ - 113,33 

(98,23; 143,15) г/м2, та 114,11 (94,10; 128,92) та 115,33 (98,33; 132,15) г/м2 у ІІА 

та ІІВ підгрупах відповідно. Фракція викиду ЛШ у пацієнтів всіх підгруп була 

збереженою, вірогідно за підгрупами не різнилась і становила в ІА підгрупі 71,66 

(63,17; 76,55) %, в ІВ  − 66,69 (64,57; 71,51)  %, 70,43 (64,99; 73,71) % в ІІА та 

70,40 (64,97; 76,09) % та в ІІВ підгрупах. 

Величина Tізр ЛШ у пацієнтів ІА підгрупи була достовірно більшою на 

24,28 мс ніж в ІВ (p < 0,05). У ІІА підгрупі значення Tізр було вірогідно вище на 

16,50 мс ніж в ІІВ (p < 0,01) (Табл.3.4). 

 

Таблиця 3.4 − Показники діастолічної функції лівого шлуночка в підгрупах 

із збереженою та порушеною діастолічною функцією ЛШ, Ме (Q 2 5 ; Q75) 

 Група І Група ІІ 

Показники, 

одиниці 

вимірювання 

Підгрупа 

IА (n=44) 

Підгрупа 

IВ (n=12) 

Підгрупа IIА 

(n=46) 

Підгрупа IIВ 

(n=40) 

Tізр, мс 89,28 (80,00; 

94,00) 

65,00 (60,00; 

70,00) * 

85,00 (85,00; 

90,00) 

68,50 (65,00; 

80,00) *† 

пік Е, м/с 
63,00 (55,00; 

71,00) 

85,00 (78,00; 

93,00) * 

61,00 (51,00; 

70,00) $  

78,00 (71,00; 

88,50) *† 

пік А, м/с 
83,00 (76,00; 

95,00) 

68,00 (53,00; 

78,00)  

79,00 (69,00; 

87,00) *  

59,00 (51,00; 

64,00) *† 

Е/А 
0,74 (0,71; 

0,83) 

1,29 (1,23; 

1,57) ** 

0,79 (0,71; 

0,84) 

1,34 (1,19; 

1,51) *† 

Примітки: 

1. *– достовірність відмінностей з ІА підгрупою (p < 0,05); 

2. $ – достовірність відмінностей з ІВ підгрупою (p < 0,01); 

3. † – достовірність відмінностей з ІІА підгрупою (p < 0,01) 
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В той же час Тізр в ІА достовірно перевищувало цій показник в ІІВ підгрупі 

(p < 0,01). Швидкість раннього діастолічного наповнення ЛШ (пік Е) у хворих 

ІА підгрупи була достовірно нижче на 22,00 м/с ніж в ІВ (p < 0,01). У пацієнтів 

ІІА підгрупи величина піку Е була вірогідно менше на 17,00 м/с ніж в ІІВ підгрупі 

(p < 0,01). Пацієнти ІА і ІІА підгруп за величиною піку Е були співставні. Проте 

хворі у ІА підгрупі мали значення піку Е достовірно нижче на 15,00 м/с ніж в ІІВ 

підгрупі, а у пацієнтів ІВ підгрупи пік Е був вище ніж в ІІА на 24,00 м/с (p < 0,01 

за критерієм Манна – Уїтні). 

В підгрупі хворих похилого віку, які мали діастолічну дисфункцію ЛШ, 

спостерігались встановлені раніше відмінності: в IА підгрупі швидкість пізнього 

діастолічного наповнення (пік А) була максимальною і перевищувала 

аналогічний показник на 15,00 м/сек в ІВ підгрупі, але встановлена різниця не 

була достовірною. Встановлено, що в ІІА підгрупі величина піку А була вище на 

20,00 м/сек ніж в ІІВ (p < 0,01). Пік А в ІА підгрупі був достовірно вище ніж у 

хворих в IIА (p < 0,05) і ІІВ підгрупах (p < 0,01). 

Таким чином аналіз структурно-функціонального стану серця у пацієнтів 

з АГ похилого і середнього віку дозволив встановити наступні особливості. 

Пацієнти похилого віку характеризувались достовірно більшим значенням ВМН 

ЛШ та індексу ВМН ЛШ ніж хворі з АГ середнього віку. Визначено, що у 

пацієнтів з АГ похилого віку співвідношення Е/А вірогідно менше на 12,36 %, а 

пік А вище на 15,90 % у порівнянні з хворими на АГ середнього віку (р < 0,05). 

Порушення ДФ ЛШ у пацієнтів з АГ похилого віку реєструються достовірно 

частіше, ніж у хворих на АГ середнього віку: 78,57 % проти 53,49 % відповідно 

(χ2=9,194; p < 0,01). У пацієнтів з АГ середнього віку з ДД ЛШ величини КДР і 

КДО ЛШ менші на 4,69% і 10,60% відповідно (p < 0,05), ніж у хворих зі 

збереженою ДФ ЛШ. 

Основні положення та результати цього розділу висвітлені у 

наступних публікаціях: [174, 175, 176].  
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РОЗДІЛ 4 

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ХАРАКТЕРИСТИК ДОБОВОГО ПРОФІЛЮ 

АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ НА ЗМІНИ СТРУКТУРНО-

ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СЕРЦЯ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ 

ГІПЕРТЕНЗІЮ ПОХИЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ВІКУ 

 

4.1 Результати традиційного аналізу показників добового 

моніторування артеріального тиску у обстежених хворих 

 

З метою визначення особливостей добового профілю АТ і встановлення 

найбільш значимих показників, які є провідними у формуванні фенотипу АГ у 

хворих похилого віку було проведено порівняльний аналіз показників ДМАТ в 

обох групах обстежених хворих (Табл.4.1). Рівні САТ в усіх обстежених хворих 

за всі аналізовані періоди часу перевищували встановлені допустимі норми для 

ДМАТ [63]. Пацієнти І групи достовірно відрізнялись більшим на 10, 43 мм рт.ст. 

рівнем САТ саме в нічний період в порівнянні з пацієнтами ІІ групи (p = 0,024). 

Величина ДАТ за добу, в активний період і в ночі також була вище 

порогового нормативного рівня в обох групах. В той же час у пацієнтів І групи 

рівень ДАТ за добу та вдень був вірогідно нижчий ніж у пацієнтів ІІ групи 

(p < 0,001), а величина ДАТ вночі була співставна у порівнянні з пацієнтами ІІ 

групи і вірогідно не відрізнялася. Рівень пульсового АТ у хворих І групи був 

підвищений за всі часові періоди доби, та за рівнем ПАТ24, ПАТд і ПАТн 

перевищували аналогічні показники в ІІ групі. 

Величина ЧСС за добу не перевищувала нормальні значення за всі часові 

періоди доби як в І - 71,92 (65,9; 77,3) уд/хв так і в ІІ 74,98 (67,43; 78,7) уд/хв 

групах і за групами достовірно не відрізнялась. 

Проведена оцінка показників «навантаження» АТ в усіх обстежених 

хворих в цілому (Табл.4.2) показала, що ІЧ САТ24 перевищував нормативне 

значення в 3,18 разів, ІЧ САТд – в 3,36 разів, і ІЧ САТн був підвищений в 3,14 

разів. 
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Таблиця 4.1 − Рівень артеріального тиску за даними ДМАТ в групах 

дослідження, Ме (Q 2 5 ; Q75) 

Показники 

ДМАТ, одиниці 

вимірювання 

Усі обстежені 

n=150 

Група I 

n=60 

Група II 

n=90 

САТ24, 

мм рт.ст. 

144,25 

(137,86; 156,88) 

144,74 

(138,17; 156,86) 

143,98 

(136,66; 156,88) 

САТд, 

мм рт.ст. 

148,66 

(142,17; 160,21) 

146,5 

(141,35; 160,48) 

149,48 

(142,61; 160,21) 

САТн, 

мм рт.ст. 

131,92 

(118,47; 143,31) 

136,49 

(122,63; 147,64) 

126,06 

(117,4; 141,38)* 

САТсп, 

мм рт.ст. 

143,84 

(135,12; 156,46) 

146,53 

(137,1; 157,99) 

141,5 

(132,33; 154,25) 

ДАТ24, 

мм рт.ст. 

87,05 

(79,42; 92,79) 

80,58 

(76,92; 90,86) 

89,66 

(81,35; 96,32) * 

ДАТд, 

мм рт.ст. 

90,17 

(82,02; 96,2) 

83,57 

(79,54; 91,84) 

93,65 

(85,73; 100,57) * 

ДАТн, 

мм рт.ст 

75,32 

67,14; 83,88) 

73,25 

(65,28; 82,24) 

76,69 

(69,5; 84,0) 

ДАТсп, 

мм рт.ст 

87,01 

(79,89; 93,79) 

84,14 

(78,83; 91,75) 

89,4 

(81,17; 95,56)* 

ПАТ24, 

мм рт.ст 

57,83 

(51,76; 67,1) 

64,76 

(55,85; 72,55) 

55,21 

(50,12; 61,45) * 

ПАТд, 

мм рт.ст 

59,14 

(52,24; 67,50) 

65,36 

(54,82; 73,07) 

55,87 

(50,38; 62,50) * 

ПАТн, 

мм рт.ст 

56,03 

(48,76; 63,22) 

61,52 

(56,36; 68,24) 

50,47 

(46,9; 57,91) * 

ПАТсп, 

мм рт.ст 

57,38 

(49,93; 66,56) 

64,16 

(55,8; 71,87) 

53,83 

(48,33; 61,89) * 

Примітки: *– достовірність відмінностей між групами І і ІІ (p < 0,05) 

 

При проведенні порівняльного аналізу показників «навантаження» АТ 

було встановлено перевищення ІЧ САТ24 нормативного значення у пацієнтів І 

групи в 3,24 рази, у хворих ІІ групи – в 3,07 рази, ІЧ САТд в І групі був 

збільшений в 3,22 рази і у ІІ групі – в 3,44 рази та вірогідно на відрізнялись поміж 

групами. В той час як ІЧ САТ н в І групі був достовірно вище на 21,15 % ніж в ІІ 

(p < 0,05). Величина ІП САТ24 і ІП САТд в І та ІІ групах пацієнтів вірогідно не 

відрізнялась. 

 



85 
 

Таблиця 4.2 − Показники «навантаження» артеріального тиску за даними 

ДМАТ в групах дослідження, Ме (Q 2 5 ; Q75) 

Показники 

ДМАТ, одиниці 

вимірювання 

Усі обстежені 

n=150 

Група I 

n=60 

Група II 

n=90 

ІЧ САТ24, 

% 

79,62 

(61,66; 95,78) 

80,95 

(64,67; 97,11) 

78,68 

(59,85; 95,70) 

ІЧ САТд, 

% 

84,04 

(67,96; 96,47) 

80,57 

(66,25; 97,21) 

86,11 

(69,51; 96,05) 

ІЧ САТн, 

% 

78,60 

(40,5; 100,0) 

90,66 

(58,80; 100,0) 

69,51 

(35,71; 100,0)* 

ІЧ ДАТ24, 

% 

68,95 

(35,69; 84,79) 

48,10 

(26,98; 82,42) 

75,55 

(46,28; 89,71)* 

ІЧ ДАТд, 

% 

71,82 

(38,1; 88,46) 

46,17 

(23,05; 76,39) 

79,22 

(49,51; 91,71) * 

ІЧ ДАТн, 

% 

71,01 

(29,41; 93,75) 

61,13 

(27,23; 93,64) 

74,71 

(34,80; 93,75) 

ІП САТ24, 

мм рт. ст. × год 

352,29 

(209,74; 610,27) 

368,51 

(230,78; 599,18) 

349,04 

(193,75; 610,27) 

ІП САТд, 

мм рт. ст. × год 

361,81 

(239,24; 619,84) 

320,05 

(245,65; 639,23) 

378,84 

(224,56; 604,0) 

ІП САТн,  

м рт. ст. × год 

284,0 

(85,98; 567,69) 

412,09 

(137,45; 650,83) 

194,61 

(74,86; 515,14) * 

ІП ДАТ24, 

мм рт. ст. × год 

185,63 

(71,67; 292,07) 

92,79 

(57,33; 241,07) 

229,56 

(87,78; 374,01) * 

ІП ДАТд, 

мм рт. ст. × год 

177,17 

66,67; 315,87) 

104,01 

(43,65; 225,16) 

255,82 

(99,73; 377,80) * 

ІП ДАТн, 

мм рт. ст. × год 

160,75 (50,57; 

339,64) 

137,36 

(41,97; 302,19) 

177,84 

(56,74; 346,76) 

ПД САТ, 

мм рт.ст. уд/хв 

106,33 

(95,54; 121,02) 

106,28 

(94,62; 117,94) 

106,33 

(98,36; 121,25) 

ПД ДАТ, 

мм рт.ст. уд/хв 

64,58 

(55,52; 71,84) 

59,37 

(54,7; 67,07) 

66,84 

(57,21; 74,47) * 

Примітки: *– достовірність відмінностей між групами І і ІІ (p < 0,05) 

 

Проте, ІП САТ в нічний період у пацієнтів І групи був максимальним - 

412,09 (137,45; 650,83) мм рт. ст. × год та був достовірно більше на 217,49 мм рт. 

ст. × год ніж у пацієнтів ІІ групи - 194,61 (74,86; 515,14) мм рт. ст. × год (p = 0,016). 

В групі всіх обстежених хворих величина ІЧ ДАТ також була значно 

підвищена за всі періоди доби. У пацієнтів І та ІІ груп встановлено, що значення 
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ІЧ ДАТ24 і ІЧ ДАТ вденьу хворих І групи були достовірно нижче на 27,45 % 

(p < 0,05) і на 33,05 % (p < 0,001) відповідно, ніж в ІІ групі, а за нічний період ІЧ 

ДАД між групами вірогідно не відрізнявся. 

Величина ІП ДАТ у всіх пацієнтів перевищувала нормативне значення у 

3,71 рази за ІП ДАТ24, у 3,54 рази за ІП ДАТд і у 3,22 рази за ІП ДАТв нічний 

період. Порівняльний аналіз між групами показав, що у хворих І групи ІП ДАТ24 

був на 136,77 мм рт. ст. × год вірогідно меншим і ІП ДАТ вдень менший на 

151,81мм рт. ст. × год ніж аналогічні показники в ІІ групі (p < 0,001). Проте, було 

встановлено що за ІЧ ДАТ і ІП ДАТ в нічний період пацієнти І групи вірогідно 

не відрізнялись від хворих в ІІ групі (p > 0,05). 

Величина подвійного добутка АТ, яка відображує навантаження на 

серцево-судинну систему в І групі і у ІІ групі достовірно не відрізнялася. В той 

же час величина ПД ДАТ у хворих похилого віку була вірогідно менше на 7,47 

мм рт.ст. уд/хв в порівнянні із пацієнтами ІІ групи (p = 0,002). 

Підвищення величини ВАР САТ розрахованої як стандартне відхилення, 

вище нормативних порогових значень як вдень так і вночі було встановлено в 

групі всіх обстежених пацієнтів. 

Величина ВАР САТд в усіх обстежених хворих (14,36 (12,23; 16,56) мм 

рт.ст.) перевищувала нормативне значення на 2,46 мм рт.ст і ВАР САТ в нічний 

період склала 11,10 (9,11; 13,84) мм рт.ст. і була збільшена на 1,60 мм рт.ст. 

Порівняльний аналіз ВАР АТ між групами дослідження показав, що 

величина ВАР САТд 14,88 (12,76; 16,64) мм рт.ст. у пацієнтів І групи була 

збільшена на 2,98 мм рт.ст., у хворих ІІ групи 14,05 (12,08; 16,08) - на 2,15 мм 

рт.ст., за групами вірогідно не різнилась. Збільшення ВАР САТ в активний 

період доби було встановлено у 49 (81,67 %) хворих І групи і у 71 (78,88 %) 

пацієнтів ІІ групи. Значення ВАР САТн в І групі було вище нормативного рівня 

на 1,89 мм рт.ст., в ІІ групі - на 1,36 мм рт.ст. і по групах було співставне. 

Підвищення величини ВАР САТ в нічний період було встановлено у 41 (68,33 %) 

хворого І групи і у 62 (68,89 %) в ІІ групі. 
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Підвищення ВАР ДАТ в денний час виявлено у 17 (28,33 %) осіб в І та у 21 

(23,33 %) пацієнта в ІІ групах. У 16 (26,67 %) пацієнтів І групи та у 27 (30,00 %) 

хворих ІІ групи було зареєстровано збільшену величину ДАТ в нічний період.  

Для більш ретельного аналізу варіабельності АТ на протязі доби 

проводили оцінку величини чистого індексу варіабельності САТ і ДАТ. Було 

встановлено, що при співставному рівні ВАР САТ вдень і вночі, розрахованому 

як стандартне відхилення у пацієнтів обстежених груп, величина ЧІВАР САТ за 

добу у пацієнтів І групи склала 18,48 (15,47; 23,19) мм рт.ст. і була вірогідно 

менше на 3,02 мм рт.ст ніж у хворих ІІ групи - 21,50 (17,70; 26,55) мм рт.ст. 

(p = 0,007). Також пацієнти ІІ групи характеризувались достовірно більшим 

значенням ЧІВАР ДАТ за добу (20,62 (16,95; 27,27) мм рт.ст.) ніж хворі І групи 

- 17,83 (13,45; 23,36) мм рт.ст. (p = 0,007). 

Добовий ритм АТ оцінювали за СНЗ АТ. Значення СНЗ САТ в загальній 

групі хворих склало 11,98 (7,54; 17,29) %, що за медіаною відповідає 

достатньому зниженню рівня САТ в нічний період. В той же час 25 процентиль 

СНЗ САТ склав 7,54 %, що відповідає зменшенню СНЗ нижче оптимального 

діапазону та свідчить про недостатнє зниження рівня САТ в нічний період. 

Величина СНЗ ДАТ у всіх обстежених хворих склала 15,99 (10,67; 23,10) %, що 

відповідає достатньому зниженню рівня ДАТ вночі. Оцінка величини СНЗ САТ 

за даними порівняльного аналізу показала, що в І групі хворих СНЗ САТ склав 

10,72 (3,75; 14,55) % і був вірогідно нижче на 2,42 % ніж у пацієнтів ІІ групи - 

13,14 (9,38; 18,72) % (p = 0,002). 

За результатами більш детального аналізу циркадного ритму АТ (Рис.4.1) 

по групах встановлено, що збережений циркадний ритм САТ за типом «dipper» 

встановлено у 27 (45,0 %) пацієнтів І групи в той час як у ІІ групі кількість 

пацієнтів які характеризувались фізіологічним зниженням САТ в нічні години 

була більшою на 10,56 % - 50 (55,56 %), але встановлена різниця не була 

достовірною (p = 0,051). 
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Рис.4.1 Розподіл пацієнтів за ступенем нічного зниження САТ в групах 

дослідження 

 

Патологічні типи добового ритму САТ – недостатнє зниження САТ в 

нічний період («non-dipper») діагностували у 21 (35,0 %) пацієнта І групи, що 

було на 10,56 % більше ніж у ІІ групі - 22 (24,44 %) хворих, підвищення рівня 

САТ вночі («night - picker») у 6 (10,0 %) пацієнтів І групи та у 2 (2,22 %) осіб в ІІ 

групі. Надмірне зниження рівня САТ вночі встановлено у 6 (10,0 %) пацієнтів в 

І та у 16 (17,78 %) – в ІІ групі відповідно. 

Значення СНЗ ДАТ у пацієнтів І групи склало 13,89 (6,95; 19,12)  % і було 

достовірно менше на 3,22 % ніж в осіб ІІ групи (17,11 (12,20; 23,91) % ) 

(p = 0,010). При оцінці типів циркадного ритму ДАТ у пацієнтів І групи 

встановлено що 27 (45,0 %) пацієнтів мали достатній СНЗ ДАТ, 16 (26,67 %) – 

недостатню ступінь зниження ДАТ, у 3 (5,0 %) хворих діагностували 

інвертований ритм ДАТ у вигляді підвищення його рівня у нічні години, а у 14 

(23,33 %) - надмірне падіння нічного рівня ДАТ. 

У ІІ групі кількість осіб з добовим ритмом ДАТ за типом «dipper» склала 

42 (46,67 %) , недостатнє зниження ДАТ зареєстровано у 12 (13,33 %) пацієнтів, 

що було на 13,34 % хворих менше ніж в І групі. Патологічне нічне підвищення 
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рівня ДАТ виявлено у 2 (2,22 %) пацієнтів та надмірне зниження рівня ДАТ - у 

34 (37,78 %) хворих, тобто на 14,45 % більше в порівнянні з І групою. 

Аналіз показників ДМАТ, які характеризують поведінку АТ в ранні 

ранкові години показав, що величина ранкового підйому САТ перевищувала 

нормативний діапазон (37 мм рт. ст.) у 77 осіб (85,56 %) в групі середнього віку. 

Кількість пацієнтів в групі похилого віку із ВРП САТ, яка була вище 

нормативного значення для цієї вікової категорії хворих (55 мм рт. ст.), склала 

23 пацієнта (38,33 %) і була достовірно менше на 47,23 % (p < 0,01 за критерієм 

Хі-квадрат Пірсона). Понад половина хворих в обох групах мали підвищену 

величину ранкового підйому ДАТ: в І групі 33 особи (55,0 %), в ІІ групі – 50 

пацієнтів (55,56 %). Швидкість ранкового підйому САТ перевищувала 

нормативне порогове значення у більшості хворих як в І групі – 48 пацієнтів 

(80,0 %) так і в ІІ групі– 79 осіб (87,78 %) групах. Збільшення швидкості 

ранкового підйому ДАТ зареєстровано у 55 (91,67 %) і у 87 (96,67 %) пацієнтів в 

І та ІІ групах відповідно. Індекс ранкового підйому САТ у пацієнтів І групи склав 

184,14 (114,33; 335,86) мм рт. ст.2мин-2 і був на 7,24 мм рт. ст.2мин-2 вище ніж у 

хворих ІІ групи 176,90 (126,61; 297,08) мм рт. ст.2мин-2, але встановлена різниця 

не була достовірною. Величина ІРП ДАТ у пацієнтів І групи склала 87,07 (49,10; 

149,83) мм рт. ст.2мин-2 і була співставна із ІРП ДАТ в осіб ІІ групи - 86,19 (59,28; 

135,79) мм рт. ст.2мин-2. 

Для визначення взаємозв'язку між віком обстежених хворих та 

характеристиками добового профілю АТ було проведено кореляційний аналіз, за 

результатами якого встановлено, що у пацієнтів в І групі вік хворих був 

взаємопов'язаний з підвищенням рівня ПАТ24 і ПАТд (r = +0,33 і r = +0,301; 

p < 0,05). У пацієнтів ІІ групи встановлено прямий слабкий зв'язок між віком і 

величиною варіабельності САТ вдень (r = +0,27; p<0,05) та ВАР ПАД д (r = + 

0,38; p < 0,05). 

Значні розбіжності виявлені при проведенні оцінки взаємозв'язку 

характеристик ДМАТ із значенням ІМТ у досліджених пацієнтів. Так в І групі 

встановлено прямий кореляційний зв'язок ІМТ тільки з підвищенням ВАР ДАТд 
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(r = + 0,35; p < 0,05), в той час як в ІІ групі величина ІМТ була взаємопов'язана з 

рівнем САТ вдень (r = + 0,22; p < 0,05) та ІЧ САТд (r = + 0,23; p < 0,05), прямий 

зв'язок середньої сили встановлено із ВАР САТ і ДАТ вночі (r = + 0,30 і r = + 

0,31; p < 0,05). Збільшення ІМТ асоціювалось з підвищенням величини 

ранкового підйому САТ (r = + 0,27; p < 0,05). 

За оцінкою кореляційних взаємозв'язків між віком початку АГ і 

параметрами ДМАТ встановлено, що у хворих І групи вік початку АГ був 

пов'язаний зворотнім зв'язком із рівнем ДАТ24, ДАТд і ДАТсп (r = - 0,30, r = - 

0,31 і r = - 0,28; p < 0,05), ІЧ ДАТ24 і ІЧ ДАТд (r = - 0,31 і r = - 0,30; p < 0,05). 

Тривалість АГ в І групі була взаємопов'язана із рівнем ДАТ вдень (r = + 0,26; 

p < 0,05) і величиною подвійного добутку ДАТ (r = + 0,27; p < 0,05). 

 

4.2 Результати аналізу спеціальних хронобіологічних характеристик 

добового моніторування артеріального тиску у обстежених хворих 

 

Циркадні ритми - це біологічні процеси, що демонструють ендогенні 

коливання на протязі 24 годин [177]. Добові коливання АТ і ЧСС є одними з 

найвідоміших циркадних ритмів фізіології людини [82]. Всі фізіологічні процеси 

в організмі людини підкорюються загальному закону періодичності, пов'язаному 

з чергуванням день – ніч. Незважаючи на існування значної кількості ритмів, 

вони складають єдину систему. Це обумовлює їх прагнення до синхронізації, 

часової узгодженості. Неузгодженість біологічних ритмів організму із 

фізичними датчиками часу, порушення часової організації фізіологічних 

функцій призводить до розвитку десинхронозу, дисфункції, а потім до 

формування захворювання [178]. Метод ДМАТ дає можливість аналізу 

циркадіанних коливань АТ і діагностики десинхронозу АТ за низкою параметрів. 

З метою визначення особливостей добової поведінки АТ, використовували 

аналіз спеціально розрахованих хронобіологічних показників ДМАТ, які 

дозволяють визначити варіанти хронотипів АГ. Оцінювали індекс переважання 
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гіпертензії, визначали індекс рівномірності АГ та якісний напрямок нічних змін 

АТ - пропорційність або неузгодженість циркадних ритмів САТ і ДАТ. 

Аналіз ІПГ дозволяє встановити перевагу систолічної або діастолічної 

гіпертензії для різних часових інтервалів доби. Окремо для дня та ночі за 

величиною ІПГ діагностували систоло-діастолічну АГ, систолічну або 

діастолічну АГ. Встановлено у хворих І групи достовірно вищи значення ІПГ у 

порівнянні з ІІ групою, що свідчить про переважання підвищення САТ над ДАТ 

вдень і вночі. У І групі ІПГ вдень (271,63 (111,13; 417,68)) був на 42,88 %, а ІПГ 

вночі (215,95 (71,54; 427,4)) на 78,90 % більше ніж в ІІ групі (155,16 (31,93; 

255,35) і 45,56 (-17,0; 156,0) відповідно) (p < 0,01). При детальному 

внутрігруповому аналізі (Рис.4.2) було виявлено, що систоло–діастолічна 

гіпертензія вдень реєструвалась лише у 18 (30,0 %) пацієнтів І групи, в той час 

як в ІІ групі у 42 (46,67 %) хворих, тобто на 16,67 % менше (p = 0,036 за 

критерієм χ2 Пірсона). Вночі пропорційно підвищений рівень САТ і ДАТ 

зареєстровано у 23 (38,33 %) осіб І групи, що було на 30,56 % вірогідно менше 

ніж у пацієнтів ІІ групи - 62 (68,89 %) (p < 0,001 за критерієм χ2 Пірсона). 

 

Рис. 4.2 Розподіл пацієнтів за індексом переважання АГ в групах 

дослідження 
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Переважання підвищеного САТ над ДАТ вдень встановлено у значно 

більшій частки хворих в І групі – 42 (70,0 %) пацієнта, в порівнянні з 47 (52,22 %) 

пацієнтами з систолічною АГ в ІІ групі (p = 0,03 за критерієм χ2 Пірсона). В І 

групі кількість пацієнтів, які характеризувались переважаючим підвищенням 

САТ над ДАТ в нічний період - 37 (61,67 %), була на 35,0 % більшою в 

порівнянні з ІІ групою – в який частка таких пацієнтів склала 24 (26,67 %) хворих 

(p = 0,001 за критерієм χ2 Пірсона) (Рис.4.2.1). У 1 (1,11 %) хворого в ІІ групі 

діагностовано діастолічну АГ вдень. А домінуюче підвищення ДАТ над САТ 

вночі виявлено у 4 (4,44 %) пацієнтів ІІ групи. 

На відміну від ІПГ індекс рівномірності АТ характеризує переважання 

денної або нічної АГ. Кожен з варіантів нерівномірного розподілу підвищення 

АТ на протязі доби проявляє свій специфічний вплив як на характер і 

прогресування ступеня опосередкованих гіпертензією уражень органів мішеней, 

так і на перебіг АГ в цілому [171]. Величина ІР САТ у пацієнтів І групи склала 

52,27 (-148,24; 161,84) і була вірогідно менше на 43,74 ніж в осіб ІІ групи 96,01 

(12,09; 242,11) (p = 0,006). 

Значення ІР САТ -148,24 в 25 перцентілі свідчить про те, що значна 

кількість хворих в І групі характеризувалась переважним підвищенням САТ в 

нічний період. В І групі ІР ДАТ склав -15,90 (-118,99; 44,84) і також був значно 

нижче в порівнянні з хворими ІІ групи (32,83 (-46,19; 106,37)) (p = 0,004). 

Міжгруповий аналіз за ІР гіпертензії сумісно САТ і ДАТ на протязі доби 

показав, що розподіл хворих в залежності від рівномірного або нерівномірного 

підвищення САТ і ДАТ вірогідно відрізнявся в кожній групі (p = 0,009 за критері 

єм Хі-квадрат Пірсона) (Рис.4.3). При проведенні оцінки, враховували характер 

розподілу у часі рівня САТ сумісно із ДАТ. Пацієнти за добовим характером 

підвищення рівня АТ розподілились на 8 варіантів хронобіологічної поведінки 

АТ (Рис.4.4). 

Рівномірне підвищення рівня САТ і ДАТ на протязі доби реєструвалось у 

19 (31,67 %) пацієнтів І групи і у 29 (32,22 %) – в ІІ групі. Підвищення САТ та 
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ДАТ переважно вдень спостерігалось у 6 (10,0 %) пацієнтів в І групі, а кількість 

таких хворих в ІІ групі склала 22 (24,44 %) особи і була на 14,44 % більше. 

 

 

Рис.4.3 Розподіл пацієнтів за індексом рівномірності АГ в групах 

дослідження 

Нічна гіпертензія за САТ і ДАТ напроти домінувала у пацієнтів І групи – 

14 (23,33 %), в співставленні з хворими в ІІ групі – 6 (6,67 %) (p = 0,02 за 

критерієм χ2 Пірсона). 

