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ОСОБЛИВОСТІ ЯКОСТІ ЖИТТЯ У ПІДЛІТКІВ, ХВОРИХ
НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ, ЗА ДАНИМИ SF-36
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Особенности качества жизни у подростков, больных артериальной гипертензией, по данным SF-36
Хайтович Н.В., Очеретько В.В., Мисюра Л.И.
Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца
Цель. Оценить качество жизни детей, больных артериальной гипертензией. 
Материал и методы. Обследовано 83 подростка (30 девочек и 53 мальчика), больных первичной артериаль-
ной гипертензией (АГ), группой сравнения были 145 (74 девочки и 71 мальчик) здоровых сверстников. Диагноз АГ 
верифицировался с помощью суточного мониторирования артериального давления. У 44 подростков выявлено 
лабильную, у 39 – стабильную АГ. Исключали вторичный характер заболевания. Для оценки качества жизни приме-
няли неспецифический опросник Medical Outcome Study Short-Form Health Survey     (SF-36).
Результаты. Выявлено, что у подростков, больных первичной АГ, достоверно ниже, по сравнению со здоровыми 
сверстниками, значения по всем шкалам SF-36. Нарушения качества жизни по сравнению со здоровыми сверстни-
ками соответствующего пола, были более выражены у мальчиков с первичной АГ, чем у девочек. Показатели каче-
ства жизни у подростков с лабильной и стабильной формой заболевания существенно не отличались.
Вывод. У подростков с первичной артериальной гипертензией по данным SF-36 качество жизни снижено в рав-
ной степени при лабильной и стабильной форме заболевания больше у мальчиков.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, качество жизни, подростки, SF-36, суточное мониторирование 
артериального давления.

Features of quality of life in adolescents with hypertension, according to SF-36
Khaytovych N., Ocheretko V., Misyura L.
A. Bohomolets National Medical University
Aim. Assess the quality of life of children suffering from hypertension.
Material and methods. The study involved 83 adolescents (30 girls and 53 boys), patients with primary arterial 
hypertension (AH), the comparison group were 145 (74 girls and 71 boy) healthy peers. Diagnosis of hypertension 
determined through daily monitoring of blood pressure. In 44 adolescents identified labile and in 39 – stable hypertension. 
Secondary nature of the disease was excluded. To assess the quality of life was used nonspecific questionnaire Medical 
Outcome Study Short-Form Health Survey (SF-36).
Results. Quality of life of adolescents with primary hypertension, compared with healthy peers,  was lower in all SF-36 
scales. Violation of the quality of life, compared with healthy peers corresponding sex were more pronounced in boys with 
primary hypertension than in girls. The quality of life in adolescents with labile and stable form of the disease did not differ 
significantly.
Conclusion. In adolescents with primary hypertension according to the SF-36 quality of life is reduced equally with labile 
and stable form of the disease, more in boys.
Keywords: hypertension, quality of life, adolescents, SF-36, daily monitoring of blood pressure.
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В наш час первинну артеріальну гіпертензію (АГ) все частіше 
розглядають як педіатричну проблему. Поширеність АГ у під-
літків в українській популяції за даними різних авторів стано-
вить 2-14% [1,2]. Необхідно враховувати, що у підлітків первин-
на АГ часто перебігає безсимптомно і виявляється випадково 
при планових обстеженнях, але при цьому захворювання 
викликає порушення адаптації до фізичних навантажень і емо-
ційних стресів, з часом веде до розвитку ускладнень і є однією 
з основних причин смертності населення в Україні. 

Інформація щодо психологічних і соціальних проблем, 
пов’язаних  у людини з хворобою, як правило, мало доступна 
лікареві і тому якість життя (ЯЖ) в останні роки використову-
ється як критерій оцінки ефективності надання медичної 
допомоги. Методологія дослідження ЯЖ базується на прин-
ципах доказової медицини. Ретельно підібрані і сформульо-
вані питання й варіанти відповідей лягли в основу сучасних 
опитувальників з ЯЖ. У підлітків з первинною АГ ЯЖ мало 
вивчена, не встановлені особливості ЯЖ у дітей із різними 
клінічними формами захворювання.

Тому метою дослідження було оцінити якість життя дітей, 
хворих на первинну АГ.

