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Зростання поширеності ожиріння серед дорослого та 
дитячого населення в багатьох країнах світу за останні 10 
років склало в середньому 75% і набуло характеру неін-
фекційної епідемії [1]. Кількість дітей з ожирінням подво-
юється кожні три десятиліття [2]. За результатами наших 
попередніх досліджень 1803 дітей та підлітків віком 12-18 
років, встановлено, що в кожної сьомої дитини України (у 
20,2% хлопчиків і 11,7% дівчаток; P <0,001) відмічається 
надлишкова маса тіла (НМТ) або ожиріння [3]. 

Ожиріння, яке розпочинається в дитячому та підлітко-
вому віці, прогресує з розвитком судинних ускладнень. 
Широко вивчається роль НМТ, як причини виникнення 
артеріальної гіпертензії (АГ). Результати наших попере-
дніх досліджень вказують на те, що підвищений артері-
альний тиск серед підлітків із НМТ визначається в 1,5-
7,5 раза частіше, ніж серед дітей із нормальною масою 
тіла [3].

Метою роботи було визначити особливості артері-
ального тиску у дітей із НМТ за допомогою добового 
моніторування.

!"#$%&"'( #" )$#*+(. Дослідження проводилось на 
базі Дитячої клінічної лікарні №6 м. Києва. Було обстеже-
но 103 дитини (45 дівчаток та 58 хлопчиків), у яких в 
анамнезі були підйоми артеріального тиску. Майже 
половину (23 дівчинки та 25 хлопчиків) склали діти 
13-15-річного віку, 5 дівчаток і 7 хлопчиків були 6-9-
річного віку, 9 дівчаток і 7 хлопчиків – 10-12-річного віку, 
8 дівчат і 19 хлопців 16-18-річного віку (табл.1).

Оцінку індексу маси тіла (ІМТ) проводили за критерія-
ми, запропонованими Cole T.J. et al. (2000) відповідно із 
значеннями ІМТ 25 кг/м2 та 30 кг/м2 у дорослих [4]. НМТ 
та/або ожиріння визначались у 15 дівчаток (33,3%) і 17 
хлопчиків (29,3%). Дані наведені в табл.2.

За допомогою добового моніторування (ДМАТ) із вико-
ристанням моніторів тиску «АВРМ-04/M» фірми 
«МEDITECH» (Угорщина) з плечовою манжеткою за стан-
дартною методикою вивчали такі параметри ДМАТ: 

середні добові значення систолічного (АТс), діастолічно-
го (АТд), середньогемодинамічного (АТср), пульсового 
(АТп) артеріального тиску та частоти серцевих скоро-
чень (ЧСС), а також мінімальні та максимальні добові 
значення АТс, АТд, АТср, АТп, ЧСС.

В цілому за даними ДМАТ (табл.3) встановлено, що у 
більшості обстежених дітей (32 дівчаток і 16 хлопчиків) 
добовий профіль артеріального тиску відповідав неста-
більному артеріальному тиску (НестАТ), у третини (9 
дівчаток і 22 хлопчики) - лабільній артеріальній гіпертен-
зії (ЛАГ), у 4 дівчаток і 20 хлопчиків – стабільній артері-
альній гіпертензії (САГ). У всіх обстежених дітей був 
виключений вторинний характер захворювання.

Статистичну обробку даних проводили із викорис-
танням програми Excel 2010. Для порівняння кількіс-
них перемінних розраховували вибіркове середнє 
та стандартне відхилення, використовували крите-
рий t Ст’юдента, кореляційний аналіз проводили з 
використанням критерію Спірмена. Для перевірки 
гіпотези про закон розподілу застосовували крите-
рій Пірсона (χ ² ).