Рівномірна денно – нічна АГ за САТ в поєднанні з нічною АГ за ДАТ була 

встановлена переважно у пацієнтів ІІ групи 6 (6,67 %) в порівнянні з І групою 1 

(1,67 %) (p = 0,03 за критерієм χ2 Пірсона), рівномірне підвищення САТ вдень і 

вночі та переважне підвищення ДАТ вдень виявлено тільки у 1 (1,11 %) пацієнта 

ІІ групи. Домінування нічного збільшення САТ в поєднанні з рівномірним 

підвищенням ДАТ виявлено у 6 (10,0 %) хворих похилого віку та у 3 (3,33 %) 

пацієнтів середнього віку. Денна гіпертензія за САТ с рівномірним розподілом 

підвищення ДАТ за добу встановлена у 13 (21,67 %) осіб в І та у 23 (25,56 %) - в 

ІІ групі, в той час як переважне підвищення САТ вдень і нічна гіпертензія за ДАТ 

була встановлена у 1 (1,67 %) пацієнтів І групи. 

Нами було вивчено частоту синхронних і несинхронних циркадних ритмів 

САТ і ДАТ у обстежених хворих. 

  



94 
 

 

Рис.4.4 Варіанти хронобіологічної поведінки артеріального тиску на протязі доби згідно індексу рівномірності 
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Добовий ритм вважали пропорційним в випадку коли напрямок змін 

СНЗ САТ і ДАТ був однаковим, а непропорційний ритм - коли добовий 

профіль САТ і ДАТ не співпадали. 

Синхронний циркадний ритм САТ і ДАТ діагностовано у 35 (58,33 %) 

пацієнтів в І групі та у 54 (60,00 %) – в ІІ групі. Диппер тип циркадного ритму 

САТ і ДАТ встановлено у 17 (28,33 %) пацієнтів І групи і у 29 (32,22 %) хворих 

ІІ групи. Синхронний нон–диппер тип зареєстровано у 10 (16,67 %) осіб І і у 9 

(10,0 %) у ІІ групах відповідно. Пропорційне зростання рівня САТ і ДАТ в 

нічні часи відмічалось у 2 (3,33 %) пацієнтів І групи та у 1 (1,11 %) хворого ІІ 

групи. Поєднане надмірне зниження рівня САТ та ДАТ в нічні години 

спостерігалось у 6 (10,0 %) хворих в І і у 15 (16,67 %) – в ІІ групах. 

Десинхроноз циркадного ритму САТ та ДАТ встановлено у 25 (41,67 %) 

хворих І групи та 36 (40,0 %) – ІІ групи (Рис. 4.5). Поєднання правильного 

двофазного ритму САТ і недостатнього нічного зниження ДАТ діагностовано 

у 2 (3,33 %) пацієнтів І та у 2 (2,22 %) пацієнта ІІ груп. 

 

Рис.4.5 Розподіл пацієнтів в групах дослідження в залежності від 

вариантів десинхронозу АТ 
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Невідповідність циркадного ритму САТ і ДАТ у вигляді диппер типу 

добового ритму САТ і надмірного падіння рівня ДАТ в нічний час було 

встановлено у 8 (13,33 %) осіб в І і у 19 (21,11 %) хворих в ІІ групах. 

Недостатнє зниження рівня САТ і диппер тип добового ритму ДАТ 

зустрічалось у 10 (16,67 %) пацієнтів І та у 12 (13,33 %) хворих ІІ груп. В ІІ 

групі 1 (1,11 %) пацієнт характеризувався поєднанням надмірного зниження 

САТ і нормальним двофазним ритмом ДАТ. Нон–диппер тип САТ і зростання 

ДАТ в нічні години було зареєстровано у 1 (1,67 %) хворого І групи і у 1 

(1,11 %) – в ІІ групі. Нічна гіпертензія за САТ і недостатнє зниження рівня 

ДАТ вночі реєструвалась у 4 (6,67 %) осіб І групи та у 1 (1,11 %) ІІ групи. 

 

4.3 Взаємозв'язок структурно–функціонального стану серця з 

характеристиками добового профілю артеріального тиску у хворих на 

артеріальну гіпертензію в залежності від віку і наявності порушення 

діастолічної функціїї лівого шлуночка 

 

За результатами кореляційного аналізу між змінами морфо-

функціонального стану та показниками добового профілю АТ у пацієнтів І 

групи підвищення показників ІЧ САТ і ІЧ ДАТ в нічні години було пов'язано 

прямим кореляційним зв'язком зі збільшенням КДР ЛШ (r = +0,55 і r = +0,57; 

p < 0,05) та КДО ЛШ (r = +0,56 і r = +0,58; p < 0,05) (Рис.4.6). Збільшення 

розміру ЛП асоційовано із рівнем ДАТн (r = +0,51; p < 0,05) і значенням ІП 

ДАТд та ДАТн (r = +0,53 та r = +0,55; p < 0,05) (Рис.4.7). Зростання ІММЛШ 

корелювало із ІП САТн (r = +0,51; p < 0,05), з ІЧ ДАТн (r = +0,53; p < 0,05). 

Величина ІММЛШ/зріст1,7 була пов'язана із ІП САТн (r = +0,53; p < 0,05), 

зростанням ШРП ДАТ (r = +0,58; p < 0,05). Встановлено зв'язок між 

величиною ТМШП та рівнем ДАТ24 (r = +0,53; p < 0,05), ДАТн (r = +0,54; 

p < 0,05), ІЧ ДАТ24, ДАТд та ДАТн (r = +0,60, r = +0,51 та r = +0,60; p < 0,05).  
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Рис. 4.6 Кореляційний 

взаємозв’язокміж КДР ЛШ та 

показниками добового профілю АТ 

Рис. 4.7 Кореляційний 

взаємозв’язок між розміром ЛП та 

показниками добового профілю АТ 

Зростання ВРП САТ корелювало з підвищенням градієнту тиску 

(r = +0,54; p < 0,05), а збільшення ВРП ДАТ пов'язано з підвищенням 

швидкості потоку (r = +0,52; p < 0,05) на аортальному клапані. Встановлено 

кореляційну залежність між підвищенням ІЧ ДАТн та збільшенням діаметру 

кільця аортального клапану (r = +0,52; p < 0,05). У хворих I групи зменшення 

піку Е корелювало із зростанням ІЧ ДАТн (r = -0,53; p < 0,05). Встановлено 

прямий кореляційний взаємозв'язок між підвищенням ВАР ДАТн і зростанням 

піку А (r = +0,56; p<0,05) та градієнтом тиску піку Е (r = +0,65; p < 0,05). 

Підвищення ІЧ та ІП гіпотонії ДАТд, що більшою мірою є 

відображенням збільшення рівня ПАТ, сприяло зростанню Tізр ЛШ (r = +0,59 

і r = +0,53; p < 0,05). 

У хворих II групи величина КДР ЛШ та КДО ЛШ була пов’язана прямим 

взаємозв’язком з рівнем САТд (r = +0,55 і r = +0,54; p < 0,05), з рівнем САТн 

(r = +0,44 і r = +0,44; p < 0,05), ІЧ САТд (r = +0,51 і r = +0,50; p < 0,05), ІП 

САТд (r = +0,51 і r = +0,50; p < 0,05) (Рис.4.6). Збільшення КДР ЛШ також 
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p < 0,05). Зростанню ІММЛШ та ІММЛШ/зріст2,7  сприяло підвищенні рівня 

САТн (r = +0,50 і r = +0,49; p < 0,05) та ІП САТн (r = +0,52 і r = +0,52; p < 0,05). 

Збільшення розміру ЛП корелювало з підвищенням рівня САТ24  (r = +0,44; 

p < 0,05), ІП САТ24  (r = +0,54; p < 0,05), ІП САТд (r = +0,47; p < 0,05) та з 

рівнем ПАТн (r = +0,49; p < 0,05) (Рис.4.7). На зниження величини Е/А 

впливало зростання ВАР ДАТ вдень (r = -0,42; p < 0,05). 

При порівняльному аналізі підгруп, стратифікованих за ДФ ЛШ, 

встановлено, що хворі ІА підгрупи характеризувались достовірно вищим 

рівнем САТн (137,46 (125,29; 147,68) мм рт.ст.) в порівнянні з пацієнтами ІІА 

підгрупи (123,09 (114,7; 141,27) мм рт.ст.) (p = 0,015), а рівень САТсп в ІА 

(148,31 (140,50; 159,05) мм рт.ст.) достовірно перевищував аналогічний 

показник у пацієнтів ІІВ підгрупи (140,85 (134,13; 149,86) мм рт.ст) (p = 0,013). 

Величина ДАТ24 у пацієнтів ІІА підгрупи (89,70 (83,70; 96,32) мм рт.ст.) 

була вірогідно вище ніж у хворих ІА підгрупи (83,87 (77,45; 91,01) мм рт.ст.) 

(p = 0,004) та ІВ (79,61 (73,36; 90,26) мм рт.ст.) підгрупи (p = 0,02).В ІІА 

підгрупі рівень ДАТд (93,65 (85,92; 98,27) мм рт.ст.) був значно більший ніж 

у пацієнтів в ІА та ІВ підгрупах (86,74 (80,47; 92,92) та 81,37 (76,94; 90,94) 

мм рт.ст.) (p = 0,0008). 

В ІА підгрупі рівні ПАТ24, ПАТд, ПАтн і ПАТсп (65,11 (60,04; 72,88), 

65,93 (61,48; 73,84), 61,51 (57,39; 70,11) і 64,69 (58,32; 74,34 мм рт.ст.) були 

вірогідно вищими в порівнянні з хворими в ІІА (55,15 (50,04; 61,45), 55,93 

(50,54; 62,50), 48,46 (46,10; 58,31) і 54,48 (48,18; 61,89)мм рт.ст.) та ІІВ (55,28 

(50,41; 61,61), 55,87 (50,33; 62,61), 52,17 (48,83; 57,40) і 53,18 (48,35; 62,02) 

мм рт.ст.) підгрупах (p < 0,0001). 

Було зареєстровано значно вищий ІЧ САТн у пацієнтів ІА підгрупи 

(94,37 (70,29; 100,00) %), ніж у хворих в ІІА (56,34 (33,33; 100,00) %) 

(p = 0,005) та ІІВ (72,30 (40,70; 100) %) (p = 0,030) підгрупах. Величина ІЧ 

ДАТ24 була вірогідно вище у пацієнтів ІІА (73,60 ( 57,84; 91,33) %) в порівнянні з 

хворими ІА (59,73 (30,50; 82,72) %) (p = 0,025) підгруп та ІВ підгруп (37,64 

(22,07; 82,42) %) (p = 0,041). Значення ІЧ ДАТ вдень в ІІА підгрупі (78,40 (60,48; 
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91,05) %) також достовірно перевищувало аналогічні показники в ІА (48,39 

(27,20; 77,28) % ) (p = 0,0004) та ІВ (42,05 (16,31; 76,05) %) підгрупах 

(p = 0,013). 

У пацієнтів ІА підгрупи ІП ДАТ24 (131,28 (65,37; 253,65) мм рт. ст. × год) 

був значно нижчим ніж у хворих ІІА підгрупи (226,88 (119,17; 378,08) 

мм рт. ст. × год) (p = 0,007) та ІІВ підгрупі (244,90 (84,68; 371,31) 

мм рт. ст. × год) (p = 0,046). Хворі в ІІА групі характеризувались достовірно 

вищим ІП ДАТ вдень (258,59 (99,83; 364,07) мм рт. ст. × год) в порівнянні із 

пацієнтами ІА (100,51 (53,40; 231,72) мм рт. ст. × год) (p = 0,0009) та ІВ 

(106,34 (34,24; 197,55) мм рт. ст. × год) (p = 0,029) підгруп відповідно. 

Порівняльний аналіз величини варіабельності АТ в підгрупах показав, що 

ВАР САТ вдень і вночі перевищувала нормативне значення у всіх підгрупах 

хворих і достовірно не різнилась. Підвищення ВАР САТ вдень і вночі було 

виявлено у 27 (61,36 %) в ІА підгрупі, у 7 (58,33 %) - в ІВ, у 29 (63,04 %) 

пацієнтів ІІА і у 22 (55,00 %) – ІІВ підгрупи. Збільшення ВАР САТ тільки 

вдень при нормальному значенні ВАР САТн було встановлено у 10 (22,73 %) 

пацієнтів ІА, у 2 (16,67 %) – ІВ підгруп, у 10 (21,74 %) в ІІА і у 7 (17,50 %). 

Частка хворих, у яких було виявлено підвищення ВАР САТ виключно в нічний 

період доби склала – 3 (6,82 %) пацієнта в ІА підгрупі, 2 (16,67 %) – в ІВ, 3 

(6,52 %) і 4 (10,00 %) хворих в ІІА та в ІІВ підгрупах відповідно. 

Оцінка величини СНЗ САТ за даними порівняльного аналізу показала, що 

в ІА підгрупі СНЗ САТ склав 10,81 (4,89; 14,58) % і був вірогідно нижче на 

2,62 % ніж у пацієнтів ІІВ підгрупи - 13,43 (9,82; 17,71) % (p = 0,043). В ІВ 

підгрупі СНЗ САТ (7,79 (1,70; 13,29) %) був достовірно менше на 4,96 % ніж в 

ІІА ( p= 0,024) і на 5,64 % нижче ніж в ІІВ підгрупах (p = 0,029). 

За результатами кореляційного аналізу параметрів структурного стану 

серця і показників ДМАТ, проведеного у підгрупах в залежності від наявності 

порушення ДФ ЛШ встановлено, що розмір ЛП в ІІА підгрупі був 

взаємопов'язаний прямим кореляційним зв'язком з показниками РП САТ - з 

ШРП САТ, ІРП САТ і ІН ранкових годин (r = +0,31, r = +0,30 і r = +0,30; 
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p < 0,05), а також із ВАР ДАТн (r = +0,32; p<0,05). В той же час в ІІВ підгрупі 

розмір ЛП асоціювався тільки із ШРП ДАТ (r = +0,34; p<0,05). 

В ІІА підгрупі ТЗС ЛШ була асоційована із рівнем САТ24 і САТд 

(r = +0,33 і r = +0,34; p < 0,05), ІЧ САТд, ІП САТ24 і ІП САТд (r = +0,29, 

r = +0,30 і r = +0,31; p < 0,05), а також із рівнем ДАТ24 і ДАТд (r = +0,35 і 

r = +0,35; p < 0,05), ІЧ ДАТд, ІП ДАТ24 і ІП ДАТд (r = +0,36, r = +0,33 і 

r = +0,38; p < 0,05) та значенням ВАР ДАТ вночі (r = +0,30; p < 0,05). В ІІА 

підгрупі встановлено кореляційний зв'язок між ТМШП і рівнем САТд та ІЧ 

САТд (r = +0,29 і r = +0,35; p < 0,05), ВАР САТ вночі та ШРП ДАТ (r = +0,38 і 

r = +0,34; p < 0,05), ВТС ЛШ була взаємопов'язана з рівнем ДАТ24, ДАТд і ІП 

ДАТд (r = +0,30, r = +0,30 і r = +0,34; p < 0,05). 

У пацієнтів ІА підгрупи не було встановлено достовірних кореляційних 

взаємозв'язків між величиною ІММЛШ та характеристиками добового 

профілю АТ. В ІВ підгрупі ІММЛШ був пов'язаний прямим зв'язком тільки із 

ВАР САТ вдень (r = +0,61; p < 0,05). На відміну від хворих IА і ІВ підгруп, у 

пацієнтів IIА підгрупи збільшення ІММЛШ асоціювалося з підвищенням 

рівня САТ24, САТд, САТн і САТсп (r = +0,38, r = +0,38, r = +0,30 і r = +0,32; 

p < 0,05), рівня ДАТ24  та ДАТд (r = +0,30 і r = +0,30; p < 0,05) та рівня ПАТ 

вночі (r = +0,30; p < 0,05). Також зростанню ІММЛШ у хворих середнього віку 

з ДД ЛШ сприяло підвищення «показників навантаження»: ІЧ САТ24  і ІЧ 

САТд (r = +0,33 і r = +0,42; p < 0,05), ІП САТ24, ІП САТд і ІП САТн (r = +0,35, 

r = +0,37 і r = +0,29; p < 0,05), ІЧ ДАТд (r = +0,37; p < 0,05) та ІП ДАТ24, ІП 

ДАТд і ІП ДАТн (r = +0,30, r = +0,35 і r = +0,32; p < 0,05). В ІІВ підгрупі 

величина ІММЛШ була взаємопов'язана з рівнем ПАТ 24, ПАТд і ПАТсп 

(r = +0,38, r = +0,39 і r = +0,37; p < 0,05) та асоціювалась з ІПГ вдень (r = +0,37; 

p < 0,05). 

Кореляційний аналіз параметрів ДФ ЛШ та характеристик добового 

профілю АТ показав, що в осіб IА підгрупи величина піку А була пов'язана зі 

СНЗ САТ і ДАТ (r = +0,48 і r = +0,48; p < 0,05), ЧІВАР САТ і ДАТ (r = +0,48 і 
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r = +0,50; p < 0,05), з характеристиками РП ДАТ - з ІРП і ШРП ДАТ (r = +0,37 

і r = +0,35; p < 0,05), ІР САТ (r = +0,44; p < 0,05). (Рис.4.3.3). 

У хворих в IIА підгрупі пік А корелював із рівнем САТ24 і САТд 

(r = +0,40 і r = +0,42; p < 0,05), ДАТ24 і ДАТд (r = +0,34 і r = +0,35; p < 0,05), 

також був взаємопов'язаний прямим зв’язком середньої сили з показниками 

«навантаження тиском»: ІЧ САТ24 , САТд та САТн (r = +0,44, r = +0,42 і 

r = +0,35; p < 0,05), з ІП САТ24 , САТд та САТн (r = +0,47, r = +0,44 і r = +0,36; 

p < 0,05), з ІП ДАТ24  та ДАТд (r = +0,38 і r = +0,33; p < 0,05) (Рис. 4.8). 

 

 

Рис. 4.8 Кореляційний взаємозв’язок між піком А та показниками 

добового профілю АТ у підгрупах із збереженою та порушеною діастолічною 

функцією ЛШ. 

 

У хворих IА підгрупи встановлено, що величина співвідношення Е/А 

зменшується при зростанні ІЧ ДАТ24  та ІЧ ДАТд (r = -0,39 і r = -0,35; p < 0,05), 

проте в осіб ІІА цій показник діастолічної функції ЛШ був взаємопов'язан 

прямим сильним кореляційним зв'язком тільки з варіабельністю ДАТ в 

активний період доби (r = +0,90; p < 0,05). 
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Показано,що величина ІПГ вдень в ІА підгрупі 320,44 (199,20; 423,15) 

була на 162,95 вірогідно вище ніж в ІІА 157,49 (39,33; 238,84) (p < 0,001) і на 

173,00 вище ніж в ІІВ підгрупі 147,00 (20,87; 281,88) (p = 0,004). Значення ІПГ 

вночі у ІА підгрупі 237,88 (95,20; 440,53) достовірно перевищувало на 227,94 

аналогічний показник у ІІА 147,66 (36,36; 417,16)  (p < 0,001) і на 159,99 у ІІВ 

підгрупах 77,89 (-1,51; 152,07) (p < 0,001) та було максимальним в підгрупах. 

В ІВ 147,66 (36,36; 417,16) підгрупі величина ІПГ вночі була вірогідно вище на 

137,72 ніж в ІІА підгрупі (p = 0,015). Встановлено переважання підвищеного 

САТ над ДАТ вдень у пацієнтів ІА підгрупи в порівнянні із ІВ, ІІА і ІІВ 

підгрупою (Табл.4.3). 

 

Таблиця 4.3 − Розподіл обстежених хворих в залежності від ІПГ вдень в 

підгрупах дослідження із збереженою та порушеною діастолічною функцією 

ЛШ, (абс./%). 

Варіант АГ за ІПГ вдень Група І Група ІІ 

IА (n=44) IВ (n=12) IІА (n=46) IІВ (n=40) 

Систоло–діастолічна, n (%) 9 (20,45 %) 7 (58,33 %)* 20 (43,48 %)* 20 (50,00 %)* 

Систолічна, n (%) 35(79,55 %) 5 (41,67%)* 25 (54,35 %)* 20 (50,00 %)* 

Діастолічна, n (%) - - 1 (1,16 %)  - 

Примітки: *– достовірність відмінностей з ІА підгрупою (p < 0,05) 

 

Так 35 (79,55 %) пацієнтів ІА підгрупи характеризувались переважним 

підвищенням САТ вдень, що було достовірно на 37,88 % більше ніж у ІВ - 5 

(41,67 %) підгрупі (p = 0,010, за критерієм χ2 Пірсона), на 25,20 % більше ніж 

у ІІА - 25 (54,35 %) (p = 0,012, за критерієм χ2 Пірсона) і на 29,55% більше ніж 

у ІІВ - 20 (50,0 %) підгрупах (p = 0,004, за критерієм χ2 Пірсона). 

Систоло - діастолічну артеріальну гіпертензію в денний період 

встановлено у 9 (20,45 %) хворих ІА підгрупи, у 7 (58,33 %) – в ІВ підгрупі та 

у 20 (43,48 %) в ІІА і у 20 (50,0 %) у ІІВ підгрупах. В нічні години переважання 

підвищення рівня САТ спостерігалось майже у ½ хворих похилого віку як з 

порушеною так і з збереженою ДФ ЛШ (Табл.4.4). Так в ІА підгрупі частка 



103 
 

хворих з переважним підвищенням САТ вночі склала 29 (65,91 %), що було на 

15,91 % більше ніж в ІВ підгрупі - 6 (50,0 %) і достовірно перевищувало на 

39,82 % кількість таких пацієнтів у ІІА підгрупі - 12 (26,09 %) (p = 0,0002 за 

критерієм χ2Пірсона) і на 40,91 % у ІІВ - 10 (25,0 %) (p = 0,0003 за критерієм 

χ2Пірсона). 

Оцінка індексу рівномірності гіпертензії в підгрупах показала, що 

рівномірне підвищення рівня систолічного і діастолічного АТ на протязі доби 

спостерігалось у 13 (29,55 %) пацієнтів в ІА, у 5 (41,67 %) в ІВ підгрупі та у 18 

(39,13 %) хворих в ІІА і у 10 (25,0 %) в ІІВ підгрупі. 

 

Таблиця 4.4 − Розподіл обстежених хворих в залежності від ІПГ вночі в 

підгрупах дослідження із збереженою та порушеною діастолічною функцією 

ЛШ, (абс./%). 

Варіант АГ за ІПГ 

вночі 

Група І Група ІІ 

IА (n=44) IВ (n=12) IІА (n=46) IІВ (n=40) 

Систоло–діастолічна, n (%) 15 (34,09 %) 6 (50,0 %) 32 (69,57 %)* 28 (70,00 %)* 

Систолічна, n (%) 29 (65,91 %) 6 (50,00 %) 12 (26,09 %)* 10 (25,00 %)* 

Діастолічна, n (%) - - 2 (4,35 %) 2 (5,00 %) 

Примітки: *– достовірність відмінностей з ІА підгрупою (p < 0,05) 

 

Переважання САТ вдень с рівномірним розподілом підвищення ДАТ за 

добу встановлено у 11 (25,0 %) пацієнтів в ІА, у 3 (25,0 %) в ІВ підгрупі та у 9 

(25,0 %) у ІІА і у 13 (32,50 %) в ІІВ підгрупах. Переважне підвищення САТ 

вночі і рівномірний розподіл підвищення ДАТ було характерно для 5 (11,36 %) 

пацієнтів ІА підгрупи та у 2 (5,0 %) хворих ІІВ. Рівномірна систолічна АГ і 

переважно нічне підвищення рівня ДАТ спостерігалась у 1 (2,27 %) пацієнта 

ІА підгрупи, у 4 (8,70 %) хворих ІІА і у 3 (7,50 %) ІІВ підгрупи. Підвищення 

САТ та ДАТ переважно вдень встановлено у 5 (11,36 %) хворих ІА підгрупи. 

Нічне переважання САТ і ДАТ спостерігалось у 6 (13,64 %) осіб ІА і у 2 

(16,67 %) хворих ІВ підгруп. Денна гіпертензія за САТ і нічна гіпертензія за 

ДАТ була встановлена у 3 (6,82 %) пацієнтів ІА і у 2 (16,67 %) – ІВ підгруп. 
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Оцінка синхроності циркадних ритмів САТ і ДАТ в підгрупах в 

залежності від збереженої або порушеної ДФ ЛШ показала, що синхронний 

циркадний ритм САТ і ДАТ зареєстровано у 25 (56,82 %) хворих ІА підгрупи, 

8 (66,67 %) – ІВ підгрупи, у 26 (56,52 %) пацієнтів в ІІА і у 26 (65,0 %) в ІІВ 

підгрупах. Пропорційний диппер тип циркадного ритму САТ і ДАТ відмічали 

у 14 (31,82 %) пацієнтів ІА підгрупи, 3 (25,0 %) хворих ІВ підгрупи, у 13 

(28,26 %) в ІІА і у 16 (40,0 %) в ІІВ підгрупах. Синхронний нон – диппер тип 

добового ритму зареєстровано у 5 (11,36 %) осіб ІА і у 4 (33,33 %) у ІВ 

підгрупах, у 3 (6,52 %) пацієнтів в ІІА і у 6 (15,0 %) в ІІВ підгрупах. Синхронне 

зростання рівня САТ і ДАТ в нічні часи відмічалось у 2 (4,55 %) пацієнтів ІА 

підгрупи та у 1 (2,17 %) хворого ІІА підгрупи. Поєднане надмірне зниження 

рівня САТ та ДАТ в нічні години спостерігалось у 9 (19,57 %) хворих в ІІА і у 

4 (10,0 %) – в ІІВ підгрупах. 

Десинхроноз добового ритму САТ та ДАТ встановлено у 19 (43,18 %) 

хворих ІА підгрупи, 4 (33,33 %) – ІВ підгрупи, у 20 (43,48 %) пацієнтів ІІА і у 

14 (35,0 %) хворих ІІВ підгруп. Невідповідність циркадного ритму САТ і ДАТ 

у вигляді поєднання правильного двофазного ритму САТ і недостатнього 

нічного зниження ДАТ спостерігалось у 2 (4,55 %) пацієнтів ІА підгрупи, у 1 

(2,17 %) хворого ІІА і 1 (2,50 %) пацієнта ІІВ підгруп, диппер тип добового 

ритму САТ і надмірного падіння рівня ДАТ в нічний час було встановлено у 5 

(11,36 %) осіб в ІА і у 2 (16,67 %) хворих в ІВ підгрупах, та у 8 (17,39 %) хворих 

в ІІА і у 8 (20,0 %) – в ІІВ підгрупах. Поєднання недостатнього зниження рівня 

САТ і диппер типу добового ритму ДАТ зустрічалось у 9 (20,45 %) пацієнтів 

ІА, у 1 (8,33 %) – в ІВ підгрупі та у 7 (15,22 %) пацієнтів ІІА і у 3 (7,50 %) 

хворих ІІВ підгруп. В ІІА підгрупі 1 (2,17 %) хворий характеризувався 

поєднанням надмірного падіння САТ і нормальним двофазним ритмом ДАТ. 

Недостатнє зниження САТ вночі в сполученні із надмірним зниженням ДАТ 

встановлено у 2 (4,35 %) пацієнтів ІІА і також у 1 (2,50 %) хворого ІІВ 

підгрупи. Нон – диппер тип САТ і нічна гіпертензія за ДАТ було зареєстровано 

у 1 (2,27 %) хворого ІА і у 1 (2,17 %) – ІІА підгруп. Нічна гіпертензія САТ і 
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недостатнє зниження рівня ДАТ вночі, виявлено у 2 (4,55 %) пацієнтів ІА і у 1 

(8,33 %) хворого ІВ підгрупи та 1 (2,50 %) –в ІІВ підгрупі. 

 

4.4 Особливості структурно – функціонального стану серця у 

пацієнтів з артеріальною гіпертензією в залежності від динамічних 

характеристик варіабельності артеріального тиску згідно результатів 

нейромереживої кластерізації. 

 

На підставі визначення оцінок функцій інтенсивності зміни рівня АТ за 

добу у 94 пацієнтів, із групи всіх обстежених, було вивчено особливості 

динамічних властивостей ВАР АТ у хворих на АГ для виявлення 

індивідуальних характеристик перебігу захворювання за даними ДМАТ з 

виділенням найбільш несприятливих ознак для формування ГЛШ та ДД ЛШ. 

Взаємозв'язок динамічних характеристик варіабельності САТ із 

структуро - функціональним станом ЛШ у хворих на АГ. При визначенні 

динамічних характеристик короткострокових коливань САТ за результатами 

кластерізації з використанням штучних нейронних мереж, всі хворі були 

розподілені на 3 кластери: в 1-й кластер автоматично віднесені 35 хворих, у 2-

й – 36, в 3-й кластер - 23 хворих. Переважна кількість хворих похилого віку 

була віднесена до 1-го кластеру (48,57 %), а достовірно більша кількість 

пацієнтів середнього віку - в 2-му кластері (р=0,039). У 1-й кластер увійшли 

хворі переважно з 1-м ступенем АГ (74,29 %), до 2-го кластеру були віднесені 

більш половини хворих з 1-м ступенем АГ, третину з 2-м та лише 16,60 % - з 

3-м ступенем АГ. Хворі 3-го кластеру за ступенем АГ були розподілені 

відносно рівномірно. 

Порівняння показників ДМАТ у хворих на АГ ІІ стадії свідчить про їх 

явне розходження в кластерах по тяжкості перебігу захворювання. Так, 1-й 

кластер об'єднав пацієнтів з невеликою кількістю різких, великої амплітуди та 

швидкості, нетривалих перепадів САТ, що спостерігалися переважно в 

ранішні ранкові години і денний час. Саме серед хворих 1-го кластеру 
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спостерігалася найбільша величина ВАР САТ день, вночі і в ранкові години у 

порівнянні з іншими хворими, хоча ця різниця носила недостовірний характер. 

На тлі фізіологічного циркадного ритму АТ у всіх хворих, в 1-му кластері 

спостерігався достовірно найменший рівень САТд (146,72 ± 1,84 мм рт.ст), 

ДАТд (87,86 ± 1,62 мм рт.ст) і найменша величина ІП САТ і ІП ДАТ вдень 

(483,27 ± 42,32 і 229,72 ± 25,30, мм рт. ст. × год) в порівнянні із хворими 2–го та 

3–го кластеру (р<0,05). Навпаки, ВРП (40,91 ± 2,19) мм рт.ст та ШРП САТ і 

ДАТ (41,07 ± 8,00 і 39,83 ± 9,06 мм рт.ст./год) у хворих 1-го кластеру були 

найбільшими (р<0,05). 

Пацієнти, віднесені до 2-го кластеру, мали проміжне значення серед усіх 

хворих за рівнем підвищення АТ, правильний циркадний ритм АТ в поєднанні 

з підвищеним рівнем ВАР САТ і ДАТ вдень, вночі і особливо в ранні ранкові 

години. 

Кластер 3 відрізнявся від інших кластерів найвищим рівнем підвищення 

АТ, максимальними значеннями показників «навантаження тиском» 

(p < 0,05). Динамічні характеристики короткострокових коливань САТ 

свідчать про часті тривалі, монотонні коливання САТ малих амплітуд і 

невисоких швидкостей протягом доби. 

