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«Польза-риск» в фармакотерапии: 
состояние проблемы,  

пути к разрешению

Перед специалистами здравоохранения про-
блема оценки ожидаемой пользы и потен-
циальных рисков, связанных с фармакоте-

рапией, встала особенно остро и актуально. Это связа-
но с увеличением количества лекарственных средств, 
их высокой активностью, которая сопровождается 
возникновением различных побочных реакций. Для 
решения этой проблемы проведена большая работа 
по поиску эффективных методов, которые могли бы 
дать научные обоснования потенциальной пользы и 
возможных рисков фармакотерапии.

В 1998 г. Советом международных научно-медицин-
ских организаций подготовлен доклад рабочей группы 
под названием «Баланс между пользой и риском для 
находящихся в обращении лекарственных средств: 
оценка сигналов о безопасности». В этом докладе 
термин польза от применения лекарственных средств 
определяется как любой положительный эффект, а 
риск – как «вероятность наступления негативного 
события (вреда)».

В этом аспекте очень важным фармакодинамиче-
ским показателем является связь доза-эффект. Каждое 
лекарство обладает желательными и нежелательными 
свойствами. Чаще всего при увеличении дозы лекар-
ства до определенного предела желаемый эффект воз-
растает, но при этом могут возникнуть нежелательные 
эффекты. Отношение доз лекарства, при которых про-
является нежелательный и желательный эффект харак-
теризует границы его безопасного применения – тера-
певтический индекс препарата (В.И. Метелица, 2002).

Наиболее значимой причиной отказа пациентов от 
применения лекарственных средств являются побоч-
ные реакции.

По сообщениям врачей, у пациентов с артериальной 
гипертензией (АГ) в структуре нежелательных лекар-
ственных реакций на применение одной из наибо-
лее распространенных групп препаратов для лечения 
АГ – ингибиторов АПФ – доминируют расстройства:

 • со стороны дыхательной системы – кашель;
 • центральной нервной системы – головная боль, 

головокружение, слабость;
 • кожи – кожные аллергические реакции (М.В. Ле-

онова и соавт., 2010; Е.П. Свищенко, 2010; А.Б. Збо-
ровский, 2008).

Поэтому при назначении медикаментозного лечения 
пациентам пожилого возраста с АГ врач должен учи-
тывать состояние других органов и систем, в первую 
очередь – функцию почек и печени (Л.Б. Лазебник и 
соавт., 2012; В.Г. Кукес, 2008; В.Н. Коваленко, 2009).

К ингибиторам АПФ длительного действия отно-
сятся лизиноприл, периндоприл, рамиприл, фози-
ноприл. Лизиноприл представляет собой активное 
вещество, а не пролекарство, не подвергается био-
трансформации в печени, поэтому это препарат выбо-
ра у пациентов с циррозом печени и ожирением, он 
также не требует коррекции дозы (Б.А. Сидоренко, 
Д.В. Преображенский, 1999).

В настоящее время важное значение придается не 
только антигипертензивной эффективности препара-
тов, но и метаболическим эффектам данной терапии. 
Например, прием диуретиков и β-адреноблокаторов 
связан с ухудшением липидного профиля и усугублени-
ем инсулинорезистентности. Это обязательно следует 
учитывать при назначении комбинированной терапии 
(Г.В. Дзяк и соавт., 2009; М.І. Загородний та ін., 2012).

Раннее начало лечения больных с АГ 1-2-й степе-
ни комбинацией эналаприла и индапамида (Энзикс) 
позволяет чаще достигать нормализации АД. Кроме 
того, под влиянием этой комбинации достоверно 
уменьшается количество пациентов с гипертрофи-
ей левого желудочка и протеинурией, улучшается 
качество жизни, пациентов реже госпитализируют 
(Ю.М. Сіренко і співавт., 2007).

Основной целью антигипертензивного лечения 
является снижение смертности и частоты осложне-
ний, а также защита органов-мишеней (сердца, мозга, 
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почек) (О.Д. Остроумова, М.Л. Максимов, 2011; 
Диагностика и лечение артериальной гипертензии. 
Российские рекомендации 2008 г., 3-й пересмотр).

Для достижения этой цели большинству пациентов с 
АГ требовалось применение комбинации из двух и более 
препаратов. Комбинация ингибиторов АПФ и тиа-
зидных диуретиков является наиболее назначаемой 
во всем мире. Антигипертензивное действие ИАПФ 
основано на уменьшении продукции ангиотензина 
ІІ, поэтому они наиболее эффективны у пациентов с 
повышенной активностью ренин-ангиотензин-аль-
достероновой системы (РААС) (И.Е. Чазова, 2007). 
Антигипертензивный эффект диуретиков ограничен 
возникающими на фоне их применения (вследствие 
активации РААС) реактивной гиперренинемией и 
вторичной гиперальдостеронемией, выраженность 
которых значительно снижается при одновременном 
назначении ИАПФ.

Совместное применение ИАПФ и диуретиков позволя-
ет значительно повысить эффективность обоих препа-
ратов, приводит к аддитивному антигипертензивному 
эффекту при использовании меньших доз обоих пре-
паратов. Снижение доз диуретиков и ИАПФ происхо-
дит не только без потери, но даже с увеличением анти-
гипертензивного эффекта, а также снижением риска 
побочных явлений и приводит к органопротекторному 
эффекту (И.Е. Чазова, 2007).

Нарушение больным режима приема препаратов 
и преждевременная их отмена – основные препят-
ствия на пути оптимизации лечения и профилакти-
ки сердечно-сосудистых заболеваний. Эти наруше-
ния связаны со многими причинами, главная среди 
которых – протест пациента против одновременного 
приема нескольких лекарственных средств, развитие 
побочных эффектов (M.A. Krousel-Wood, 2009).

Преодоление этих барьеров и достижение желаемо-
го уровня приверженности к лечению – одна из важней-
ших задач практикующего врача. Одним из способов 
решения этой проблемы является внедрение и широ-
кое использование комбинированных лекарственных 
препаратов (фиксированных комбинаций), которые 
улучшают приверженность к лечению благодаря:

 • упрощению терапевтического режима;
 • снижению стоимости терапии;
 • нередко – уменьшению выраженности побочных 

эффектов.

Наиболее подходящими компонентами для создания 
комбинированных препаратов для лечения и профи-
лактики сердечно-сосудистых заболеваний являются 
ацетилсалициловая кислота (АСК), ингибиторы АПФ, 
β-адреноблокаторы и статины. 

Доказано, что препараты этих групп снижают риск 
сердечно-сосудистых событий и смерти (J. Perk, 2012; 
S. Smith, 2011; W. Weintraub, 2011). Терапевтические 
возможности фиксированных комбинаций являются 
темой большого количества клинических исследова-
ний. В исследовании P. Deharo et al. (2013) изучалась 

приверженность к приему антиагрегантов среди паци-
ентов, перенесших стентирование по поводу острого 
коронарного синдрома и получавших одинаковые 
дозы АСК и клопидогреля в виде фиксированных 
комбинаций или отдельных препаратов. Результаты 
исследования показали, что использование фикси-
рованной комбинации на 10% повышает привержен-
ность пациентов к антиагрегантной терапии после 
успешного чрескожного коронарного вмешательства 
по поводу острого коронарного синдрома по срав-
нению с отдельным применением препаратов. Эти 
данные имеют большое значение, потому что пре-
ждевременное прерывание антиагрегантной терапии 
ведет к повышению прокоагулянтной активности и 
активации тромбоцитов, что значительно увеличива-
ет риск тромбоза стента, уровень смертности от всех 
причин и риск острого инфаркта миокарда (P. Ho, 
2008; V. Serebruany, 2006). Наиболее вероятным объ-
яснением лучшей приверженности к терапии на фоне 
фиксированной комбинации является упрощение 
режима приема препарата с уменьшением лекарствен-
ной нагрузки на пациента (P. Deharo, 2013).