,$-.'/#"#( +*0'&+1$2/ #" 34 *56*7*%$228. Згідно з 
даними, наведеними в табл. 4, в середньому дівчатка і 
хлопчики за віком та значенням ІМТ не різнились (серед-
ній вік дівчаток 13,31±2,76 роки, хлопчиків - 13,69±3,08 
років, P=0,259; ІМТ – відповідно 21,81±3,95 кг/м2 та 
21,60±4,28 кг/м2, P=0,383). У хлопчиків, порівняно із 
дівчатками, в середньому значно вищим був середньо-
добовий АТс (118,78±12,14 мм рт.ст. проти 110,81±7,79 
мм рт.ст., P<0,001), середньодобовий АТср (відповідно 
82,90±7,31 мм рт.ст. проти 79,42±6,09 мм рт.ст., P=0,006), 
середньодобовий АТп (відповідно 53,81±9,07 мм рт.ст. 
проти 47,09±5,24 мм рт.ст., P<0,001); мінімальні АТс та АТп 
(відповідно 91,57±10,57 мм рт.ст. проти 86,64±8,61 мм 
рт.ст., P=0,006 та 29,07±8,36 мм рт.ст. проти 24,62±6,22 мм 
рт.ст., P=0,002). Натомість у дівчаток в середньому дещо 
вищим, порівняно із хлопчиками, був максимальний 
АТср (117,85±24,50 мм рт.ст. проти 110,40±13,91 мм рт.ст., 
P=0,027) та мінімальна ЧСС (59,40±8,13 уд./хв. проти 
55,94±10,02 уд./хв., P=0,031). Більш високі значення сис-
толічного, гемодинамічного та пульсового АТ у хлопчи-
ків можна пояснити тим, що серед них переважали хворі 
на лабільну та стабільну форму захворювання, тоді як 
серед дівчаток у 2/3 виявлено нестабільний профіль 
артеріального тиску. 

9&:, %*:( ;&'/:&0#/
<&7="#:" >'*?=(:( ,"-*)

6-9 5 7 12
10-12 9 7 16
13-15 23 25 48
16-18 8 19 27
Всього 45 58 103

!"0" #&'" ;&'/:&0#/
<&7="#:" >'*?=(:( ,"-*)

Нормальна 30 41 71
Надлишкова (або ожиріння) 15 17 32
Всього 45 58 103

@(? +*5*7*6* ?%*A&'B 
"%#$%&"'/2*6* #(0:.

;&'/:&0#/ 47*%(4
<&7="#:" >'*?=(:( ,"-*)

Нестабільний АТ 32 16 48
ЛАГ 9 22 31
САГ 4 20 24
Всього 45 58 103
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!"#"$%&#' ()*+"&," (n=45) -./0+',' (n=58) P
Вік, роки 13,31±2,76 13,69±3,08 0,259
ІМТ, кг/м2 21,81±3,95 21,60±4,28 0,383
Середньодобовий АТс, мм рт.ст. 110,81±7,79 118,78±12,14 <0,001
Середньодобовий АТд, мм рт.ст. 63,73±5,87 64,96±5,83 0,145
Середньодобовий АТср, мм рт.ст 79,42±6,09 82,90±7,31 0,006
Середньодобовий АТп, мм рт.ст. 47,09±5,24 53,81±9,07 <0,001
Середньодобова ЧСС, уд./хв. 80,24±8,48 77,94±9,24 0,098
Максимальний АТс, мм рт.ст. 153,62±23,09 150,32±18,17 0,209
Максимальний АТд, мм рт.ст. 104,20±24,90 94,79±14,47 0,009
Максимальний АТср, мм рт.ст. 117,85±24,50 110,40±13,91 0,027
Максимальний АТп, мм рт.ст. 72,27±11,97 76,40±13,69 0,056
Максимальна ЧСС, уд./хв. 125,98±22,75 122,81±27,33 0,266
Мінімальний АТс, мм рт.ст. 86,64±8,61 91,57±10,57 0,006
Мінімальний АТд, мм рт.ст. 43,60±6,64 44,01±6,33 0,373
Мінімальний АТср, мм рт.ст. 54,93±6,91 61,30±7,058 0,090
Мінімальний АТп, мм рт.ст. 24,62±6,22 29,07±8,36 0,002
Мінімальна ЧСС, уд./хв. 59,40±8,13 55,94±10,02 0,031