За результатами порівняльного аналізу показників структурно-

функціонального стану міокарда у обстежених пацієнтів, встановлено що 

величина ІММЛШ (г/м2) (138,72±5,70; 154,44±9,11; 155,99±9,11 відповідно по 

кластерах) перевищувала нормативні значення у всіх хворих, з максимальним 

збільшенням в 3-му кластері (p  0,05). У хворих 3–го кластеру ІММЛШ/ 

зріст2,7  (73,49 ±3,95 г/м2,7 ) був достовірно більше ніж у пацієнтів 1–го кластеру 

(64,46 ± 2,73 г/м2,7 ) (p < 0,05). У пацієнтів 1 – го кластеру зареєстровано 

зниження показників ДФ ЛШ – значення піку Е (66,53 ± 2,81 м\с) було 

найменшим серед усіх кластерів, а величина Е\А (0,91 ± 0,05) була достовірно 

меншою ніж в 3 – му кластері (p < 0,05). Пацієнти всіх кластерів 

характеризувались збереженою ФВ ЛШ. 
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Наявність порушеної ДФ ЛШ виявлено у 54,29 % хворих 1 – го кластеру, 

58,33 % пацієнта 2 – го кластеру і у 47,83 % хворих 3 – го кластеру. При 

проведенні оцінки розподілу обстежених хворих по кластерах, виявлено 

достовірне переважання хворих похилого віку з ДД ЛШ в 1-му кластері, а 

пацієнтів середнього віку з ДД ЛШ в 2-му кластері (р = 0,028 за критерієм χ2). 

За результатами кореляційно-регресійного аналізу у хворих, віднесених 

до 3–го кластеру, встановлено, що величина ІММЛШ/ зріст2,7  була 

взаємопов’язана прямим зв’язком середньої сили тільки з ВАР ДАТн 

(r = +0,37; p < 0,05) (Рис.4.9). На відміну від хворих 3–го кластеру, у пацієнтів 

1–го кластеру збільшення ІММЛШ/ зріст2,7  було асоційовано з підвищенням 

рівня САТсп (r = +0,29; p < 0,05), рівня ПАТ24 , ПАТд, ПАТн і ПАТсп 

(r = +0,38, r = +0,38, r = +0,38 і r = +0,43; p < 0,05). Зростанню ІММЛШ у 

пацієнтів 1–го кластеру також сприяло підвищення «показників 

навантаження»: ІП САТ24 , ІП САТд, ІП САТн і ІП САТсп (r = +0,46, r = +0,43; 

r = +0,39 і r = +0,47; p < 0,05), збільшення ВАР САТсп (r = +0,37; p < 0,05) та 

ВРП САТ (r = +0,42; p < 0,05). 

 

Рис.4.9 Кореляційний взаємозв’язок між показниками добового профілю 

АТ та ІММЛШ/зріст 2,7 по кластерах 

 

Найчисельніші кореляційні взаємозв'язки між показниками ДМАТ та 

ІММЛШ/ зріст2,7  встановлено у хворих 2–го кластеру. Збільшення величини 
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ІММЛШ/ зріст2,7  було пов'язано прямим кореляційним зв'язком з підвищенням 

рівня САТ24 , ДАТ24 і ПАТ24 (r = +0,53, r = +0,42; і r = +0,40; p < 0,05), рівнем 

САТ, ДАТ і ПАТ вдень (r = +0,52, r = +0,37; і r = +0,38; p < 0,05) та вночі 

(r = +0,49, r = +0,41; і r = +0,42; p < 0,05), а також з підвищенням «показників 

навантаження» САТ та ДАТ за всі періоди дослідження та ВРП ДАТ (r = +0,65; 

p < 0,05). 

Аналіз взаємозв'язків між характеристиками ДФ ЛШ та показниками 

добового профілю АТ показав, що величина Е/А у пацієнтів 1–го кластеру 

асоціювалась з рівнем САТсп і ПАТсп (r = -0,38 і r = -0,41; p < 0,05), із 

збільшенням «показників навантаження»: ІЧ САТ24, ІЧ САТд, ІЧ САТ вночі 

(r = -0,28, r = -0,27, r = -0,33; p < 0,05) і ІП САТ24, ІП САТн (r = -0,41, r = -0,37; 

p < 0,05) (Рис.4.10). У пацієнтів, розподілених до 3–го кластеру погіршення 

ДФ ЛШ асоціювалось з підвищеною ВАР ДАТ в активний період (r = -0,37; 

p < 0,05). Виявлено, що тільки збільшення ВАР САТ в ранкові години сприяло 

зниженню величини співвідношення Е/А у пацієнтів 2 – го кластеру. 

  

Рис.4.10 Кореляційний 

взаємозв’язок між показниками 

добового профілю АТ та 

співвідношенням Е/А по кластерах 

Рис.4.11 Кореляційний 

взаємозв’язок між показниками 

добового профілю АТ та ФВ ЛШ 

по кластерах 
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Пошук факторів, які можуть чинити негативний вплив на ФВ ЛШ, 

дозволив встановити, що у хворих 1 - го кластеру зниженню ФВ ЛШ сприяло 

підвищення рівня показників «навантаження тиском» САТ - ІЧ САТ24 і ІЧ САТн 

(r = -0,31 і r = -0,38; p < 0,05) (Рис.4.11). Також величина ФВ ЛШ була 

пов'язана прямим кореляційним зв'язком зі СНЗ ДАТ (r = +0,29; p < 0,05). У 

хворих 2 – го кластеру зменшення ФВ ЛШ асоціювалось з підвищенням рівня 

САТ24 і ДАТ24 (r = -0,32 і r = -0,35; p < 0,05), САТд (r = -0,29; p < 0,05), САТн і 

ДАТн (r = -0,33 і r = -0,36; p < 0,05). 

Таким чином, встановлено наступні особливості характеристик 

добового профілю АТ за даними ДМАТ у хворих похилого і середнього віку. 

Пацієнти похилого віку характеризувались достовірно вищим рівнем САТ 

вночі, значно більшими показниками «навантаження» за САТ вночі ніж 

пацієнти середнього віку. У пацієнтів І групі при рівні ДАТ за добу і вдень 

вірогідно меншому ніж в ІІ, рівень ДАТ вночі був порівняний з ІІ групою, що 

свідчить про збереження підвищеного рівня ДАТ вночі у пацієнтів похилого 

віку. В групі хворих похилого віку циркадні ритми САТ і ДАТ за типом нон-

діппер і найт-пікер зустрічались частіше ніж в групі пацієнтів середнього віку.  

Аналіз хронобіологічних характеристик добового профілю АТ показав, 

що переважання підвищеного САТ над ДАТ вдень встановлено у більшій 

частки хворих в І групі – 42 (70,0 %) пацієнта, в порівнянні з 47 (52,22 %) 

пацієнтами з систолічною АГ в ІІ групі (χ2 = 4,40; p = 0,03). Переважне 

підвищення САТ над ДАТ вночі зареєстровано у 37 (61,67 %) пацієнтів І групи 

проти 24 (26,67 %) хворих ІІ групи (χ2 = 16,56; p = 0,001). Групи вірогідно 

відрізнялись за частотою хронотипів за індексом рівномірності САТ і ДАТ, що 

характеризує переважання денної або нічної АГ. Величина ІРГ САТ в І групі 

(52,27 (-148,24; 161,84)) була на 45,56 % менше ніж в ІІ групі (96,01 (12,09; 

242,11)) (p = 0,006), а ІРГ ДАТ (-15,9 (-118,99; 44,84)) також був значно нижче 

в порівнянні з хворими ІІ групи (32,83 (-46,19; 106,37)) (p = 0,004). 

Основні положення та результати цього розділу висвітлені у 

наступних публікаціях: [174, 179, 180, 181, 182, 183]  
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РОЗДІЛ 5 

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ХАРАКТЕРИСТИК ДОБОВОГО ПРОФІЛЮ 

АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ, СТРУКТУРНО–ФУНКЦІОНАЛЬНОГО 

СТАНУ СЕРЦЯ ТА СУДИН У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ 

ГІПЕРТЕНЗІЮ ПОХИЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ВІКУ 

 

5.1 Взаємозв'язок пружно–еластичних властивостей артеріальної 

стінки з характеристиками добового профілю артеріального тиску та 

змінами структурно–функціонального стану серця в залежності від віку 

 

Взаємозв'язок між артеріальною жорсткістю і АГ був встановлений 

досить давно. Але особливості взаємозв'язку змін пружно - еластичних 

властивостей артеріальної стінки з розвитком діастолічної дисфункції ЛШ все 

ще залишаються предметом наукових досліджень і дискусій. 

Відповідно до поставлених завдань, нами було проведено визначення і 

аналіз параметрів пружно-еластичних властивостей артеріальної стінки 

пацієнтів у 48 хворих на ГХ в залежності від вікової категорії та наявності 

порушення діастолічної функції ЛШ. 

За результатами проведеної супрасистолічної сфигмографії у всіх 

обстежених пацієнтів було виявлено підвищення ЦСАТ, рівень якого 

перевищував рівень офісного САТ на 5,5 мм рт.ст. Рівень ЦПАТ в групі всіх 

обстежених також був підвищений -62,95 (47,0; 76,85) мм рт.ст і перевищував 

рівень ПАТ на плечовій артерії. Величина АмпАТ була патологічно знижена і 

склала -6,0 (-8,0; 5,40) мм рт.ст.  

Порівняльний аналіз показників центрального АТ по групах показав, що 

рівень ЦСАТ у пацієнтів I групі склав 161,00 (135,00; 171,50) мм рт. ст., був на 

8,70 мм рт. ст. вище ніж у II групі - 152,30 (135,40; 168,50) мм рт. ст., але 

достовірно не відрізнявся. Величина ЦПАТ у пацієнтів І групи 67,0 (60,10; 

81,00) мм рт. ст., суттєво перевищувала аналогічний показник в ІІ групі – 54,6 

(44,10; 67,00) мм рт. ст. (p < 0,05). 
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Патологічне зменшення рівня АмпАТ було встановлено в обох групах 

дослідження. В І групі значення АмпАТ склало -6,90 (-8,00; 3,90) мм рт. ст. 

було на 0,9 мм рт. ст. нижче ніж в ІІ групі – 6,0 (-7,60; 6,50) мм рт. ст., але 

вірогідної різниці за досліджуваними параметрами встановлено не було. 

З метою більш детального вивчення центральної гемодинаміки нами 

було проведено аналіз ЦСАТ і АмпАТ залежно від референтних значень 

скоригованих згідно віку хворих та ступеню АГ. За результатами аналізу 

встановлено, що кількість пацієнтів в яких було виявлено рівень ЦСАТ вищий 

ніж референтне значення скореговане до віку в І групі склала 82,61 % і була 

на 5,39 % менше ніж в ІІ групі - 88,00 %. Проте встановлена різниця не була 

достовірною (p = 0,59). Частота реєстрації підвищеного рівня ЦСАТ 

відповідно до нормативних значень, скоригованих до рівня АТ була меншою 

в обох групах, в І групі – 78,26 % і в ІІ групі – 72,0 % відповідно. 

Оцінка частоти встановлення патологічного зменшення рівня Амп АТ 

відповідно до референтних значень, скоригованих до віку пацієнтів і ступеню 

АГ виявила, що зменшення Амп АТ зареєстровано у 82,61 %  хворих в групі 

похилого віку і у 84,0 % - в групі середнього віку. 

Величина ШРПХ в аорті в групі всіх обстежених хворих перевищувала 

нормативне порогове значення і склала 10,95 (9,55; 12,35) м/с. При 

співставленні за групами встановлено, що рівень ШРПХ в І групі був на 0,6 

м/с вище - 11,20 (10,00; 12,50) м/с ніж у хворих ІІ групи – 10,6 (9,30; 11,90) м/с, 

але вірогідно не відрізнявся. Значення ШРПХ, яке перевищувало стандартний 

нормативний рівень (>10 м/с) виявлено у 78,26 % хворих І групи і у 56,0 % 

пацієнтів ІІ групи (Рис.5.1). Нормальний рівень ШРПХ був зареєстрований у 

21,74 % пацієнтів І групи і у 44,0 % ІІ групи. Проте встановлені розбіжності не 

були достовірними (p = 0,102). 

З метою більш точної діагностики ураження судинної стінки як органу – 

мішені, нами було проведено аналіз ШРПХ відповідно до індивідуальних 

референтних значень, скоригованих до віку і ступеню підвищення АТ (Arterial 

Stiffness 'Collaboration, 2010) (Рис.5.1). 
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Рис. 5.1 Розподіл пацієнтів груп дослідження за величиною ШРПХ 

відповідно до індивідуальної норми в залежності від віку та АТ (% ) 

 

Згідно отриманих результатів виявлено, шо частота реєстрації 

підвищеного рівня ШРПХ зросла в групі пацієнтів середнього віку і склала 

76,0 % , що було на 20,0 % вище ніж при стратифікації за стандартним 

нормативним рівнем ШРПХ за рахунок пацієнтів із значенням ШРПХ, яке 

перевищувало індивідуальну норму згідно віку та ступеню АГ. 

Збільшення значення AIx ao – 42,30 (27,30; 53,95) % і AIx br – 9,30 (-

20,35; 32,25) виявлено в групі всіх обстежених пацієнтів. Проведений 

міжгруповий порівняльний аналіз показав, що підвищення AIx ao 

реєструвалось як у пацієнтів похилого віку - 44,30 (29,00; 53,00) % так і в групі 

хворих середнього віку - 42,30 (26,60; 54,30) %. Встановлено, що величина AIx 

на плечовій артерії в I групі - 13,2 (-17,10; 31,50) % була збільшена і на 3,90 % 

перевищувала аналогічний показник в ІІ групі - 9,30 (-21,80; 33,00) %. 

Величина RT у пацієнтів І групи склала 98 (85,0; 110,0) мс, що було на 6 

мс менше ніж у хворих ІІ групи 104 (94,0; 120,0) мс, але встановлена різниця 

не була достовірною. 

При оцінці параметрів пульсової хвилі, які опосередковано 

характеризують ступінь діастолічного коронарного наповнення встановлено 

що значення DRA в групі всіх обстежених пацієнтів – 44,05 (36,40; 49,50) 
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відповідало нормальному пороговому значенню. Величина DRA в І групі 

склала - 41,70 (35,0; 50,0) і була нижче на 3,08 ніж у ІІ групі 45,50 (39,55; 49,35). 

Виявлено патологічне збільшення величини SAI (систолічний індекс 

площі серцевого циклу, відповідає систолі серця) у пацієнтів І групи, яка 

склала (53,25 (47,90; 73,10) % ) і була значимо вище на 5,0 %, ніж у хворих II 

групі – 48,25 (44,80; 51,30) % (p < 0,05). Зареєстровано зниження значення DAI 

(діастолічний індекс площі серцевого циклу, відповідає часу діастолічного 

розслаблення серця) в І групі – 49,70 (39,30; 53,50) %, що було на 2,05 % менше 

в порівнянні із пацієнтами ІІ групи 51,75 (48,70; 55,20) %. 

При розподілі хворих на підгрупи в залежності від наявності порушення 

ДФ ЛШ встановлено, що за рівнями офісного САТ і ДАТ підгрупи вірогідно 

не різнились. Рівень ПАТ у ІА підгрупі 63,50 (59,00; 75,00) мм рт.ст. був 

достовірно вище на 11,50 мм рт.ст. ніж в ІІА 52,00 (47,00; 70,00) мм рт.ст. 

(p < 0,05). Рівень ЦСАТ був найбільший у ІА підгрупі - 162,55 (135,00; 171,50) 

мм рт.ст., перевищував на 13,45 мм рт.ст. аналогічний показник в ІВ підгрупі 

(149,10 (149,00; 167,00) мм рт.ст., у ІІА (156,40 (134,10; 170,10) мм рт.ст) на 

6,15 мм рт.ст. і в ІІВ (149,65 (136,20; 163,95) мм рт.ст.) на 12,90 мм рт.ст., але 

встановлена різниця не була достовірною. Апліфікаційного тиск був менше 

нормативного значення у всіх підгрупах, проте найбільшу ступінь 

патологічного зниження зареєстровано у ІА підгрупі (-7,30 (-8,00; -7,90) 

мм рт.ст.) в порівнянні із ІВ (-5,50 (-7,10; -1,00) мм рт.ст.), ІІА -6,00 (-7,60; -

5,80) мм рт.ст.) і ІІВ (2,50 (-6,85; 10,05) мм рт.ст.) підгрупами. 

Аналіз характеристик ШРПХ показав, що величина ШРПХ за 

підгрупами достовірно не відрізнялась, але у пацієнтів похилого віку як в ІА 

так і в ІВ підгрупах була вище ніж в ІІА та ІІВ. 

Значення АІх у пацієнтів ІА підгрупи (15,40  (-17,10; 31,50) % ) було вище 

на 14,70 % ніж у ІВ підгрупі та перевищувало AIx br на 6,10 % в ІІА і на 30,0 % 

у ІІВ підгрупах, але зареєстрована різниця мала вигляд тенденції. 

Величина SAI у пацієнтів в ІА підгрупі перевищувала нормативне 

значення і була достовірно вище на 8,00 % ніж в ІВ підгрупі (p < 0,05), на 
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6,50 % більше ніж в ІІА (p = 0,001) та на 4,90 % перевищувала аналогічний 

показник в ІІВ підгрупі (p < 0,05) (Табл.5.1). Зареєстровано, що значення DAI 

в ІА підгрупі було нижче на 6,60 % в порівнянні з ІВ і вірогідно нижче на 

5,10 % ніж в ІІА підгрупі (p < 0,05). 

 

Таблиця 5.1 − Показники діастолічного коронарного наповнення в 

підгрупах із збереженою та порушеною діастолічною функцією ЛШ, Ме (Q25; 

Q75). 

Показники, 

одиниці вим. 

Група І Група ІІ 

IА (n=18) IВ (n=5) IIА (n=17) IIВ (n=8) 

DRA 
46,00  

(32,00; 50,00) 

39,90  

(36,30; 41,00) 

46,00  

(42,00; 49,20) 

43,10  

(37,60; 57,00) 

SAI,%  
54,50  

(50,20; 73,50) 

46,50  

(45,60; 47,30) * 

48,00  

(44,40; 51,70)* 

49,60  

(45,20; 50,90) * 

DAI,%  
46,90  

(39,30; 52,00) 

53,50  

(52,70; 54,40) 

52,00  

(48,30; 55,60) * 

50,40  

(49,10; 54,80) 

Примітки: *– достовірність відмінностей з ІА підгрупою (p < 0,05) 

 

Для оцінки взаємозв'язку між характеристиками пружно-еластичних 

властивостей артеріальної стінки і показниками добового профілю АТ було 

проведено багатофакторний кореляційний аналіз. Встановлено прямий 

кореляційний зв'язок між рівнем ЦСАТ і підвищенням рівня САТд, САТн і 

САТсп у I групі (r = +0,65, r = +0,73 і r = +0,73; p < 0,05) і рівнем САТ24 і САТ 

в нічний період у II групі (r = +0,72 і r = +0,86; p < 0,05) (Рис.5.2). Величина 

ЦСАТ була асоційована з показниками «навантаження тиском» за САТ в 

денний і нічний періоди: з ІЧ САТ24 і ІЧ САТн в II групі (r = +0,75 і r = +0,88; 

p < 0,05), а також з ІП САТ24, ІП САТд і ІП САТн у пацієнтів І (r = +0,71; 

r = +0,67 і r = +0,76; p < 0,05) і ІІ групи (r = +0,81; r = +0,77 і r = +0,81; p < 0,05). 

У пацієнтів похилого віку підвищенням рівня ЦСАТ було 

взаємопов'язано з рівнем ДАТн і ДАТсп (r = +0,61 і r = +0,63; p < 0,05), ІП 

ДАТ24, ДАТд і ДАТн (r = +0,68; r = +0,67 і r = +0,67; p < 0,05). Величина ЦСАТ 

у пацієнтів ІІ групи корелювала із рівнем ДАТ24, ДАТд і ДАТ в нічний період 
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(r = +0,77; r = +0,72 і r = +0,78; p < 0,05) і рівнем ДАТсп (r = +0,84; p < 0,05). В 

той же ІІ групі величина ЦСАТ була також взаємопов'язана як з ІЧ ДАТ24, 

ДАТд і ДАТн (r = +0,83; r = +0,78 і r = +0,83; p < 0,05), так і з ІП ДАТ24, ДАТд 

і ДАТн (r = +0,76; r = +0,76 і r = +0,74; p < 0,05). 

 

Рис.5.2 Кореляційний взаємозв’язок між ЦСАТ та показниками 

добового профілю АТ у групах дослідження 

 

Підвищення ЦСАТ асоціювалося зі збільшенням рівня ПАТ24, ПАТ 

вдень і рівня ПАТ вночі у хворих в I групі (r = +0,65, r = +0,62 і r = +0,79; 

p < 0,05), в той час як у пацієнтів II групи асоціації ПАТ із ЦСАТ встановлено 

не було. У II групі було виявлено прямий взаємозв'язок середньої сили між 

рівнем ЦСАТ і величиною варіабельності САТд (r = +0,79; p < 0,05) (Рис.5.2). 

Рівень ЦСАТ був пов'язаний зворотнім зв'язком із величиною СНЗ САТ 

у хворих ІІ групи (r = -0,71; p < 0,05). 

Величина АмпАТ у пацієнтів в І групі була пов'язана зворотною 

залежністю середньої сили з рівнем ПАТн (r = -0,48; p < 0,05), а також на 

зниження АмпАТ впливало збільшення ВАР САДд в I (r = -0,51; p < 0,05), так 

і в II групі (r = -0,45; p < 0,05). 
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У пацієнтів в ІІ групі було встановлено кореляційний взаємозв'язок між 

AIx в аорті і AIx на плечовій артерії та рівнем САТ в нічний період (r = +0,71 

і r = +0,71; p < 0,05) і «показниками навантаження» - ІЧ САТ24 (r = +0,69; 

p < 0,05) і ІЧ САТн (r = +0,72 і r = +0,72; p < 0,05), ІП САТ24 (r = +0,71 і 

r = +0,71; p < 0,05), ІП САТд (r = +0,68; p < 0,05), ІП САТн (r = +0,71; p < 0,05). 

Прямий зв'язок середньої сили виявлено між AIx ao і AIx br та ДАТ24 (r = +0,73 

і r = +0,73; pм< 0,05) і ДАТд (r = +0,72 і r = +0,72; p < 0,05) та «показниками 

навантаження» за ДАТ - ІЧ ДАТ24 (r = +0,74; p < 0,05) і ІЧ ДАТд (r = +0,76; 

p < 0,05), ІП ДАТ24 (r = +0,69 і r = +0,69; p < 0,05) і ІП ДАТд (r = +0,71 і 

r = +0,71; p < 0,05). 

Згідно з отриманими результатами кореляційного аналізу, величина 

ШРПХ у хворих в I групі корелювала тільки з підвищенням рівня ПАТ 

(r = +0,43; p < 0,05). У пацієнтів ІІ групи значення ШРПХ було 

взаємопов'язано з рівнем ДАТ24 та ДАТд (r = +0,77 та r = +0,79; p < 0,05), 

«показниками навантаження тиском» ДАТ – ІЧ ДАТ24, ДАТд та ІП ДАТ24, 

ДАТд (r = +0,68, r = +0,75 та r = +0,70, r = +0,73; p < 0,05) і величиною ВАР 

САТн (r = +0,70; p < 0,05). Встановлено, що величина RT у пацієнтів ІІ групи 

була пов'язана зворотнім кореляційним зв'язком із рівнем ДАТ24 і ДАТд (r = -

0,68, r = -0,70; p <0,05) та ІЧ ДАТ24 і ДАТд (r = -0,67 і r = -0,73; p < 0,05). 

Збільшення SAI в групі похилого віку було пов'язано з тривалістю АГ 

(r = +0,64; p < 0,05) і віком хворих (r = +0,47; p < 0,05). Водночас тривалість 

АГ була взаємопов'язана зворотнім зв'язком середньої сили з величиною DAI 

(r = -0,55; p < 0,05). Крім того, була виявлена зворотна кореляційна залежність 

DAI і СНЗ ДАТ (r = -0,60; p < 0,05).У пацієнтів ІІ групи було встановлено 

прямий кореляційний зв'язок середньої сили між віком хворих і значенням SAI 

(r = +0,51; p < 0,05) та зворотній зв'язок із величиною DAI (r = -0,52; p < 0,05). 

При проведенні кореляційного аналізу з показниками структурно – 

функціонального стану серця у групах дослідження, у хворих похилого віку 

зниження значення піку Е було пов'язано із підвищенням значення SAI (r = -

0,79; p <0,05) та зменшенням величини DAI (r = +0,79; p < 0,05). 
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За результатами кореляційно-регресійного аналізу параметрів ЦСАТ і 

традиційних характеристик добового профілю АТ, проведеного у підгрупах в 

залежності від порушення ДФ ЛШ встановлено, що величина ЦСАТ у ІА 

підгрупі була взаємопов'язана прямим кореляційним зв'язком з рівнем САТн і 

САТсп (r = +0,60 і r = +0,55; p < 0,05), рівнем ДАТд (r = +0,48; p < 0,05) та ПАТ 

вночі (r = +0,50; p < 0,05). В ІІА підгрупі не було встановлено кореляційних 

зв'язків між ЦСАТ і характеристиками ДМАТ. Було виявлено взаємозв'язок 

між рівнем ЦСАТ і «показниками навантаження» АТ. Так у пацієнтів ІА 

підгрупи ЦСАТ корелював з ІЧ САТ24 і ІЧ САТн (r = +0,54 і r = +0,49; p < 0,05), 

ІП САТ24 і ІП САТн (r = +0,54 і r = +0,54; p < 0,05), ІЧ ДАТ вдень і ІП ДАТ 

вдень (r = +0,48 і r = +0,51; p < 0,05). В ІІВ підгрупі рівень ЦСАТ асоціювався 

із ІЧ САТ24, САТд і САТн (r = +0,95, r = +0,90 і r = +0,96; p < 0,05) та ІП САТ24, 

САТд і САТн (r = +0,95, r = +0,95 і r = +0,98; p < 0,05). 

Оцінка взаємозв'язку між рівнем ЦСАТ і хронобіологічними 

характеристиками добового профілю АТ показала, що в ІА підгрупі ЦСАТ 

було пов'язано тільки з ІПГ вдень і вночі (r = +0,53 і r = +0,65; p < 0,05), в ІВ - 

рівень ЦСАТ корелював із ІРП САТ (r = +0,90; p < 0,05), а у ІІВ – з ІРП САТ і 

ДАТ (r = +0,91 і r = +0,71; p < 0,05) і з ІПГ вдень і вночі (r = +0,71 і r = +0,88; 

p < 0,05). 

Рівень АмпАТ у пацієнтів ІА підгрупи був взаємопов'язаний зворотнім 

кореляційним зв'язком з рівнем ПАТ вночі (r = -0,57; p < 0,05), величиною 

ВАР САТ вдень (r = -0,53; p < 0,05) і ІПГ вночі (r = -0,60; p < 0,05). 

У ІІА підгрупі ШРПХ була пов'язана прямим кореляційним зв'язком з 

ІПГ вдень (r = +0,57; p < 0,05). Аортальний АІх був пов'язаний в ІА підгрупі з 

ВАР САТ вдень (r = +0,54 і r = +0,83; p < 0,05). Величина RT (час повернення 

зворотньої пульсової хвилі ) в ІІА підгрупі корелювала з ІПГ вдень (r = -0,54; 

p < 0,05), а у ІІВ – з «показниками навантаження» ДАТ - (r = -0,72 і r = -0,72; 

p < 0,05), ПД ДАТ (r = -0,90; p < 0,05) і ІР ДАТ (r = +0,83; p < 0,05). 

За результатами кореляційного аналізу між показниками діастолічного 

коронарного наповнення і характеристиками добового профілю АТ було 
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встановлено, що величина DRA у ІА підгрупі корелювала з ВАР САТ вдень 

(r = -0,63; p < 0,05). Проте в ІІА підгрупі DRA уло пов'язано тільки з ВАР САТ 

і ДАТ вдень (r = -0,70 і r = -0,73; p < 0,05). Величина SAI в ІА підгрупі була 

взаємопов'язана з ІРП САТ і ДАТ (r = +0,50 і r = +0,50; p < 0,05) (Рис.5.3), а у 

ІІА підгрупі SAI корелювало з ЧІВАР САТ (r = +0,54; p < 0,05). 

Величина DAI в ІА підгрупі була пов'язана зворотнім кореляційним 

зв'язком з швидкістю і індексом РП ДАТ (r = -0,55 і r = -0,67; p < 0,05), 

індексом рівномірності САТ та ДАТ (r = -0,49 і r = -0,54; p < 0,05), в ІВ 

підгрупі – з величиною і швидкістю РП САТ (r = -0,89 і r = -0,90; p < 0,05) 

(Рис.5.4).  

Рис.5.3 Кореляційний 

взаємозв’язок між величиною SAI 

та показниками добового профілю 

АТ у підгрупах із збереженою та 

порушеною ДД ЛШ 

Рис.5.4 Кореляційний 

взаємозв’язок між величиною DAI 

та показниками добового профілю 

АТ у підгрупах із збереженою та 

порушеною ДД ЛШ. 

 

У ІІА підгрупі значення DAI корелювало з ЧІВАР САТ (r = -0,53; p < 0,05). 

Встановлено, що величина SAI в ІА підгрупі була пов'язана зворотнім зв'язком з 

піком Е (r = -0,72; p < 0,05), а значення DAI – прямим кореляційним зв'язком з 
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піком Е (r = +0,72; p < 0,05). В той же час у ІІВ підгрупі SAI і DAI корелювали з 

величиною ФВ ЛШ (r = -0,83 і r = +0,83; p < 0,05). 

Таким чином вивчення пружно-еластичних властивостей артеріальної 

стінки у хворих похилого і середнього віку дозволило встановити наступні 

особливості. Пацієнти похилого віку демонстрували тенденцію до вищого рівня 

ЦСАТ, що є ознакою більш значного підвищення судинної жорсткості. 

Збільшення величини ШРПХ реєструвалось на 22,26 % частіше у пацієнтів 

з АГ похилого віку ніж у хворих середнього віку. Використані при оцінці ШРПХ 

індивідуальні референтні значення, скориговані до віку та ступеню підвищення 

АТ дозволили виділити в групі середнього віку пацієнтів з обумовленим 

гіпертензією ураженням судинної стінки, що не виявлялось за використання 

стандартної норми ШРПХ. Показано, що у хворих похилого віку з ДД ЛШ 

збільшення SAI і зниження DAI сприяло зменшенню швидкості піку Е і 

відповідно погіршенню ДФ ЛШ, в той час як у пацієнтів похилого віку із 

збереженою ДФ ЛШ такої закономірності встановлено не було. 