Пациенты с сахарным диабетом (СД) составляют 
группу высокого риска сердечно-сосудистых осложне-
ний. Клиницисты придерживаются тактики, направ-
ленной на интенсивное снижение уровня холестерина 
липопротеинов низкой плотности и артериального 
давления у пациентов с СД с целью профилакти-
ки сердечно-сосудистых заболеваний. С этой целью 
больным СД назначают статины (О.М. Драпкина и 
соавт., 2012).

В настоящее время существует 5 основных групп 
липидоснижающих препаратов:

 • статины;
 • фибраты;
 • ингибиторы абсорбции холестерина;
 • секвестранты желчных кислот – ионообменные 

смолы, никотиновая кислота.
Наиболее изученной и широко применяемой груп-

пой липидоснижающих препаратов являются ста-
тины. Преимуществами статинов, выгодно отличаю-
щими их от других гиполипидемических препаратов, 
являются более эффективное снижение риска карди-
альной смертности и вероятности развития сердеч-
но-сосудистых событий с одновременным снижени-
ем общей смертности; наиболее раннее наступление 
клинических эффектов; максимальное удобство дози-
рования и приема; наибольшая безопасность и наи-
лучшая переносимость лечения (Е.Н. Амосова, 2011 
(2 части); Л.В. Журавлева, 2012).

Результаты клинических исследований, проведен-
ных в последние десятилетия, показали эффектив-
ность статинов в отношении уменьшения частоты 
развития сердечно-сосудистых осложнений, в том 
числе при СД (C. Baigent, 2010). Статины хорошо 
зарекомендовали себя в качестве препаратов для пер-
вичной и вторичной профилактики осложнений ате-
росклероза (Е.Н. Амосова, 2011; U.K. Sampson, 2011).

По результатам клинических исследований 
C. Baigent, статины уменьшают интенсивность воспа-
лительного процесса в стенке сосудов, снижают риск 
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формирования тромбов и улучшают функцию эндо-
телия. Несмотря на эффективность статинов в отно-
шении профилактики сердечно-сосудистых заболева-
ний, перед назначением этих препаратов необходимо 
оценить возможные риски, связанные с терапией ста-
тинами у каждого конкретного больного. Результаты 
крупного мета-анализа исследований с участием 170 
тыс. пациентов показали, что снижение уровня холе-
стерина липопротеинов низкой плотности сопрово-
ждается уменьшением частоты инфаркта миокарда, 
летальных исходов от ишемической болезни сердца, 
но при этом не увеличивалась частота случаев рака, 
рабдомиолиза. E. Mills et al. (2011) отмечали, что на 
фоне применения статинов наблюдалось повышение 
уровня активности печеночных трансаминаз, возрас-
тало количество случаев впервые выявленного СД по 
сравнению с контрольной группой.

Клинические исследования W. Justin et al. (2010) 
показали, что у пациентов с СД необходимо интен-
сивно уменьшать уровень холестерина и снижать 
артериальное давление с целью уменьшения риска 
развития сердечно-сосудистых заболеваний, особен-
но в группах высокого риска. По мере увеличения 
количества пациентов, получающих статины, вопрос 
о безопасности их применения становится все акту-
альнее (N. Swapnil et al., 2009).

Результаты исследования P.M. Ridker et al. (2008) 
свидетельствуют об увеличении частоты случаев впер-
вые выявленного СД среди пациентов, принимаю-
щих розувастатин. Проведенный недавно мета-ана-
лиз выявил, что терапия статинами сопровождалась 
достоверным увеличением частоты случаев впервые 
выявленного СД (N. Sattar et al. 2010), особенно у 
пациентов старших возрастных групп. Результаты, 
полученные D.D. Waters et al. (2011), подтверждают 
данные N. Sattar et al. и показывают, что риск раз-
вития СД на фоне лечения статинами увеличивается 
не только с возрастом, но и при приеме препаратов в 
более высокой дозе.

В работе W. Baker et al. (2010) проведена оценка 
влияния статинов на чувствительность к инсулину. 
Показано, что правастатин значительно увеличивает 
чувствительность к инсулину, в то время как симва-
статин уменьшает ее.

Таким образом, статины у больных СД снижают 
риск сердечно-сосудистых осложнений, и в то же 
время способствуют увеличению заболеваемости СД 
на фоне их приема. В настоящее время практикующие 
врачи могут назначать статины пациентам с сердечно-
сосудистыми заболеваниями, но при этом необходимо 
учитывать возможность развития СД.

Важным достижением гастроэнтерологии являет-
ся внедрение в клиническую практику ингибиторов 
протонной помпы (ИПП). Омепразол и его генери-
ки применяют для лечения гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни, пищевода Барретта, пептиче-
ской язвенной болезни, функциональной и неис-
следованной диспепсии, синдрома Золлингера – 
Эллисона. Кроме того, ИПП являются обязательным 

компонентом эрадикационной терапии инфекции 
Helicobacter pylori и применяются для профилактики 
и лечения гастропатий, возникших на фоне приема 
нестероидных противовоспалительных препаратов 
(НПВП-гастропатий). ИПП могут вызвать различ-
ные побочные эффекты, частота которых повыша-
ется по мере удлинения сроков лечения. Поэтому 
при выборе той или иной стратегии применения 
ИПП врачи всегда должны исходить из определения 
соотношения «риск-польза». Потенциал побочных 
эффектов ИПП важен не только потому, что дан-
ные препараты чрезвычайно широко применяют 
в клинической практике, но также и потому, что 
внедряются новые препараты с более выраженным 
кислотоингибирующим эффектом и большей про-
должительностью действия, а это потенциально 
может способствовать повышению частоты побоч-
ных эффектов (С.М. Ткач, 2012).

Гипохлоргидрия, индуцированная ИПП, может 
вызывать мальабсорбцию витамина В12 и фосфата 
кальция, снижение минеральной плотности кост-
ной ткани. ИПП могут изменять метаболизм дру-
гих препаратов путем индукции или ингибирова-
ния ферментов цитохрома Р450. В частности, ИПП 
могут изменять метаболизм противосудорожных, 
седативных средств, миорелаксантов, клопидогреля. 
Нормальный желудочный сок, который имеет pH 
< 4, угнетает рост и размножение различных микро-
организмов, поступающих с пищей. Поэтому желу-
дочная кислота является барьером, который препят-
ствует колонизации различных бактерий в верхних 
отделах желудочно-кишечного тракта и может вли-
ять на состав нормальной кишечной микрофлоры. 
ИПП-индуцируемая гипохлоргидрия может способ-
ствовать возникновению респираторных инфекций, 
подавлять функцию нейтрофилов, что потенциально 
может способствовать еще большему риску бактери-
альных инфекций.

Хотя применение ИПП ассоциируется с возникно-
вением определенных побочных эффектов, особенно 
при длительном приеме этих препаратов, не следует 
ограничивать их использование у пациентов, у кото-
рых польза от их применения превышает возможные 
риски. ИПП желательно назначать только по кли-
ническим показаниям и кратковременными курса-
ми. Минимизация продолжительности лечения путем 
периодического пересмотра необходимости продол-
жения антисекреторной терапии может полностью 
устранить или существенно снизить риск побочных 
реакций, ассоциированных с длительным приемом 
ИПП (С.М. Ткач, 2012).

Болевой синдром остается основным в клинике 
большинства заболеваний, в том числе ревматических 
артритов, часто приводя к временной и стойкой утрате 
трудоспособности. Наиболее оптимальным решением 
проблемы остается применение нестероидных противо-
воспалительных препаратов (НПВП). Необходимость 
длительного применения НПВП ставит перед практи-
кующими ревматологами задачу оптимального выбо-
ра препарата с максимальной клинической эффек-
тивностью и минимальными рисками, особенно 
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НПВП-гастропатий (О.А. Федорова, 2014). Учитывая 
эффективность НПВП, необходимо постоянно совер-
шенствовать профиль их безопасности, используя для 
этого несколько способов (А.С. Свинцицкий, 2011). 
Доказана эффективность такого профилактического 
подхода при НПВП-терапии, как выбор ингибиторов 
циклооксигеназы 2 (ЦОГ-2) или минимально токсич-
ных традиционных НПВП в низких дозах либо при-
менение комбинации традиционных НПВС в стан-
дартной дозе с любым антисекреторным средством 
(блокаторами Н2-гистаминовых рецепторов, ИПП) 
(Т.Л. Лапина, 2009). Однако, хотя назначение инги-
биторов ЦОГ-2 действительно снижает риск развития 
гастропатии, при их применении отмечается негатив-
ное влияние на сердечно-сосудистую систему, что в 
случае сопутствующей сердечно-сосудистой патоло-
гии требует решения вопроса о безопасности НПВП-
терапии. При наличии риска сосудистых тромбо-
тических осложнений терапия ингибиторами ЦОГ-2 
должна быть дополнена приемом АСК в низкой дозе, 
что, в свою очередь, повышает риск возникновения 
НПВП-гастропатии (Л.В. Журавлева, 2011).

