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АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ

Артеріальна 
гіпертензія, за визначенням Комітету 
експертів ВООЗ, — це постійно 
підвищений систолічний та/чи 
діастолічний артеріальний тиск.

Есенціальна гіпертензія (первинна 
гіпертензія або гіпертонічна хвороба) —
це підвищений артеріальний тиск 
при відсутності очевидної причини його 
підвищення.

Вторинна 
гіпертензія (симптоматична) —
це гіпертензія, причина якої може бути 
виявлена.



ФАКТОРИ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ АГ

 Вік. Існує позитивна залежність між АТ і віком. В цілому 
рівень діастолічного АТ підвищується до 55 років, потім 

змінюється мало. Систолічний АТ постійно зростає з віком.

 Стать. Середні рівні АТ і поширеність АГ у жінок молодого 
і середнього віку дещо менші, ніж у чоловіків. Пізніше 

ця залежність змінюється аж до реверсії.

 Спадковість — один з найвпливовіших факторів 
майбутнього розвитку АГ. Виявлено тісну кореляцію між АТ 

найближчих родичів (батьки, брати, сестри).

 Маса тіла. Кореляція між масою тіла і рівнем АТ пряма, 
значна і стійка. Надлишкова маса асоціюється з 2–

6 кратним підвищенням ризику виникнення АГ.



АЛІМЕНТАРНІ ФАКТОРИ:

 Кухонна сіль. Її вживання понад фізіологічну норму позитивно корелює
з рівнем АТ.

 Інші мікроелементи. Існує зворотний зв’язок між вживанням К+, Са2+ 
та Mg2+ і рівнем АТ.

 Макроелементи: білки, жири, вуглеводи, харчові волокна. Переважання
в харчовому раціоні овочів та фруктів, риби, білого курячого м’яса, 
обмеження вживання тваринних жирів, холестерину і солодощів сприяє
зменшенню рівня АТ.

 Кава та кофеїн. Відновлення пресорного ефекту кофеїну відбувається через 
декілька годин після вживання кави. АГ виникає втричі частіше серед тих, 
хто вживає від 1 до 5 чашок кави на день порівняно з тими, хто не вживає
кави взагалі. Кофеїн, що міститься в міцній каві, підвищує ДАТ у чоловіків
з гіпертензією на 8 мм рт.ст., а у осіб з нормальним АТ — на 3 мм рт. ст.

 Алкоголь. Вживання алкоголю прямо корелює з рівнем АТ, причому
як епізодичне, так і хронічне. Частота АГ найменша серед осіб, 
що вживають алкоголь в окремих випадках, і поступово зростає
в залежності від зростання щоденної кількості вживаних алкогольних
напоїв.



АЛІМЕНТАРНІ ФАКТОРИ:

 Паління. Нікотин різко підвищує АТ навіть у завзятих курців. Ефект кожної 
сигарети триває біля 30 хвилин. Вже на 1-й хвилині після її випалювання 
САТ підвищується на 15 мм рт. ст., а на 4-й — на 25 мм рт. ст. При однакових 
рівнях АТ мозковий інсульт та ІХС у осіб, що палять, виникає в 2–3 рази 
частіше, ніж у тих, хто не палить.

 Психосоціальні фактори. Стрес сприяє підвищенню АТ. Проте поки 
що невідомо, чи призводить тривалий стрес до довготривалого підвищення 
АТ.

 Соціально-економічний статус. В країнах із розвинутою економікою 
визначається зворотний зв’язок між АТ і рівнем освіти, доходів 
та професійним статусом. Разом з тим, в країнах перехідного і доперехідного 
періоду визначається значна розповсюдженість АГ серед забезпечених 
верств населення. Досвід більшості країн свідчить, що зі зростанням 
економіки в суспільстві реєструється неухильне підвищення рівнів АТ і 
поширеності АГ серед малозабезпечених верств населення.

 Фізична активність. У осіб, що ведуть малорухомий спосіб життя, ризик 
виникнення АГ на 20–50% вищий, ніж у фізично активних. Фізичні 
навантаження під час виконання професійних обов’язків сприяють 
підвищенню АТ, а фізична активність в години дозвілля — навпаки. Регулярні 
аеробні фізичні навантаження є досить ефективним засобом 
немедикаментозного лікування АГ.



КЛАСИФІКАЦІЯ АРТЕРІАЛЬНОЇ

ГІПЕРТЕНЗІЇ ЗА РІВНЕМ АТ
Категорії САТ

мм рт. ст.

ДАТ

мм рт. ст.

Оптимальний < 120 <80

Нормальний <130 <85

Високий нормальний 130-139 85-89

Гіпертензія:

1 ступінь
140-159 90-99

2 ступінь 160-170 100-109

3 ступінь >180 >110

Ізольована систолічна 
гіпертензія

>140 <90



Згідно з цією класифікацією, 
артеріальною гіпертензією 
є підвищення САТ до 140 мм рт. ст. 
і вище або ДАТ до 90 мм рт. ст. і вище, 
якщо таке підвищення є стабільним, 
тобто підтверджується при повторних 
вимірюваннях АТ (не менш ніж 2–
3 рази у різні дні протягом 4 тижнів).