 

5.2 Взаємозв'язок структурного стану брахіоцефальних артерій з 

характеристиками добового профілю артеріального тиску та змінами 

структурно–функціонального стану серця в залежності від віку 

 

Товщина комплексу інтима-медіа (КІМ) сонних артерій і наявність 

нестенозуючих атеросклеротичних бляшок (АСБ) в сонних артеріях є критерієм 

субклінічного атеросклерозу та використовуються для визначення ризику ССУ. 

У хворих на АГ вимірювання КІМ застосовується як сурогатний маркер 

ураження органів – мішеней на протязі останніх трьох десятиріч. Товщина КІМ 

та наявність АСБ вважається прогностичним маркером розвитку інфаркту 

міокарду та інсульту [184]. Це справедливо як для значення КІМ біфуркації 

сонних артерій, що відображує в першу чергу атеросклеротичні зміни, так і для 

товщини КІМ загальної сонної артерії (ЗСА), що відбиває насамперед 

гіпертрофію медії [185]. 
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Згідно до поставлених завдань у 74 хворих вивчали особливості 

взаємозв’язку структурно-функціонального стану серця та брахіоцефальних 

артерій, з метою чого було проведено дуплексне й триплексне сканування 

екстра- та інтракраніальних судин. 

За результатами дуплексного сканування у 96,43 % хворих похилого віку 

та у 84,78 % пацієнтів середнього віку були встановлені патологічні зміні сонних 

артерій (Рис.5.5). 

 

Рис. 5.5 Розподіл обстежених хворих за наявністю атеросклеротичного 

ураження брахіоцефальних судин в залежності від віку 

В І групі у 28,57 % хворих діагностовано тільки потовщення КІМ без 

наявності АСБ – субклінічний атеросклероз, і у 67,86 % хворих виявлено 

атеросклеротичні бляшки з різним ступенем стенозування. 

Ступінь стенозу сонних артерій серед хворих з атеросклеротичним 

ураженням сонних артерій склала у І групі в середньому 20,20 % (19,0 %; 

36,0 %), що вище ніж у ІІ -й групі - 17,5 % (0 %; 28,0 %). Однак достовірних 

розбіжностей між середніми груповими показниками не виявлено (р=0,108). 

За результатами порівняльного аналізу патологічних змін 

екстракраніальних судин в досліджуваних групах (Табл. 5.2.) виявлено 

розбіжності за наявністю АСБ, які встановлені у 67,86 % хворих І групи та у 
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34,78 % пацієнтів ІІ групи (р=0,003 за критерієм χ2), зниженням еластичності 

сонних артерій – серед пацієнтів похилого віку 71,43 % , середнього віку - 

47,83 % (р=0,005 за критерієм χ2) та за наявністю розшарованості сонних артерій 

– у пацієнтів в І групі 75,00 % , в ІІ групі 43,47 % (р=0,002 за критерієм χ2). 

Таблиця 5.2 − Наявність патологічних змін сонних артерій у обстежених 

пацієнтів, (абс./%). 

Показники n (%) Група І (n=28) Група ІІ (n=46) 

Наявність розшарованості 21(75,00 %) 20 (43,47 %)* 

Зниження еластичності 20 (71,43 %) 22 (47,83 %)* 

Наявність звивистості 26 (92,86 %) 44 (95,65 %) 

Наявність деформації 18 (64,28 %) 28 (60,87 %) 

Наявність бляшки 19 (67,86 %) 16 (34,78 %)* 

Наявність ангіопатії 24 (85,71 %) 40 (86,96 %) 

Порушення гемодінамики 20 (71,43 %) 33 (71,74 %) 

Примітка: * – достовірність відмінностей (p < 0,05 ) 

 

В досліджених групах аналіз товщини КІМ не виявив вірогідної різниці як 

за КІМ ПЗСА (0,90 (0,80; 1,10) мм в І та 0,90 (0,80;1,0) мм в ІІ групі) і ЛЗСА (0,90 

(0,80; 1,10) мм в обох групах), так і за товщиною комплексу інтима – медіа в 

області біфуркації ЗСА (1,35±0,05 (0,15) мм в І та 1,49±0,07 (0,30) мм в ІІ групі) 

і брахіоцефальному стовбурі (1,86±0,19 (0,50) і 1,65±0,17 (0,53) мм по групах 

відповідно) (p > 0,05). 

За результатами кореляційного аналізу параметрів стану 

екстракраніальних судин і показників сруктурно–функціонального стану серця у 

обстежених хворих похилого і середнього віку було встановлено, що у пацієнтів 

І групи товщина КІМ біфуркації ЗСА була взаємопов'язана кореляційним 

зв'язком із розміром ЛП (r = +0,85; p < 0,05). Величина КІМ ПЗСА і ЛЗСА у 

хворих похилого віку корелювала з ТМШЛ (r = +0,46 і r = +0,44; p < 0,05), а 

також із ММЛШ (r = +0,38 і r = +0,42; p < 0,05), ІММЛШ (r = +0,41 і r = +0,44; 

p < 0,05) і ІММЛШ/ зріст1,7 (r = +0,42 і r = +0,46; p < 0,05). В той час як у пацієнтів 
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середнього віку товщина КІМ ПЗСА було пов'язане кореляційним зв'язком 

середньої сили тільки з величиною розміру ЛП (r = +0,31; p < 0,05). 

Всі хворі в залежності від наявності ознак субклінічного атеросклерозу або 

стенозуючого атеросклеротичного ураження БЦА, були розподілені на підгрупи. 

В Іа підгрупу увійшли 8 хворих похилого віку та в ІІа – 23 хворих середнього 

віку з субклінічним атеросклерозом; Іб підгрупу склали 19 пацієнтів похилого 

віку, а ІІб - 16 хворих середнього віку, в яких встановлено стенозуючий 

атеросклероз екстаркраніальних судин. ІІІ підгрупу склали 8 пацієнтів з 

інтактними БЦА. 

Ннайбільша величина КІМ ЗСА праворуч встановлена у Іб та ІІб підгрупах 

і склала 1,00 (0,80; 1,10) мм та 0,95 (0,80; 1,05) мм відповідно, найвища товщина 

КІМ ЛЗСА була зареєстрована також в Іб (1,00 (0,80; 1,10)) мм та ІІб (1,00 (0,90; 

1,10)) мм підгрупах, але відмінність була не достовірна (p > 0,05). 

За даними порівняльного аналізу характеристик добового профілю АТ у 

обстежених пацієнтів встановлено, що при зіставному рівні САТ24 та САТд, 

пацієнти похилого віку із проявами стенозуючого атеросклерозу БЦА (Іб 

підгрупа) характеризувались достовірно вищим на 16,65 мм рт.ст. ніж хворі 

похилого віку із субклінічним атеросклерозом (Іа підгрупа) рівнем САТ в нічий 

період (138,36 (124,57; 147,36) і 121,71 (115,68; 136,83) мм рт.ст.) (p < 0,05). 

Аналіз структурно-функціонального стану серця в обстежених пацієнтів 

показав, що величина ТМШП у хворих Іа підгрупи була достовірно менше (1,15 

(1,00; 1,20) см), ніж у пацієнтів в Іб (1,48 (1,27; 1,59) см), ІІа (1,40 (1,26; 1,50) см), 

ІІб (1,45 (1,37; 1,52)см) та ІІІ (1,40 (1,23; 1,50) см) підгрупах (p < 0,05). Найменша 

ВТС була зареєстрована також у хворих похилого віку з субклінічним 

атеросклерозом БЦА (0,38 (0,35; 0,39) см) (p < 0,05). 

Величина ВМН у пацієнтів Іа підгрупи (251,14 (237,24; 274,40) 103дін/см2) 

була достовірно вище, ніж в Іб (201,39 (188,42; 220,25) 103дін/см2) та ІІб (212,84 

(198,96; 238,59) 103дін/см2) підгрупах (p<0,05). А у пацієнтів ІІа підгрупи ВМН 

(236,53 (218,68;255,70) 103дін/см2) значно перевищувала аналогічний показник в 

Іб та ІІІ (216,13 (213,24; 221,85) 103дін/см2) підгрупах (p < 0,05). А розмір ЛП у 
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хворих ІІб підгрупи (3,80 (3,60; 4,05) см) був достовірно більше, ніж в Іа (3,40 

(3,20; 3,60) см) та Іб підгрупах (3,50 (3,30; 3,80) см) (p < 0,05). 

За результатами оцінки показників ДФ ЛШ в підгрупах дослідження було 

виявлено, що пік Е був достовірно менше у хворих в Іб підгрупі (62,00 (56,00; 

66,00) м/с), ніж у пацієнтів Іа (100,50 (96,00; 105,00) м/с), ІІа (72,00 (62,50; 85,50) 

м/с) та ІІ б (71,00 (67,00; 81,00) м/с) підгруп (p<0,05). Встановлено, що 

співвідношення Е/А у хворих Iб підгрупи (0,79 (0,72; 0,83) м/с) було значно 

менше (p<0,05) ніж в Іа (1,17 (1,14; 1,23) м/с), IIа (0,88 (0,82; 1,26) м/с) та ІІб (1,06 

(0,77; 1,34) м/с) підгрупах. 

При проведенні кореляційного аналізу з показниками ремоделювання ЛШ 

кореляційні зв’язки були виявлені тільки у пацієнтів Іа та Іб підгруп (Рис.5.6). 

Величина КІМ ЗСА в Іа підгрупі асоціювалась лише із збільшенням ТМШП 

(r = +0,79; p < 0,05).  

 

Рис. 5.6 Кореляційний взаємозв’язок між показниками структурно-

функціонального стану серця та КІМ ЗСА у хворих похилого віку із 

атеросклерозом брахіоцефальних артерій 

 

У хворих Іб підгрупи було встановлено прямий зв'язок середньої сили між 

потовщенням КІМ ЗСА та збільшенням ТМШП і ТЗСЛШ (r = +0,57 і r = +0,48; 
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p < 0,05). Лише в Іб підгрупі збільшення КІМ ЗСА корелювало з підвищенням 

ІММЛШ (r = +0,65; p < 0,05). 

У хворих похилого віку із стенозуючим атеросклерозом сонних артерій 

були виявлені суттєві відмінності в структурно-функціональному стані серця: 

встановлено достовірно значиме погіршення показників ДФ ЛШ – піка Е та 

співвідношення Е/А, а величина ТМШП була достовірно більше в порівнянні з 

хворими похилого віку з субклінічним атеросклерозом брахіоцефальних судин. 

Асоціацію між потовщенням КІМ ЗСА та показниками ремоделювання 

ЛШ встановлено тільки у пацієнтів похилого віку. 

Порушення добового ритму АТ посилює негативний вплив 

атеросклеротичного ураження сонних артерій на зміни в структурно-

функціональному стані серця, зокрема на погіршення діастолічної та систолічної 

функції ЛШ, у хворих на АГ середнього та похилого віку. Отримані дані 

підтверджують важливість та необхідність рутинного виконання ДМАТ у хворих 

як похилого так і середнього віку для своєчасного виявлення порушень добового 

профілю АТ і його подальшої персоніфікованої медичної корекції. 

Основні положення та результати цього розділу висвітлені у 

наступних публікаціях: [186, 187, 188, 189, 190, 191, 192]. 
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РОЗДІЛ 6 

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ХАРАКТЕРИСТИК ДОБОВОГО ПРОФІЛЮ 

АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ТА СТРУКТУРНО–ФУНКЦІОНАЛЬНОГО 

СТАНУ СЕРЦЯ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ В 

ПОХИЛОМУ І СЕРЕДНЬОМУ ВІЦІ ЗАЛЕЖНО ВІД I/D-

ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА АПФ І А/С ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА А1166 С ДО 

РЕЦЕПТОРІВ АІІ 1-ГО ТИПУ 

 

Вважається, що ренін-ангіотензин-альдостеронова система та її генетичні 

варіації, являючись основним фактором розвитку діастолічної дисфункції серця, 

окрім гемодинамічних чинників, викликають ГЛШ при АГ. У 72 обстежених 

пацієнтів проведено дослідження поліморфізму І/D гену АПФ. За результатами 

вивчення поліморфізму І/D гену АПФ нами було встановлено, що І–алель 

ідентифікували у 50,0 % (72) випадків, а частота виявлення D–алеля становила 

також 50,0 % (72), відповідно. Частота реєстрації І–алеля та D–алеля достовірно 

не відрізнялась у пацієнтів похилого та середнього віку (р > 0,05) (Табл.6.1). І – 

алель виявлялась у 57,40 % (31) випадків у хворих похилого і у 45,56 % (41) 

середнього віку. Частота ідентифікації D – алеля склала 42,60 % (23) в І та 

54,44 % (49) в ІІ групі. 

 

Таблиця 6.1 − Частота алелів І/D поліморфізму гена АПФ у хворих на АГ 

похилого та середнього віку, (абс./%) 

Алелі Група І 

n = 27 

Група ІІ 

n = 45 

Усі обстежені 

n=72 

χ2 Пірсона 

Алель І 31 (57,40 %) 41 (45,56 %) 72 (50,0 %) 1,90 

р=0,17 Алель D 23 (42,60 %) 49 (54,44 %) 72 (50,0 %) 

 

При проведенні оцінки дистрибуції генотипів І/D поліморфізму гена АПФ 

виявлено переважання гетерозиготного генотипу ID як у всіх обстежених хворих 

(50,0 %), так і при розподіленні на групи за віком – 62,96 % в І та 42,22 % в ІІ 
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групі (Табл.6.2). Розбіжностей у розподілі за генотипами ІІ та ID в групах, в 

залежності від віку, не виявлено (р>0,05 за критерієм χ2). 

 

Таблиця 6.2 − Розподіл генотипів І/D поліморфізму гена АПФ у хворих на 

АГ похилого та середнього віку. 

Генотип 

Група І 

n=27 

Група ІІ 

n=45 

Усі обстежені 

n=72 χ2 Пірсона 

n % n % n % 

II 7 25,93 11 24,44 18 25 
χ2=4,80 

р=0,091 
ID  17 62,96 19 42,22 36 50 

DD 3 11,11 15 33,33 18 25 

 

Проте, проведений аналіз домінантної та рецесивної моделі наслідування 

дозволив встановити достовірне переважання генотипу DD у хворих середнього 

віку (χ2=4,44; p = 0,04) (Табл.6.3). 

 

Таблиця 6.3 − Домінантна та рецесивна моделі наслідування у обстежених 

хворих 

Домінантна модель наслідування 

Генотип 
Група І 

n=27 

Група ІІ 

n=45 χ2=4,44 

р=0,04 

OR 

Знач. 95% CI  

Генотип I/I+I/D 0,889 0,667 4,00 1,04 – 15,44 

Генотип D/D 0,111 0,333 0,25 0,06 – 0,97 

Рецесивна модель наслідування 

Генотип I/I 0,259 0,244 χ2=0,02 

р=0,89 

1,08 0,36 – 3,24 

Генотип I/D+D/D 0,741 0,756 0,92 0,31 – 2,77 

 

Всіх обстежених пацієнтів залежно від генотипу розподілили на 3 групи. 

У групу з генотипом ІІ увійшли 18 осіб похилого віку (8 чоловіків – 44,44 %, 10 

жінок – 55,56 %), у 36 осіб встановлено генотип ІD (16 чоловіків – 44,44 %, 20 

жінок – 55,56 %), у 18 пацієнтів виявлено генотип DD (9 чоловіків – 50,00 %, 9 

жінок – 50,00 %) (Табл.6.4). Пацієнти із генотипом DD достовірно відрізнялись 

від хворих із генотипом ІD за віком (51,0 (47,00; 54,00) і 59,0 (49,00; 64,00) років) 

(р < 0,05) (Табл.6.4). 
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Таблиця 6.4 − Характеристики обстежених пацієнтів залежно від генотипів 

І/D-поліморфізму гена АПФ, Ме (Q 25; Q75), (абс./%) 

 

За результатами оцінювання характеристик добового профілю АТ залежно 

від генотипів поліморфізму І/D гена АПФ достовірної різниці за рівнями САТ і 

ДАТ за добу, вдень і вночі в обстежених пацієнтів встановлено не було. Рівень 

ПАТ за всі часові періоди доби перевищував нормативні значення в пацієнтів 

усіх груп і достовірно не відрізнявся. Величина ВАР САТд перевищувала 

нормативний рівень у хворих усіх груп, а в пацієнтів із ІD-генотипом була значно 

більше (14,76 (13,50; 16,65) мм рт. ст.), ніж у носіїв DD-генотипом (13,79 (11,05; 

14,78) мм рт.ст.) (р<0,05). Встановлено, що особи з генотипу ІІ 

характеризувались вірогідно нижчим значенням ВРП ДАТ (36,50 (29,00; 42,00) 

мм рт. ст.), ніж пацієнти з ІD- (43,00 (35,00; 50,00) мм рт. ст.) та DD-генотипом 

(40,50 (35,00; 46,00) мм рт. ст.) (р < 0,05). 

Аналіз розподілення пацієнтів за порушеннями циркадного ритму АТ 

дозволив встановити, що недостатній СНЗ САТ виявлений у 6 (33,33 %) хворих 

гомозиготних по алелю ІІ, у 10 (27,78 %) пацієнтів із ІD-генотипом і у 7 (38,89 %) 

пацієнтів із генотипом DD. Порушення циркадного ритму ДАТ встановлено у 3 

(16,67 %) пацієнтів з ІІ-генотипом, у 6 (16,67 %) пацієнтів з ІD- генотипом та у 3 

(16,67 %) – із DD-генотипом. 

Проведена оцінка структурно-функціонального стану серця залежно від 

Показники 
Генотипи гена АПФ 

ІІ n = 18 ІD n = 36 DD n = 18 

Стать 

(n, %) 

чоловіча 8 (44,44 %) 16 (44,44 %) 9 (50,0%) 

жіноча 10 (55,56 %) 20 (55,56 %) 9 (50,0%) 

Середній вік 50,5 (45,00; 65,00) 59,0 (49,00; 64,00)* 51,0 (47,00; 54,00) 

Тривалість АГ, 

роки  
9,5 (4,00; 15,00) 7,5 (2,00; 17,00) 5,50 (2,00; 16,00) 

Вік, в якому 

розвинулась АГ 
45,50 (35,00; 53,00) 46,50 (41,00; 54,00) 43,50 (38,00; 47,00) 

Спадковість по 

АГ 
15 (83,33 %) 29 (80,55 %) 17 (94,44 %) 

Примітка: * – достовірна відмінність із носіями генотипу DD (р < 0,05) 
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генотипів І/D-поліморфізму гена АПФ показала, що величина ТМШП була 

достовірно більше у хворих – носіїв гомозиготної ІІ-алелі (1,53 (1,40; 1,62) см), 

ніж у хворих із ІD-генотипом (1,39 (1,30; 1,54) см) (р < 0,05). Усі обстежені 

пацієнти характеризувалися збереженою ФВ ЛШ – 70,66 (62,96; 74,72)  % у 

хворих із генотипом ІІ, 69,51 (62,82; 77,06) % – у пацієнтів – носіїв генотипу ІD, 

71,18 (69,37; 76,05) % – у групі із DD-генотипом. 

При проведенні міжгрупового аналізу показників ДФ ЛШ в залежності від 

генотипів І/D-поліморфізму гена АПФ було встановлено, що у пацієнтів із ІІ-

генотипом пік А був вірогідно вище (78,50 (73,50; 85,50) м/сек), ніж у групі із 

DD-генотипом (65,00 (52,00; 74,00) м/сек), а співвідношення Е/А – менше (0,77 

(0,72; 0,88) у.о.), ніж у гомозиготних хворих по алелю D (0,92 (0,79; 1,34) у.о.) (р 

< 0,05) (Табл.6.5). 

 

Таблиця 6.5 − Показники діастолічної функціїї ЛШ в обстежених пацієнтів 

залежно від генотипів І/D поліморфізму гена АПФ, Ме (Q 25; Q75) 

Показники, 

одиниці вим. 

Генотипи гена АПФ 

ІІ n = 18 ІD n = 36 DD n = 18 

Tізр 90,00 (85,00; 105,00) 75,00 (70,00; 85,00) 85,00 (25,00; 125,00) 

Пік Е, м/с 64,00 (57,00; 73,00) 71,00 (61,00; 83,00) 70,00 (59,00; 76,00) 

Пік А, м/с 78,50 (73,50; 85,50) * 79,00 (64,00; 93,00) 65,00 (52,00; 74,00) 

Градієнт тиску піку Е 2,00 (1,00; 2,00) 2,00 (2,00; 3,00) 2,00 (1,00; 3,00) 

Градієнт тиску піку А 2,00 (2,00; 3,00) 2,00 (2,00; 3,00) 2,00 (1,00; 2,00) 

Е/А 0,77 (0,72; 0,88) * 0,84 (0,71; 1,19) 0,92 (0,79; 1,34) 

Примітки: * – достовірна відмінність між носіями II- та DD-генотипу (р < 0,05) 

 

За результатами кореляційного аналізу встановлено, що у хворих із 

генотипом ІІ збільшення величини ІММЛШ/зріст2,7 було пов'язане прямим 

зв'язком із рівнем САТд (r = +0,47; p < 0,05), ІЧ САТд (r = +0,55; p < 0,05) та 

зростанням ВРП ДАТ (r = +0,48; p < 0,05). 

Величина ІММЛШ/р2,7  у пацієнтів із генотипом ІD асоційовано з рівнем 

САТ24, САТсп і ІЧ САТ24  (r = +0,35; r = +0,35 і r = +0,35; p < 0,05) (Рис.6.1). 
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У хворих – носіїв гомозиготних DD - алелей ІММЛШ/зріст2,7 корелював із 

рівнем САТ у нічні години (r = +0,54; p < 0,05), ІП САТн (r = +0,52; p < 0,05).  

 

Рис. 6.1 Кореляційний взаємозв’язок між показниками добового профілю 

АТ і величиною ІММЛШ/зріст2,7 залежно від генотипів І/D поліморфізму гена 

АПФ 

Також у пацієнтів із генотипом DD збільшенню ІММЛШ/зріст2,7 сприяло 

підвищення величини варіабельності САТ вдень і в нічні години (r = +0,53 і 

r = +0,55; p < 0,05) та зменшення СНЗ САТ і ДАТ (r = -0,55 і r = -0,56; p < 0,05). 

Встановлено кореляцію між значенням розміру ЛП та ІЧ САТд (r = +0,51; 

p < 0,05) у хворих з DD генотипом. 

Із показників ДФ ЛШ у пацієнтів з ІІ генотипом пік А корелював із 

величиною ВАР САТ вночі (r = +0,57; p < 0,05), а у хворих з DD генотипом з ІРП 

ДАТ (r = +0,54; p < 0,05). У пацієнтів з ІD-генотипом зниження велични Е/А, як 

одного з головних показників ДФ ЛШ, було взаємопов'язано із зростанням ВРП 

САТ (r = -0,45; p < 0,05), у хворих з DD-генотипом − із підвищенням ВАР ДАТ 

вдень (r = -0,62; p < 0,05). 

Численні кореляційні взаємозв'язки між величиною ФВ ЛШ і показниками 

добового профілю АТ були встановлені в пацієнтів із ІD-генотипом. Так, 

зниженню ФВ ЛШ у цих хворих сприяло підвищення рівня ДАТ24, ДАТд і ДАТн 

(r = -0,53; r = -0,51 і r = -0,54; p < 0,05), збільшення показників «навантаження 

тиском» – ІЧ ДАТ24, ДАТд і ДАТн (r = -0,54; r = -0,50 і r = -0,42; p < 0,05) та ІП 
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ДАТ24, ДАТд і ДАТн (r = -0,56; r = -0,47 і r = -0,54; p < 0,05). У хворих 

гомозиготних по алелю ІІ підвищення ВРП ДАТ асоціювалось зі зниженням ФВ 

ЛШ (r = -0,66; p < 0,05). 

При проведенні оцінки дистрибуції генотипів А/С поліморфізму гена 

А1166 С гена к рецепторам АІІ 1-го типу виявлено переважання гетерозиготного 

генотипу АС в І групі (40,74 %), в той час як серед пацієнтів ІІ групи і переважно 

зустрічався гомозіготний генотип АА (51,11 %), але встановлена різниця не була 

достовірною (р > 0,05 за критерієм χ2) (Табл.6.6). 

 

Таблиця 6.6 − Розподіл генотипів А/С поліморфізму гена А1166 С гена к 

рецепторам АІІ 1-го типу у хворих на АГ похилого та середнього віку. 

Генотип 

Група І 

n=27 

Група ІІ 

n=45 

Усі обстежені 

n=72 χ2 Пірсона 

n % n % n % 

AA 10 37,04 23 51,11 33 45,83 χ2 = 1,65 

р = 0,438 
AC 11 40,74 16 35,56 27 37,5 

CC 6 22,22 6 13,33 12 16,67 

 

Всіх обстежених пацієнтів залежно від генотипу А/С розподілили на 3 

групи. У групу з генотипом АА увійшли 33 осіб похилого віку, у 27 осіб 

встановлено генотип АС, у 12 пацієнтів виявлено генотип СС (Табл.6.7). 

Таблиця 6.7 − Характеристики обстежених пацієнтів залежно від генотипів 

А/С поліморфізму гена А1166 С гена к рецепторам АІІ 1-го типу, , Ме (Q 25; 

Q75), (абс./%) 

 

Показники 
Генотипи гена АПФ 

АА n = 33 АС n = 27 СС n = 12 

Стать 

(n, %) 

чоловіча 14 (42,42 %) 11 (40,74 %) 8 (66,67 %) 

жіноча 19 (57,58 %) 16 (59,26 %) 4 (33,33 %) 

Середній вік 51,00 (47,00; 60,00) 55,0 (47,00; 64,00) 56,50 (47,50; 63,50) 

Тривалість 

АГ, роки  
6,0 (2,00; 10,00) 9,00 (3,00; 16,00) 11,50 (4,50; 19,50) 

Спадковість по 

АГ 
29 (87,89 %) 23 (85,19 %) 9 (75,00 %) 
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Порівняльний аналіз характеристик добового профілю АТ залежно від 

генотипів поліморфізму А/С гена А1166 С гена к рецепторам АІІ 1-го типу не 

показав достовірної різниці за рівнями САТ24, САТд і САТн. Проте встановлено 

розбіжності за характеристиками добового профілю ДАТ. Рівень ДАТ у всі 

періоди доби вірогідно не відрізнявся, але ІЧ ДАТ вночі у пацієнтів з СС - 

генотипом (89,41 (71,83; 97,06) %) на 32,74 % перевищував аналогічний 

показник у осіб з генотипом АА (56,67 (28,13; 92,31) %) (р <0,05). 

Величина СНЗ ДАТ була достовірно на 4,65 % нижче у пацієнтів з 

генотипом СС ніж у носіїв АА генотипу (р <0,05). Значення ІР ДАТ було 

достовірно нижче у пацієнтів з СС – генотипом (-33,16 (-74,20; 5,13)) в 

порівнянні з АА-генотипом (30,30 (-31,00; 128,04)) (р <0,05). Показано, що 

патологічні типи циркадного ритму САТ діагностували у 9 (27,27 %) хворих 

гомозиготних по алелю АА, у 9 (33,33 %) пацієнтів із АС-генотипом і у 5 

(41,67 %) пацієнтів із генотипом СС. Порушення циркадного ритму ДАТ 

встановлено у 5 (15,55 %) пацієнтів з АА - генотипом, у 6 (16,67 %) пацієнтів з 

ІD- генотипом та у 3 (25,00 %) – із СС-генотипом. 

Не було встановлено достовірної різниці при аналізі показників 

структурно-функціонального стану серця залежно від генотипів А/С- 

поліморфізму гена А1166 С гена к рецепторам АІІ 1-го типу. Найменше значення 

величини Е/А було у пацієнтів носіїв СС –генотипу (0,77 (0,73; 0,84) у.о.), але 

різниця не була достовірною. 

За результатми  кореляційного аналізу між характеристиками добового 

профілю АТ і показниками структурно-функціонального стану серця в 

обстежених хворих залежно генотипів А/С поліморфізму гена А1166 С гена до 

рецептору АІІ 1-го типу встановлено, що в групі пацієнтів, носіїв гомозиготних 

АА-алелів, розмір ЛП пов'язаний з ІЧ САТ і ІП САТ вдень (r = +0,45 і r = +0,36; 

p < 0,05). В групі пацієнтів з генотипом СС на збільшення ЛП впливала 

підвищена ВАР САТд (r = +0,84; p < 0,05). У хворих із генотипом АС збільшення 

величини ІММЛШ/зріст2,7 було пов'язане прямим зв'язком із підвищенням ВАР 

ПАТ вдень і вночі (r = +0,48 і +0,41; p < 0,05). В той час як у хворих носіїв СС 
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збільшенню ІММЛШ/зріст2,7  сприяло зростання рівня САТ24, САТд і САТсп 

(r = +0,76; r = +0,85 і r = +0,86; p < 0,05), ІЧ САТ24 і САТд (r = +0,76 і r = +0,89; 

p < 0,05), ІП САТ24 і САТд (r = +0,82 і r = +0,86; p < 0,05), ВАР САТд та величина 

РП САТ (r = +0,76 і r = +0,66; p < 0,05). Негативний вплив на збільшення 

ІММЛШ/зріст2,7  в осіб які є носіями гомозиготної алелі СС здійснювали 

підвищення рівня ДАТ24, ДАТд і ДАТсп (r = +0,64; r = +0,72 і r = +0,79; p < 0,05), 

ІЧ ДАТд (r = +0,74; p < 0,05), ІП ДАТ24 і ДАТд (r = +0,78 і r = +0,75; p < 0,05) та 

ПАТ24 і ПАТд (r = +0,68 і r = +0,72; p < 0,05), ІПГ вдень (r = +0,79; p < 0,05). 

При оцінці взаємозв'язку показників ДФ ЛШ з характеристиками добового 

профілю АТ встановлено, що у пацієнтів з АС генотипом величина піку А 

корелювала із ІР ДАТ (r = -0,47; p < 0,05), а у хворих з СС генотипом зі 

швидкістю та індексом РП ДАТ (r = +0,72 і r = +0,83; p < 0,05). 

Проведений порівняльний аналіз показників ДФ ЛШ в залежності від 

різного поєднання генотипів І/D-поліморфізму гена АПФ та А/С А1166 С гена 

до рецептору АІІ 1-го типу достовірної різниці за величиною Е/А не було 

встановлено. В той же час за величиною піка А (Рис. 6.2), виявлено достовірні 

розбіжності за критерієм Краскела-Уолліса (p = 0,028). 