Необходимо применять НПВП, селективно ингибирую-
щие ЦОГ-2, проводить терапию «прикрытия» с приме-
нением ИПП либо Н2-гистаминоблокаторов, цитопротек-
торный эффект которых превосходит омепразол, в осо-
бенности у лиц пожилого возраста, часто принимающих 
ацетилсалициловую кислоту или клопидогрель в каче-
стве антиагрегантной терапии (Л.В. Журавлева, 2011).

С 1998 г. во многих странах мира при поддержке 
ВОЗ были начаты национальные программы по лече-
нию больных с множественно лекарственно-устой-
чивым туберкулезом легких (МЛУ ТБЛ) (J.W. Kim, 
2003). Назначение адекватной противотуберкулезной 
терапии позволяет излечить не менее 75% пациентов 
с МЛУ ТБЛ. Процесс абациллирования пациентов с 
МЛУ ТБЛ не зависит от характера поражения каких-
либо органов и систем организма при развитии с их 
стороны только одной побочной реакции. Развитие 
двух и более побочных реакций на противотуберку-
лезные препараты у пациентов является фактором, 
затрудняющим процесс абациллирования.

У больных с побочными эффектами со стороны 
центральной нервной системы, желудочно-кишеч-
ного тракта, нарушениями обмена веществ возрас-
тает число неудачных исходов терапии, а при отсут-
ствии таких эффектов и нарушений число излечен-
ных в процессе полихимиотерапии увеличивается 
(Д.Ю. Щегерцов, 2011). При отсутствии нежелатель-
ных эффектов при применении противотуберкулез-
ных средств доля излеченных пациентов увеличивает-
ся до 67,1% против 32,9% при их наличии.

Существует приемлемая и неприемлемая степени 
риска при медицинском применении лекарственных 
средств. Степень риска, которую можно считать при-
емлемой, зависит от серьезности и тяжести течения 
заболевания. Например:

– при лечении заболеваний с высоким уровнем 
смертности можно допустить высокую степень риска 

серьезных побочных реакций, если ожидаемый тера-
певтический эффект препарата существенно превы-
шает риск от его применения;

– для лекарственных средств, применяемых при 
хронических заболеваниях можно допустить опре-
деленный уровень риска, если при лечении отмеча-
ется значительное улучшение прогноза или качества 
жизни пациентов;

– в случаях, когда основная польза от применения 
лекарственных средств заключается в уменьшении 
выраженности симптомов при тяжелых заболева-
ниях или когда проводимое лечение проводится 
для пользы не только самого пациента, но и обще-
ства (вакцинация) (Руководство по фармаконадзо-
ру, 2007).

Для профилактики нежелательных лекарственных 
реакций проводятся следующие мероприятия:

– выявление пациентов с факторами высокого риска 
развития нежелательных лекарственных реакций;

– принятие во внимание стадии заболевания и кли-
нического состояния больного;

– повышение образовательного уровня врачей в 
отношении клинической фармакологии и рациональ-
ной фармакотерапии;

– внесение дополнительных предостережений в 
инструкцию о лекарственных средствах;

– проведение лекарственного мониторинга при 
назначении препаратов с узким терапевтическим 
индексом;

– отказ от полипрагмазии;
– тщательный сбор информации о лекарственном 

анамнезе, в том числе аллергологическом;
– постепенная отмена препаратов с высоким риском 

развития синдрома отмены;
– проведение широкой разъяснительной работы, 

направленной на борьбу с бесконтрольным при-
менением медикаментов, объяснение необходимо-
сти строгого соблюдения сроков хранения лекарств 
(И.С. Чекман, 1980; Ю.Б. Белоусов, 2010; И.С. Чекман, 
Н.А. Горчакова, 2009; С.М. Дроговоз, 2010).

Частоту возникновения и тяжесть побочных эффек-
тов можно уменьшить, если правильно использовать 
лекарственные средства: 
• тщательно отбирать больных, исключая тех, у кого 
высок риск развития побочных эффектов; 
• начинать лечение с малых доз, постепенно увеличи-
вать разовую и суточную дозы, постепенно отменять 
препараты; 
• использовать комбинации с другими препаратами, 
нейтрализирующими побочные эффекты выбранного 
лекарственного средства.

Тезис о том, что нет абсолютно безопасных пре-
паратов, применим ко всем, в том числе и к новей-
шим препаратам. Выбор лекарственного средства 
для лечения больных различного профиля, исходя из 
критерия «риск-польза», приводит врача к необхо-
димости разрешения дилеммы для решения главной 
задачи – обеспечения адекватного качества жизни 
пациента.
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Використання фармакоекономічного 
аналізу для оптимізації 
медикаментозної терапії

Актуальною проблемою системи охорони 
здоров’я в Україні є забезпечення потреби 
населення в якісній і доступній медичній 

допомозі.

Динамічне зростання потреби в медикаментозному 
забезпеченні, постійне збільшення витрат на лікарські 
засоби (ЛЗ) диктує необхідність розробки методологічних 
основ оцінки якості і вартості медикаментозної допомоги 
та пошуку шляхів їх оптимізації в лікарняних закладах.

Ефективним вирішенням цієї проблеми є рекомен-
дована Всесвітньою організацією охорони здоров’я 
концепція фармакоекономічних досліджень [58].

Розвиток фармакоекономіки розпочався в 90-х 
роках минулого століття в Австралії і Канаді, де були 
проведені перші дослідження із застосування фарма-
коекономічного аналізу [25, 26]. Протягом останніх 
десятиліть фармакоекономічні дослідження широко 
проводяться в Нідерландах, Великобританії, США та 
інших країнах, де вони стали невід’ємною складовою 
системи оцінки раціонального використання коштів 
на ЛЗ [20, 24, 41, 50]. Особливу увагу фармакоеконо-
мічним дослідженням варто приділити в Україні, тому 
що за умов обмеженого бюджетного фінансування 
медичної галузі й переповнення фармацевтичного 
ринку препаратами-генериками система порівняль-
ного аналізу клінічної і економічної ефективності 
оригінальних і відтворених лікарських препаратів є 
основним механізмом для забезпечення населення 
якісними, ефективними і доступними медикаментоз-
ними засобами [1, 18].

Показники економічної оцінки ефективності лікування 
є критеріями, які дають змогу в конкретній клінічній 
ситуації вибрати найбільш сприйнятливий метод ліку-
вання з урахуванням його ефективності та вартості, а 
для охорони здоров’я загалом – оптимально розподі-
лити обмежені ресурси [4, 20, 53, 57].

Економічна оцінка певного методу лікування в уза-
гальненому вигляді є зіставленням витрат на ліку-
вання з його ефективністю. В зв’язку з тим, що 
ефективність лікування можна оцінювати за різними 
критеріями (наприклад, за показниками здоров’я, 
збільшенням тривалості життя, поліпшенням його 

якості) є кілька методів її економічної оцінки [10, 14, 
17, 19, 52]. Найбільш часто використовуються такі 
фармакоекономічні методи.

Аналіз «вартість-ефективність» (Cost-effectiveness 
analysis) – вид фармакоекономічного аналізу, при 
якому проводять порівняльну оцінку результатів 
витрат при двох та більше втручаннях, ефективність 
яких різна, а отримані дані вимірюються в одних і тих 
самих одиницях. Цей тип аналізу є основним і най-
більш поширеним при фармакоекономічних дослі-
дженнях.