Матеріал та методи. Обстежено 83 підлітків (30 дівчаток та 53 
хлопчиків), хворих на первинну АГ, віком 12-17 років, які пере-
бували на стаціонарному лікуванні у Дитячій клінічній лікарні 
№6 м.Києва. Середній вік обстежених був 14,5±1,7 року. Групою 
порівняння були 145 здорових підлітків (74 дівчинки та 71 хлоп-
чик) віком 14,1±0,8 року, учні двох середніх шкіл м. Києва. 

План обстеження включав загальноклінічні та додаткові 
інструментальні методи дослідження. Діагноз АГ верифікував-
ся за допомогою добового моніторування артеріального тиску 
(з використанням моніторів тиску «АВРМ-04/М» фірми  
«MEDITECH» (Угорщина) з плечовою манжеткою). За допомогою 
комплексу обстеження та характеру добового профілю артері-
ального тиску виключався вторинний характер захворювання.

Діагноз первинної АГ ставився виходячи з класифікації, 
затвердженої на ІІІ Конгресі педіатрів України [1].  У 44 підлітків 
(17 дівчаток і 27 хлопчиків) основної групи виявлено лабільну 
АГ (ЛАГ), у 39 (13 дівчаток і 26 хлопчиків)– стабільну АГ (САГ). 
Клінічна характеристика дітей основної та контрольної груп 
наведена в таблиці 1.

Для оцінки ЯЖ застосовували неспецифічний опитувальник 
Medical Outcome Study Short-Form Health Survey (SF-36) [3], 
при цьому найкращий показник ЯЖ за кожною шкалою  – 100 
балів, найгірший – 0 балів. 

Оцінювали фізичне функціонування (ФФ) – суб'єктивну 
оцінку обсягу повсякденного фізичного навантаження, не 
обмеженого станом здоров'я на даний час; роль проблем із 
здоров’ям в обмеженні життєдіяльності – рольове фізичне 
функціонування (РФ) – суб'єктивну оцінку ступеня обмеження 
своєї повсякденної діяльності, обумовленої проблемами із 
здоров'ям за останній час; показник болю (Б), який характери-
зує роль суб'єктивних больових відчуттів у обмеженні повсяк-
денної діяльності; показник загального здоров'я (ЗЗ) – 
суб'єктивну оцінку загального стану здоров'я; життєву актив-
ність (ЖА) – суб'єктивну оцінку життєвого тонусу (бадьорість, 
енергія тощо); соціальне функціонування (СФ) – суб'єктивну 
оцінку рівня взаємин із друзями, родичами, однокласниками 
тощо; роль емоційних проблем в обмеженні життєдіяльності 
– рольове емоційне функціонування (РЕ) – суб'єктивну оцінку 
ступеня обмеження повсякденної діяльності, обумовленої 
емоційними проблемами; психічне здоров'я (ПЗ) – суб'єктивну 
оцінку настрою (щастя, спокій, умиротворення тощо). 

Статистичну обробку даних проводили з використанням 
програм Statistaca 6.0 і Excel 2007. Для порівняння кількісних 
перемінних розраховували вибіркове середнє та стандартне 
відхилення, використовували критерій t Ст’юдента (різниця 
вважалася достовірно значимою при P<0,05). 

Результати та їх обговорення. Виявлено (табл.2), що у під-
літків, хворих на АГ, незалежно від форми захворювання, 
достовірно нижчі, порівняно із здоровими однолітками, зна-
чення за всіма шкалами SF-36: фізичного   (84,40±14,59 балів 
проти 91,66±10,80 балів; P=0,001) та рольового функціонуван-
ня – (70,01±29,02 балів проти 81,21±20,53 балів; P=0,001), 
зумовлених фізичним станом; інтенсивності болю – (64,47±23,49 
балів проти 74,31±14,60 балів; P=0,0003); загального здоров’я 
– (57,36±19,25 балів проти 74,07±15,95 балів; P=0,04); життєвої 
активності – (61,33±19,23 балів проти 68,86±16,37 балів; 
P=0,001); соціального функціонування – (75,58±19,78 балів 
проти 83,96±16,98 балів; P=0,0007); рольового функціонуван-
ня, зумовленого емоційним станом – (70,71±33,10 балів проти 
80,75±23,99 балів; P=0,008); психічного здоров'я – (63,84±18,68 
балів проти 72,81±14,68 балів; P=0,0001).