 

Рис. 6.2 Величина піку А у обстежених хворих за генотипом генів ренін-

ангіотензинової системи (медіана та 25 % - 75 % інтерквартільний розмах) 
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У гомозиготних пацієнтів по алелю ІІ гена АПФ встановлено, що ВРП ДАТ 

асоціюється зі збільшенням величини ІММЛШ і погіршенням систолічної 

функції ЛШ. У групі пацієнтів із ІD-генотипом ІММЛШ асоційований із рівнем 

САТ24, а підвищення рівня ДАТ і показників «навантаження тиском» ДАТ за всі 

періоди доби здійснюють негативний вплив на зниження ФВ ЛШ. Переважний 

вплив на величину ІММЛШ у хворих, гомозиготних по алелю DD, здійснювали 

підвищення рівня САТ саме в нічний період і зменшення СНЗ САТ і ДАТ. На 

погіршення показників ДФ ЛШ у пацієнтів з генотипом ІІ впливало підвищення 

ВАР САТ в нічні години, у хворих з генотипом ІD – збільшення ВРП САТ, а з 

DD генотипом – зростання ІРП ДАТ і ВАР ДАТ вдень. 

Основні положення та результати цього розділу висвітлені у 

наступних публікаціях: [193, 194] 
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РОЗДІЛ 7 

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ХАРАКТЕРИСТИК ДОБОВОГО ПРОФІЛЮ 

АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ І ПОКАЗНИКІВ СТРУКТУРНО-

ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СЕРЦЯ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ 

ГІПЕРТЕНЗІЮ СЕРЕДНЬОГО ТА ПОХИЛОГО ВІКУ, ЗА ДАНИМИ 

ДОВГОТРИВАЛОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ 

 

7.1 Динаміка характеристик добового профілю АТ за даними ДМАТ і 

показників структурно-функціонального стану серця за 6 місяців 

спостереження 

 

Згідно до поставлених завдань нами було проведено оцінку впливу 

антигіпертензивної терапії на досягнення цільових рівнів АТ та на регрес 

патологічних змін в структурно – функціональному стані серця у хворих з ГХ 

різних вікових категорій. На ІІ етапі дослідження, у 60 пацієнтів (25 хворих І 

групи і 35 - ІІ групи) через 6 місяців після первинного дослідження було 

проведено повторне клінічне обстеження, ДМАТ та ЕХОКГ з оцінкою впливу 

антигіпертензивной терапії на структурно-функціональний стан серця і особливо 

на динаміку змін діастолічної функції ЛШ. 

На підставі результатів первинного обстеження, згідно з рекомендаціями 

ЄТГ/ЄТК (2013 р.) у хворих на ГХ II і ІІІ стадії з урахуванням наявності високого 

та дуже високого ССР, всім хворим призначалась комбінована 

антигіпертензивна терапія [125]. Використовували двокомпонентну або 

трикомпонентну комбінацію антигіпертензивних препаратів. За результатами 

проспективного метааналізу, в якому порівнювалися переваги різних схем 

антигіпертензивної терапії у пацієнтів молодше або старше 65 років 

підтверджено, що різні класи однаково ефективні у більш молодих і літніх 

пацієнтів [195]. На підставі гіпотези K. Kario (2010 р.) про існування 2-х типів АГ 

[157] до терапії блокатором РААС при об’єм-залежному варіанті другим 

препаратом додавали тіазидний або петльовий діуретик, а при АГ з високою 
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артеріальною ригідністю – антагоніст кальцію. Критеріями об’єм-залежному 

варіанту вважається порушення циркадного ритму, значне споживання солі, 

серцева недостатність; АГ з високою артеріальною ригідністю – висока ВАР АТ, 

підвищення показників ранкового підйому АТ, збільшена артеріальна жорсткість. 

Основу АГТ склали ІАПФ або БРА ІІ в поєднанні з антагоністами кальцієвих 

каналів або/та діуретиками. Двокомпонентну терапію приймали – 40,0 % хворих в 

І групі (ІАПФ (70,00 %) або БРА ІІ (30,00 %) у поєднанні з діуретиком (ДУ) 

(50,00 %) чи АК (50,00 %)) і 51,43 % пацієнтів в ІІ групі (ІАПФ (44,44 %) або БРА 

ІІ (55,56 %) у поєднанні з ДУ (33,33 %) чи АК (66,67 %)). Трьокомпонентна терапія 

була призначена – 60,0 % хворим в І групі (ІАПФ (26,67 %) або БРА ІІ (73,33 %) у 

поєднанні з ДУ та АК) та 48,57 % в ІІ групі (ІАПФ (64,71 %) або БРА ІІ (35,29 %) у 

поєднанні з ДУ та АК). Режим прийому АГП обирали згідно запропонованій K. 

Kario концепції триади ідеального контролю АТ (2016 р.) [158]: досягнення не 

тільки кількісного контролю у вигляді цільових рівнів АТ за всі періоди доби, але і 

якісного контролю - нормалізації циркадного ритму та варіабельності АТ. Так при 

недостатньому СНЗ АТ та/або підвищенному РП АТ призначали дворазований 

прийом АГП. Призначення доз антигіпертензивних препаратів проводили з 

урахуванням індивідульних хронобіологічних особливостей добового профілю 

АТ. 

Через 6 місяців проводилась оцінка досягнення цільового рівня АТ, яку 

здійснювали за наступними критеріями: досягнення цільового рівня АТ за 

даними ДМАТ - <130/80 мм рт.ст. за добу; <135/85 мм рт.ст. вдень і <120/70 

мм рт.ст. вночі, добра відповідь на лікування - зниження () САТ на 10-20 

мм рт.ст. і ДАТ – 6-10 мм рт.ст; відсутність відповіді на лікування –  САТ 

<10 мм рт.ст. і  ДАТ < 6 мм рт.ст. Додатково оцінювали динаміку 

варіабельності АТ в денний та нічний періоди вимірювань, характеристик РП 

АТ - величину і швидкість РП, хронобіологічних характеристик АТ. 

За результатами динамічного обстеження через 6 місяців спостереження, 

як у І так і ІІ групі спостерігалось достовірне зниження рівня АТ за усі періоди 

доби (Табл. 7.1). Пацієнти похилого віку характеризувались більшим зниженням 



136 
 

рівня САТ. Так рівень САТ24 знизився на 15,44 мм рт.ст, що було на 1,74 мм рт.ст. 

(р < 0,001), більше ніж у хворих середнього віку в якій  САТ24 склала 13,70 мм 

рт.ст. (р < 0,001). Величина САТд в І групі зменшилась на 13,86 мм рт.ст. 

(р < 0,001), при цьому  САТ вдень була на 2,06 мм рт.ст. менше в порівнянні із 

ІІ групою, в якої зниження рівня САТд склало 15,92 мм рт.ст. (р < 0,001). Рівень 

САТ вночі в І групі знизився на 18,24 мм рт.ст., а в ІІ групі – на 14,96 мм рт.ст. 

(р < 0,001). Встановлено достовірне зниження рівня ДАТ у хворих в обох групах 

дослідження: в І групі рівень ДАТ24 знизився на 12,57 (р  < 0,01), в ІІ групі − на 

8,83 мм рт.ст. (р < 0,001), рівень ДАТд зменшився на 12,05 мм рт.ст. в І групі 

(р < 0,01) і в ІІ - на 9,36 мм рт.ст. (р < 0,01) відповідно. 

 

Таблиця.7.1 − Динаміка результатів добового моніторування артеріального 

тиску в групах дослідження, Ме (Q25 ; Q75). 

Показни 

ки, 

одиниці 

вимірюва

ння 

До лікування 6 місяців лікування 

Усі 

обстеже 

ні 

(n = 60) 

І група 

(n = 25) 

ІІ група 

(n = 35) 

Усі 

обстеже 

ні 

(n = 60) 

І група 

(n = 25) 

ІІ група 

(n = 35) 

1 2 3 4 5 6 7 

САТ24, 

мм рт.ст. 

144,17 

(135,52; 

159,04) 

143,93 

(137,86; 

162,79) 

144,90 

(133,56; 

156,08) 

129,58 

(121,18; 

136,54) * 

128,49 

(121,00; 

137,37) *  

131,20 

(121,83; 

136,31) * 

САТд, 

мм рт.ст. 

148,14 

(140,55; 

160,89) 

145,69 

(139,16; 

166,02) 

149,17 

(142,01; 

159,16) 

132,85 

(126,05; 

139,90) * 

131,83 

(121,00; 

145,71) *  

133,25 

(126,26; 

138,00) * 

САТн, 

мм рт.ст. 

135,33 

(118,37; 

145,10) 

136,57 

(122,67; 

148,18) 

131,78 

(117,40; 

141,54) 

117,81 

(107,41; 

126,57) * 

118,33 

(109,95; 

128,73) * 

116,82 

(106,33; 

124,52) * 

ДАТ24, 

мм рт.ст. 

86,44 

(79,68; 

91,63) 

86,04 

(77,21; 

90,95) 

88,03 

(80,51; 

91,74) 

77,24 

(71,33; 

80,62) * 

73,47 

(69,25; 

80,06) * 

79,20 

(72,43; 

80,63) * 

ДАТд, 

мм рт.ст. 

88,27 

(83,06; 

94,90) 

87,52 

(78,42; 

93,71) 

90,68 

(84,13; 

95,77) 

80,34 

(73,71; 

84,49) * 

75,47 

(70,61; 

83,59) * 

81,32 

(76,61; 

85,27) * 

ДАТн, 

мм рт.ст. 

76,98 

(67,85; 

82,13) 

76,50 

(64,30; 

81,54) 

77,18 

(69,05; 

82,36) 

66,35 

(60,37; 

72,24) * 

65,75 

(59,83; 

72,06) * 

67,09 

(61,22; 

72,42) * 
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Продовження таблиці 7.1 

1 2 3 4 5 6 7 

ПАТ24, 

мм рт.ст. 

59,17 

(53,33; 

68,53) 

64,31 

(57,81; 

70,71) ♦ 

55,60 

(51,42; 

62,42)  

52,45 

(47,28; 

58,80) * 

57,04 

(50,27; 

60,01) *♦ 

51,42 

(44,89; 

57,54) * 

ПАТд, 

мм рт.ст. 

60,05 

(53,92; 

68,91) 

65,55 

(57,89; 

72,68) ♦ 

58,28 

(52,33; 

63,49)  

53,52 

(48,03; 

59,67) * 

57,37 

(50,45; 

61,59) *♦ 

51,33 

(45,69; 

58,02) * 

ПАТн, 

мм рт.ст. 

57,36 

(48,50; 

64,72) 

62,60 

(57,50; 

66,00) ♦ 

50,50 

(47,68; 

62,21)  

50,66 

(43,85; 

56,90) * 

53,50 

(48,83; 

57,03) *♦ 

47,05 

(42,22; 

52,55) * 

Примітки: 

1. *- достовірність відмінностей з результатами до лікування (р < 0,05); 

2. ♦ - достовірність відмінностей між І і ІІ групами (р < 0,05). 

 

Встановлено достовірне зниження рівня ДАТн на 10,75 і на 10,02 мм рт.ст 

в І і ІІ групах. Рівень ПАТ в кінці 6 – го місяця лікування у хворих в І групі був 

вірогідно нижче –ПАТ24 знизився на 7,27 мм рт.ст. (р < 0,01), ПАТд – на 8,18 

(р < 0,01) і ПАТн – на 9,10 мм рт.ст. (р < 0,001). В ІІ групі зареєстроване 

зниження величини ПАТ24 на 4,18 мм рт.ст., ПАТд – на 6,95 та ПАТн на 3,45 мм 

рт.ст. (р < 0,01). 

Встановлено вірогідне зниження «показників навантаження» за САТ 

(Рис.7.1). У пацієнтів І групи величина ІЧ САТ24 знизилась на 39,74 %, ІЧ САТд 

на 37,35 %, ІЧ САТн на 66,25 % (р < 0,001), а у хворих ІІ групи ІЧ САТ24 

знизився на 38,72 %, ІЧ САТд на 38,85 % (р < 0,001), ІЧ САТн на 43,01 % 

(р < 0,01) 
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Рис.7.1 Динаміка індексу часу САТ в групах дослідження 

Було зареєстровано достовірне в порівнянні з початковими значеннями 

зменшення показників «навантаження» ДАТ (Рис.7.2): у хворих похилого віку 

  ІЧ ДАТ24 становила 46,08 %,   ІЧ ДАТд - 34,00 %,   ІЧ ДАТн – 60,71 % 

(р < 0,01). У групі пацієнтів середнього віку   ІЧ ДАТ24 становила 37,91 % і   ІЧ 

ДАТд – 43,88 %(р < 0,001),   ІЧ ДАТн – 39,90 % (р < 0,01). 

 

Рис.7.2 Динаміка індексу часу ДАТ в групах дослідження 

 

За значеннями ІП САТ і ІП ДАТ також було встановлено достовірну 

позитивну динаміку. Зниження ІП САТ24 у хворих І групи було меншим в 

порівнянні з ІІ групою і склало 66,58 % і 70,39 % відповідно, ІП САТд знизився 

в І групі на 55,54 % і на 74,37 % в ІІ групі, ІП САТн – на 80,72 % у пацієнтів в І і 

81,66 % у хворих ІІ групі (р < 0,001) (Рис.7.3.). 

 

Рис.7.3 Динаміка індексу площі САТ в групах дослідження 
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Зареєстровано вірогідне зниження величини ІП ДАТ24 – в І групі на 

85,91 %, що було більше на 18,91 % ніж в ІІ - 67,00 %,  ІП ДАТд в І групі склала 

76,15 % і в ІІ – 72,61 % (р < 0,05). Величина  ІП ДАТн у хворих в І групі склала 

84,51 % (р < 0,05), в той час як в ІІ зниження ІП ДАТн на 81,28 % (р < 0,001). 

Встановлено зменшення величини ПД, який відображує навантаження на 

ССС за різні періоди доби. Так ПД САТ зменшився в порівнянні з початковим 

рівнем як в І групі – на 12,35 %, так і в ІІ – на 10,73 % (р < 0,01). Подвійний 

добуток ДАТ знизився на 15,21 % в І і на 13,97 % в ІІ групі (р < 0,01). 

На 6 – му місяці лікування кількість хворих в І групі з підвищеною ВАР 

САТ вночі зменшилась на 12,00 % та в ІІ групі – на 11,43 %. Збільшену 

варіабельнось ДАТд при повторному обстеженні під час ІІ візиту було 

встановлено у 16,00 % пацієнтів, що було на 12,00 % менше ніж при І візиті, 

проте в ІІ групі – кількість хворих з підвищеним рівнем ВАР ДАТд зросла на 

18,94 %. В той же час кількість пацієнтів в І групі з підвищеною ВАР ДАТ вночі 

зросла на 12,00 %, а в ІІ групі – зменшилась на 2,85 %. 

За результатами аналізу динаміки характеристик циркадного ритму АТ 

встановлено, що при первинному обстеженні 16 (64,00 %) пацієнтів в І групі 

мали збережений циркадний ритм САТ за типом «dipper» і в ІІ – 20 (57,14 %) 

осіб, надмірне зниження рівня САТ вночі встановлено у 7 (20,00 %) пацієнтів в 

ІІ групі. Патологічні варіанти добового ритму САТ - недостатнє зниження САТ 

в нічний період ( «non-dipper») діагностовано у 7 (28,00 %) хворих в І та у 7 

(20,00 %) - у ІІ групі, підвищення САТ в нічний період доби ( «night-picker») – у 

2 (8,00 %) хворих в І та у 1 (2,85 %) –в ІІ групі. Аналіз середніх величин СНЗ 

САГ свідчить про те , що у хворих І і ІІ групи цей показник відповідав 

нормативному значенню до початку лікування - 11,24 (6,37; 14,83) % і 12,76 

(10,45; 18,11) % і залишався в межах нормальних рівнів і на 6 – му місяці 

лікування - 10,61 (7,05; 14,18) і 14,37 (9,80; 17,31) % відповідно. 

Аналіз 6 – місячної динаміки показників які характеризують поведінку АТ 

в ранні ранкові години показав достовірне зниження рівня САТ і ДАТ як в І так 
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і в ІІ групі. Рівень САТсп в І групі к 6-му місяцю лікування знизився на 20,04 мм 

рт.ст., в ІІ групі – на 17,42 мм рт.ст. (р < 0,001). Рівень ДАТ в ранні ранкові 

години зменшився на 12,46 мм рт.ст. в І (р < 0,01) і на 11,34 мм рт.ст. в ІІ групах 

(р < 0,001). Також було встановлено достовірне зниження рівня ПАТсп як у 

пацієнтів похилого віку, у яких  ПАТ склала 7,47 мм рт.ст., так і у хворих 

середнього віку -  ПАТ 6,01 мм рт.ст. 

Проводили оцінку змін хронобіологічних характеристик АТ на тлі АГТ. За 

результатами аналізу динаміки ІПГ, який відображує перевагу систолічної або 

діастолічної гіпертензії, встановлено що в І групі ІПГ за день к 6-му місяцю 

зменшився на 69,45 % (р < 0,01), а в ІІ групі – на 89,05 % (р < 0,001). 

Зареєстровано зменшення величини ІПГ в обох групах також і вночі, але 

достовірний характер носило зниження ІПГ ніч тільки в І групі – на 86,63 % (р < 

0,001), в той час як в ІІ групі  ІПГ ніч склала -100,00 %, але зниження не було 

достовірним (р = 0,08). 

Під час первинного обстеження при аналізі варіантів рівномірного 

підвищення або переважного підвищення САТ або ДАТ, систоло–діастолічна 

гіпертензія вдень реєструвалась у 8 (32,00 %) пацієнтів в І та у 13 (37,14 %) –в ІІ 

групі, а кількість хворих з переважання підвищення САТ над ДАТ в І групі 

склала 68,00 % і в ІІ – 62,86 %. На 6-му місяці за результатами повторного 

обстеження встановлено, що кількість пацієнтів з систоло–діастолічною 

гіпертензією вдень в І групі зросла на 40,00 % і склала 18 пацієнтів (pм= 0,005) 

та в ІІ групі – на 48,57 % (р < 0,001). Вночі пропорційно підвищений рівень САТ 

і ДАТ було зареєстровано у 7 (28,00 %) пацієнтів І групи і у 23 (65,71 %) – ІІ 

групи, переважання САТ над ДАТ мали 18 (72,00 %) осіб в І та 11 (31,43 %) – в 

ІІ групі. На фоні лікування к 6 –му місяцю кількість пацієнтів з пропорційно 

підвищеним рівнем САТ і ДАТ вночі в І групі збільшилась на 52,00 % 

(p = 0,0002). Кількість пацієнтів ІІ групи з систоло–діастолічною гіпертензією 

вночі також зросло - на 20,00 %, але встановлена різниця не була достовірною. А 

кількість хворих з переважним підвищенням САТ вночі зменшилась в І - на 

52,00 % (р < 0,001) та в ІІ групі на 17,14 %. 
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Аналіз динаміки величини індексу рівномірності АТ показав, що  ІР САТ 

у пацієнтів в І групі склала 70,83, але різниця не була достовірною. А в ІІ групі 

ІР САТ значно знизився і склав 31,35 (р < 0,05). Величина ІР ДАТ знизилась на 

6-му місяці лікування в І групі на 25,70, а в ІІ групі – на 31,18 і достовірно 

відрізнялась по групах (р < 0,05). Оцінка динаміки розподілу хворих в 

залежності від рівномірного або нерівномірного підвищення САТ і ДАТ 

показала, що кількість пацієнтів з рівномірним підвищення рівня САТ вдень і 

вночі в І групі зросла з 44,00 % до 52,00 % та в ІІ – з 45,71 % до 62,86 %. Кількість 

пацієнтів з переважним підвищенням рівня САТ вдень зменшилась в І групі на 

8,00 % та в ІІ – на 22,86 %. Переважне підвищення САТ вночі залишилося у 5 

(20,00 %) осіб в І групі так само як і при первинному обстеженні, а в ІІ групі 

кількість пацієнтів з нічною гіпертензією за САТ збільшилась на 2 (5,72 %). 

Рівномірне підвищення рівня ДАТ вдень і вночі в І групі зареєстровано у 19 

(76,00 %) пацієнтів, що було на 20,00 % вище ніж до призначення лікування. В ІІ 

групі кількість хворих з рівномірним підвищенням ДАТ первинно склала 26 

(74,29 %) і к 6 – му місяцю зменшилась до 71,43 % (p = 0,7). Кількість хворих з 

денною гіпертензією за ДАТ в І групі зменшилась на 16,00 %, в ІІ групі – на 

2,86 %. Переважання нічного підвищення ДАТ зареєстровано в І групі у 6 

(24,00 %) осіб, що на 4,00 % менш ніж при первинному обстеженні, в той час як 

в ІІ групі кількість осіб з нічною гіпертензією за ДАТ зросла на 5,71 %. 

К 6 місяцю лікування в І групі досягли цільового рівня АТ - 13 (52,00 %) 

хворих, а в ІІ – 12 (34,29 %) пацієнтів. Серед хворих, у яких не було досягнуто 

цільового АТ за всіма показниками ДМАТ, позитивна динаміка (зниження САТ 

більш ніж на 10 мм рт.ст, ДАТ більш ніж на 6 мм рт.ст.) на тлі лікування 

зареєстрована у 8 (32,00 %) осіб похилого віку та у 14 (40,00 %) пацієнтів 

середнього віку. У 16,00 % хворих в І групі і у 25,71 % пацієнтів в ІІ к кінцю 6-

го місяця лікування досягнути суттєвого зниження рівнів САТ і ДАТ не вдалось. 

Результати аналізу динаміки показників структурно – функціонального 

стану серця за даними ЕХО КГ показали, що КДР, КСР, КДО, КСО ЛШ та 

величина розміру ЛП первинно у пацієнтів як І так і ІІ групи відповідали 
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нормативним величинам і на 6 –му місяці залишились в межах нормальних 

значень та по групах достовірно не відрізнялись. 

Встановлено, що величина ІММЛШ достовірно знизилась в ІІ групі на 

14,62 г/м2 з 119,46 (96,23; 140,23) до 104,84 (86,25; 120,29) г/м2 (р < 0,05), в той 

час як у пацієнтів І групи ІММЛШ збільшився на 8,25 г/м2 з 111,83 (102,08; 

138,79) до 120,08 (101,74; 123,62) г/м2. 

Більш детальний аналіз 6 –місячної динаміки величини ІММЛШ в 

залежності від досягнення цільового рівня АТ показав (Рис.7.1.4), що в І групі у 

пацієнтів, які досягли цільового АТ, ІММЛШ знизився на 2,30 % з 111,03 (99,39; 

128,25) до 108,48 (86,58; 116,02) г/м2 і був достовірно меншим (р < 0,05) на 12,48 

г/м2 ніж у пацієнтів які не досягли цільових рівнів АТ, у яких напроти величина 

ІММЛШ зросла на 1,75 г/м2 і склала 120,96 (120,33; 127,49) г/м2. 

Встановлено, що у пацієнтів ІІ групи які досягли цільових рівнів АТ за всі 

часові періоди доби ІММЛШ зменшився на 14,0 %, ІММЛШ/зріст2,7 – на 14,81 %, 

склали відповідно 88,93 (80,76; 108,82) г/м2 і (41,13 (39,45; 48,59)) г/м2,7 і були 

достовірно меншими на 19,33 г/м2 і 13,19 г/м2,7 ніж у хворих тієї ж групи без 

нормалізації рівнів АТ – 108,26 (95,52; 131,66) г/м2 і 54,32 (41,62; 64,95) г/м2,7 

(р < 0,05) (Рис.7.4). 

  

Рис. 7.4 Динаміка величин ІММЛШ г/м2 у пацієнтів І і ІІ групи в залежності 
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При проведені оцінки 6 – місячної динаміки у пацієгнів І та ІІ групи 

зареєстровано формування більш сприятливих типів ремоделювання ЛШ 

(Табл.7.2). 

 

Таблиця.7.2 − Динаміка типів ремоделювання лівого шлуночка в групах 

дослідження за ІММЛШ/зріст2,7, (абс./%) 

 

При первинному обстежені у пацієнтів І та ІІ групи встановлено збережену 

величину ФВ ЛШ - 67,74 (62,82; 72,45)  % і 70,71 (65,81; 76,05)  % . К 6-му місяцю 

лікування величина ФВ ЛШ залишалась в межах нормативних значень 71,02 

(66,30; 72,78)  % - в І та 71,59 (62,68; 78,19)  % - в ІІ групі. 

За результатами аналізу 6-місячної динаміки показників діастолічної 

функції ЛШ встановлено, що величина пік Е у хворих І групи зросла на 7,50 м/с, 

а в ІІ групі на 3,0 м/с в порівнянні з вихідними значеннями (Рис.75). 

При первинному обстеженні швидкість пізнього діастолічного наповнення 

(пік А) в І групі 84,00 (83,00; 96,00) м /с була достовірно вище ніж в ІІ - 78,50 

(63,00; 88,00) м /с, проте через пів року лікування знизилась на 5,50 м /с, все ще 

перевищувала аналогічний показник в ІІ групі але вірогідно вже не відрізнялась. 

Співвідношення Е/А при первинному візиті було знижено у пацієнтів як в І так і 

в ІІ групах. На фоні лікування к кінцю 6-го місяця величина Е/А достовірно 

Тип ремоделювання До лікування 6 місяців 

Група I n=25 Група II n=35 Група I n=25 Група II n=35 

нормальна геометрія 

ЛШ 

6 (24,00 %) 4 (11,43 %) 4 (16,00 %) 11 (31,43%)* 

концентричне 

ремоделювання ЛШ 

1 (4,00 %) 6 (17,14 %) 5 (20,00 %) 8 (22,86%) 

концентрична 

гіпертрофія ЛШ 

12 (48,00  %) 16 (45,71 %) 10 (40,00 %) 8 (22,86%)* 

ексцентрична 

гіпертрофія ЛШ 

6 (24,00 %) 9 (25,72 %) 6 (24,00%) 8 (22,86%) 

Примітки: * - достовірність відмінностей з результатами до лікування 

(p = 0,015). 
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зросла в І групі з 0,77 (0,71; 0,84) до 0,78(0,69; 0,91) (р < 0,05), але все ще 

залишалась патологічно зниженою. Проте в ІІ групі величина Е/А підвищилась з 

0,93 (0,81; 1,36) до 1,20 (0,89; 1,43) і стала відповідно нормальному пороговому 

значенню. 

 

Рис. 7.5 Динаміка піка Е і піка А в групах дослідження 

 

Оцінка розподілу хворих в залежності від стану діастолічної функції ЛШ 

показала, що в І групі збережена ДФ ЛШ первинно була встановлена у 4 

(16,00 %) пацієнтів, що було достовірно менше на 29,71 % ніж в ІІ групі – 16 

(45,71 %) (р < 0,05). 

На 6-му місяці лікування кількість пацієнтів із збереженою ДФ ЛШ в І 

групі збільшилась на 8,00 % та склала 24,00 %, в ІІ групі зросла на 5,72 % і склала 

51,43 %, але встановлена різниця не була достовірною (р > 0,05). 

Таким чином, встановлено, що на фоні регулярної АГТ рівень АТ у 

пацієнтів І і ІІ групи знизився однаково ефективно. Важливим є достовірне 

зменшення величини ІПГ вдень і вночі, враховуючи його негативний вплив на 

підвищення артеріальної жорсткості і ураження судинної стінки як органу –

мішені у хворих на АГ. Встановлено зменшення ступеню ГЛШ у пацієнтів, які 

досягли цільового рівня АТ на фоні лікування – навіть за півроку значення 

ІММЛШ вірогідно зменшилось в обох групах. Зареєстровано поліпшення стану 

ДФ ЛШ у пацієнтів в обох групах. 
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7.2 Динаміка характеристик добового профілю АТ за даними ДМАТ і 

показників структурно-функціонального стану серця за 48,5 місяців 

спостереження 

На ІІІ етапі дослідження, у 49 пацієнтів (21 хворих І групи і 28 - ІІ групи) 

через 48,5 ± 1,6 місяців спостереження після первинного дослідження було 

проведено повторне клінічне обстеження, ДМАТ та ЕХОКГ. За результатами 

динамічного обстеження, було зареєстровано, що рівень АТ за всі періоди доби 

залишався достовірно нижчим ніж при первинному обстеженні як у І так і ІІ групі 

(Табл. 7.3). 

Встановлено, що за середніми значеннями рівнів САТ24 (135,25 (124,52; 

144,43) мм рт.ст.), САТд (139,54 (126,49; 148,77) мм рт.ст.) і САТн (120,50 

(114,69; 136,25) мм рт.ст.) у пацієнтів похилого віку мав місце неповний контроль 

АТ на відміну від хворих середнього віку, в яких середні рівні САТ за всі часові 

періоди доби відповідали нормативним показникам. На фоні довготривалої АГТ 

у пацієнтів І групи рівень САТ24 був нижчий на 8,74 мм рт.ст, ніж при 

первинному обстеженні (р < 0,05), у хворих ІІ групи – на 10,69 мм рт.ст. (р < 

0,001). 

Величина САТд в І групі була на 6,46 мм рт.ст. (р < 0,01), ніж первинно, 

але перевищувала рівень САТ вдень в ІІ групі на 7,71 мм рт.ст. САТ вночі в І 

групі був нижче на 15,92 мм рт.ст. ніж до лікування, проте все одно достовірно 

перевищував на 6,27 мм рт.ст рівень САТ вночі у пацієнтів ІІ групі (р < 0,05). 

На 48,5 місяці терапії рівні ДАТ достовірно знизились в порівнянні з 

первинними значеннями і відповідав цільовому у всі періоди доби у хворих в 

обох групах дослідження. Рівень ДАТ24 зменшився на 14,59 - в І групі (р < 0,01) 

та на 11,31 мм рт.ст. в ІІ групі (р < 0,001), ДАТд зменшився на 13,71 мм рт.ст. в І 

групі (р < 0,01) і в ІІ - на 13,11 мм рт.ст. (р < 0,001) відповідно. За величиною 

ДАТ вночі було досягнуто цільових значень як в І так і в ІІ групах (66,00 (61,67; 

70,19) та 67,64 (60,01; 72,86) мм рт.ст. відповідно). 
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Таблиця.7.3 − Динаміка результатів добового моніторування артеріального 

тиску в групах дослідження, Ме (Q25 ; Q75) 

Показни 

ки, 

одиниці 

вимірюва

ння 

До лікування 48,5 місяців лікування 

Усі 

обстеже 

ні 

(n = 49) 

І група 

(n = 21) 

ІІ група 

(n = 28) 

Усі 

обстеже 

ні 

(n = 49) 

І група 

(n = 21) 

ІІ група 

(n = 28) 

САТ24, 

мм рт.ст. 

142,37 

(137,86; 

157,03) 

143,99 

(138,17; 

162,79) 

140,76 

(136,47; 

153,82) 

130,32 

(122,36; 

138,93) * 

135,25 

(124,52; 

144,43) * 

130,07 

(116,32; 

134,80) * 

САТд, 

мм рт.ст. 