Аналіз «мінімізації вартості» (Cost minimization 
analysis) – варіант аналізу «вартість-ефективність», 
при якому проводять порівняльну оцінку двох або 
більше втручань, що мають однакову ефективність 
і безпеку, але різні за вартістю. Більш ефективним 
вважається той метод лікування, використання якого 
потребує менших витрат.

Аналіз «вартість-користь» (Cost utility analysis) є 
варіантом аналізу «вартість-ефективність», при якому 
результати втручання оцінюються в одиницях «корис-
ності» (утилітарності) з точки зору впливу медичної 
допомоги (найчастіше на якість або тривалість життя).

Аналіз «вартість-вигода» (Сost-benefit analysis) – тип 
фармакоекономічного аналізу, при якому як витрати, 
так і результати представлені в грошовому вираженні, 
що дає змогу порівнювати економічну ефективність 
різних технологій з результатами, вказаними в різних 
одиницях.

Вибір того чи іншого методу зумовлює мета й харак-
тер дослідження [4, 7, 11, 14]. Фармакоекономічні 
дослідження спрямовані на вивчення економічної 
доцільності застосування ЛЗ і схем медикаментозної 
терапії в нерозривному зв’язку з їх ефективністю і без-
печністю [2, 5, 31]. Проведення фармакоекономічних 
досліджень дає змогу виявити клінічно ефективні та 
економічно вигідні схеми лікування як основу для 
розробки стандартів лікування і формулярів лікар-
ських засобів [5, 53].

Економічна оцінка медикаментозної терапії дає важ-
ливу інформацію для оптимізації лікувального проце-
су. Результати фармакоекономічних досліджень, про-
ведених на основі сучасних досягнень науки, дають 
змогу здійснювати науково обґрунтований вибір тих 
або інших методів і форм медикаментозної терапії 

Л.П. Купраш, д.мед.н., керівник групи фармакології нових лікарських засобів,
О.В. Купраш, к.мед.н., 
С.О. Гударенко,
ДУ «Інститут геронтологіїї імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ
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як на індивідуальному рівні, так і на рівні управлін-
ня охороною здоров’я і, відповідно, сприяють більш 
раціональному використанню обмежених матеріаль-
них ресурсів [18, 42, 57].

Основними критеріями застосування лікарських засо-
бів у клінічній практиці є їх клінічна ефективність і без-
печність. Низька вартість мaлоефективних ЛЗ не може 
бути підставою для їх переваги над високоефективни-
ми, але дорогими за вартістю ліками [48, 54].

Демонстративною ілюстрацією положення про те, 
що далеко не завжди найдешевші методи лікування 
виявляються найбільш економними, є дані мета-ана-
лізу 132 досліджень ефективності лікування хворих із 
шлуночковим порушенням ритму, у яких застосовува-
ли один із трьох антиаритмічних препаратів І класу – 
хінідин, прокаїнамід і мексилетин. Вартість антиарит-
мічної терапії протягом одного року при викорис-
танні мексилетину була майже вдвічі вищою, ніж 
при застосуванні хінідину та прокаїнаміду. Клінічна 
ефективність всіх трьох препаратів була приблизно 
однаковою. Співвідношення частоти розвитку побіч-
них реакцій на мексилетин, хінідин і прокаїнамід ста-
новило 1,0:2,1:2,8. Загальна ваpтість лікування з ураху-
ванням витрат на усунення наслідків побічних реакцій 
при використанні мексилетину була в 1,5 і в 2,1 разу 
меншою, ніж при застосуванні хінідину й прокаїнаміду 
відповідно. Таким чином, терапія найдорожчим пре-
паратом виявилася найбільш економною [48].

Вартість медикаментозної терапії зростає при вико-
ристанні нових, більш дорогих ЛЗ [38, 44]. Мінімізацію 
витрат можна чекати при порівнянні вартості лікуван-
ня оригінальними засобами і препаратами-генерика-
ми. Разом з тим еквівалентність препаратів-генериків 
повинна бути доведеною в дослідженнях як біоек-
вівалентності, так і терапевтичної еквівалентності. 
Наприклад, порівняння терапевтичної еквівалентнос-
ті різних генеричних препаратів еналаприлу та оригі-
нального препарату ренітеку показало, що для нор-
малізації артеріального тиску (АТ) потрібні в 1,25-3,0 
рази більші дози генериків, ніж ренітеку. Розрахунки 
добової еквівалентної дози препарату засвідчили, що 
найдешевший генерик енап через відсутність тера-
певтичної еквівалентності обходився дорожче, ніж 
оригінальний ренітек [45].

Проведення фармакоекономічного аналізу дає змогу 
оцінити витрати на лікування як самого захворювання, 
так і наслідків побічних реакцій, що виникли в процесі 
фармакотерапії, і, таким чином, дати порівняльну фар-
макоекономічну оцінку застосування двох та більше 
препаратів або схем лікування з урахуванням їх ефек-
тивності, безпечності і вартості.

Застосування фармакоекономічного аналізу відіграє 
важливу роль в організації медикаментозного забезпе-
чення пацієнтів із найбільш значущими – за епідеміо-
логічними масштабами, соціальними й економічними 
наслідками – патологіями, до яких належать захво-
рювання органів кровообігу, передусім артеріальна 
гіпертензія (АГ) та ішемічна хвороба серця (ІХС) [5, 

29, 36, 53], а також хворих літнього та старечого віку 
[2, 14, 27, 35].

Артеріальна гіпертензія є однією з основних причин 
серцево-судинної смертності і тяжких серцево-судин-
них ускладнень, таких як інсульт, ішемічна хвороба 
серця, серцева недостатність. Висока поширеність АГ 
та її фатальних ускладнень пов’язана з величезними 
економічними і соціальними витратами [59]. Витрати 
на лікарські препарати в статті прямих витрат на 
лікування АГ сягають 60-70% і є найбільшими серед 
витрат на лікування серцево-судинних захворювань 
[9, 36, 39, 60].

Економічна ефективність антигіпертензивної терапії 
визначається її здатністю зменшувати ризик серцево-
судинних захворювань, насамперед інфаркту міокарда 
та мозкового інсульту, які характеризуються високою 
вартістю лікування [5, 44].

Фармакоекономічний аналіз, проведений на основі 
дослідження НОТ (Hypertension Optimal Treatment), 
показав, що економічна ефективність антигіпертен-
зивної терапії залежить від її інтенсивності і ступеня 
гіпотензивного ефекту. Найбільша економічна ефек-
тивність, визначена за допомогою аналізу ефектив-
ності витрат і виражена в вартості одного року вря-
тованого життя, була відзначена при рівні цільового 
діастолічного АТ  менше 90 мм рт. ст. При цільовому 
рівні діастолічного АТ менше 85 мм рт. ст. вартість 
одного року врятованого життя збільшувалася майже 
в 20 разів, а при цільовому рівні діастолічного АТ 
менше 80 мм рт. ст. – більше ніж в 100 разів, тобто 
виявлялася економічно неефективною [51].

До важливих факторів, що впливають на економіч-
ність стратегій лікування, належить вихідний рівень 
захворювання – чим він вищий, тим більш еконо-
мічно ефективною може бути та сама терапія. Так, 
економічна ефективність антигіпертензивної терапії 
у хворих на АГ при вихідному діастолічному АТ > 105 
мм рт. ст. була вдвічі вищою, ніж при вихідному діа-
столічному АТ 95-104 мм рт. ст. [24].

Економічну ефективність лікування АГ визначає 
вплив гіпотензивних препаратів на супутні захво-
рювання та інші фактори ризику серцево-судинних 
ускладнень. Так, була проведена оцінка рентабель-
ності застосування у хворих АГ високовартісних кла-
сів гіпотензивних препаратів – інгібіторів АПФ і 
антагоністів кальцію, які вірогідно знижують ризик 
розвитку ішемічної хвороби серця. Ці препарати вия-
вилися більш економічно вигідними у пацієнтів із 
підвищеним ризиком розвитку ІХС, яка характеризу-
ється високою вартістю лікування [41].