!"#"$%&#' -./0+',' ()*+"&,"
1 2/#$".32/4 

$"5/4 &)." (n=41)
1 2"6.'7,/*/4 $"5/4 

&)." (n=17)
1 2/#$".32/4 

$"5/4 &)." (n=30)
1 2"6.'7,/*/4 

$"5/4 &)." (n=15)
Вік, роки 13,53±3,13 14,05±3,03 13,40±2,62 13,13±3,11
ІМТ, кг/м2 19,73±2,87 26,09±3,77** 19,94±2,22 26,62±3,99**
Середньодобовий АТс, мм рт.ст. 117,89±12,82 120,92±10,32 109,46±7,77 113,54±7,32*
Середньодобовий АТд, мм рт.ст. 64,21±5,98 66,76±5,18 63,97±6,65 63,23±4,04
Середньодобовий АТср, мм рт.ст 82,10±7,67 84,82±6,16 79,14±6,79 79,99±4,54
Середньодобовий АТп, мм рт.ст. 53,68±9,45 54,15±8,34 45,48±4,00 50,31±6,05**
Середньодобова ЧСС, за 1 хв. 76,95±8,91 80,31±9,85 80,02±9,71 80,68±5,50
Максимальний АТс, мм рт.ст. 148,49±19,00 154,76±15,60 153,50±24,38 153,87±21,06
Максимальний АТд, мм рт.ст. 92,90±12,81 99.35±17,45 105,63±26,65 101,33±21,57
Максимальний АТср, мм рт.ст. 108,85±13,34 114,16±14,95 119,28±26,25 115,00±21,12
Максимальний АТп, мм рт.ст. 74,39±12,73 81,23±15,07* 69,17±8,94 78,47±14,94*
Максимальна ЧСС, за 1 хв. 121,29±23,30 126,47±55,82 126,27±22,18 125,40±24,64
Мінімальний АТс, мм рт.ст. 90,65±11,86 93,76±6,25 86,23±9,40 87,47±6,96
Мінімальний АТд, мм рт.ст. 43,68±6,66 44,82±5,55 44,50±7,45 41,80±4,33
Мінімальний АТср, мм рт.ст. 60,98±7,68 62,10±5,34 59,62±7,54 59,04±5,64
Мінімальний АТп, мм рт.ст. 30,19±8,28 26,35±8,16 25,03±7,09 23,80±4,03
Мінімальна ЧСС, за 1 уд./хв. 54,92±9,74 58,41±10,56 58,93±8,86 60,33±6,61

У дівчаток із НМТ (в середньому ІМТ становив 26,09±3,77 
кг/м2 проти 19,73±2,87 кг/м2 у дівчаток із нормальною 
масою тіла; P<0,001) достовірно вищим був максимальний 
АТп (81,23±15,07 мм рт.ст. проти 74,39±12,73 мм рт.ст.; 
P<0,05), (табл. 5). У хлопчиків із НМТ (ІМТ в середньому 
становив 26,62±3,99 кг/м2 проти 19,94±2,22 кг/м2 у хлоп-

чиків із нормальною масою тіла; P<0,001)  достовірно 
вищим у середньому був середньодобовий АТс  (113,54±7,32 
мм рт.ст. проти 109,46±7,77 мм рт.ст.; P<0,05), середньодо-
бовий та максимальний АТп (відповідно 50,31±6,05 мм рт.
ст. проти 45,48±4,00 мм рт.ст., P<0,001 та 78,47±14,94 мм 
рт.ст. проти 69,17±8,94 мм рт.ст., P<0,05), (табл. 5). 

Згідно з даними, наведеними в табл. 6, відмічено 
достовірний прямий кореляційний зв’язок (P<0,05) 
між значенням ІМТ та віком (r=0,42 та r=0,56 відповід-
но у дівчаток і  хлопчиків); середньодобовим АТс (від-
повідно r=0,36 та r=0,51) та АТп (відповідно r=0,41 та 

r=0,44); максимальним АТп (відповідно r=0,50 та 
r=0,56). У хлопчиків також з ІМТ корелювали значення 
максимального систолічного, діастолічного та серед-
ньогемодинамічного АТ (відповідно r=0,47, r=0,37 та  
r=0,41).
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Враховуючи отримані нами та відомі з літератури дані 
щодо середньодобового АТп, як маркера ураження судин 
при гіпертензивному процесі, нами окремо вивчено зна-
чення даного показника у дітей різних вікових груп. 

Виявлено (табл.7), що статеві відмінності у значенні 
пульсового АТ виявляються починаючи з 13-річного віку. 
Так, в середньому у хлопчиків 13-15 років середньодо-
бовий АТп високо достовірно (P<0,001) переважав зна-
чення у дівчаток-однолітків (56,35±6,97 мм рт.ст. проти 
48,15±5,35 мм рт.ст.), у юнаків 16-18-річного віку ця тен-
денція ще посилилась (58,55±5,47 мм рт.ст. проти 
46,84±6,11мм рт.ст.).