Р –достовірність різниці між підлітками основної і контрольної груп

Таблиця 1
Клінічна характеристика підлітків із 

первинною АГ та підлітків контрольної групи Таблиця 2
Показники якості життя у підлітків, хворих 

на АГ і здорових однолітків
Õàðàêòåðèñòèêà Îñíîâíà ãðóïà Çäîðîâ³ ï³äë³òêè
Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü õâîðèõ íà ïåð-
âèííó ÀÃ
ç íèõ: ä³â÷àòîê
õëîï÷èê³â

83
30
53

145
74
71

Ñåðåäí³é â³ê îáñòåæåíèõ, ðîê³â 14,5±1,7 14,1±0,8
Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü õâîðèõ íà 
ëàá³ëüíó ÀÃ
ç íèõ: ä³â÷àòîê
õëîï÷èê³â

44
17
27

Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü õâîðèõ íà ñòà-
á³ëüíó ÀÃ
ç íèõ: ä³â÷àòîê
õëîï÷èê³â

39
13
26

Ïàðàìåòðè 
ßÆ, áàëè

Ï³äë³òêè ³ç ïåðâèííîþ 
ÀÃ (n=83)

Ï³äë³òêè êîíòðîëüíî¿ 
ãðóïè (n=145)

P

ÔÔ 84,40±14,59 91,66±10,80 0,001
ÐÔ 70,01±29,02 81,21±20,53 0,001
Á 64,47±23,49 74,31±14,60 0,0003
ÇÇ 57,36±19,25 74,07±15,95 0,04
ÆÀ 61,33±19,23 68,86±16,37 0,001
ÑÔ 75,58±19,78 83,96±16,98 0,0007
ÐÅ 70,71±33,10 80,75±23,99 0,008
ÏÇ 63,84±18,68 72,81±14,68 0,0001
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Проведений аналіз результатів тестування  у дітей різної 
статі показав, що якщо у дівчаток, хворих на АГ, та дівчаток 
контрольної групи суттєво відрізнялась якість життя за 
показником ФФ (80,50±16,24 балів проти 90,4±10,39 балів; 
P=0,004) та ПЗ (64,30±16,75 балів проти 70,62±13,38 балів; 
P=0,03), у хлопчиків, хворих на АГ, якість життя практично 
за всіма показниками із високим ступенем достовірності 
була нижчою, порівняно із групою контролю. У здорових 
хлопчиків показники якості життя в середньому були 
вищі, ніж у здорових дівчаток; тоді як у хворих дітей різної 
статі відмічена зворотна тенденція (табл.3). 

Р –достовірність різниці між хлопчиками та дівчатками основної і 
контрольної груп.
Р* – достовірність різниці між хлопчиками та дівчатками основної 
групи.

При порівнянні показників ЯЖ у підлітків з різними 
клінічними формами захворювання, відмічено, що у хво-
рих на стабільну АГ були вищими, порівняно із показни-
ками хворих на лабільну АГ, рольове фізичне та емоцій-
не функціонування, а також загальне здоров’я, однак 
відмінності були не достовірні (P>0,05). 

Рис.1.  Показники ЯЖ у підлітків, хворих на ЛАГ і САГ та здорових 
однолітків

Як відомо, ЯЖ обумовлена "фізичними, соціальними й емоцій-
ними факторами життя пацієнта, що мають для нього важливе 
значення й безпосередньо впливають на нього". Дане формулю-
вання базується на багаторівневому визначенні здоров'я, запро-
понованому ВООЗ, що представляє здоров'я, як "стан повного 
фізичного, розумового й соціального благополуччя, а не лише 
відсутність захворювання або нездужання" [4,5]. Вважається, що 
спектр можливих сфер застосування методології дослідження 
ЯЖ у педіатрії досить великий [6-8]. Нами застосовано опиту-
вальник "MOS SF-36", оскільки,  будучи загальним, він дозволяє 
оцінювати ЯЖ респондентів з різними нозологіями й порівню-
вати цей показник з таким у здоровій популяції; по-друге, даний 
опитувальних може використовуватись у підлітків, на відміну 
від більшості інших опитувальників; по-третє, "MOS SF-36" висо-
кочутливий і при цьому досить короткий (містить усього 36 
питань), що робить його застосування досить зручним [9-10].

