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ДОБОВИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК: РОЗУМІННЯ

Добовий артеріальний тиск (ДАТ) 

похідна, одне з відзеркалень

нашого, особистого у кожного, 

біологічного годинника, з одного 

боку, предмет хронобіології та 

хрономедицини, частково клінічної

кардіології також, з іншого, міра

ресурсів нашого здоров’я, перш за 

все його найважливішого чинника, 

а саме, стану регуляторних систем

організму

http://jap.physiology.org/content/jap/107/4/1328/F1.large.jpg



ДОБОВИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК: ЖИТТЯ

Обмежене використання:

• Артеріальна гіпертензія 

• Типи порушень нічного 

артеріального тиску

• Фокус на систолічному 

артеріальному тиску

• Відсутня увага діастолічному

артеріальному тиску

http://periodicals.karazin.ua/medicine/artic le/v iew/5645/5199



ДОБОВИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК: 

СИСТОЛІЧНИЙ, ДІАСТОЛІЧНИЙ, ОБИДВА?!

• Виникає найпростіше питання: обмеження оцінки порушень 
нічного артеріального тиску лише систолічним нормально 

• Відповідь очікувана: ні 

• Засади відповіді не лише у різних механізмах контролю 
систолічного і діастолічного артеріального тиску, але і не 
менше важливому, м’яко наголошуючи, значенні порушень 
другого відносно першого в якості та подовженні життя 
пацієнтів

• Засади річ добра, але теорія без практики мертва, то ж 
потрібне дослідження

http://jap.physiology.org/content/jap/107/4/1328/F1.large.jpg



0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

діппери недіппери найт пікери овердіппери

43%
44%

7%
6%

35%

27%

4%

34%

САТ ДАТ

• Група пацієнтів в цілому, 

незалежно від ступенів і стадій 

артріальної гіпертензіі

• Найбільша проблема з добовим 

профілем ДАТ

• Частота овердіперів за ДАТ 

значно переважує частоту 

овердіперів за САТ

• Що це має значити у клінічному 

відношенні?

РОЗПОДІЛ (%) ДОБОВИХ ПРОФІЛІВ САТ І ДАТ У 

ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ
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ЯКЩО ЗАЦІКАВИВ

Продовжуйте шукати за прізвищами:

• O. V. Petrenko

• O. V. Petrenko, M. I. Yabluchansky

• Але виключно в цій послідовності



ВУЗЛИКИ

• Добовий профіль артеріального тиску у пацієнтів з 

артеріальною гіпертензією сила

• Сила за умови, якщо не лише систолічний артеріальний

тиск, або діастолічний артеріальний тиск, але обидва

• Значення добового профілю діастолічного 

артеріального тиску переоцінити неможливо за багатьох 

умов, перша серед яких – виловлення пацієнтів, що 

стають в результаті медикаментозного контролю 

овердіпперами



НАСНАГИ!