 Класифікація АГ за рівнем артеріального 
тиску вказує на ступінь його підвищення 
(не на стадію захворювання). 



ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ СТАДІЇ АРТЕРІАЛЬНОЇ

ГІПЕРТЕНЗІЇ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ КЛАСИФІКАЦІЯ

ЗА УРАЖЕННЯМ ОРГАНІВ-МІШЕНЕЙ.

Стадія І Об’єктивні ознаки органічних ушкоджень 
органів-мішеней відсутні 

Стадія ІІ Є об’єктивні ознаки ушкодження органів-мішеней 
без симптомів з їх боку чи порушення функції. 
Гіпертрофія лівого шлуночка (за даними ЕКГ, 
ЕХОКГ, рентгенографії) або генералізоване 
звуження артерій сітківки, або мікроальбумінурія 
та/або невелике збільшення концентрації 
креатиніну в плазмі (у чоловіків 115–
133 ммоль/л, у жінок 107–124 ммоль/л) 
Ураження сонних артерій — потовщення інтіми-
медії ≥ 0,9 мм або наявність атеросклеротичної 
бляшки 

Стадія ІІІ Є об’єктивні ознаки ушкодження органів-мішеней 
з симптомами з їх боку та порушенням функції 



Серце Інфаркт міокарда

Серцева недостатність ІІА-ІІІ ст.

Інсульт

Мозок Транзиторна ішемічна атака

Гостра гіпертензивна енцефалопатія

Судинна деменція

Очне дно Крововиливи та ексудати в сітківці з набряком 
диску зорового нерва або без нього (ці ознаки 
патогномонічні також для злоякісної фази 
артеріальної гіпертензії) 

Нирки Концентрація креатиніну в плазмі у чоловіків 

>133 мкмоль/л, у жінок >124 мкмоль/л

Судини Розшарування аорти

Оклюзивне ураження периферичних артерій



ПОКАЗНИКИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ОЦІНКИ

СУМАРНОГО РИЗИКУ УСКЛАДНЕНЬ

Основні фактори ризику:

 Вік (у чоловіків > 55 років, у жінок > 65 років)

 Високий пульсовий тиск у осіб похилого віку (≥ 60 мм рт. 
ст)

 Паління

 Дисліпідемія (загальний холестерин >5,0 ммоль/л 
або холестерин ліпопротеїнів низької щільності 
>3,0 ммоль/л, або холестерин ліпопротеїдів високої 
щільності < 1,0 ммоль/л у чоловіків і <1,2 ммоль/л у жінок, 
або тригліцериди > 1,7 ммоль/л)

 Глюкоза плазми натще 5,6 — 6,9 ммоль/л

 Порушення толерантності до глюкози

 Абдомінальне ожиріння (окружність талії > 94 см 
у чоловіків і >80 см у жінок)

 Серцево-судинні захворювання у сімейному анамнезі 
(до 55 років у чоловіків, до 65 років у жінок)



СУПУТНІ ЗАХВОРЮВАННЯ

 Цукровий діабет

 Глюкоза плазми натще ≥ 7,0 ммоль/л

 Глюкоза плазми крові через 2 години після навантаження ≥ 
11,0 ммоль /л Цереброваскулярні хвороби (ішемічний інсульт, 
крововилив у мозок, транзиторна ішемічна атака)

 Хвороби серця (ІМ, стенокардія, перенесена операція 
реваскуляризації,

 СН ІІА-ІІІ)

 Хвороби нирок (діабетична нефропатія, ниркова 
недостатність — креатинін сироватки у крові у чоловіків 
>133 мкмоль/л, у жінок >124 мкмоль/л), протеїнурія ≥ 300 мг/добу

 Оклюзивні ураження периферичних артерій

 Важка ретинопатія (геморагії, ексудати, набряк диску зорового 
нерва)



ОБСТЕЖЕННЯ ХВОРОГО 

НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ

Обов’язкове обстеження 

повинно проводитися усім 

хворим з підвищеним АТ для 

визначення генезу гіпертензії 

(первинна чи вторинна), оцінки 

стану органів-мішеней 

та факторів ризику. 

Воно складається з: 



1. АНАМНЕЗУ

2. ФІЗИКАЛЬНОГО ОБСТЕЖЕННЯ

3.ЛАБОРАТОРНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСТЕЖЕННЯ:

 вимірювання АТ на обох руках;

 вимірювання АТ на ногах;

 аускультація серця, судин шиї, точок проекції ниркових 
артерій;

 аналіз крові загальний;

 аналіз сечі загальний;

 рівень креатиніну в плазмі крові з розрахунком кліренсу 
креатиніну або швидкості клубочкової фільтрації;

 рівень калію та натрію в плазмі крові;

 рівень цукру в плазмі крові;

 рівень холестерину та тригліцеридів в плазмі крові;

 реєстрація ЕКГ;

 офтальмоскопія очного дна;

 ультразвукове дослідження серця та нирок.



РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕСТИ:

 Допплерографія сонних артерій

 Білок в сечі (за добу)

 Гомілково-плечовий індекс АТ (<0.9)

 Глюкозотолерантний тест

 Амбулаторне моніторування АТ

 Швидкість пульсової хвилі



МЕТОДИКА ВИМІРЮВАННЯ 

АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ

 Вимірювання артеріального тиску повинно проводитися у спокійному оточенні після 5-хвилинного 
відпочинку.

 Протягом 30 хв. до вимірювання пацієнт не повинен курити чи пити каву.

 Манжета має охоплювати не менше ніж 80% окружності плеча і покривати 2/3 його довжини. 
Використання занадто вузької або короткої манжети веде до завищення показників АТ, занадто 
широкої — до їх заниження. Стандартна манжета (12–13 см у ширину та 35 см у довжину) 
використовується у осіб з нормальними та худими руками. У осіб з мускулистими або товстими 
руками повинна застосовуватись манжета 42 см у довжину, у дітей віком до п’яти років — 12 см 
у довжину.

 Розміщують манжету посередині плеча на рівні серця, щоб її нижній край знаходився на 2–
2,5 см вище ліктьової ямки, а між манжетою і поверхнею плеча проходив палець.

 Спочатку визначають рівень САТ пальпаторним методом. Для цього необхідно визначити пульс 
на a. radialis і потім швидко накачати повітря в манжету до 70 мм рт. ст. Далі необхідно накачувати 
по 10 мм рт. ст. до значення, при якому зникає пульсація. Той показник, при якому вона 
з’являється знову під час випускання повітря, відповідає САТ. Такий пальпаторний метод 
визначення допомагає уникнути помилки, пов’язаної з «аускультативним провалом» (зникненням 
тонів Короткова відразу після їх першої появи). Повторно повітря накачують на 20–30 см вище 
значень САТ, які були визначені пальпаторно.

 Випускають повітря повільно — 2 мм за секунду і визначають І фазу тонів Короткова (появу) і V 
фазу (зникнення), які відповідають САТ і ДАТ. При вислуховуванні тонів Короткова до дуже 
низьких значень або до 0 за ДАТ вважають рівень АТ, що фіксується на початку V фази. Значення 
АТ закруглюють до найближчих 2 мм.

 Вимірювання слід проводити не менше двох разів з інтервалом 2–3 хв. При розходженні 
результатів більше, ніж на 5 мм рт.ст., необхідно зробити повторні виміри через декілька хвилин.

 При першому вимірюванні АТ слід визначати на обох руках, а також в положенні сидячи, стоячи 
і лежачи. До уваги беруться більш високі значення, які точніше відповідають внутріартеріальному 
АТ.

 Вимірювання АТ на першій та п’ятій хвилинах після переходу в ортостаз необхідно обов’язково 
проводити у хворих похилого віку, а також у хворих з цукровим діабетом і в усіх випадках 
наявності ортостатичної гіпотензії або при підозрі на неї.



ТАКТИКА У РАЗІ ВИЯВЛЕННЯ 

АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ

 Якщо у людини вперше виявлено підвищення 
АТ, тобто систолічний тиск дорівнює 
або перевищує 140 мм рт. ст. та/або 
діастолічний тиск 90 мм рт. ст. чи вищий, 
необхідно перш за все переконатись 
у наявності артеріальної гіпертензії, 
вимірявши АТ ще 2–3 рази протягом місяця. 

 Винятком є люди, у яких при першому 
вимірюванні виявлено високий тиск 
(180/110 мм рт. ст. або вищий), а також ті, 
у кого є ураження органів-мішеней або супутні 
захворювання, або 3 і більше факторів ризику. 
Таким хворим слід призначати 
медикаментозне антигіпертензивне лікування 
без зволікань, оскільки вони складають групи 
високого та дуже високого ризику ускладнень. 



ТАКТИКА:

 Якщо при повторних вимірюваннях АТ знову 
виявляється підвищеним, подальша тактика залежить 
від його рівня і наявності чинників, що погіршують 
прогноз захворювання.

 Хворим, у яких АТ при повторних вимірюваннях 
>160/100 мм рт. ст., слід призначати медикаментозне 
лікування, а також немедикаментозні заходи. 

 Хворим з АТ 140/90–155/99 мм рт. ст. медикаменти 
призначають в тому разі, якщо вони мають високий 
ризик ускладнень. 

 Хворі з низьким або помірним ризиком ускладнень 
потребують медикаментозного лікування лише в тому 
разі, якщо після 1–3 місяців спостереження 
та немедикаментозного лікування АТ залишається 
підвищеним (>140/90 мм рт. ст.). 



ДО ЯКОГО РІВНЯ ЗНИЖУВАТИ

АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК?

Слід намагатися досягти повної його 
нормалізації, тобто зниження до рівня, 
нижчого за 140/90 мм рт. ст., а у хворих 
високого і дуже високого ризику —
нижчого за 130/80 мм рт. ст.

 Цей принцип базується на тому, 
що серцево-судинна смертність 
у гіпертензивних хворих, за даними 
багатоцентрових досліджень, 
прогресивно зменшується зі зниженням 
артеріального тиску.