У багатоцентровому дослідженні SOLVD (Studies of 
Left Vertricular Dysfunction) оцінювали співвідношення 
вартість/ефективність лікування еналаприлом хворих 
на АГ та дисфункцію лівого шлуночка. За період спо-
стереження (в середньому 2,8 року) відзначено вірогід-
не зниження загальної смертності і, внаслідок цього, 
збільшення тривалості життя в середньому на 2,14 
роки. На фоні прийому еналаприлу виявлено вірогідне 
зниження ризику розвитку серцевої недостатності на 
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37%. Через це економія коштів становила 1656 доларів 
на пацієнта за весь період лікування. Автори дійшли 
висновку, що інгібітори АПФ необхідно використову-
вати як препарати першої лінії при лікуванні пацієнтів 
із АГ і дисфункцією лівого шлуночка [30].

Порівняльний фармакоекономічний аналіз різних 
стратегій антигіпертензивної терапії засвідчив еко-
номічну перевагу використання вищої за вартістю 
комбінованої антигіпертензивної терапії (комбінації 
ІАПФ та антагоністів кальцію) в порівнянні з більш 
дешевими (β-адреноблокатор, діуретики) препарата-
ми за рахунок підвищення ефективності та зменшен-
ня побічних ефектів та ускладнень, які потребують 
додаткового лікування [22, 33, 56].

Антигіпертензивна терапія з використанням фіксо-
ваних комбінацій антигіпертензивних засобів еконо-
мічно менш витратна в порівнянні з призначенням 
окремих препаратів [6, 34]. Група дослідників із США 
зіставила загальні витрати (на ЛЗ, госпіталізацію, 
амбулаторне лікування) при лікуванні хворих із АГ та 
супутньою патологією з використанням одночасного 
призначення амлодипіну та ІАПФ або їх фіксованих 
комбінацій. Виявилося, що призначення фіксованих 
комбінацій значно (на 65%) зменшує загальні витрати 
на лікування [34].

Аналіз проведених фармакоекономічних досліджень 
засвідчив, що впровадження в практику лікування АГ 
фіксованих комбінацій, що містять інгібітор АПФ і 
тіазидоподібний діуретик або амлодипін, є економіч-
но ефективним, перш за все, у хворих із тяжким пере-
бігом захворювання і супутньою патологією [6].

З метою профілактики тромбоемболічних усклад-
нень (інфаркту міокарда, мозкового інсульту) за наяв-
ності факторів ризику (ІХС, миготлива аритмія) вико-
ристовується антитромботична терапія.

У рандомізованих клінічних дослідженнях було 
показано, що у хворих літнього віку з миготливою 
аритмією терапія антикоагулянтами дає змогу запобіг-
ти приблизно 2/3 ішемічних інсультів [43]. Враховуючи 
високу вартість лікування мозкового інсульту, його 
профілактика за допомогою антикоагулянтної терапії 
дає змогу економити кошти [29].

У хворих із миготливою аритмією терапія варфари-
ном протягом 10 років дала змогу поліпшити показ-
ники якості життя, заощадити кошти на лікування за 
рахунок зменшення ризику інсульту [37].

Мета-аналіз 15 досліджень із використанням варфари-
ну та гепарину для запобігання тромбозу глибоких вен 
гомілок і тромбоемболії легеневих артерій виявив, що, 
попри витрати, пов’язані з антикоагулянтною терапією, 
її проведення є економічно вигідним і зменшує вартість 
лікування хворих із відповідною патологією [49].

Ефективність застосування ацетилсаліцилової кис-
лоти (АСК) як антиагрегантного засобу доведена в 
численних рандомізованих дослідженнях [23, 28].

Побічні реакції при прийомі АСК реєструються у 
25% хворих. Найбільш значущим є розвиток гастро-
патій [47, 55]. Побічні реакції на антитромботичні 
засоби можуть значно збільшити витрати на медика-
ментозну терапію за рахунок вартості препаратів, які 
використовуються для їх лікування [12, 13, 15, 40].

У пацієнтів зі стабільною стенокардією, що отриму-
вали терапію адреноблокаторами й інгібіторами АПФ, 
для профілактики інфаркту міокарда використовували 
препарати АСК – тромбо АСС і кардіомагніл форте. 
Лікування продовжувалося протягом трьох місяців. 
На фоні прийому препаратів спостерігався розвиток 
побічних ефектів (гастропатій), частота яких у хворих, 
що отримували тромбо АСС була в 2,3 разу вищою. 
При виникненні гастропатії проводили стандартну 
терапію омепразолом і маалоксом. Результати про-
веденого дослідження засвідчили, що, незважаючи на 
вищу ціну кардіомагнілу, завдяки зниженню витрат 
на лікування наслідків ускладнень загальна вартість 
лікування була меншою в порівнянні з терапією пре-
паратом тромбо АСС [12].

Проведений ретроспективний фармакоекономіч-
ний аналіз антитромботичної терапії хворих ста-
речого віку з ІХС показав, що у хворих із високим 
ризиком розвитку гастропатій вживання комбінова-
них препаратів АСК з антацидними компонентами 
(кардіомагніл) є економічно більш вигідним, хоч 
такі препарати мають вищу ціну. Вживання таких 
препаратів дає змогу зменшити частоту побічних 
реакцій і уникнути витрат на лікування спричи-
нених ними наслідків [16], що зменшує вартість 
медикаментозної терапії. Це підтверджено в ряді 
досліджень [3, 12, 13, 40].

Таким чином, фармакоекономічний аналіз дає змогу 
визначати витрати на лікарські засоби з урахуванням 
вартості ЛЗ для лікування супутньої патології і наслід-
ків побічних реакцій на призначені ліки.

У складних економічних умовах в системі охорони 
здоров’я України надзвичайно актуальною є проблема 
раціонального використання коштів на медикамен-
тозне забезпечення в лікарняних закладах.

Для ретроспективної оцінки використання коштів, 
що виділяються на медикаментозне забезпечення ста-
ціонарних хворих, застосовується фармакоекономіч-
ний сукупний аналіз витрат, який об’єднує три види 
аналізу: АВС-, VEN- і частотний. ABC/VEN-аналіз, 
як методологія для оцінки раціонального використан-
ня коштів на медикаментозне забезпечення, визна-
на ефективною у світовій практиці і рекомендована 
Всесвітньою організацією охорони здоров’я [58].

Суть АВС-аналізу полягає в ранжуванні лікарських 
засобів за рівнем витрат – від найвищого до найниж-
чого (група А формується з препаратів, на які витра-
чається 80% грошових коштів, група B – з препаратів, 
на які витрачається 15% коштів, група C – з препара-
тів, на які витрачається ще 5% коштів). Це дає змогу 
швидко і наочно вивчити розподіл витрат, виявити 
найбільш витратні ЛЗ.

Результати АВС-аналізу дають змогу отримати точну 
та об’єктивну картину розподілу бюджетних витрат на 
лікарські засоби.

VEN-аналіз необхідно проводити в комплексі з АВС-
аналізом. Він дає змогу оцінити раціональність витрат 
коштів на закупку ЛЗ. Для цього розподіляють всі ЛЗ 
відповідно до їх значущості на три категорії:
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 • V (vital) – життєво необхідні;
 • E (essential) – важливі або найбільш ефективні 

при лікуванні певного захворювання;
 • N (non-essential) – неважливі, другорядні для пев-

ної патології, сумнівної ефективності, симптоматичні.
Поєднання АВС- і VEN-аналізу дає уявлення про 

те, які лікарські засоби (життєво необхідні, важливі 
чи другорядні) посідають найбільш значуще місце в 
структурі витрат на медикаментозне забезпечення.

За даними проведеного АВС-аналізу можна виявити 
високовартісні препарати з недоведеним клінічним 
ефектом, а також застарілі препарати, використання 
яких призводить до подорожчання медикаментозної 
допомоги і нераціонального використання ЛЗ.