146,07 

(141,78; 

160,76) 

146,00 

(141,78; 

166,02) 

146,17 

(141,87; 

156,85) 

133,34 

(126,42; 

142,13) * 

139,54 

(126,49; 

148,77) * 

131,83 

(118,08; 

140,32) * 

САТн, 

мм рт.ст. 

131,78 

(118,47; 

143,31) 

136,42 

(127,25; 

147,36) 

120,88 

(117,18; 

141,51) 

116,18 

(108,68; 

131,80) * 

120,50 

(114,69; 

136,25) * 

114,23 

(101,15; 

127,27) *♦ 

ДАТ24, 

мм рт.ст. 

87,05 

(79,84; 

93,33) 

86,15 

(77,21; 

91,25) 

88,44 

(81,85; 

95,08) 

75,16 

(70,21; 

80,66) * 

71,56 

(69,20; 

79,76) * 

77,13 

(71,34; 

82,71) * 

ДАТд, 

мм рт.ст. 

90,64 

(82,65; 

98,26) 

87,52 

(80,02; 

94,57) 

92,71 

(85,02; 

98,42) 

77,25 

(71,32; 

83,53) * 

73,81 

(70,72; 

82,02) * 

79,60 

(72,68; 

85,26) * 

ДАТн, 

мм рт.ст. 

75,38 

(66,39; 

83,57) 

73,38 

(70,00; 

81,54) 

75,62 

(65,50; 

86,89) 

67,00 

(61,20; 

71,64) * 

66,00 

(61,67; 

70,19) * 

67,64 

(60,01; 

72,86) * 

ПАТ24, 

мм рт.ст. 

57,83 

(50,71; 

65,42) 

63,72 

(57,83; 

67,10) 

53,79 

(48,10; 

60,81) ♦ 

55,95 

(46,06; 

63,96) 

63,33 

(55,33; 

68,72) 

47,81 

(44,50; 

58,56) ♦ 

ПАТд, 

мм рт.ст. 

60,03 

(51,23; 

66,09) 

65,07 

(58,93; 

67,50) 

54,11 

(48,10; 

62,44) ♦ 

56,30 

(47,96; 

64,48) 

63,33 

(55,93; 

69,62) 

48,39 

(44,78; 

59,93) ♦ 

ПАТн, 

мм рт.ст. 

55,72 

(47,82; 

62,07) 

61,79 

(57,50; 

65,00) 

48,53 

(45,30; 

56,30) ♦ 

51,85 

(43,70; 

61,00) 

58,91 

(52,42; 

64,86) 

45,60 

(40,62; 

52,84) ♦ 

Примітки: 

1. *- достовірність відмінностей з результатами до лікування  (р < 0,05); 

2. ♦ - достовірність відмінностей між І і ІІ групами (р < 0,05). 

 

За рівнем ПАТ у хворих в І групі не було встановлено достовірної 

позитивної динаміки. Так значення ПАТ24 (63,33 (55,33; 68,72) мм рт.ст.), ПАТд 

(63,33 (55,93; 69,62) мм рт.ст.), і ПАТн (58,91 (52,42; 64,86) мм рт.ст.), 
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залишались вище цільових рівнів. В той час як у пацієнтів ІІ групи рівні ПАТ24, 

ПАТд і ПАТн стали відповідно до нормативних. 

Оцінка динаміки «показників навантаження» АТ на фоні лікування 

показала, що у пацієнтів І групи величина ІЧ САТ24 була на 36,60 %, ІЧ САТд на 

31,93 % нижче (р < 0,01) та ІЧ САТ вночі у 2,51 рази менший (р < 0,05) ніж при 

первинному обстеженні. У хворих ІІ групи ІЧ САТ24 був менший на 32,12 %, ІЧ 

САТд на 38,68 % (р < 0,001), ІЧ САТн на 25,62 % (р < 0,01) ніж до лікування. 

Однак, незважаючи на це, пацієнти І групи характеризувались достовірно 

більшим значенням ІЧ САТ вночі - 36,67 (26,09; 93,33) %, ніж у хворих ІІ групи 

-23,86 (0,00; 66,84) (р < 0,05). Встановлено, що показники «навантаження» ДАТ 

у хворих похилого віку достовірно знизились -  ІЧ ДАТ24 склала 52,54 %,   ІЧ 

ДАТд - 45,79 %,   ІЧ ДАТн – 42,71 % (р < 0,001). У пацієнтів середнього віку 

також зареєстровано, що ІЧ ДАТ24 був достовірно нижчий на 47,17 % ніж при 

первинному обстеженні, ІЧ ДАТд – на 51,63 % (р < 0,001), ІЧ ДАТн на 41,65 %, 

але не відповідали цільовим значенням (р < 0,01). 

Аналіз середніх величин ІП САТ і ІП ДАТ на 48,5 місяці лікування показав, 

що значення ІП САТ за всі часові періоди доби були достовірно менші ніж до 

лікування, але не відповідали цільовим в обох групах дослідження. В той час як 

ІП ДАТ24, ДАТд і ДАТн в І та ДАТ24 і ДАТд в ІІ групах знизились до 

нормативного рівня, ІП ДАТ вночі в ІІ групі залишався підвищеним (Рис.7.6). 

 

Рис.7.6 Динаміка індексу площі ДАТ в групах дослідження 
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Оцінка динаміки варіабельності АТ на 48,5 місяці лікування показала, що 

в І групі величина ВАР САТд залишилася без змін, а в ІІ групі мала тенденцію 

до зниження - з 13,75 мм рт.ст. на 5,89 %. Вночі значення ВАР САТ у пацієнтів І 

групи мала схильність до підвищення, в той час як в ІІ групі – була нижче на 0,18 

мм рт.ст. ніж при первинному обстежені, але встановлена різниця не була 

достовірною. Величина ВАР ДАТ вдень в І групі на фоні лікування зменшилась 

на 0,93 мм рт.ст., а в ІІ групі – достовірно меншою на 1,45 мм рт.ст. ніж до 

лікування.Встановлено тенденцію до зниження на фоні лікування значення ВАР 

ДАТ вночі в І ( ВАР ДАТ - 0,82 мм рт.ст.) так і в ІІ групах ( ВАР ДАТ - 0,12 

мм рт.ст.). 

При аналізі величин СНЗ АТ на фоні довготривалого лікування 

встановлено, що незважаючи на регулярний прийом АГТ у хворих І групи СНЗ 

САГ мав тенденцію до зменшення, в той час як в ІІ групі цей показник 

збільшився з 13,90 % на 1,83 % і став достовірно вищим (р < 0,05). Аналогічні 

зміни спостерігались і в відношенні СНЗ ДАТ – в І групі зареєстровано 

схильність цього показника до зменшення, а в ІІ групі - СНЗ ДАТ збільшився і 

став достовірно вищий на 4,38 % ніж в І групі. 

За результатами оцінки показників АТ в ранні ранкові години на фоні 

тривалого лікування встановлено, що рівень САТсп в І групі був достовірно 

нижче на 17,06 мм рт.ст. (р < 0,05) і в ІІ групі - на 11,72 мм рт.ст. (р < 0,01) ніж 

при обстеженні до лікування. Рівень ДАТ в спецперіод був менший на 13,71 мм 

рт.ст. в І (р < 0,001) і на 11,24 мм рт.ст. в ІІ групах (р < 0,001) в порівнянні з 

даними первинного обстеження. За рівнем ПАТ в ранкові години було 

встановлено тенденцію до зниження в обох групах дослдіження, але встановлена 

різниця не була достовірною. 

Аналіз динаміки РП АТ на фоні тривалого лікування показав, що значення 

ВРП САТ вірогідно не змінилось як в І так і в ІІ групах. Проте ВРП ДАТ у 

пацієнтів похилого віку зменшилась на 9,0 мм рт.ст., а у хворих середнього віку 

– на 3,00 мм рт.ст. (р < 0,05).Величина ШРП САТ як в І так і в ІІ групі мала 

схильність до збільшення. Проте значення ІРП САТ зменшилось на 21,80 і на 
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9,76 мм рт.ст.2мин-2 – в І та ІІ групі відповідно,  ІРП ДАТ становила 15,71 мм 

рт.ст.2мин-2 в І та 15,67 мм рт.ст.2мин-2 – в ІІ групі, встановлена розбіжність не 

була достовірною. 

За результатами оцінки довготривалої динаміки хронобіологічних 

характеристик АТ встановлено, що на тлі АГТ величина ІПГ за день в І групі ІПГ 

зменшився на 38,50 %, а в ІІ групі – на 73,63 %, ІПГ вночі також знизився в обох 

групах – в І групі на 62,76 % і в ІІ на 100,00 % але виявлена різниця не була 

достовірною (Табл.7.4). Незважаючи на зменшення ІПГ на фоні тривалого 

лікування, зареєстровано що ІПГд та ІПДн залишались достовірно вищими у 

пацієнтів похилого віку (146,20 (25,51; 274,29) і 89,37 (5,29; 255,20)) ніж у хворих 

середнього віку (25,38 (1,50; 144,37) і (0,00 (-20,73; 58,01)). 

 

Таблиця 7.4 − Динаміка індексів рівномірності і переважання артеріальної 

гіпертензії в групах дослідження, Ме (Q25 ; Q75) 

Показни 

ки, 

одиниці 

вимірюва

ння 

До лікування 48,5 місяців лікування 

Усі 

обстежені 

(n = 49) 

І група 

(n = 21) 

ІІ група 

(n = 28) 

Усі 

обстежен

і 

(n = 49) 

І група 

(n = 21) 

ІІ група 

(n  = 28) 

ІПГ день 174,00 

(16,51; 

328,09) 

238,04 

(155,96; 

383,36) 

96,26  

(-9,37; 

244,75) ♦ 

51,85 

(4,70; 

186,15) 

146,20 

(25,51; 

274,29) 

25,38 

(1,50; 

144,37) ♦ 

ІПГ ніч 90,55  

(-13,09; 

286,15) 

240,00 

(117,68; 

365,46) 

25,10  

(-25,03; 

120,25) ♦  

20,87 

(-1,00; 

139,71) 

89,37 

(5,29; 

255,20) 

0,00  

(-20,73; 

58,01) ♦ 

ІР САТ 81,71 

(16,14; 

180,16) 

78,29  

(-82,45; 

135,06) 

102,88 

(22,87; 

230,18) 

20,98  

(-5,49; 

61,76) * 

11,62  

(-55,43; 

45,45) 

22,75 

(0,00; 

90,31) * 

ІР ДАТ 33,70  

(-61,60; 

90,68) 

2,70  

(-73,05; 

46,59) 

48,09  

(-44,30; 

108,67) 

0,00 

(-41,28; 

22,41) 

0,00  

(-38,53; 

17,36) 

-1,21  

(-47,11; 

32,90) 

Примітки: 

1. * - достовірність відмінностей з результатами до лікування (р < 0,05); 

2. ♦ - достовірність відмінностей між І і ІІ групами (р < 0,05). 
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Порівняльний аналіз змін ІПГ по групах на фоні лікування показав, що під 

час первинного обстеження, систоло–діастолічна гіпертензія вдень 

реєструвалась у 5 (23,81 %) пацієнтів в І та у 15 (53,57 %) –в ІІ групі, переважне 

підвищення САТ над ДАТ в І групі мали 76,19 % хворих і в ІІ – 46,43 %. На 48,5 

місяці лікування за результатами повторного обстеження встановлено, що 

кількість пацієнтів з систоло–діастолічною гіпертензією вдень в І групі склала 

52,38 % - тобто зросла на 28,57 % (p = 0,057) та в ІІ групі – на 25,00 % (p = 0,048). 

Аналіз ІР АТ на фоні тривалого лікування, показав що ІР САТ у пацієнтів 

в І групі зменшився на 85,16 % з 78,29 (-82,45; 135,06) до 11,62 (-55,43; 45,45) 

(р > 0,05), а в ІІ групі зниження ІР САТ становило 77,89 % (р < 0,05). 

Проведена оцінка змін варіантів добової поведінки АТ в залежності від 

рівномірного або нерівномірного підвищення САТ і ДАТ показала, що при 

первинному дослідженні кількість пацієнтів з рівномірним підвищення рівня 

САТ вдень і вночі в І групі складала 47,62 % і збільшилась до 48,5 місяцю 

лікування на 19,05 % та в ІІ групі – становило 42,86 % і зросло на 21,49 % 

(p = 0,15). 

В І групі кількість пацієнтів з хронотипом АГ з переважним підвищенням 

рівня САТ вдень зменшилась на 19,05 % та в ІІ – на 25,00 %. Переважне 

підвищення рівня САТ вночі залишилося у 4 (19,05 %) осіб в І групі так само як 

і при первинному обстеженні, а в ІІ групі кількість пацієнтів з нічною 

гіпертензією за САТ збільшилась на 1 (5,72 %). При повторному обстеженні 

рівномірне підвищення рівня ДАТ вдень і вночі в І групі зареєстровано у 20 

(95,24 %) пацієнтів, що було на 28,57 % вище ніж до призначення лікування. В ІІ 

групі кількість хворих з рівномірним підвищенням ДАТ первинно склала 17 

(60,71 %) пацієнтів та на фоні тривалого лікування збільшилась до 78,57 % 

(p = 0,30). Відсоток хворих з денною гіпертензією за ДАТ в І групі зменшилась 

на 14,29 %, в ІІ групі – на 14,29 %. Переважання нічного підвищення ДАТ 

зареєстровано в І групі у 1 (24,00 %) пацієнта, що на 14,29 % менш ніж при 

первинному обстеженні, а в ІІ групі кількість осіб з нічною гіпертензією за ДАТ 

знизилась на 1 (3,58 %). 
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На фоні довготривалої АГТ на 48,5 місяці лікування в І групі у 9 (42,86 %) 

пацієнтів зареєстровано цільові рівні АТ, а в ІІ групі–у 12 (42,86 %) пацієнтів. 

Позитивна динаміка у вигляді зниження САТ більш ніж на 10 мм рт.ст та ДАТ 

більш ніж на 6 мм рт.ст. на тлі лікування зберігалась у 6 (28,57 %) осіб похилого 

віку та у 9 (32,14 %) пацієнтів середнього віку. Відсутність контролю АГ було 

встановлено у 6 (28,57 %) хворих в І та у 7 (25,00 %) пацієнтів в ІІ групі. 

Встановлено, що ІММЛШ/зріст2,7 у хворих І групи з цільовими рівнями АТ 

зменшився на 2,5 г/м2,7 з 51,33 (43,53; 54,04) до 48,83 (43,70; 59,90) г/м2,7,  а у 

хворих без повного контроля АТ - збільшився на 2,89 г/м2,7 (Рис.7.7). 

 

Рис. 7.7 Динаміка величин ІММЛШ/зріст2,7, г/м2,7  у пацієнтів І і ІІ групи в 

залежності від досягнення цільових рівнів АТ. 

 

В ІІ групі ІММЛШ/зріст2,7 був вірогідно менший на 6,41 г/м2,7 у пацієнтів в 

яких зареєстровано нормальні рівні АТ на протязі всієї доби – 46,44 (39,68; 51,65) 

г/м2,7 в порівнянні з пацієнтами без повного контроля АТ – 52,85 (47,82; 63,42) 

г/м2,7 (р < 0,05). 

Оцінка динаміки систолічної і діастолічної функції ЛШ показала, що 

величина ФВ ЛШ при первинному обстеженні як у пацієнтів похилого віку так і 
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у хворих середнього віку була збережена. ВеличинаФВ ЛШ вірогідно не 

змінилась і становила 68,48 (66,00; 73,61) % - в І та 70,53 (65,71; 73,75) - в ІІ групі. 

Зареєстровано збільшення величини Е/А у пацієнтів як в І так і в ІІ групах, проте 

підвищення Е/А у хворих І групи мало достовірний характер (р < 0,05) (Табл.7.5). 

 

Таблиця.7.5 − Динаміка показників діастолічної функції лівого шлуночка 

в групах дослідження, Ме (Q25 ; Q75) 

Показни 

ки, 

одиниці 

вимірюва

ння 

До лікування 48,5 місяців лікування 

Усі 

обстежені 

(n = 49) 

І група 

(n = 21) 

ІІ група 

(n = 28) 

Усі 

обстежені 

(n = 49) 

І група 

(n = 21) 

ІІ група 

(n = 28) 

Tізр 85,00 

(80,00; 

90,00) 

85,00  

(80,0; 

 90,0) 

85,00 

(75,00; 

90,00) 

80,00  

(67,00; 

85,00) 

80,00 

(67,00; 

85,00) 

80,00  

(67,00; 

90,00) 

Пік Е, м/с 
63,50 

(56,50; 

75,00) 

60,00 

(56,0; 

67,00)  

70,00 

(57,00; 

75,00) 

74,00 

(64,00; 

87,00) * 

71,50 

(60,00; 

89,00) 

74,00  

(64,00; 

86,00) 

Пік А, 

м/с 

75,50 

(66,00; 

84,00) 

83,00 

(75,00; 

92,00) 

66,00  

(63,00; 

80,00)  

71,50 

(60,00;  

 87,00)  

75,00 

(65,00; 

94,00) 

70,00  

(60,00; 

79,00) 

Е/А 
0,79  

(0,72; 

 0,89) 

0,73 

(0,65; 

 0,82) 

0,82  

(0,76; 

 1,23) ♦  

1,12  

(0,79;  

    1,31) * 

0,82 

(0,73;  

     1,26) *** 

1,21  

(0,79; 

 1,32) 

Примітки: 

1. * - достовірність відмінностей з результатами до лікування (р < 0,05); 

2. ♦ - достовірність відмінностей між І і ІІ групами (р < 0,05) 

 

За результатами довготривалого спостереження встановлено, що цільові 

рівні АТ зберігались у однакової частки хворих в І та ІІ групі − 42,86 %. 

У хворих І групи з цільовими рівнями АТ ІММЛШ/зріст2,7 зменшився на 

4,87 % з 51,33 (43,53; 54,04) до 48,83 (43,70; 59,90) г/м2,7,  а у хворих без повного 

контроля АТ − збільшився на 5,27 %. 

В ІІ групі у пацієнтів з цільовим рівнем АТ ІММЛШ/зріст2,7 (46,44 (39,68; 

51,65) г/м2,7) був вірогідно менший на 12,13 % ніж у пацієнтів без повного 

контроля АТ – 52,85 (47,82; 63,42) г/м2,7 (р < 0,05). 



153 
 

Величина Е/А у пацієнтів в І групі достовірно збільшилась з 0,73(0,65; 0,82) 

до 0,82 (0,73; 1,26) (р < 0,05), в ІІ групі значення Е/А зросло з 0,82 (0,76; 1,23) до 

1,21 (0,79; 1,32), але підвищення мало характер тенденції. 

 

7.3. Аналіз виживаності хворих на артеріальну гіпертензію в 

залежності від віку та поліморфізму генів ренін- ангіотензінової системи. 

 

Методом оцінки виживаності вивчалися закономірності появи очікуваних 

подій протягом часу у обстежених хворих. Враховуючи невелику кількість 

летальних випадків, під очікуваними подіями у нашому дослідженні малися на 

увазі так звані «кінцеві точки» (КТ) – виникнення у хворих серцево-судинних 

ускладнень (інфаркти, інсульти) та смерть. Початковою точкою відліку була 

вибрана дата потрапляння пацієнта до дослідження, кінцевою – дата виявлення 

у пацієнта серцево-судинного ускладнення, смерті хворого (нецензуровані дані) 

або дата останньої інформації про те, що він знаходиться під спостереженням 

(цензуровані дані). Часом очікування (time to event) вважався період від 

потрапляння у дослідження до підсумкової події (летального випадку, ССУ). 

Серед інших факторів, що аналізувалися, як ті що можливо впливають на 

показники виживаності без ССУ, розглядалися: вік і стать хворих, початковий 

діагноз, діастолічна дисфункція, генотип тощо. 

Аналіз проводився з побудовою кривих виживаності за процедурою 

Каплана-Майєра, які характеризують ймовірність пережити деякий момент часу 

після настання початкової події. Методика дозволяє враховувати специфічність 

даних часу життя, пов’язану, перш за все, з їх неповнотою (цензуровані дані): 

хворі під час спостереження можуть вибувати за тими чи іншими причинами 

(переїхав в інший населений пункт, немає точної інформації тощо), тобто 

реальний час життя таких людей більше тривалості спостереження за ними. Інша 

особливість даних – відхилення розподілу часу життя від нормального закону, 

тому при порівнянні кривих виживаності застосовуються непараметричні 

критерії. Зокрема, для характеристики середнього рівня тривалості життя 
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використовувався показник медіани виживаності, що характеризує момент часу, 

до якого доживає (у випадку нашого дослідження – як доживає взагалі, так і 

доживає без ССУ) половина (50 %) спостережуваної сукупності. Для оцінки 

достовірності різниці показників виживаності без ССУ застосовувався лог-ранк 

тест (логарифмічно рангований тест; log-rank test) з поправкою Йейтса на 

безперервність. Лог-ранк тест приймає за нульову гіпотезу те, що виживаність у 

порівнюваних групах пацієнтів не відрізняється. Для всього періоду 

спостереження визначаються очікувані і фактичні показники виживаності для 

всіх моментів часу настання події. Подальші обчислення (порівняння очікуваних 

і фактичних значень) здійснюються за допомогою тесту Хі-квадрат з метою 

виявлення достовірності відмінностей [171, 172, 196]. 

За результатами порівняльного аналізу кривих виживаності - досягнення 

кінцевих точок (ССУ, смерть) у обстежених хворих встановлені достовірні 

відмінності між тривалістю життя без серцево-судинних ускладнень у групах 

дослідження. 

Порівняння досягнення КТ за лог-ранк тестом показало, що криві суттєво 

відрізняються між собою (χ2 = 5,51; p = 0,019). 

Максимальна медіана виживаності, що характеризує момент часу, до якого 

доживає половина взагалі та без ССУ зокрема (50 %) спостережуваної 

сукупності, відмічалась у І групі 7 років (95 % ДІ 5 - 13 років) у ІІ групі - 14 років 

(95 % ДІ 12 - 15 років), що пояснюється впливом вікового фактору за яким 

стратифіковано хворих у групи. Ймовірність вижити та прожити без ССУ 

протягом 5 років у І групі складає 60,0 %, у ІІ - 83,3 %, тобто ймовірність 

розвитку ускладнень та летальних випадків протягом п’ятирічного періоду у І та 

І групах складає відповідно 40,0 % та 16,7 %; десятирічної – 53,3 % та 33,3 % 

відповідно. В І групі − 4 пацієнта перенесли ГПМК (один з них з летальним 

наслідком), у 3-ех пацієнтів розвинулась фібріляція передсердь, у 1 – 

шлуночкова екстрасістолія, один летальний випадок з причини 

онкозахворювання. У ІІ групі - 4 пацієнта перенесли ГПМК, у 1-го пацієнта 

розвинулось фібріляція передсердь та у 1-го – шлуночкова екстрасістолія. На 
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момент закінчення не було відомостей про 13 пацієнтів з І та 20 хворих з ІІ групи. 

Спостерігається достовірне (χ 2= 6,43; p = 0,04) розходження кривих 

Каплана-Майєра у бік зменшення виживання без кінцевих точок у пацієнтів із 

генотипом ІІ за геном АПФ (Рис.7.8) (медіана виживаності 14,0 років, 95 %ДІ 

13,0 - 15,0) порівняно з ID (Ме = 17,0; 95 % ДІ 14,0 - 18,0) та DD (Ме = 16,0; 95 % 

ДІ 14,0 - 18,0). 

 

Рис.7.8 Криві виживаності до кінцевих точок у обстежених хворих за 

генотипом гену АПФ 

Не було виявлено розбіжностей у кривих та медіанах виживаності до 

кінцевих точок за генотипом А1166 С гену до R АІІ 1-го типу. 

Таким чином, нами було вивчено особливості структурно-

функціонального стану серця в залежності від поліморфізму гена АПФ і гена 

АТ1 рецепторів до ангіотензину ІІ у пацієнтів з АГ похилого і середнього віку. 

При визначенні I/D поліморфізму гена АПФ уточнено, що погіршення ДФ ЛШ у 

хворих з ІІ-генотипом пов'язано зі збільшенням ВАР САТ вночі, а у пацієнтів з 

ІD-генотипом − зі зростанням величини ранкового підйому САТ і з підвищеною 

ВАР ДАТ вдень. При визначенні A1166C поліморфізму гена R1AІІ у хворих з 
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АС-генотипом встановлено асоціацію ДФ ЛШ із індексом рівномірності ДАТ, з 

СС-генотипом − із швидкістю та індексом його ранкового підйому. 

Аналіз виживаності у обстежених хворих за генотипом продемонстрував 

зменшення тривалості життя без досягнення кінцевих точок у хворих з ІІ-

генотипом АПФ, порівняно з ID генотипом та DD-генотипом (log-rank тест; p = 

0,04). 

Основні положення та результати цього розділу висвітлені у 

наступних публікаціях: [197, 198]  
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РОЗДІЛ 8 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Підвищений АТ є головною причиною смерті у світі, що становить 10,4 

мільйона смертей на рік [199, 153]. Поширеність АГ неухильно зростає внаслідок 

старіння населення і, за прогнозами, до 2025 року буде визначатись у третини 

населення планети [4]. 

Концепція єдиного серцево-судинного континууму являє собою процес 

розвитку серцево-судинних захворювань від факторів ризику до смерті пацієнта 

[121]. Вік є незалежним фактором ризику серцево-судинних захворювань у 

дорослих [5]. Вік грає важливу роль в погіршенні функцій серцево-судинної 

системи, що призводить до підвищеного ризику ССЗ у літніх людей, 

поширеність більшості ССЗ серед літніх людей значно вище, ніж серед 

населення в цілому [200, 7]. Системне підвищення АТ є найпоширенішою 

причиною збільшення маси міокарда ЛШ із підвищенням відносної товщини 

стінок ЛШ, що призводить до концентричної або ексцентричної гіпертрофії та 

концентричного ремоделювання [201]. Показано, що одним з перших проявів 

патологічного ремоделювання серця при АГ є поява ДД ЛШ, а одним із основних 

механізмів порушення ДФ серця розглядається ГЛШ [202]. Ці структурні зміни 

забезпечують механізм підтримання нормального систолічного стресу стінки 

ЛШ за наявності високого САТ [94]. Найбільш частою функціональною 

ознакою, окрім гіпертрофії та ремоделювання ЛШ, є порушення тиску 

наповнення ЛШ і підвищення жорсткості, які пов'язані зі зниженими 

еластичними властивостями тканини міокарда і розвитком інтерстиційного 

фіброзу [94]. 

Артеріальні судини також є найважливішим компонентом серцево-

судинного континууму у хворих на АГ. Розвиток та прогресування 

ендотеліальної дисфункції та зменшення вмісту еластичних волокон призводить 

до зростання ригідності аортальної стінки і підвищення систолічного 

навантаження на міокард ЛШ, порушення шлуночково–артеріальної взаємодії 
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[203]. АГ супроводжується тенденцією до розвитку ранніх змін в артеріях, що 

відповідає концепції раннього старіння судин [9].  

Несприятливі наслідки АГ у літніх людей поглиблюються механічними 

гемодинамическими змінами, ригідністю артерій, нейрогормональной і 

вегетативної дисрегуляцией [4]. 

Незважаючи на ретельне вивчення ЦСАТ і характеристик аортальної 

пульсової хвилі у взаємозв'язку зі змінами периферичного артеріального тиску, 

на сьогоднішній день залишається не до кінця вивченим питання про їх вплив в 

сукупності з ремоделюванням артерій на розвиток ДД ЛШ. На сьогоднішній день 

продовжує залишатися актуальним оцінка впливу показників артеріальної 

жорсткості і характеристик аортальної пульсової хвилі на формування ДД ЛШ у 

пацієнтів різних вікових категорій, беручи до уваги особливості старіння 

серцево-судинної системи. 

Важливу роль в розвитку ГХ виконує спадковість. Генетичний 

поліморфізм РАС широко вивчається для визначення генетичної схильності до 

АГ. Значимість I/D поліморфізму АПФ в якості серцево-судинного фактору 

ризику і його асоціацію з розвитком АГ було підтверджено в деяких популяціях 

[204]. В ряді досліджень було показано, що система РАС відіграє важливу роль 

в формуванні структурно-функціональних змін лівого серця, генетичні 

поліморфізми в генах РАС можуть модулювати ризик та тяжкість захворювання 

[23]. 

На сьогоднішній день залишається невивченим питання про вплив 

порушень хронобіологічної структури АТ, збільшення ЦСАТ в сукупності з 

підвищенням ригідності артерій, генетичного поліморфізму на реалізацію ДД 

ЛШ у хворих різного віку. 

Метою дослідження було вдосконалення діагностики артеріальної 

гіпертензії у хворих в середньому та похилому віці на основі оцінки впливу 

гемодинамічних і генетичних факторів на зміни структурно-функціонального 

стану серця і судин та оптимізація контролю ефективності антигіпертензивної 

терапії за даними довготривалого спостереження. 
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Завдання дослідження полягало у встановлені традиційних і 

хронобіологічних характеристик АТ які здійснюють найбільш значимий вплив 

на розвиток та прогресування діастолічної дисфункції у пацієнтів з АГ в 

середньому та похилому віці; дослідженні особливостей структурно-

функціонального стану серця в залежності від віку і наявності порушень ДФ ЛШ; 

вивченні взаємозв'язку між пружно-еластичними властивостями артеріальної 

стінки, станом брахіоцефальних артерій та структурно-функціональним станом 

серця у хворих з АГ середнього та похилого віку в залежності від наявності 

порушень ДФ ЛШ; оцінки динаміки змін структурно-функціонального стану 

серця у хворих на АГ похилого та середнього віку в залежності від ефективности 

антигіпертензивної терапії. 

В дослідження було включено 150 хворих на гіпертонічну хворобу ІІ та ІІІ 

стадії (чоловіків - 70 (46,67 %), жінок - 80 (53,33 %)), середній вік 56,0 (50,0; 63,0) 

років. На момент включення в дослідження пацієнти не отримували регулярну 

антигіпертензивну і ліпідзнижуючу терапію. 