В плані визначення популяційних норм ЯЖ у дітей нами 
виявлено, що у відносно здорових школярів підліткового віку 
суттєво знижені такі параметри якості життя, як життєва актив-
ність (майже на 32%); рівень психічного здоров’я (більше, ніж 
на 27%), показник болю та загального здоров’я (більше, ніж на 
25%). Це свідчить про наявність у значної когорти підлітків 
прихованої ресурсної недостатності з боку функціональних 
систем організму, що потребує подальшого вивчення.

У нашому дослідженні ми вивчали вплив захворювання 
(артеріальної гіпертензії) на показники ЯЖ дітей. Відмічено 2 
важливих моменти: якість життя у хворих на лабільну АГ 
порушується в такій же мірі, як і при стабільній формі захво-
рювання; у хлопчиків якість життя внаслідок хвороби знижу-
ється  більшою мірою, ніж у дівчаток. 

Особливістю перебігу первинної АГ часто є малосимптом-
ність, у зв'язку із цим захворювання нерідко тривалий час не 
діагностується, аж до розвитку ускладнень. Хворі АГ можуть 
не усвідомлювати необхідність проведення немедикамен-
тозних превентивних заходів та медикаментозної терапії. 
Якщо в результаті проведеної терапії ЯЖ погіршується, то 
корисність такого лікування для хворого суттєво знижуєть-
ся, і, навпаки, поліпшення ЯЖ мотивує хворих до лікування. 
Тому оцінку якості життя доцільно використовувати для 
індивідуального моніторингу на різних етапах лікування; для 
оцінки ефективності нових методів лікування. 

Виявлене за результатами нашого дослідження зниження 
показників якості життя у підлітків, хворих на АГ, узгоджується 
з результатами, отриманими при дослідженні у дорослих, 
хворих на АГ, з використанням SF-36. Так, доведено, що АГ 
призводить до обмежень усіх аспектів (фізичного, психологіч-
ного, соціального) життя хворого [11-15]. Встановлено, що 
поєднання АГ та ожиріння має більш негативний вплив на ЯЖ, 
а фізична активність сприяє покращенню показників [16]. 

Таким чином, якість життя підлітків, особливо хлопчиків, з 
первинною АГ, за даними опитувальника SF-36, істотно зни-
жена порівняно із значеннями у здорових однолітків, досто-
вірних відмінностей між стабільною і лабільною формою АГ 
не відмічено.  

Таблиця 3
Показники якості життя у підлітків з 

артеріальною гіпертензією і однолітків 
контрольної групи залежно від статі

Ïàðàìåòðè 
ßÆ, áàëè

Õëîï÷èêè Ä³â÷àòêà Ð*
Äîñë³äíà 

ãðóïà (n=53)
Êîíòðîëü 

(n=71)
Äîñë³äíà 

ãðóïà (n=30)
Êîíòðîëü 

(n=74)
ÔÔ 86,03±13,46 92,96±11,13 80,50±16,24 90,4±10,39

0,05
Ð=0,001 Ð=0,004

ÐÔ 68,03±28,51 84,15±20,8 73,50±30,06 78,38±19,9
0,14

Ð=0,0003 Ð=0,2
Á 62,45±22,44 75,35±14,72 68,03±25,26 73,31±14,53

0,11
Ð=0,0002 Ð=0,14

ÇÇ 59,5±20,05 76,7±16,58 53,53±17,42 71,55±15,0
0,08

Ð=0,13 Ð=0,3
ÆÀ 62,4±18,1 72,75±15,8 59,43±19,83 65,13±16,13

0,34
Ð=0,0008 Ð=0,08

ÑÔ 75,28±19,42 84,9±17,49 76,11±20,74 83,05±16,54
0,41

Ð=0,003 Ð=0,05
ÐÅ 70,52±35,67 85,27±22,55 71,04±28,59 76,4±24,67

0,30
Ð=0,005 Ð=0,1

ÏÇ 63,58±19,84 75,1±15,7 64,30±16,75 70,62±13,38
0,15

Ð=0,0004 Ð=0,03
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