Частотний аналіз передбачає розподіл лікарських 
засобів за частотою призначень – від найчастіше 
до найменш часто застосовуваних. Такий підхід дає 
змогу визначити витрати, пов’язані з препаратами, які 
призначаються часто, але є дешевими, або використо-
вуються рідко, але мають дуже високу вартість.

Результати АВС-, VEN- і частотного аналізів достат-
ньою мірою дають змогу судити про те, наскіль-
ки раціонально кошти витрачаються на закупівлю 
медикаментів у лікарняному закладі і можуть бути 
використані для управлінських рішень керівниками 
закладу [2, 4, 7, 15, 21].

Таким чином, проведення фармакоекономічних 
досліджень в лікарняних закладах дає змогу вирішити 
такі проблеми:

– оцінка вартості медикаментозної терапії, визна-
чення її частки в загальних витратах;

– зіставлення витрат на медикаментозну терапію з 
ефективністю лікування;

– обґрунтування раціонального застосування лікар-
ських засобів;

– обґрунтування доцільності закупівлі лікарських 
засобів для потреб лікарняного закладу, визначення прі-
оритетів при їх закупівлі, що значною мірою поліпшує 
медикаментозне забезпечення стаціонарних хворих.

Фармакоекономічний аналіз як метод комплек-
сної оцінки результатів медикаментозної терапії та 
витрат на неї не лише забезпечує економію фінан-
сових коштів, але і стає основою створення системи 
раціонального призначення ліків і підвищення якості 
надання медичної допомоги.

Література
1. Авксентьева М.В., Воробьев П.А. Как может быть использован клинико-экономический 

анализ для совершенствования программы дополнительного лекарственного обеспечения. 
Пробл. стандартизации в зравоохранении. 2006; 10: 3-7.

2. Безруков В.В. и др. Фармакоекономічний аналіз в геріатричній клініці. Врач. дело. 
2011; 5-6: 126-130.

3. Верткин А.Л. и др. Безопасность и фармакоэкономическая эффективность применения 
различных препаратов ацетилсалициловой кислоты у пациентов с ИБС. РМЖ. 2009; 17 (8): 
570-576.

4. Воробьев П.А., Авксентьева М.В., Юрьев А.С., Сура М.В. Клинико-экономический 
анализ. – М.: Ньюдиамед, 2008. – 404 с.

5. Гиляревский С.Р. и др. Экономические стратегии лечения в кардиологии. Медицина 
неотложных состояний. 2007; 10 (3): 56-64.

6. Голубев С.А. Фиксированные комбинации в лечении артериальной гипертензии: 
фармакоэкономические организационные аспекты. Медицинские новости. 2011; 11: 39-45.

7. Гріненко Ю.О. та ін. Медико-економічний аналіз структури витрат на лікарські засоби 
для хворих старечого віку в лікувальних закладах ветеранів війни. Вісник Вінницького нац. 
мед. університету. 2011; 15 (1): 124-126.

8. Здоровье населения в Европе – Резюме. – Копенгаген: Региональное бюро ВОЗ, 
2000. – 40 с.

9. Зонис Б.Я., Шамрай Т.П., Соколов О.Ю. Фармакоэкономический анализ 
антигипертензивной терапии. Проблемы стандартизации в здравоохранении. 2000; 1: 23.

10. Заліська О.М. Формування і розвиток методології фармакоекономіки як науки. 
Фармац. журн. 2004; 2: 28-34.

11. Кораблев В.Н. Методика экономического анализа в учреждениях здравоохранения 
стационарного типа. Экономика здравоохранения. 2002; 11: 17-22.

12. Куликов А.Ю., Концевая А.В. Фармакоэкономический анализ применения 
ацетилсалициловой кислоты с целью профилактики инфаркта миокарда у больных 
стабильной стенокардией. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2010; 9 (1): 51-57.

13. Куликов, А.Ю. Ретроспективная фармакоэкономическая оценка применения 
Аспирина Кардио для профилактики первого острого инфаркта миокарда у больных 
стабильной стенокардией. Клиническая фармакология и терапия. 2009; 18 (5): 82-87.

14. Купраш Л.П. та ін. Фармакоепідеміологічні дослідження в геріатрії. Вісник 
фармакології і фармації. 2007; 2: 26-31.

15. Купраш Л.П. та ін. Фармакоекономічний аналіз медикаментозної терапії (огляд 
літератури). Вісник фармакології і фармації. 2007; 9: 2-5.

16. Купраш Л.П. та ін. Фармакоекономічний аналіз антитромботичної терапії в 
геріатричній клініці. Сімейна медицина. 2013; 2: 116-120.

17. Мальцев В.И. и др. Методология проведения фармакоэкономических исследований. 
Украинский медичний часопис. 2002; 5 (31): 20-29.

18. Мирошниченко Ю.В., Наркевич И.А. Роль и место фармакоэкономических 
стандартов в системе управления лекарственным обеспечением. Эконом. весн. фармации. 
2002; 7 (53): 45-49.

19. Немченко А.С., Жирова І.В. Методологічні аспекти фармакоекономік. Клін. 
фармація. 2002; 6 (2): 4-7.

20. Цыбин А.К., Кевра М.К., Пилипцевич Н.Н., Трофимов Н.М. Фармакоэкономика: 
теоретические основы и практические аспекты развития фармакоэкономических исследований 
в Беларуси. Вопр. организации и информатизации здравоохранения. 2001; 3: 7-10.

21. Шаповалова М.А., Корецкая Л.Р. ABC- и VEN-анализы затрат на лекарственные 
средства и медицинских затрат на лечение пациента. Фармакоэкономика. 2014; 1: 18-20.

22. Ambrosioni E. et al. Pharmacoeconomic considerations on the treatment of hypertension. 
Arch. Med. Sci. 2009; 5 (2A): 366-371.

23. Antithrombotic Trialists’ (ATT) Collaboration (2009) Aspirin in the primary and secondary 
prevention of vascular disease: collaborative meta-analysis of individual participant data from ran-
domised trials. Lancet. 2009; 373 (9678): 1849-1860.

24. Atella V. et al. Affordability of medicines and patients cost-reducing behaviour: Empirical 
evidence based on SUR estimates from Italy and the United Kingdom // Applied Health Economics 
Health Policy. 2005; 4: 23-35.

25. Bowling A. Research methods in health // Investigating health and health services. – 
Buckingham – Philadelphia: Open University Press, 1997. – P. 79-98.

26. Bulpilt C.J., FletcherA. C. Cost-effectivcns of the treatment of hypertension. Clin Exp 
Hypertens. 1999; 15: 1131-1146.

27. Bustacchini S et al. Pharmacoeconomics and Aging. Drugs & Aging. 2009; 26: 75-87.
28. Campbell С.L. et al. Aspirin dose for the prevention of cardiovascular disease: a systematic 

review. JAMA. 2007; 297 (18): 2018-2024.
29. Claesson L. et al. Resource Utilization and Costs of Stroke Unit Care Integrated in a Care 

Continuum: A 1-Year Controlled, Prospective, Randomized Study in Elderly Patients. Stroke. 2000; 
31: 2569.

30. Cook J.R. et al. The cost and cardioprotective effects of enalapril in hypertensive patients with 
left ventricular dysfunction. Am. J. Hypertens. 1998; 11 (12): 1433-1441.

31. Dangouman J. Cost-effectiveness analysis in heart disecose. Therapie. 2006; 61: 77-84.
32. Degli Esposti L., Valpiani G. Pharmacoeconomic burden of undertreating hypertension. 