В залежності від віку хворі були розподілені на 2 групи: похилого та 

середнього віку. В I групу похилого віку (60-75 років) увійшли 60 осіб - 24 

чоловіка (40,0 %) та 36 жінок (60,0 %). Середній вік в I групі склав 64,0 (61,5; 

66,0) років. Стадія ГХ та ступень АГ встановлені згідно Клінічній настанові 

«Артеріальна гіпертензія» Асоціації кардіологів України (2017 р.) [151], 

рекомендацій з ведення АГ ЄТК/ЄТГ (2018 р.) [152], Міжнародного товариства 

гіпертензії (2020 р.) [153]. Гіпертонічну хворобу ІІ стадії встановлено у 41 

(68,33 %) пацієнта, ГХ ІІІ стадії (наявність атеросклеротичної бляшки) - у 19 

(31,67 %) хворих. У II групу середнього віку (45 – 59 років) увійшли 90 осіб - 46 

чоловіків (51,11 %) та 44 жінки (48,89 %). Медіана віку у IІ групі склала 51,0 

(47,0; 55,0) років. Гіпертонічну хворобу ІІ стадії встановлено у 74 (82,22 %) 

пацієнта ІІ групи спостереження, ГХ ІІІ стадії (наявність атеросклеротичної 

бляшки) - у 16 (17,78 %) хворих. Діагностику СН та її стадії проводили згідно 

Рекомендацій Асоціації кардіологів України з діагностики та лікування 

хронічної серцевої недостатності 2017 р. [154]. Симптоми і ознаки хронічної СН 
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було діагностовано у 47 (78,33 %) пацієнтів І та у 42 (46,67 %) пацієнтів ІІ групи, 

у 13 (21,67 %) осіб І групи і у 48 (53,33 %) пацієнтів ІІ групи ознаки ХСН були 

відсутні. 

Для виконання поставлених задач був розроблений протокол дослідження, 

який включав ІІІ етапи. 

На І етапі проводили клініко-лабораторне обстеження, ДМАТ з аналізом 

традиційних і спеціальних показників хронобіологічної структури АТ, 

стандартну трансторакальну ехокардіографію для оцінки лінійних та об’ємних 

параметрів камер серця, діастолічної функції ЛШ, кардіального ремоделювання; 

дуплексне й триплексне сканування екстра- та інтракраніальних судин з метою 

вимірювання товщини інтіма-медіа та оцінки наявності атеросклеротичних 

бляшок, а також додаткові та спеціальні методи дослідження - супрасистолічну 

артеріографію та визначення поліморфізму генів РААС. Тест з 6 – ти хвилинною 

ходою проводили згідно встановлених рекомендацій Американського 

торакального товариства (2002 р.) та Європейського респіраторного товариства 

2014р. [155, 156]. Для визначення найвагоміших параметрів добового профілю 

АТ, які негативно впливають на розвиток змін морфо - функціонального стану 

серця, порушення ДФ ЛШ і в подальшому формування СН, проведено розподіл 

обстежених хворих в залежності від порушеної або збереженої ДФ ЛШ на 

підгрупи: I групу розділили на IА - 44 хворих з ДД ЛШ і IВ – 12 осіб зі 

збереженою ДФ ЛШ. . У II групі провели стратифікацію пацієнтів на IIА та IIВ 

– в які увійшли 46 хворих із порушеною ДФ ЛШ та 40 хворих із збереженою ДФ 

ЛШ. 

В ході ІІ етапу дослідження через 6 місяців після первинного обстеження 

25 пацієнтам І групи і 35 хворим ІІ групи було проведено повторне клінічне 

обстеження, ДМАТ та ЕХОКГ з оцінкою впливу АГТ на структурно-

функціональний стан серця і особливо на динаміку змін діастолічної функції 

ЛШ. Антигіпертензивну терапію призначали з урахуванням хронобіологічних 

особливостей добового профілю АТ, використовували двокомпонентну і 

трикомпонентну комбінацію АГП в режимі одноразового або двократного 
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прийому на добу. Порівняльна оцінка ефективності різних класів АГП не 

входила в завдання нашого дослідження. Оцінку ефективності АГТ проводили 

по досягненню цільового рівня АТ за даними ДМАТ. Додатково оцінювали 

динаміку короткочасних коливань АТ (варіабельність АТ в денний та нічний 

періоди вимірювань), характеристик ранкового під'йому АТ (величину і 

швидкість РП), хронобіологічних характеристик АТ. 

Термін спостереження на ІІІ етапі склав 48,5 ± 1,6 місяців. На ІІІ етапі 

повторне загально-клінічне обстеження, ДМАТ та трансторакальну 

ехокардіографію було проведено 21 хворим І групи і 28 хворим ІІ групи. 

Проводили реєстрацію частоти первинних кінцевих точок (випадки смерті від 

серцево–судинних причин) і комбінованих вторинних кінцевих точок (випадки 

розвитку ССУ – ГІМ, ГПМК, порушень серцевого ритму). 

Використання ДМАТ дає змогу проводити не тільки традиційний аналіз 

отриманих результатів, але також дозволяє виявляти і оцінювати додаткові 

скриті хронобіологічні характеристики добової поведінки АТ. Існує ряд 

параметрів, аналіз яких дає можливість оцінити як синхронність поведінки САТ 

і ДАТ, рівномірність поведінки АТ на протязі окремих часових періодів доби так 

і узгодженість циркадних (добових) коливань АТ. Результати багатьох 

досліджень продемонстрували що рівні АТ отримані при проведені ДМАТ є 

кращими предикторами серцево-судинного ризику ніж рівні офісного АТ [79] 

[205]. В останній час стало відомо що середній рівень АТ в нічні години сильніше 

пов'язаний з несприятливими серцево-судинними подіями, ніж середні рівні АТ 

в активний період [206, 207]. Порівняльний аналіз традиційних показників 

ДМАТ у хворих на АГ в залежності від віку показав, що пацієнти похилого віку 

характеризувались достовірно вищим рівнем і тривалістю підвищення САТ 

вночі (136,49 (122,63; 147,64) мм. рт.ст. і 90,66 (58,80; 100,0) %) ніж пацієнти 

середнього віку (126,06 (117,4; 141,38) мм. рт.ст. і 69,51(35,71; 100,0) %). 

Отримані нами результати повністю узгоджуються з існуючими даними про 

підвищення рівня АТ вночі зі збільшенням віку хворих [208, 53, 63]. 
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Встановлено, що у пацієнтів І групі при рівні ДАТ за добу і вдень (80,58 

(76,92; 90,86) і 83,57 (79,54; 91,84) мм. рт.ст.) вірогідно меншому ніж в ІІ (89,66 

(81,35; 96,32) і 93,65 (85,73; 100,57) мм. рт.ст.) (p < 0,001), рівень ДАТ вночі 

(73,25 (65,28; 82,24) мм. рт.ст.) був порівняний з ІІ групою (76,69 (69,5; 84,0) мм. 

рт.ст.). Це свідчить про збереження підвищеного рівня ДАТ вночі у пацієнтів 

похилого віку. Відмінності за прогностичним значенням окремо для рівня САТ і 

ДАТ було показано у 2020 році в дослідженні Coccina F. і соавт. [209]. 

Систолічний АТ вдень продемонстрував подібний нічному рівню САТ 

прогностичний вплив у жінок з АГ середнього і похилого віку, тоді як САТ вдень 

є сильнішим предиктором ризику у чоловіків середнього віку, а рівень САТ вночі 

- сильнішим предиктором ризику у літніх чоловіків. Стосовно рівня ДАТ – тільки 

ДАТ вдень у чоловіків середнього віку асоціювався з підвищенням ризику 

серцево-судинних ускладнень (відношення ризиків 1,63, 95 % довірчий інтервал 

1,17-2,28 на приріст 10 мм рт.ст.). Дуже важливими є результати дослідження 

JUMP, в якому було доведено вплив підвищеного рівня САТ вночі на збільшення 

ризику розвитку СН [20]. 

Встановлено, що рівні ПАТ за всі часові періоди доби в І групі були значно 

вище аналогічних показників у пацієнтів ІІ групи (p < 0,001), що свідчить про 

зниження еластичності судинної стінки у пацієнтів похилого віку. Рівень ДАТ 

має тенденцію до зниження починаючи з середнього віку і як наслідок, 

збільшується рівень ПАТ [152]. Збільшення ПАТ у хворих на АГ похилого віку 

є результатом посиленої жорсткості великих артеріальних судин [210, 54], що 

узгоджуютєся з отриманими нами даними. 

Порушення циркадного ритму АТ, непропорційність циркадних ритмів 

САТ і ДАТ на сьогодні є важливою терапевтичною мішенню. При аналізі 

поведінки АТ в нічний період в обстежених групах встановлено, що в групі 

хворих похилого віку патологічні циркадні ритми САТ і ДАТ за типом нон-

діппер і найт-пікер зустрічались частіше ніж в групі пацієнтів середнього віку. 

Так, недостатнє зниження САТ в нічний період («non-dipper») діагностували на 

10,56 % частіше в І групі, ніж у ІІ групі, підвищення рівня САТ вночі («night - 
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picker») у 6 (10,0 %) пацієнтів І групи та у 2 (2,22 %) осіб в ІІ групі. Наші дані 

доповнюють отримані раніше результати, щодо більшої частоти порушень 

фізіологічного циркадного ритму АТ у хворих на АГ похилого віку [20, 35], [211, 

207]. В новому великому досліджені по вивченню пливу фенотипів поведінки АТ 

вночі на прогноз серцево-судинних ускладнень (Practitioner-Based Nationwide 

JAMP Study) встановлено, що із чотирьох варіантів циркадного ритму АТ - найт-

пікер тип найсильніше пов'язаний з підвищеним ризиком серцево-судинних 

подій і розвитком СН [20]. В той час як асоціацію овер-діппер варіанта поведінки 

АТ вночі з безсимптомними церебральними інфарктами і ризиком ГПМК було 

доведено тільки у пацієнтів з АГ похилого віку [212]. Нещодавно в дослідженні 

Tadic М. і соавт. (2020 р.) було продемонстровано негативний вплив нон-діппер 

і найт-пікер варіантів циркадного ритму на ремоделювання ЛШ [213] та 

порушення скоротливості ЛП [214] у хворих на АГ. 

За оцінкою частоти синхронних і несинхронних циркадних ритмів САТ і 

ДАТ встановлено, що несинхронний циркадний ритм зареєстровано більше ніж 

у третини хворих в обох групах (41,6 7% - в І групі і 40,0 % - в ІІ групі). В І групі 

кількість хворих з патологічним несинхроними хронотипами циркадного риму - 

нон-диппер тип САТ і диппер тип ДАТ (16,67 %), найт-пікер тип САТ і нон-

діппер тип ДАТ (6,67 %) також переважала в порівнянні з ІІ групою (13,33 % і 

1,11 %). 

Аналіз показників «навантаження» АТ показав, що ІЧ САТд в І групі 

перевищував нормативне значення в 3,22 рази і у ІІ групі – в 3,44 рази та 

вірогідно на відрізнялись поміж групами. Проте, ІЧ САТ н в І групі був 

достовірно вище на 21,15 % ніж в ІІ (p < 0,05). Величина ІП САТ24 і ІП САТд в І 

та ІІ групах пацієнтів вірогідно не відрізнялась. Проте, ІП САТ в нічний період у 

пацієнтів І групи був максимальним - 412,09 (137,45; 650,83) мм рт. ст. × год та 

був достовірно більше на 217,49 мм рт. ст. × год ніж у пацієнтів ІІ групи - 194,61 

(74,86; 515,14) мм рт. ст. × год (p = 0,016). Значення ІЧ ДАТ24 і ІЧ ДАТ вдень у 

хворих І групи були достовірно нижче на 27,45 % (p < 0,05) і на 33,05 % 

(p < 0,001) відповідно, ніж в ІІ групі, а за нічний період ІЧ ДАД між групами 
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вірогідно не відрізнявся. У хворих І групи ІП ДАТ24 був на 136,77 мм рт. ст. × год 

вірогідно меншим і ІП ДАТ вдень менший на 151,81мм рт. ст. × год ніж 

аналогічні показники в ІІ групі (p < 0,001), за ІП ДАТ в нічний період пацієнти І 

групи вірогідно не відрізнялись від хворих в ІІ групі (p > 0,05). 

При вивченні хронобіологічних характеристик добового профілю АТ був 

проведений аналіз індексу переважання гіпертензії що дозволяє діагностувати 

перевагу систолічної або діастолічної гіпертензії для різних часових інтервалів 

доби. На сьогодні результати численних досліджень показали, що підвищення 

САТ більшою мірою, ніж ДАТ, призводить до ураження органів-мішеней, більш 

того, саме систолічна АГ асоційована з підвищенням як серцево-судинної, так і 

загальної смерті. [215]. Переважання підвищеного САТ над ДАТ вдень 

встановлено у значно більшій частки хворих в І групі – 42 (70,0 %) пацієнта, в 

порівнянні з 47 (52,22 %) пацієнтами з систолічною АГ в ІІ групі (p = 0,03). 

Переважне підвищення САТ над ДАТ вночі зареєстровано у 37 (61,67 %) 

пацієнтів, що було на 35,0 % більше ніж ІІ групі –24 (26,67 %) хворих (p = 0,001). 

Групи вірогідно відрізнялись за частотою хронотипів за індексом 

рівномірності САТ і ДАТ, що характеризує переважання денної або нічної АГ. 

Величина ІР САТ у пацієнтів І групи склала 52,27 (-148,24; 161,84) і була 

вірогідно менше на 43,74 ніж в осіб ІІ групи - 96,01 (12,09; 242,11) (p = 0,006), а 

ІР ДАТ склав -15,9 (-118,99; 44,84) і також був значно нижче в порівнянні з 

хворими ІІ групи (32,83 (-46,19; 106,37)) (p = 0,004). Так в І групі частка пацієнтів 

з нічною АГ за САТ і ДАТ (23,33%) була достовірно більше (на 16,66 %) ніж в ІІ 

групі (6,67 %) (p = 0,02), а денна АГ за САТ і ДАТ реєструвалась значно рідше 

(на 14,44 %) ніж в ІІ групі. 

З позицій хронобіології найбільш важливим є вивчення варіабельності АТ 

та її динамічних властивостей, їх вплив на формування захворювання і характер 

перебігу АГ, на процеси ремоделювання серця і розвиток ускладнень. Величина 

ВАР САТд в І групі 14,88 (12,76; 16,64) мм рт.ст. була збільшена на 2,98 мм рт.ст., 

у ІІ групі 14,05 (12,08; 16,08) - на 2,15 мм рт.ст., за групами вірогідно не 

різнилась. Збільшення ВАР САТ вдень було встановлено у більшості хворих І 
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(81,67 %) і ІІ (78,88 %) групи. Значення ВАР САТн в І групі було вище 

нормативного рівня на 1,89 мм рт.ст., в ІІ групі - на 1,36 мм рт.ст. і по групах 

було співставне. Підвищення ВАР САТ в нічний період було встановлено у 41 

(68,33 %) хворого І групи і у 62 (68,89 %) в ІІ групі. Підвищення ВАР ДАТ в 

денний час виявлено у 17 (28,33 %) осіб в І та у 21 (23,33 %) пацієнта в ІІ групах. 

У 16 (26,67 %) пацієнтів І групи та у 27 (30,00 %) хворих ІІ групи було 

зареєстровано збільшену величину ДАТ в нічний період. 

Нові можливості для оцінки істинної динаміки процесу зміни АТ і 

проведення коректного аналізу цього процесу дає спеціально створена 

інформаційна технологія обробки даних ДМАТ «NeuroModelDBPM», яка 

дозволяє за рахунок спільного використання Марковських процесів і штучних 

нейронних мереж принципово по-новому оцінювати варіабельність АТ з 

урахуванням її динамічних властивостей і визначати тяжкість перебігу АГ [216].  

Нейромереживна кластерізація за динамічними характеристикам САТ 

дозволила виділити підгрупу хворих (3 кластер) з максимально високими 

значеннями рівнів САТд і САТн , ДАТ д і ДАТн, ПАТд і ПАТн  та максимально 

достовірно підвищеними показниками «навантаження тиском» за всі періоди 

доби. У хворих 3–го кластеру ІММЛШ/ зріст2,7  (73,49 ±3,95 г/м2,7 ) була достовірно 

більше ніж у пацієнтів 1–го кластеру (64,46 ± 2,73 г/м2,7 ) (p < 0,05). Переважна 

кількість хворих похилого віку була віднесена до 1-го кластеру (48,57 %), а 

достовірно більша кількість пацієнтів середнього віку - в 2-му кластері (р=0,039 

за критерієм χ2). До 1-го кластеру увійшли хворі, з достовірно найменшим 

рівнем САТд, ДАТд і найменшою величиною ІП САТ і ІП ДАТ вдень в 

порівнянні із хворими 2–го та 3–го кластеру (р<0,05). Навпаки, ВРП (40,91 ± 

2,19) мм рт.ст та ШРП САТ і ДАТ (41,07 ± 8,00 і 39,83 ± 9,06 мм рт.ст./год) у 

хворих 1-го кластеру були найбільшими (р<0,05). У пацієнтів 1 – го кластеру 

величина Е\А (0,91 ± 0,05) була достовірно меншою ніж в 3 – му кластері 

(p < 0,05). Встановлено достовірне переважання хворих похилого віку з ДД ЛШ 

в 1-му кластері, а пацієнтів середнього віку з ДД ЛШ в 2-му кластері (р = 0,028 

за критерієм χ2). У хворих 3–го кластеру величина ІММЛШ/ зріст2,7  була 
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взаємопов’язана прямим зв’язком середньої сили тільки з ВАР ДАТн (r = +0,37; 

p < 0,05), в той час як у пацієнтів 1–го кластеру збільшення ІММЛШ/ зріст2,7  було 

асоційовано з підвищенням рівня САТсп (r = +0,29; p < 0,05), рівня ПАТ24 , 

ПАТд, ПАТн і ПАТсп (r = +0,38, r = +0,38, r = +0,38 і r = +0,43; p < 0,05), ІП САТ 

за всі часові періоди, збільшенням ВАР САТсп (r = +0,37; p < 0,05) та ВРП САТ 

(r = +0,42; p < 0,05). У пацієнтів 3–го кластеру погіршення ДФ ЛШ асоціювалось 

з підвищеною ВАР ДАТ вдень (r = -0,37; p < 0,05), а у пацієнтів 1-го кластеру з 

рівнем САТсп і ПАТсп (r = -0,38 і r = -0,41; p < 0,05), ІЧ САТза всі періоди доби 

(p < 0,05) і ІП САТ24, ІП САТн (r = -0,41, r = -0,37; p < 0,05). 

За даними дослідження NORRE 2015 р., в якому вивчали нормальні 

контрольні діапазони ехокардіографічного обстеження в Допплер режимі в 

залежності від віку та статі хворих, було показано що швидкість піку Е та 

співвідношення Е/А були нижчими у пацієнтів старшого віку (≥60 років) у обох 

статей, і навпаки, швидкість піку А була збільшена у пацієнтів старшого віку 

(≥60 років) з позитивною значущою кореляцією з віком [165]. У нашому 

дослідженні порівняльний аналіз структурно-функціонального стану серця у 

пацієнтів з АГ похилого і середнього віку показав, що значення піку А у 

пацієнтів І групи (82,0 (75,0; 92,5) м/сек) було достовірно вище ніж у хворих II 

групи (69,0 (61,0; 81,0) м/сек) (p < 0,01). Встановлено зниження значення індексу 

Е/А нижче нормативної величини у пацієнтів як в I групі (0,78 (0,71; 0,84)) так і 

в II групі (0,89 (0,77; 1,25)), при цьому співвідношення Е/А у хворих I групи було 

значно менше (p < 0,05) ніж в II групі, а кількість пацієнтів з порушенням ДФ 

ЛШ була вірогідно більше на 25,08 % (p < 0,01 за критерієм Хі-квадрат Пірсона). 

В роботі Doménech M. та співавт. було показано вплив підвищення нічного 

САТ і ДАТ на збільшення розміру ЛП у хворих на АГ [217], а в дослідженні Kim 

G. (2019 р.) показано асоціацію між порушенням скоротливості ЛП і рівнем 

нічного САТ [218]. Проте за результатами нашого дослідження 

продемонстровано, що у пацієнтів з АГ похилого віку розмір ЛП корелював саме 

з рівнем ДАТ вночі (r = +0,51; p < 0,05) і ІП ДАТ вдень і вночі (r = +0,53 та 

r = +0,55; p < 0,05). В ряді наукових досліджень показано, що рівень АТ вночі і 
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СНЗ є більш сильними предикторами розвитку ГЛШ, ніж рівень середнього 24-

годинного АТ або рівня АТ вдень [219]. В дослідженні J-HOP встановлено, що 

рівень АТ вночі асоціюється з ризиком розвитку ГЛШ і підвищенням рівня 

натрійуретичного пептиду [80]. Дані великого популяційного дослідження в 

Італії в значній мірі схожі, показуючи, що рівень нічного АТ був незалежним 

фактором розвитку ГЛШ у пацієнтів з первинно нормальною масою ЛШ [220]. 

Отримані нами результати доповнюють дані наукових досліджень щодо 

особливостей звязку ГЛШ з характеристиками добового профілю АТ з 

урахуванням похилого віку хворих на АГ. В нашій роботі показано прямий 

взаємозв'язок ІММЛШ у хворих на АГ похилого віку з ІП САТ вночі (r = +0,51; 

p < 0,05), ІЧ ДАТ в нічний період (r = +0,53; p < 0,05) і асоціацію 

ІММЛШ/зріст2,7 зі зростанням швидкості ранкового підйому ДАТ (r = +0,58; 

p < 0,05). 

В дослідженні Rueda-Ochoa О. та співавт. (2019 р.) в якому автори вивчали 

фактори ризику порушення ДФ ЛШ при довготривалому спостереженні хворих 

показано, що рівень ДАТ асоціювався зі зниженням піку Е і величини Е/А на 

протязі часу [221]. У нашому досліджені встановлено що показники ДФ ЛШ 

корелювали з параметрами ДАТ - у пацієнтів в похилому віці пік Е був 

пов'язаний зворотнім зв'язком з ІЧ ДАТн (r = -0,53; p < 0,05), а величина піку А і 

градієнт тиску піку А – з ВАР ДАТ вночі (r = +0,56; і r = +0,65; p < 0,05). 

Отримані дані розширюють зання про вплив характеристик діастолічного АТ на 

ДФ ЛШ. 

У пацієнтів середнього віку на збільшення розміру ЛП впливало зростання 

рівня САТ24 (r = +0,44; p < 0,05), ІП САТ24  (r = +0,54; p < 0,05), ІП САТд 

(r = +0,47; p < 0,05) та з рівнем ПАТ в нічні години (r = +0,49; p < 0,05). В роботі 

Weber T. зі співавт. (2017) показано більш вагому асоціацію ММЛШ у хворих на 

АГ середнього віку із рівнем САТ за добу та вдень за даними ДМАТ ніж із рівнем 

брахіального офісного САТ, при цьому коефіцієнт кореляції з САТ вдень був 

сильніший ніж з САТ вночі [222]. Проте у нашому дослідженні саме зростання 

рівня САТ та ІП САТ вночі сприяло збільшенню ІММЛШ (r = +0,50 і r = +0,52; 
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p < 0,05) у хворих на АГ в середньому віці, а погіршення ДФ ЛШ у вигляді 

зменшення величини співвідношення Е/А – асоціювалось з підвищенням ВАР 

ДАТ вдень (r = -0,42; p < 0,05). 

При аналізі особливостей характеристик добового профілю АТ у пацієнтів 

з АГ похилого і середнього віку в залежності від збереженої або порушеної ДФ 

ЛШ встановлено, що пацієнти похилого віку з ДД ЛШ (ІА підгрупа) 

характеризувались достовірно вищим рівнем САТ вночі ніж хворі середнього 

віку з ДД ЛШ (ІІА підгрупа) (p = 0,015), і значно вищим рівнем САТ в ранкові 

години ніж пацієнти середнього віку із збереженою ДФ ЛШ (ІІВ підгрупа) 

(p = 0,013). В ІА підгрупі рівень ДАТ за добу і вдень був вірогідно менший ніж в 

ІІА і ІІВ підгрупах в той час як за рівнем ДАТ вночі підгрупи достовірно не 

різнились, що відображує підвищення рівня ДАТ вночі у хворих похилого віку. 

У ІІА підгрупі рівень ВАР ДАТ вдень був найвищий (10,32 (9,41; 12,32) мм 

рт.ст.) і достовірно більше ніж в ІІВ підгрупі (9,73 (8,48; 10,83) мм рт.ст.) 

(p < 0,05). За результатами нашої роботи показано що у пацієнтів похилого віку 

як із збереженою та і порушеною ДФ ЛШ величина СНЗ САТ була вірогідно 

меншою ніж у хворих середнього віку. 

В підгрупі хворих похилого віку із порушеною ДФ ЛШ швидкість піку А 

асоціювалась з чистим індексом ВАР САТ і ДАТ (r = +0,48 і r = +0,50; p < 0,05), 

показниками ранкового підйому ДАТ - з індексом і швидкістю РП ДАТ (r = +0,37 

і r = +0,35; p < 0,05), індексом рівномірності САТ (r = +0,44; p < 0,05). 

Підвищення ІЧ ДАТ за добу і вдень корелювало з погіршенням діастолічної 

функції ЛШ - зниженням величини співвідношення Е/А (r = -0,39 і r = -0,35; 

p < 0,05).У пацієнтів середнього віку із порушеною ДФ ЛШ встановлено що, 

розмір ЛП корелював з показниками ранкового підйому САТ - з ШРП САТ, ІРП 

САТ і ІН ранкових годин (r = +0,31, r = +0,30 і r = +0,30; p<0,05), а також із 

величиною ВАР ДАТ вночі (r = +0,32; p<0,05). Величина ІММЛШ була 

взаємоповя'зана з рівнем САТ - САТ24, САТд, САТн і САТсп (r = +0,38, r = +0,38, 

r = +0,30 і r = +0,32; p<0,05) і «показниками навантаження» САТ за всі періоди 

доби та з рівнем ДАТ за добу та ДАТ вдень (r = +0,30 і r = +0,30; p < 0,05) та рівня 
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ПАТ вночі (r = +0,30; p < 0,05). Діагностовано негативний вплив на збільшення 

ІММЛШ підвищених «показників навантаження» рівня ДАТ - ІЧ ДАТд 

(r = +0,37; p < 0,05) та ІП ДАТ24, ІП ДАТд і ІП ДАТн (r = +0,30, r = +0,35 і 

r = +0,32; p < 0,05). 

У нашому досліджені за результатами вивчення параметрів добового 

профілю АТ, які здійснюють  негативний вплив на стан ДФ ЛШ у хворих на АГ 

середнього віку встановлено, що швидкість піку А корелювала із рівнем САТ і 

ДАТ за добу і вдень (r = +0,40 і r = +0,42; p < 0,05) та «показниками 

навантаження» САТ за всі періоди доби, ІП ДАТ за добу і вдень. Зменшення 

величини співвідношення Е\А, було пов'язане високого ступеня зв'язком із 

рівнем підвищенням ВАР ДАТ вдень (r = -0,90; p < 0,05). В підгрупі хворих 

середнього віку із збереженою ДФ ЛШ встановлена залежність розміру ЛП від 

ШРП ДАТ (r = +0,34; p < 0,05), а величина ІММЛШ була пов'язана зі рівнем ПАТ 

за добу , вдень і в ранкові часи (r = +0,38, r = +0,39 і r = +0,37; p < 0,05) та 

асоціювалась з індексом переважанні гіпертензії вдень (r = +0,37; p < 0,05). 

Оцінка показника ІПГ вдень показала, що саме у підгрупі хворих похилого 

віку із порушенням ДФ ЛШ зареєстровано найбільшу частоту порушень 

хронобіологічної рівноваги - кількість хворих із переважанням підвищення САТ 

над ДАТ була достовірно на 37,88 % більше ніж у ІВ - 5 (41,67 %) підгрупі 

(p = 0,010, за критерієм Хі-квадрат Пірсона), на 25,20 % більше ніж у ІІА - 25 

(54,35 %) (p = 0,012, за критерієм Хі-квадрат Пірсона) і на 29,55 % більше ніж у 

ІІВ - 20 (50,0 %) підгрупах (p = 0,004, за критерієм Хі-квадрат Пірсона). 

За даними аналізу пропорційності СНЗ АТ встановлено, що кількість 

хворих з непропорційним (несинхронним) циркадним ритмом була більшою в 

підгрупах пацієнтів з порушеною ДФ ЛШ - у 19 (43,18 %) хворих ІА підгрупи і 

у 20 (43,48 %) пацієнтів ІІА, в порівнянні з підгрупами пацієнтів як похилого так 

і середнього віку зі збереженою ДФ ЛШ – у 4 (33,33 %) в ІВ підгрупи та у 14 

(35,0 %) хворих ІІВ підгрупи. 

Ригідність артерій, збільшення швидкості розповсюдження пульсової 

хвилі, що приводить до підвищення ЦПАТ; ендотеліальна дисфункція, зниження 
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еластичності стінок артерій, підвищення загального периферичного опору 

вважаються одними з головних механізмів синдрому раннього старіння судин [9, 

17]. У нашому дослідженні встановлено, що пацієнти похилого віку 

демонстрували тенденцію до вищого рівня ЦСАТ 161,00 (135,00; 171,50) мм рт. 

ст. ніж у пацієнтів з АГ в середньому віці 152,30 (135,40; 168,50) мм рт. ст., що є 

ознакою більш значного підвищення судинної жорсткості. Збільшення величини 

ШРПХ реєструвалось на 22,26 % частіше у пацієнтів з АГ похилого віку ніж у 

хворих середнього віку. Використані при оцінці ШРПХ індивідуальні 

референтні значення, скориговані до віку та ступеню підвищення АТ дозволили 

виділити в групі середнього віку 20,0 % пацієнтів з підвищенням ШРПХ вище 

індивідуальної вікової норми, що не виявлялось за використання стандартної 

норми ШРПХ. Час відображеної пульсової хвилі – RT, що є одною із основних 

характеристик зворотній пульсової хвилі, у пацієнтів похилого віку був нижче 

нормального рівня (N >124 мсек) і менше ніж у хворих середнього віку але 

встановлена різниця не була достовірною. 

На сьогодні наявна нечисельна кількість даних, які описують і пояснюють 

зміни спеціальних показників аортальної пульсової хвилі - систолічний індекс 

площі серцевого циклу, що відповідає систолі серця (SAI) і діастолічний індекс 

площі серцевого циклу (DAI), що відповідає часу діастолічного розслаблення 

серця. В нашої роботі встановлено що, величина SAI у хворих похилого віку 

53,25 (47,90; 73,10) % перевищувала нормальне значення і була вище ніж у 

пацієнтів середнього віку 48,25 (44,80; 51,30) % (p < 0,05), а величина DAI була 

нижче рекомендованої норми. В той же час значення SAI і DAI у пацієнтів 

середнього віку відповідали нормальному рівню. У пацієнтів похилого і 

середнього віку встановлено взаємозв'язок між підвищенням рівня SAI і 

збільшенням віку хворих (r = +0,472 і r = +0,506; p < 0,05). У хворих похилого 

віку більша тривалість АГ корелювало із збільшенням SAI і зниженням значення 

DAI (r = +0,640 і r = -0,553; p < 0,05), що опосередковано віображує порушення 

діастолічної релаксації ЛШ. 
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Збільшуючись з віком, ригідність аорти підвищує післянавантаження на 

ЛШ і збільшує потребу міокарда в кровопостачанні, призводячи в свою чергу до 

ГЛШ, яка сприяє розвитку порушень розслаблення ЛШ в діастолу [11]. В кількох 

роботах було показано, що характеристики пульсової хвилі можуть 

використовуватись як маркери ДД ЛШ [223, 18]. Роль приросту ЦСАТ і 

збільшення ШРПХ в розвитку ДД ЛШ залишається контроверсійною. Так, деякі 

дослідники показали сильний взаємозв'язок між підвищенням величини ШРПХ 

і порушенням ДФ ЛШ [224]. Проте в метааналізі досліджень Canepa і соавт. [225] 

не було встановлено асоціацію між ЦСАТ, ШРПХ та ризиком розвитку ДД ЛШ. 

