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Состояние вазодилятации плечевой артерии при артериальной гипертензии у детей и подростков
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Цель. Изучить состояние эндотелийзависимой и эндотелийнезависимой вазодилятации плечевой артерии у детей 
и подростков с повышенным артериальным давлением.
Пациенты и методы. Обследовано 43 больных с повышенным артериальным давлением возрастом от 13 до 
17 лет. Исследование эндотелийзависимой (ЭЗВД) и эндотелийнезависимой (ЭНЗВД) вазодилятации проводили 
методом Н.В. Хайтовича, Т.И. Коротич с помощью пробы с реактивной гиперемией и нитроглицерином.
Результаты. У больных с повышенным артериальным давлением ЭЗВД была снижена в 1,6 раза (р<0,01), 
ЭНЗВД в 1,3 раза (р<0,02) по сравнению с данными контрольной группы. Вазодилятация плечевой артерии имела 
зависимость от тяжести артериальной гипертензии. ЭЗВД при высоком нормальном давлении была в 1,3 раза 
(р<0,05), при лабильной форме гипертензии в 1,5 раза (р<0,05), при стабильной форме – в 2,2 раза (р<0,001) 
меньше результатов контроля. ЭНЗВД у пациентов с высоким нормальным давлением достоверно не отличалась от 
данных контрольной группы (р>0,05). У детей с лабильной формой гипертензии ЭНЗВД была в 1,3 раза (р<0,05), 
со стабильной формой – в 1,8 раза (р<0,001) меньше данных контроля.
Заключение. У больных с повышенным артериальным давлением установлено снижение эндотелийзависимой и 
эндотелийнезависимой вазодилятации плечевой артерии. Степень эндотелиальной и гладкомышечной дисфункции 
зависит от тяжести артериальной гипертензии.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, вазодилятация, дети, подростки.

State of shoulder artery vasodilation in kids and adolescents with arterial hypertension
Pavlyshyn G. A., Slobodyan O. I.
I. Y. Gorbachevsky Ternopil State Medical University, Ternopil
The objective. This work's main goal was to study the state of endothelium-dependent and endothelium-independent 
vasodilation of the shoulder artery in kids and adolescents with increased arterial blood pressure.
Patients and methods: 43 patients aged 13-17 years with increased arterial blood pressure were examined. The 
study of endothelium-dependent (EDVD) and endothelium-independent (EIDVD) vasodilation was conducted using N. V. 
Khaytovich and T. I. Korotich methodology based on the probe with reactive hyperemia and nitroglycerin. 
Results. Patients with increased arterial blood pressure showed EDVD 1,6 times lower (р<0,01) and EIDVD 1,3 times 
(р<0,02) lower compared to the control group of patients. Shoulder artery vasodilation was dependent on the severity of 
the arterial hypertension. EDVD in patients with high normal blood pressure was 1,3 times (р<0,05) lower, in patients with 
labile (unstable) form of hypertension 1,5 times lower (р<0,05), in patients with stable form- 2,2 times lower (р<0,001) than 
the results of control group (р>0,05). Kids with labile hypertension showed EIDVD 1,3 times (р>0,05) lower and with stable 
hypertension- 1,8 times (р<0,001) lower than the control group data.
Conclusion. It was detected that patients with increased blood pressure show decrease of the endothelium-dependent 
and endothelium-independent vasodilation in shoulder artery. The degree of endothelial and smooth muscle dysfunction is 
related to the severity of the arterial hypertension. 
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Артеріальна гіпертензія є найбільшою в історії люд-
ства неінфекційною пандемією, що визначає структуру 
серцево-судинної захворюваності і смертності. 
Поширеність артеріальної гіпертензії у дітей складає 
від 1 до 14% [1], 1-3% [2], частіше відмічається в перед-
пубертатному та пубертатному віці, а у 17-26% пацієнтів 
трансформується в гіпертонічну хворобу [3]. Артеріальна 
гіпертензія реєструється у 5,3% школярів з достовір-
ним переважанням у хлопчиків [4] та у 12,5% дітей 
дошкільного віку [5]. У половини 15-16-річних хлопчи-
ків виявляється передгіпертензія або артеріальна 
гіпертензія, причому у 8% стабільна форма [6]. Стан, що 
починається у дітей як функціональний розлад, послі-
довно, різними патогенетичними шляхами, призводить 
до специфічних уражень органів та систем [7]. Частіше 
страждає функція серцево-судинної системи, виникає 
дисфункція ендотелію судин та інших структур стінки 
артерій. У підлітків з високим нормальним тиском вияв-
лено підвищену десквамацію ендотелію судин з поєд-
нанням виснаження синтезуючих ресурсів клітин та 
пригніченням утворення оксиду азоту [8]. Водночас, за 
результатами інших досліджень, у хворих з високим 
нормальним тиском і лабільною формою гіпертензії 
зростає рівень кінцевих продуктів метаболізму оксиду 
азоту [9]. Порушення обмінних процесів у стінці судин 
супроводжується патологічними змінами функціональ-
ного стану артерій. Є інформація про знижену вазоди-
лятацію плечової артерії у дітей та підлітків з артеріаль-
ною гіпертензією [7,10,11]. Проте результати дослі-
джень суперечливі, що зумовлено різними підходами 
до їх вирішення та підбору хворих. Тому стан вазодиля-
тації судин при артеріальній гіпертензії у дітей та під-
літків потребує подальшого вивчення.  