Серед хлопчиків із НМТ значення середньодобового АТп 
≥50 мм рт.ст.відмічалось у 16 із 17 (94,1%), що достовірно час-
тіше згідно з критерієм Пірсона (P<0,05), порівняно із значен-
ням у хлопчиків із нормальною масою тіла (45,2%). Серед 
дівчаток із НМТ достовірно частіше вивлялось значення 
середньодобового АТп ≥46 мм рт.ст. (у 80%), тоді як у групі 
порівняння - у 43,3% (P<0,025). Даний маркер (значення 
середньодобового АТп у дівчаток ≥46 мм рт.ст., у хлопчиків - 
≥50 мм рт.ст.) відображає наявність артеріальної гіпертензії 

(ЛАГ або САГ) із вірогідністю 100% у хлопчиків і 44% у дівчаток 
(в групі порівняння відповідно у 11,1% і 10%; P<0,025). 

Результати наших досліджень узгоджуються з даними літе-
ратурних джерел. Інтерес до вивчення особливостей АТп при 
різній патології особливо зріс, коли була продемонстрована 
асоціація між АТп та ризиком загальної та серцево-судинної 
летальності [5]. Було доведено, що добовий АТп є предикто-
ром альбумінурії у хворих на цукровий діабет 2 типу [6], три-
валого прогнозу у хворих на АГ, є маркером ураження 
органів-мішеней [7-9], зокрема корелює із масою міокарда 
лівого шлуночка у дорослих [10] і підлітків з АГ [11]. Добовий 
ПАТ зворотно незалежно корелює із підвищенням коронар-
ного кровотоку у відповідь на ацетилхолін як у здорових осіб, 
так і хворих на АГ [13]. Встановлено, що у хворих із первин-
ною АГ, вторинною АГ, гіпертензією білого халата АТп стано-
вить відповідно 60,41, 58,58 і 52,25 мм рт.ст. [12]. 

У хворих на гіпертонічну хворобу процеси ремоделювання 
судин еластичного типу та міокарда лівого шлуночка, а також 
сумарний ризик серцево-судинних ускладнень, 
взаємопов'язані з рівнем середньодобового АТп. Даний 
показник має більш сильне незалежне прогностичне значен-
ня щодо збільшення жорсткості аорти і маси міокарда лівого 
шлуночка [14]. Виявлено високий середньодобовий АТп у 
дітей віком 13-16 років із АГ і ожирінням порівняно із дітьми 
із АГ без ожиріння (49,3±8 мм рт. ст. проти 43,5±9 мм рт.ст.) 
[15], схожі результати отримали і науковці із Китаю [16]. 




!"#"$%&#' ()*+"&," 
(n=45)

-./0+',' 
(n=58)

Вік, роки 0,42* 0,56*
Середньодобовий САТ, мм рт.ст. 0,36* 0,51*
Середньодобовий ДАТ, мм рт.ст. 0,11 0,37*
Середньодобовий середньогемодина-
мічний АТ, мм рт.ст.

0,23 0,48*

Середньодобовий ПАТ, мм рт.ст. 0,41* 0,44*
Середньодобова ЧСС, за 1 хв. -0,06 -0,14
Максимальний САТ, мм рт.ст. 0,28 0,47*
Максимальний ДАТ, мм рт.ст. 0,08 0,37*
Максимальний середньогемодинаміч-
ний АТ, мм рт.ст.

0,11 0,41*

Максимальний ПАТ, мм рт.ст. 0,50 0,56*
Максимальна ЧСС, за 1 хв. 0,07 -0,12
Мінімальний САТ, мм рт.ст. 0,09 0,30
Мінімальний ДАТ, мм рт.ст. 0,05 0,03
Мінімальний середньогемодинамічний 
АТ, мм рт.ст.

0,11 0,13

Мінімальний ПАТ, мм рт.ст. 0,06 0,10
Мінімальна ЧСС, за 1 хв. -0,05 -0,20

1),, #/,' 23"+%334 5%#%637/6/8/*/9/ 0:.75/*/9/ ;<
()*+"&," -./0+','

6-9 43,49±2,81 41,40±4,20
10-12 46,59±4,86 44,29±9,76
13-15 48,15±5,35 56,35±6,97*
16-18 46,84±6,11 58,55±5,47*
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