Pharmacoeconomics. 2004; 22: 907-928.
33. Dias da Costa J.S. et al. Cost-effectiveness of hypertension treatment: a population-based 

study. Sao Paulo Med J. 2002; 120 (4): 100-104.
34. Dickson M., Plauschinat C.A. Compliance with antihypertensive therapy in the elderly: a 

comparison of fixed-dose combination. Am J Cardiovasc. 2008; 8 (1): 45-50.
35. Dunn E.C., Small R.E. Economics of Antihypertensive Therapy in the Elderly. Drugs & 

Aging. 2001; 18 (7): 515-525.
36. Fender P. et al. Treatment of severe arterial hypertension: cost of drug prescriptions in accor-

dance with ANAES guidelines. Therapie. 2001; 56 (2): 111-118.
37. Gage B.F. et al. Cost-effectiveness ofpreference-based antithrombotic therapy for patients 

with nonvalvular atrial fibrillation. Stroke. 1998; 29 (6): 1083-1091.
38. Ganguli A., Hong S. Impact of New Antihypertensives on Healthcare Utilization by 

Hypertensive Patients. Am J Pharmacy Benefits. 2009; 1 (3): 139-144.
39. Gonzales E. Pharmacoeconomic Benefits of Antihypertensiv Therapie. J Manag Care Pharm. 

2007; 13 (5): 20-21.
40. Greving J.P. et al. Cost-effectiveness of aspirin treatment in the primary prevention of 

cardiovascular disease events in subgroups based on age, gender, and varying cardiovascular risk. 
Circulation. 2008; 117: 2875-2883.

41. Johannesson M. The cost-effectiveness of hypertension treatment in Sweden. 
Pharmacoeconomics. 2005; 17: 117-175.

42. Kernick D.P. Economic evaluation in healt. Brit Med J. 2008; 402: 1640-1645.
43. Laupacis A. et al. Risk factors for stroke and efficacy of antithrombotic therapy in atrial 

fibrillation: analysis of pooled data from five randomized controlled trials. Arch Intern Med. 1994; 
154: 1449-1457.

44. Lichetenberg F.R. The economic and human impact of new drugs. J Clin Psychiatry. 2003; 
64 (17): 15-18.

45. Lindgren-Furmaga E.M. et al. Cost of switching hypertensive patients from enalapril maleate 
to lisinopril. Am J Hosp Pharm. 1997; 48 (2): 276-279.

46. Mancia G., Giannattasio С. Benefit and costs of antihypertensive treatment. Eur Heart J. 
1996; 17 (Suppl. A): 25-28.

47. Nema H. et al. Investigation of gastric and duodenal mucosal defects caused by low-dose 
aspirin in patients with ischemic heart disease. J Clin Gastroenterol. 2009; 43 (2): 130-132.

48. Podrid P.J. et al. Comparative cost-effectiveness analysis of quinidine, procainamide and 
mexiletine. Am. J. Cardiol. 1991; 68: 1662-1667.

49. Raskob G.E. Low molecular weight heparin for the prevention and treatment of venous 
thromboembolism. Curr. Opin. Pulm. Med. 1996; 2: 305-310.

50. Saruta T. Cost contaiment in the pharmaceutical School in Japan. Nikkei Medical. 2001; 9: 37-45.
51. Shepard D.S., Hodgkin D. Cost effectiveness of intensive treatment of hypertension. Am J 

Manag Care. 1998; 4 (12): 765-770.
52. Spilker B. Quality of life and pharmacoeconomics in clinical trials. – Philadelphia, 2003.  – 

411 p.
53. Steinwachs D.M. et al. The future of cardiology: utilization and costs of care. J Am Coil 

Cardiol. 2000; 35 (4): 1092-1099.
54. Sullivan S.D. How to develope pharmacoeconomic guidelines for use in health-care decision 

making. – 2003. – 179 p.
55. Toruner M. Aspirin and gastrointestinal toxicity. Anadolu Kardiyol. Derg. 2007; 7 (Suppl. 

2): 27-30.
56. Tsuji R.L.G. et al. An economic evaluation of antihypertensive therapies based on clinical 

trials. Clinics. 2012; 67 (1): 41-48.
57. Weinstein M.C. et al. Recommendations of the panel on cosl-effextiveness health and medi-

cine. JAMA. 1996; 276 (15): 1253-1258.
58. World Health Organization. Choosing interventions: effectiveness, quality, costs, gender, 

and ethics (EQC). Global programme on evidence for health policy (GPE). – Geneva: WHO, 2000.
World Health Organisation-International Society of Hypertension Guidelines for the Management 
of Hypertension. J. Hypertens. 1999; 17: 151-183.

59. Yokohama K. et al. Effects of a step-therapy program for angiotensin receptor blockers on 
antihvpertensive medication utilization patterns and cost of drug therapy. J Manag Care Pharm. 
2007; 13 (3): 235-244.

RFT_4(33).indb   13 07.11.2014   14:44:31



 

РАЦИОНАЛЬНАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ № 4 (33) 201414

ЛЕКЦИЯ

Нестероїдні протизапальні 
препарати: відомі та нові проблеми

Нестероїдні протизапальні засоби (НПЗП) 
належать до найбільш вживаних препаратів 
у світі [1]. За даними Y.I. Tayem et al. [2], 

серед 2208 рецептів, виписаних у Центральній лікарні 
Палестини, 410 (18,6%) були на НПЗП; 40,2% – на 
диклофенак, 23,9% – на аспірин (ацетилсаліцилову 
кислоту), 17,8% – на ібупрофен, 15,1% – на індомета-
цин, 0,2% – на інгібітори циклооксигенази-2 (ЦОГ-2).

НПЗП використовують для симптоматичного ліку-
вання больового синдрому та запальних процесів 
різної етіології, зокрема при ураженнях опорно-рухо-
вого апарату, гарячці, для профілактики тромбозів 
(аспірин). Водночас для цих препаратів характерні 
досить часті побічні ефекти. У 2011 році A.P. Gor et al. 
[3] відзначили, що cеред 100 пацієнтів ортопедичного 
відділення у 26% осіб розвинулися побічні реакції на 
фоні застосування НПЗП. Найчастіше таким хворим 
призначався диклофенак, при вживанні якого част-
ка пацієнтів із побічними реакціями становила 73%. 
Німесулід спричинював розвиток побічних ефектів у 
16% осіб, парацетамол  – у 7%, еторококсиб – у 4% [3].

В Україні зареєстровані декскетопрофен, диклофе-
нак, ібупрофен, кеторолак, кетопрофен, піроксикам, 
німесулід, етодолак, мелоксикам, кислота мефенамі-
нова, целекоксиб, парекоксиб, рофекоксиб, діацере-
їн (інформація з Державного формуляра лікарських 
засобів 2012 р.).

На сайті журналу Therapia ми знайшли ціка-
ву інформацію професора О.П. Вікторова про істо-
рію нестероїдних протизапальних препаратів [4]. 
Жарознижувальні та знеболювальні властивості кори 
верби та мирту (джерела саліцилатів) були відомі 
ще в давньому Єгипті та Римі. У 1828 році з кори 
верби виділена активна речовина, названа саліцином. 
Вивчення цієї сполуки тривало до 1859 р., коли було 
встановлено структуру саліцилової кислоти [4]. Треба 
зазначити, що на той час всі сполуки з кори верби 
спричинювали сильний біль в животі і нудоту [4].

10 серпня 1897 року шляхом ацетилювання вперше 
отримана ацетилсаліцилова кислота (пізніше стала 
широко відомою під торговою назвою «аспірин»). До 
1900 року препарат випускали лише у порошкоподіб-
ній формі, в 1900 році з’явилися таблетки аспірину в 
дозі 500 мг.

Аспірин є одним із найбільш вивчених препаратів 
групи НПЗП. Здається, що препарат, який пройшов 
такий великий шлях досліджень, не мав би ставити 

перед вченими нові питання. Проте через 115 років 
після синтезу аспірину вчені з Нідерландів повідоми-
ли про зв’язок між регулярним прийомом аспірину 
та розвитком однієї з форм макулярної дегенерації 
(http://vkurse.ua/ua/health/sledstvie-priema-poleznogo-
aspirina.html?top-rotate). У 2013 році W. Zhu et al. 
[5] заперечили такий зв’язок. Але вже у в 2014 році 
S.K. Kahawita et al. [6] публікують результати аналізу 
чотирьох досліджень (з участю 10292 пацієнтів), які 
підтверджують невеликий, але істотний зв’язок між 
вживанням аспірину та макулярною дегенерацією. 
Проведений цього ж року мета-аналіз дав підстави 
стверджувати J. Ye et al. [7], що застосування аспірину 
не асоціюється з макулярною дегенерацією загалом, 
але збільшує ризик її неоваскулярної форми.