Отримані нами дані показали, що зниження піку Е асоціювалось із 

підвищенням значення SAI (r = -0,792; p < 0,05) та зменшенням величини DAI 

(r = +0,792; p < 0,05). У пацієнтів середнього віку величина ВМН асоціювалась зі 

значенням AIx ao і AIx br (r = +0,785 та r = +0,784; p <0,05), рівнем ЦСАТ (r = 

+0,862; p <0,05) і DRA (r = -0,836; p <0,05). 

Першою роботою (2006 р.) по вивченню впливу характеристик пульсової 

хвилі та центрального АТ на ДФ ЛШ було дослідження клініки Майо у пацієнтів 

похилого віку, в якому виявлено тісну асоціацію ЦСАТ і ЦПАТ але не ШРПХ із 

параметрами ДФ ЛШ [226]. Але вже у 2008 р. Abhayaratna W.P. зі співавт. 

встановили, що збільшення ШРПХ асоціюється з значним погіршенням ДФ ЛШ 

[227]. Подальші дослідження щодо вивчення впливу підвищення артеріальної 

ригідності на ДФ ЛШ підтвердили сильний взаємозв'язок ШРПХ, ЦСАТ і ЦПАТ 

з параметрами ДФ ЛШ [228, 229]. 

На сьогодні відомо, що рівень ЦСАТ має більшу прогностичну цінність в 

діагностиці уражень органів обумовлених гіпертензією, ніж рівень брахіального 

АТ, так як відображає безпосереднє навантаження на серце [139, 230] і що вплив 

АГТ саме на центральний АТ лежить в основі ефектів терапії щодо ураження 

органів-мішеней і серцево-судинних наслідків [231]. 

В мета-аналізі Cheng і соавт.[10] показано сильнішу асоціацію рівня ЦСАТ 

ніж брахіального САТ з розвитком обумовлених гіпертензією уражень органів – 

мішеней. В нашої роботі за даними субаналізу в залежності від збереженої або 
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порушеної ДФ ЛШ встановлено, що рівень ЦСАТ був вище у пацієнтів в 

підгрупах похилого і середнього віку з ДД ЛШ (162,55 (135,00; 171,50) і 156,40 

(134,10; 170,10) мм рт.ст.), але не достовірно. 

Найбільше патологічне зниження Амп АТ зареєстровано у хворих 

похилого віку з порушеною ДФ ЛШ (-7,30(-8,00; -7,90) мм рт.ст.) в порівнянні із 

ІВ (-5,50 (-7,10; -1,00) мм рт.ст.), ІІА -6,00 (-7,60; -5,80) мм рт.ст.) і ІІВ (2,50 (-

6,85; 10,05) мм рт.ст.) підгрупами. Величина SAI перевищувала нормальний 

рівень і була найвищою у пацієнтів похилого віку з ДД ЛШ 54,50 (50,20; 

73,50) %, достовірно більшеніж в ІВ підгрупі 46,50(45,60; 47,30) %  (p<0,05), ніж 

в ІІА 48,0 (44,40; 51,70) % (p = 0,001) та і ІІВ підгрупі 49,60(45,20; 50,90) % 

(p < 0,05), що свідчить про скорочення діастолічного індексу площі серцевого 

циклу і порушення коронарної перфузії. 

Отримані результати демонструють відмінності впливу традиційних і 

спеціальних параметрів добового профілю АТ на підвищення рівня ЦСАТ. Так, 

встановлено, що найбільший вплив на підвищення рівня ЦСАТ у пацієнтів 

похилого віку із порушеною ДФ ЛШ здійснювали збільшення рівня САТ вночі і 

в ракові години (r = +0,604 і r = +0,548; p < 0,05) та ПАТ вночі (r = +0,501; 

p < 0,05). Отримані нами дані підтверджують сильний негативний вплив рівня 

САТ саме в нічний період на підвищення судинної жорсткості і порушення ДФ 

ЛШ у хворих на АГ похилого віку. 

Величина SAI у хворих похилого віку з порушеною ДФ ЛШ була 

взаємопов'язана з ІРП САТ і ДАТ (r = +0,495 і r = +0,498; p < 0,05), величина DAI 

– зі ШРП і ІРП ДАТ (r = -0,554 і r = -0,665; p < 0,05), індексом рівномірності САТ 

та ДАТ (r = -0,494 і r = -0,540; p < 0,05). У пацієнтів середнього віку з порушеною 

ДФ ЛШ SAI і DAI було пов'язано із ЧІВАР САТ (r = +0,536 і r = -0,531; p < 0,05). 

Показано, що у хворих похилого віку з ДД ЛШ збільшення SAI і зниження DAI 

асоціювалось із швидкостью піку Е (r = -0,717 і r = +0,717; p < 0,05) і відповідно 

погіршенню ДФ ЛШ. 

Продемонстровано асоціацію спеціального хронобіологічного показника – 

індекса переважанння гіпертензії вдень і вночі з підвищенням жорсткості 
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судинної стінки і ураження ії как органа - мішені. Величина ІПГ вдень і вночі 

була пов'язана зі зростанням артеріальної жорсткості – підвищення ЦСАТ у 

хворих похилого віку з ДД ЛШ (r = +0,527 і r = +0,648; p < 0,05). Збільшення ІПГ 

вночі сприяло зниженню амплифікаційного АТ (r = -0,604; p < 0,05) у хворих 

похилого віку з ДД ЛШ. 

У хворих на АГ в середньому віці із порушеною ДФ ЛШ показано сильний 

зв'язок ІПГ вдень з величиною ШРПХ (r = +0,570; p < 0,05), що вказує на значний 

вплив переважання підвищення САТ над ДАТ вдень на розвиток обумовленого 

гіпертензією ураження судинної стінки. Значення ІПГ у цих хворих також було 

асоційовано із величиною часу повернення пульсової хвилі (RT) (r = -0,537; 

p < 0,05). Встановлений зв'язок відображує прискорення зворотної аортальної 

пульсової хвилі у пацієнтів з АГ середнього віку при переважанні підвищення 

САТ на ДАТ вдень. 

Товщина КІМ сонних артерій і атеросклеротичні бляшки в сонних артеріях 

використовуються для визначення ризику серцево-судинних ускладнень. При 

цьому вважається, що в порівнянні з товщиною КІМ прогностичне значення 

наявності АСБ в каротидних артеріях є більш надійним [232]. В нашій роботі 

показано розбіжності за наявністю АСБ, які встановлені у 67,86 % хворих І групи 

та у 34,78 % пацієнтів ІІ групи (р=0,003 за критерієм χ2). Частота реєстрації 

зниження еластичності і наявності розшарованості сонних артерій у пацієнтів 

похилого віку (71,43 % і 75,00 %) була достовірно більша ніж у пацієнтів 

середнього віку (47,83 % і 43,47 %) (р < 0,01 за критерієм χ2). Продемонстровано 

більш виражене порушення ДФ ЛШ у хворих похилого віку із стенозуючим 

атеросклерозом сонних артерій за величиною Е/А (0,79 (0,72; 0,83)), яка була 

значно менше (p<0,05) ніж у пацієнтів похилого віку і середнього віку із 

субкліничним атеросклерозом сонних артерій (1,17 (1,14; 1,23) і 0,88 (0,82; 1,26)). 

Розвиток ГЛШ у пацієнтів з АГ підвищує вірогідність формування ДД ЛШ. 

Існують дані що до 60,0 % ймовірності підвищення маси міокарду ЛШ може бути 

обумовлено генетичними факторами, незалежними від рівня АТ [95]. Як 

наслідок, генетичні детермінанти ГЛШ можуть служити предикторами ризику 
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СН зі збереженою ФВ ЛШ при АГ [24]. Нещодавно в роботі Bahramali Е. і соавт. 

показали що аллель D була значно більш поширена серед пацієнтів з ГЛШ в 

порівнянні та СН зі збереженою ФВ ЛШ [145]. В нашому дослідженні 

проведений аналіз домінантної та рецесивної моделі наслідування дозволив 

встановити достовірно вищу частоту генотипу DD у хворих середнього віку 

(χ2=4,44; p = 0,04). Наведені в нашій роботі результати показали, що рівні 

середнього САТ і ДАТ за добу, вдень і вночі були зіставні, що повністю 

узгоджується із результатами дослідження Cosenso-Martin L. (2015 р.) [233], в 

якому також не було виявлено різниці за рівнями САТ і ДАТ за всі часові періоди 

доби в залежності від І/D генотипу. Встановлено, що у пацієнтів гомозиготних 

по алелю ІІ гена АПФ збільшення величини ІММЛШ/зріст2,7 пов'язане прямим 

зв'язком із рівнем САТд (r = +0,47; p < 0,05), ІЧ САТд (r = +0,55; p < 0,05) та 

зростанням ВРП ДАТ (r = +0,48; p < 0,05). У групі пацієнтів із ІD-генотипом 

ІММЛШ/р2,7  асоційований з рівнем САТ24, САТ у ранкові години і ІЧ САТ24  

(r = +0,35; r = +0,35 і r = +0,35; p < 0,05), а негативний вплив на зниження ФВ ЛШ 

здійснюють підвищення рівня ДАТ24, ДАТд і ДАТн (r = -0,53; r = -0,51 і r = -0,54; 

p < 0,05), збільшення показників «навантаження тиском» – ІЧ ДАТ24, ДАТд і 

ДАТн (r = -0,54; r = -0,50 і r = -0,42; p < 0,05) та ІП ДАТ24, ДАТд і ДАТн (r = -0,56; 

r = -0,47 і r = -0,54; p < 0,05). Збільшенню ІММЛШ/зріст2,7 у хворих 

гомозиготних по алелю DD, сприяло підвищення величини варіабельності САТ 

вдень і в нічні години (r = +0,53 і r = +0,55; p < 0,05) та зменшення ступеня 

нічного зниження САТ і ДАТ (r = -0,55 і r = -0,56; p < 0,05). У пацієнтів з ІІ-

генотипом на погіршення ДФ ЛШ у вигляді зростання піку А впливало 

підвищення ВАР САТ в нічні години (r = +0,57; p < 0,05), у хворих з ІD-

генотипом– зниження співвідношення Е/ А, було взаємопов'язано із зростанням 

величини РП САТ (r = -0,45; p < 0,05), а у хворих з DD-генотипом із ВАР ДАТ 

вдень (r = -0,62; p < 0,05). 

При визначенні A1166C поліморфізму гена R1AІІ встановлені кореляційні 

взаємозв’язки між ІММЛШ/зріст2,7 при АС-генотипі - з підвищенням ВАР ПАТ 

вдень і вночі (r = +0,48 і +0,41; p < 0,05), при СС-генотипі - із підвищенням САТ, 
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ДАТ і ПАТ вдень (r = +0,85, r = +0,72 і r = +0,72; p < 0,05), САТ і ДАТ в ранкові 

години (r = +0,86 і r = +0,79; p < 0,05), ВАР САТ вдень та величиною ранкового 

підйому САТ (r = +0,76 і r = +0,66; p < 0,05), індексом переважання гіпертензії 

вдень (r = +0,79; p < 0,05). Величина піку А пов'язана у хворих з АС-генотипом 

із індексом рівномірності ДАТ (r = -0,47; p < 0,05), а у пацієнтів з СС-генотипом 

- із швидкістю та індексом ранкового підйому ДАТ (r = +0,72 і r = +0,83; p < 0,05). 

Аналіз показників ДФ ЛШ в залежності від різного поєднання генотипів І/D-

поліморфізму гена АПФ та А/С А1166 С гена до рецептору АІІ 1-го типу 

продемонстрував достовірну різницю за величиною піка А, який був найбільшим 

у хворих з ID\CC-генотипом (p = 0,0281 за критерієм Краскела-Уолліса). 

У зв'язку з постарінням населення та поліпшенням діагностики і лікування, 

спрямованість на вивчення можливостей корекції довгострокових наслідків АГ 

зрушили в сторону пацієнтів похилого віку [234]. В даний час існують наступні 

проблеми в лікуванні пацієнтів похилого віку. Це невідповідність між 

необхідними доказами та інвестиціями в клінічні випробування: важко отримати 

надійні довгострокові дані, оскільки середня тривалість життя пацієнтів, 

включених в клінічні випробування, коротше, ніж тривалість цих досліджень. 

Нестача доказових даних призводить до двозначності рекомендацій, 

суб'єктивним рішенням з лікування і не досягнення цільового рівня АТ [33]. 

Отримані дані результатів 6 – місячного спостереження дозволили 

встановити що на фоні регулярного прийому антигіпертензивної терапії рівень 

АТ у обстежених пацієнтів знизився однаково ефективно як у хворих похилого 

так і середнього віку. За рівнями САТ, ДАТ і ПАТ та «показниками 

навантаження» АТ за всі часові періоди доби встановлено значну позитивну 

динаміку в обох групах. Важливим є достовірне зменшення величини індексу 

переважання гіпертензії вдень і вночі, враховуючи його негативний вплив на 

підвищення артеріальної жорсткості і ураження судинної стінки як органу –

мішені у хворих на АГ. Так в І групі ІПГ за день к 6-му місяцю зменшився на 

69,45 % (р < 0,01), в ІІ групі – на 89,05 % (р < 0,001) та ІПГ ніч в І групі низився 

на 86,63 % (р < 0,001). Більш ніж у половини хворих похилого віку (52,00 %) 
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зареєстровано досягнення цільових рівнів АТ за всі періоди доби, ще 32,0 % 

продемонстрували позитивну динаміку за зниженням рівня АТ. У пацієнтів 

середнього віку - 34,29 % пацієнтів досягли цільових рівнів АТ за всі періоди 

доби, позитивна динаміка зареєстрована у 40,00 % пацієнтів. У 16,0 % - похилого 

віку і 25,71 % пацієнтів середнього віку к кінцю 6-го місяця лікування досягнути 

суттєвого зниження рівнів САТ і ДАТ не вдалось. Отримані дані щодо частоти 

досягнення цільового рівня АТ значно перевищують показник ефективності 

лікування у хворих на АГ за даними епідеміологічного дослідження міського 

населення м. Дніпро, який склав 18% (2013р.) [235]. Дані наукових національних 

досліджень щодо ефективності АГТ в основному оцінювались за тривалістю 

терапіїї протягом 1-3 місяця. Так за результатами роботи Радченко Г.Д. і співавт. 

(2015 р.) з вивчення контролю АТ досягнення цільових рівнів склало 54% у 

хворих похилого віку на 3 –му місяці АГТ [236], в дослідженні Свіщенко Є.П. і 

співавт.(2017 р.) - 68,2 % хворих віком понад 55 років к кінцю 1 – го місяця 

лікування [237]. Встановлено зменшення ступеню ГЛШ у пацієнтів, які досягли 

цільового рівня АТ на фоні лікування – навіть за півроку значення ІММЛШ 

вірогідно зменшилось в обох групах. Так в І групі у пацієнтів, які досягли 

цільового АТ, ІММЛШ знизився на 2,30 % з 111,03 (99,39; 128,25) до 108,48 

(86,58; 116,02) г/м2 і був достовірно меншим (р < 0,05) на 12,48 г/м2 ніж у 

пацієнтів які не досягли цільових рівнів АТ, і у яких напроти величина ІММЛШ 

зросла на 1,75 г/м2 і склала 120,96 (120,33; 127,49) г/м2. У пацієнтів ІІ групи які 

досягли цільових рівнів АТ за всі часові періоди доби ІММЛШ зменшився на 

14,0 %, ІММЛШ/зріст2,7 – на 14,81 % і склали відповідно 88,93 (80,76; 108,82) г/м2 

і (41,13 (39,45; 48,59)) г/м2,7 та були достовірно меншими на 19,33 г/м2 і 13,19 г/м2,7 

ніж у хворих тієї ж групи без нормалізації рівнів АТ – 108,26 (95,52; 131,66) г/м2 

і 54,32 (41,62; 64,95) г/м2,7 (р < 0,05). Зареєстровано зростання величини 

співвідношення Е/А у пацієнтів в обох групах, що відображує поліпшення стану 

ДФ ЛШ за період спостереження. Величина Е/А достовірно зросла в І групі з 0,77 

(0,71; 0,84) до 0,78 (0,69; 0,91) (р < 0,05), але все ще залишалась патологічно 
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зниженою. Проте в ІІ групі величина Е/А підвищилась з 0,93 (0,81; 1,36) до 1,20 

(0,89; 1,43) і стала відповідно нормальному пороговому значенню. 

В роботі продемонстровано, що за результатами довготривалого 

спостереження на 48,5 ± 1,6 місяці лікування встановлено що, незважаючи на 

достовірно нижчі рівні АТ та «показники навантаження» АТ в порівнянні із 

обстеженнням до лікування, пацієнти похилого віку мали неповний контроль за 

середніми рівнями САТ по групі і характеризувались вірогідно вищим рівнем 

САТ вночі (116,18 (108,68; 131,80) мм рт.ст.) ніж пацієнти середнього віку (114,23 

(101,15; 127,27) (р < 0,05). Цільові рівні АТ на фоні довготривалого прийому 

антигіпертензивної терапії зберігались у однакової частки хворих в І та ІІ групі - 

42,86 %. За даними дослідження встановлено регрес ступеню ГЛШ за зниженням 

величини ІММЛШ/зріст2,7 - у хворих І групи з цільовими рівнями АТ 

ІММЛШ/зріст2,7 зменшився на 2,5 г/м2,7 з 51,33 (43,53; 54,04) до 48,83 (43,70; 

59,90) г/м2,7,  а у хворих без повного контроля АТ - збільшився на 2,89 г/м2,7.В ІІ 

групі ІММЛШ/зріст2,7 був вірогідно менший на 6,41 г/м2,7 у пацієнтів в яких 

зареєстровано нормальні рівні АТ на протязі всієї доби – 46,44 (39,68; 51,65) 

г/м2,7 в порівнянні з пацієнтами без повного контроля АТ – 52,85 (47,82; 63,42) 

г/м2,7 (р < 0,05). Продемонстровано покращення ДФ ЛШ на фоні тривалої АГТ у 

хворих з повним контролем АТ в обох групах - у пацієнтів як в І величина Е/А 

достовірно збільшилась з 0,73(0,65; 0,82) до 0,82 (0,73; 1,26) (р < 0,05), в ІІ групі 

значення Е/А зросло з 0,82 (0,76; 1,23) до 1,21 (0,79; 1,32) але підвищення мало 

характер тенденції. 

За результатами вивчення виживаності хворих на АГ похилого і 

середнього віку - досягнення кінцевих точок (ССУ, смерть) у обстежених хворих 

встановлені достовірні відмінності між тривалістю життя без серцево-судинних 

ускладнень у групах дослідження (χ2 = 5,51; p = 0,019). Максимальну медіану 

виживаності встановлено у хворих на АГ середнього віку - 14 років (95 % ДІ 12 

- 15 років) у порівнянні з хворими похилого віку - 7 років (95 % ДІ 5 - 13 років), 

що пояснюється впливом вікового фактору за яким стратифіковано хворих у 

групи. Продемонстровано достовірне (χ 2= 6,43; p = 0,04) розходження кривих 
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Каплана-Майєра у бік зменшення виживання без кінцевих точок у пацієнтів із 

генотипом ІІ за геном АПФ (медіана виживаності 14,0 років, 95 %ДІ 13,0 - 15,0) 

порівняно з ID (Ме = 17,0; 95 % ДІ 14,0 - 18,0) та DD (Ме = 16,0; 95 % ДІ 14,0 - 

18,0). 

Таким чином, в дослідженні вперше проведено комплексну оцінку 

традиційних та спеціальних показників добового профілю АТ у пацієнтів з 

артеріальною гіпертензію похилого віку. Удосконалено методологію 

діагностики АГ за даними ДМАТ у пацієнтів з АГ похилого віку, з урахуванням 

аналізу особливостей хронобіологічної поведінки АТ. Встановлено найбільш 

вагомі характеристики які впливають на розвиток патологічних змін структурно-

функціонального стану серця у хворих на АГ в залежності від віку. 

Продемонстровано взаємозв’язок погіршення ДФ ЛШ у хворих на АГ похилого 

віку з тривалістю підвищення рівня ДАТ і варіабельності ДАТ вночі, а у 

пацієнтів середнього віку - з варіабельністю ДАТ вдень. Доведено необхідність 

визначення синхронності циркадних ритмів САТ і ДАТ, розрахунку індексу 

рівномірності АТ, індексу переважання гіпертензії, у хворих на АГ в похилому 

так і в середньому віці при проведенні ДМАТ для виявлення порушень 

хронобіологічної стуктурі АТ. Визначено, що у хворих на АГ похилого і 

середнього віку з порушеною ДФ ЛШ десинхроноз циркадного ритму АТ 

реєструється частіше ніж у пацієнтів зі збереженою ДФ ЛШ. Визначено підходи 

антигіпертензивної терапії з використанням принципів персоніфікованої 

хронотерапії..   
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі на основі вивчення традиційних і спеціальних 

хронобіологічних характеристик добового профілю артеріального тиску, 

пружно-еластичних властивостей судинної стінки і визначення поліморфізму 

генів ренін-ангіотензинової системи у хворих середнього та похилого віку 

представлено вирішення актуального завдання сучасної кардіології щодо 

вдосконалення діагностики артеріальної гіпертензії та оптимізації контролю 

ефективності антигіпертензивної терапії за даними довготривалого 

спостереження. 

1. У пацієнтів з АГ похилого віку співвідношення Е/А вірогідно менше на 

12,36 %, а пік А вище на 15,90 % у порівнянні з хворими на АГ середнього віку 

(р<0,05). Порушення ДФ ЛШ у пацієнтів з АГ похилого віку реєструються 

достовірно частіше, ніж у хворих на АГ середнього віку: 78,57 % проти 53,49 % 

відповідно (χ2=9,194; p < 0,01). Структурні показники серця у пацієнтів з АГ 

середнього віку залежать від стану діастолічної функції ЛШ: величини КДР і 

КДО ЛШ у хворих з ДД ЛШ менші на 4,69% і 10,60% відповідно (p < 0,05), ніж 

у хворих зі збереженою ДФ ЛШ.  

2. У пацієнтів з АГ похилого віку порівняно з хворими на АГ середнього 

віку встановлено вірогідне збільшення рівня САТ, ІЧ САТ вночі на 7,65 % та 

23,33 % відповідно (p < 0,001), величини ПАТ вдень та вночі на 14,52  % та 17,96 

% відповідно (p < 0,001), а також зменшення ДАТ вдень на 10,76 % (p < 0,001). 

Варіабельність ДАТ вдень у хворих середнього віку з ДД ЛШ більше на 5,72% 

ніж у пацієнтів зі збереженою ДФ ЛШ (p < 0,05). Встановлено більш значимі 

порушення хронобіологічної структури АТ у хворих похилого віку, що 

підтверджується переважанням підвищення САТ над ДАТ за ІПГ вдень (70,00% 

проти 52,22%) та вночі (61,77% проти 26,67%), а також збільшенням частоти 

реєстрації нічної АГ за ІРГ САТ і ДАТ на 16,66 % (p = 0,02). У хворих на АГ 

похилого віку з ДД ЛШ частіше (на 37,88 %; р < 0,05) зустрічається патологічний 

варіант хронобіологічної поведінки АТ за ІПГ у порівнянні з хворими зі 

збереженою ДФ ЛШ. 
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3. У пацієнтів з АГ похилого віку зростання САТ вночі, ІЧ ДАТ вночі і 

ШРП ДАТ асоційовано зі збільшенням ІММЛШ (r = +0,51, r = +0,53 і r = +0,58 

відповідно; p < 0,05); підвищення ДАТ вночі пов’язано з розміром ЛП (r = +0,51; 

p < 0,05) і ТМШП (r = +0,60; p < 0,05); тривалість підвищення ДАТ вночі і ВАР 

ДАТ вночі пов'язані з ДД ЛШ (r = -0,53 і r = +0,65 відповідно; p < 0,05). У хворих 

на АГ середнього віку ІММЛШ асоціюється лише із рівнем і ІЧ САТ вночі (r = 

+0,50 і r = +0,52 відповідно; p < 0,05), а ВАР ДАТ вдень асоційована із ДД ЛШ (r 

= -0,42; p < 0,05). 

4. У пацієнтів з АГ похилого віку з ДД ЛШ величина SAI на 8,00 % більше, 

аніж у хворих зі збереженою ДФ ЛШ та на 6,50 % більше, ніж у хворих 

середнього віку з ДД ЛШ (p < 0,05); значення DAI у хворих похилого віку з ДД 

ЛШ нижче на 5,10 %, ніж у хворих середнього віку з ДД ЛШ (p < 0,05). 

Збільшення SAI і зменшення DAI у пацієнтів похилого віку асоціюється з ДД 

ЛШ (r =  -0,79 і r = +0,79 відповідно; p <0,05), збільшення ЦСАТ − з САТ вночі і 

в ранкові години (r = +0,60 і r = +0,55 відповідно; p <0,05); а у пацієнтів 

середнього віку прискорення ШРПХ та скорочення часу повернення зворотної 

пульсової хвилі пов'язано з ІПГ вдень (r = +0,57 та r = -0,54 відповідно; p <0,05). 

У пацієнтів з АГ похилого віку достовірно частіше у порівнянні з хворими 

середнього віку спостерігались патологічні зміни екстракраніальних судин: 

наявність атеросклеротичної бляшки (67,86% проти 34,78%), розшарованість 

стінки (75,00% проти 43,47%) та зниження еластичності сонних артерій (71,43% 

проти 47,83%; p < 0,05).  

5. При визначенні I/D поліморфізму гена АПФ встановлено взаємозв’язок 

ІММЛШ/зріст2,7  − при ІІ-генотипі з САТ і ІЧ САТ вдень (r = +0,47 і r = +0,55; p 

< 0,05) та ВРП ДАТ (r = +0,48; p < 0,05), при ІD-генотипі − із САТ за добу та в 

ранкові години (r = +0,35 та r = +0,35 p < 0,05), при DD-генотипі − з САТ вночі (r 

= +0,54; p < 0,05) і недостатнім СНЗ САТ і ДАТ (r = -0,55 і r = -0,56; p < 0,05). Пік 

А пов'язаний зі збільшенням варіабельності САТ вночі у хворих з ІІ-генотипом 

(r = +0,57; p < 0,05); співвідношення Е/А асоційовано зі зростанням величини 

ранкового підйому САТ (r = -0,45; p < 0,05) та підвищеною варіабельністю ДАТ 
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вдень (r = -0,62; p < 0,05) у пацієнтів з ІD-генотипом. При визначенні A1166C 

поліморфізму гена R1AІІ встановлено найбільшу кількість кореляційних зв'язків 

між ІММЛШ/зріст2,7 та характеристиками ВАР і добового профілю АТ при СС-

генотипі, що свідчить про його роль у формуванні ГЛШ. Порушення ДФ ЛШ при 

АС-генотипі асоціюється з індексом рівномірності ДАТ (r = -0,47; p < 0,05), а при 

СС-генотипі − із швидкістю та індексом ранкового підйому ДАТ (r = +0,72 і r = 

+0,83; p < 0,05). 

6. Вивчення виживаності показало достовірно більшу тривалість життя без 

серцево-судинних ускладнень (log-rank тест; p = 0,019) у хворих на АГ 

середнього віку − 14 років (95 % ДІ 12 - 15 років) у порівнянні з хворими 

похилого віку − 7 років (95 % ДІ 5 - 13 років). У хворих на АГ із ІІ-генотипом 

АПФ медіана виживаності (Ме = 14,0 років; 95 %ДІ 13,0 - 15,0) була достовірно 

(log-rank тест; p = 0,04) менша порівняно з хворими з ID-генотипом (Ме = 17,0 

років; 95 % ДІ 14,0 - 18,0) та DD-генотипом (Ме = 16,0 років; 95 % ДІ 14,0 - 18,0). 

7. За результатами довготривалого спостереження у хворих похилого віку 

при досягненні цільового рівня АТ за даними ДМАТ встановлено регрес ступеня 

ГЛШ за показником ІММЛШ/зріст2,7, який зменшився на 4,87%, тоді як у 

хворих без повного контроля АТ − збільшився на 5,27% (p > 0,05). У хворих 

середнього віку встановлено подібну спрямованість: при досягненні цільового 

рівня АТ ІММЛШ/зріст2,7 зменшився на 7,86% і був на 12,13% менше ніж у 

пацієнтів без повного контроля АТ (р < 0,05). Встановлено  покращення ДФ ЛШ 

у хворих похилого віку з цільовим рівнем АТ: збільшення співвідношення Е/А 

на 12,33 % − з 0,73 (0,65; 0,82) до 0,82 (0,73; 1,26) (p < 0,05).  
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. У хворих на АГ похилого та середнього віку для виявлення порушень 

хронобіологічної стуктури АТ при проведенні ДМАТ доцільно визначати 

синхронність циркадних ритмів САТ і ДАТ, розраховувати індекс рівномірності 

АТ та індекс переважання гіпертензії. 

2. При визначенні величини SAI більше 50 %, а величини DAI менш ніж 

40 % за даними супрасистолічної артеріографії у хворих на АГ похилого віку 

слід проводити детальну оцінку ДФ ЛШ з метою своєчасної діагностики її 

порушень. 

3. Хворим на АГ середнього віку, у яких визначається підвищення рівня 

ШРПХ вище індивідуальних референтних значень, скоригованих за віком, 

необхідно визначати характеристику хронобіологічної поведінки АТ - індекс 

переважання гіпертензіі з подальшим використанням хронотерапевтичного 

підходу в призначенні антигіпертензивної терапії. 

4.  У хворих на АГ середнього і похилого віку для раннього виявлення 

розвитку ДД ЛШ та гіпертрофії ЛШ необхідно визначати поліморфізм генів 

системи РАС: генотип ІІ асоційований із ризиком порушення ДФ ЛШ та 

зменшенням виживаності, а DD-генотипі – з розвитком гіпертрофії міокарда 

лівого шлуночка. 

5. При проведені контролю ефективності антигіпертензивної терапії у 

хворих на АГ середнього і похилого віку необхідно оцінювати досягнення не 

тільки кількісного контролю у вигляді цільових рівнів АТ за всі періоди доби, але і 

якісного контролю − нормалізації циркадного ритму, варіабельності АТ, величини 

і швидкості ранкового підйому та індексу переважання гіпертензії  
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Додаток Б 
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