Метою роботи було вивчення стану ендотелійзалежної 
і ендотелійнезалежної вазодилятації плечової артерії у 
дітей та підлітків з підвищеним артеріальним тиском. 

Матеріал і методи. Обстежено 43 хворих з підвище-
ним артеріальним тиском віком від 13 до 17 років, з них 
15 осіб з високим нормальним тиском, 13 дітей з лабіль-
ною формою гіпертензії та 15 пацієнтів зі стабільною 
формою. Дітей та підлітків чоловічої статі було 29 (67,44%), 
жіночої – 14 (32,56%) осіб. Контрольну групу складали 12 
здорових дітей і підлітків відповідного віку.

Дослідження стану ендотелійзалежної (ЕЗВД) та ендо-
телійнезалежної (ЕНЗВД) вазодилятації плечової артерії 
проводили за методикою М. В. Хайтовича, Т. І. Коротича 
[12] за допомогою проб з реактивною гіперемією та 
нітрогліцерином на апараті МЕDІSON SA-8000 EX 
(Південна Корея) з використанням датчика 8 МГц.

Результати та їх обговорення. У хворих з підвище-
ним артеріальним тиском ЕЗВД складала (13,93±1,91) % 
проти (22,12±1,56)%, (р<0,01), ЕНЗВД відповідала 
(22,12±2,15) % проти (29,80±1,74) %, (р<0,02), в контроль-
ній групі (табл.1). У хворих з підвищеним артеріальним 

тиском ендотелійзалежна вазодилятація була знижена в 
1,6 раза, а ендотелійнезалежна – тільки в 1,3 раза порів-
няно з контролем. 

Проведено аналіз залежності вазодилятації плечо-
вої артерії від тяжкості артеріальної гіпертензії 
(табл.2). У хворих з високим нормальним тиском 
(передгіпертензією) ЕЗВД була меншою в 1,3 раза за 
результати контролю (р<0,05), а ЕНЗВД достовірно не 
відрізнялась від даних контрольної групи. У дітей і 
підлітків з лабільною формою артеріальної гіпертензії 
ЕЗВД була в 1,5 раза, а ЕНЗВД тільки в 1,3 раза мен-
шою від даних контролю (р<0,05, р<0,05). У пацієнтів 
зі стабільною формою гіпертензії значно (в 2,2 раза) 
знижена ЕЗВД і в 1,8 раза ЕНЗВД порівняно з результа-
тами контрольної групи (р<0,001, р<0,001). Також 
встановлено зниження ЕЗВД (в 1,6 раза) і ЕНЗВД (в 1,5 
раза) у хворих зі стабільною формою гіпертензії 
порівняно з даними у пацієнтів з високим нормаль-
ним тиском (р<0,001, р<0,05).

Примітки:
 р1 – достовірність різниці між результатами у хворих з передгіпер-
тензією і контролем;
р2 – достовірність різниці між результатами у хворих з лабільною 
формою гіпертензії і контролем;
р3 – достовірність різниці між результатами у хворих зі стабільною 
формою гіпертензії і контролем;
р4 – достовірність різниці між результатами у хворих зі стабільною 
формою гіпертензіїі і з передгіпертензією.

Аналіз результатів обстеження спостережуваних хво-
рих свідчить про відсутність залежності ендотелійзалеж-
ної і ендотелійнезалежної вазодилятації від статі (р>0,05, 
р>0,05), (табл.3). Водночас встановлено достовірне зни-
ження як ЕЗВД, так і ЕНЗВД у підлітків віком від 15 до 17 
років порівняно з хворими віком від 13 до 14 років 
(р<0,05, р<0,05). 

Таблиця 1
Результати дослідження вазодилятації 

плечової артерії у хворих з підвищеним 
артеріальним тиском

Таблиця 2
Вазодилятація плечової артерії залежно 

від тяжкості артеріальної гіпертензії

Êîíòèíãåíò ÅÇÂÄ, M±m, % ÅÍÇÂÄ, M±m, %
Õâîð³, n-43 13,93±1,91 22,12±2,15
Êîíòðîëüíà ãðóïà, n-12 22,12±1,56 29,80±1,74
p <0,01 <0,02

Êîíòèíãåíò ÅÇÂÄ, 
M±m, %

ÅÍÇÂÄ, 
M±m, %

Õâîð³ ç ïåðåäã³ïåðòåíç³ºþ, n-15 16,80±1,76 25,75±3,43
Õâîð³ ç ëàá³ëüíîþ ôîðìîþ ã³ïåðòåíç³¿, n-13 14,75±2,31 23,81±2,15
Õâîð³ ç³ ñòàá³ëüíîþ ôîðìîþ ã³ïåðòåíç³¿, n-15 10,23±1,69 16,79±2,23
Êîíòðîëüíà ãðóïà, n-12 22,12±1,56 29,80±1,74
ð ð1<0,05 ð1>0,05

ð2<0,05 ð2<0,05
ð3<0,001 ð3<0,001
ð4<0,001 ð4<0,05
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Примітки: 
1. р1- достовірність різниці між даними у хворих чоловічої і жіночої 
статі;
2. р2- достовірність різниці між даними у хворих віком від 13 до 14 
років і від 15 до 17 років.

При проведенні сканування діаметра плечової артерії з 
пробами із реактивною гіперемією і нітрогліцерином у 
дітей та підлітків з підвищеним артеріальним тиском 
виявлено зниження ендотелійзалежної (в 1,6 раза) і ендо-
телійнезалежної (в 1,3 раза) вазодилятації порівняно з 
контрольною групою. Ступінь дисфункції ендотеліальних 
і гладком’язових клітин корелює з тяжкістю гіпертензії. 
Так, у хворих зі стабільною формою гіпертензії пригнічу-
ється ендотелійзалежна та ендотелійнезалежна вазоди-
лятація (в 2,2 і 1,8 раза, відповідно, порівняно з контро-
лем), знижуються можливості до вазорелаксації, що 
зменшує еластичність стінок артеріальних судин, стиму-
лює гіперплазію гладком’язових клітин і ремоделювання 
артерій [ 7]. Ці зміни небезпечні тим, що призводять до 
стійкого підвищення артеріального тиску, гіпоксії органів 
та тканин, а згодом можуть викликати незворотні зміни з 
боку серця і головного мозку у вигляді інфарктів та 
інсультів. Зниження ендотелійзалежної і ендотелійнеза-
лежної вазодилятації у 15-17-річних підлітків, порівняно з 
дітьми до 14 років, пов’язано з тяжчим перебігом артері-
альної гіпертензії. Зі збільшенням віку хворих прогресу-
ють функціональні і морфологічні зміни стінки судин.

Зменшення ендотелійзалежної вазодилятації плечової 
артерії у хворих з високим нормальним тиском в 1,3 раза 
(р<0,05) порівняно з контрольною групою може слугува-
ти маркером ранньої діагностики ураження судин. Діти 
та підлітки з високим нормальним тиском, у яких виявле-
но зменшення ендотелійзалежної вазодилятації плечо-
вої артерії, підлягають ретельному спостереженню та 
потребують призначення патогенетичної терапії. Проба 
з реактивною гіперемією є більш чутливою порівняно з 
тестом із використанням нітрогліцерину.

Висновки. 
1. У хворих з підвищеним артеріальним тиском 

встановлено зниження ендотелійзалежної в 1,6 
раза і ендотелійнезалежної в 1,3 раза 
вазодилятації плечової артерії порівняно з 
контрольною групою, що свідчить про порушення 
судинної реактивності. 

2. Ступінь ендотеліальної і гладком’язової дисфункції 
корелює з тяжкістю артеріальної гіпертензії. У 
хворих зі стабільною формою гіпертензії 
констатовано зниження ендотелійзалежної 
вазодилятації в 2,2 раза, ендотелійнезалежної – в 
1,8 раза порівняно з контролем та відповідно в 1,6 
і 1,5 раза порівняно з пацієнтами з високим 
нормальним тиском, що вказує на більшу чутливість 
проби з реактивною гіперемією. 

3. У 15-17-річних підлітків виявлено зниження 
ендотелійзалежної і ендотелійнезалежної 
вазодилятації порівняно з дітьми віком до 14 років.

4. Зниження ендотелійзалежної вазодилятації плечової 
артерії у дітей з високим нормальним тиском є 
одним з маркерів формування групи ризику щодо 
подальшого спостереження та призначення 
комплексного лікування цій категорії пацієнтів.
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