Взаємозв’язок застосування аспірину та макулярної 
дегенерації потребує подальшого вивчення.

Аспірин поставив перед вченими ще одну пробле-
му: вплив ацетилсаліцилової кислоти на захворю-
ваність та смертність від злоякісних новоутворень. 
Проведений у 2014 році Y. Liu et al. [8] мета-аналіз 
показав можливість зворотного зв’язку між вживан-
ням аспірину і захворюваністю на рак передміхурової 
залози та смертністю від нього. Цей ефект зале-
жить від регіону і потребує подальших досліджень [8]. 
Вживання аспірину після встановлення діагнозу раку 
молочної залози може знижувати загальну смертність 
і смертність від вказаної пухлини [9].

Слід зазначити, що вплив аспірину на ракові процеси 
потребує подальших досліджень, оскільки не встанов-
лені до кінця механізм дії препарату в цій ситуації, час-
тота і структура смертності в популяції пацієнтів зі зло-
якісними новоутвореннями, зокрема і в різних регіонах, 
ризик виникнення побічних реакцій у таких пацієнтів, 
зокрема кардіовакулярних ускладнень і кровотеч.

Про ще один важливий ефект аспірину повідомили 
китайські вчені у 2014 році: вживання аспірину в 
малих дозах істотно збільшує ризик розвитку значних 
геморагічних подій у пацієнтів без артеріальної гіпер-
тензії і цукрового діабету в китайській популяції [10]. 
Вказаний факт потребує подальшого вивчення.

Захисні властивості аспірину виявляються тільки у 
чоловіків. Є дані на користь того, що аспірин ефек-
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тивний для первинної профілактики інсульту, але не 
інфаркту в жінок [11].

У таблиці 1 наведено інформацію щодо застосуван-
ня ацетилсаліцилової кислоти.

За даними S. Hernandez-Diaz et al. [13], понад 60% 
осіб, які вживають аспірин, мають вік більше 60 років; 
у 4-6% з них в анамнезі є пептична виразка, а понад 
13% вживають інші НПЗП. У таких пацієнтів при при-
значенні аспірину з приводу кардіоваскулярної пато-
логії слід враховувати можливість розвитку усклад-
нень з боку травної системи [13].

У 1982 році британському вченому Дж. Вейну було 
присуджено Нобелівську премію в галузі фізіології 
та медицини за встановлення механізму пригнічення 
аспірином простагландинів і тромбоксану А2. Саме 
з того часу почалося використання аспірину як анти-
агрегантного засобу [4].

У середині ХХ століття безпечним за умов чіткого 
дотримання інструкції з його використання призна-
ний парацетамол [4].

Стосовно бутадіону проведені дослідження показа-
ли, що при одночасному застосуванні з амідопірином, 
морфіном, ПАСК (парааміносаліцилова кислота), 
пеніцилінами та іншими засобами він сповільнює їх 
виведення, затримує рідину в організмі [4].

Із 1960 року почалося активне вивчення і викорис-
тання індометацину [4]. Тривалий час препарат вва-
жали «золотим стандартом» НПЗП. Особливо ефек-
тивним він виявився при ураженні хребта, подагрі, 
колагенозах [4].

У 1976 році узагальнені результати 166 клінічних 
досліджень (21 країна) показали високу ефективність 
і безпеку диклофенаку [4]. На сьогодні диклофенак є 
найбільш вживаним НПЗП у світі [12]. Але і цей пре-
парат ставить перед вченими і лікарями нові питання. 
У 2005-2009 рр. з’являються повідомлення про те, що 
ризик інфаркту міокарда (ІМ) істотно зростає з при-
йомом целекоксибу, рофекоксибу, ібупрофену та дикло-
фенаку [14-16]. Надалі ці результати підтвердили інші 
дослідники. У 2011 р. опубліковані результати дослі-
дження P. McGettigan і D. Henry [17], які стосувалися 
частоти розвитку кардіоваскулярних подій у пацієн-
тів, які лікуються НПЗП. На підставі аналізу даних 
30 досліджень «випадок – контроль» і 21 когортного 
дослідження автори дійшли висновку, що найбільший 
ризик таких подій пов’язаний із прийомом рофекок-
сибу та диклофенаку. Ризик асоціювався навіть із 
низькими дозами препаратів і зростав зі збільшенням 
дозування [17].

У 2013 році на підставі аналізу історій хвороб 97 698 
пацієнтів, 44% з яких приймали НПЗП, вчені встано-
вили, що вживання диклофенаку, ібупрофену і рофе-
коксибу асоціюється зі збільшенням ризику кардіо-
васкулярної смерті в дозозалежний спосіб [18]. Аналіз 
280 досліджень дії НПЗП у порівнянні з плацебо 
(з участю 124 513 осіб) і 474 трайлів, присвячених 
порівнянню одного НПЗП з іншим (з участю 229 
296 осіб), дав підстави стверджувати, що судинні ризи-
ки більші при використанні диклофенаку у вищих дозах, 
ніж при застосуванні коксибів [19].

У 2013 P. McGettigan і D. Henry [20] закликали вилучи-
ти з продажу та виключити з списків життєво важливих 
медикаментів диклофенак, оскільки на підставі прове-
деного аналізу виявили, що застосування диклофена-
ку, рофекоксибу та еторикоксибу пов’язане з високим 
ризиком виникнення кардіоваскулярних подій.

У 1985 році з’явився німесулід, який селективно і кон-
курентно гальмує ЦОГ-2. Препарат застосовували при 
ревматоїдному артриті, остеоартрозі, різних за етіо-
логією артритах, артралгіях, міалгіях, бурситах, тен-
динітах, альгодисменореї, для зменшення больового 
синдрому, при гарячках неясного походження. Однак 
виявилося, що препарату притаманна гепатотоксич-
ність, вища за таку диклофенаку, парацетамолу та аспі-
рину [4]. Здатність німесуліду викликати різноманітні 
ушкодження печінки описана в роботах H.H. Tan et al. 
[21], S. Lukic et al. [22], S.L. Walker et al. [23].

У 2014 році R. Tripathi et al. [24] звертають увагу на 
те, що в експерименті німесулід чи продукти його біо-
трансформації генотоксичні та цитотоксичні для кіст-
кового мозку мишей. 

Із 90-х років минулого століття з’явилися селектив-
ні інгібітори ЦОГ-2, зокрема мелоксикам. Прийом 
мелоксикаму впродовж 4 тижнів у дозі 7,5 мг не при-
зводив до змін у слизовій шлунка, що було підтвер-
джено ендоскопічно [4].

Через кілька років після появи мелоксикаму з’явився 
високоселективний специфічний інгібітор ЦОГ-2 
целекоксиб, який не спричиняв ураження слизової 
шлунка і ЦОГ-1-залежної агрегації тромбоцитів [4]. За 
ефективністю препарат не поступається диклофенаку 
і напроксену. За ступенем кардіоваскулярної безпеки 
целекоксиб визнаний одним із найбільш безпечних 
НПЗП [4].

Майже п’ятирічне використання в клінічній прак-
тиці рофекоксибу призвело до його відкликання з 

Показання: гострий коронарний синдром, стенокардія; стани після інфаркту, транзиторних ішемічних атак та інсультів; для 
профілактики тромбозів і емболій після операцій на судинах, тромбозів глибоких вен і емболій легень після довготривалої 
іммобілізації; симптоматичне лікування болю, гарячки

Побічна дія: диспепсія, біль в епігастрії, ерозивно-виразкові ураження шлунково-кишкового тракту з розвитком шлунково-
кишкових кровотеч і перфорацій; зростання ризику розвитку інших кровотеч; висип, кропив’янка, набряк і свербіж шкіри; 
бронхоспазм; анафілактичний шок; синдром Рейє (метаболічний ацидоз, печінкова енцефалопатія, гіпоглікемія, коагулопатія 
та азотемія [12])

Протипоказання: гіперчутливість до саліцилатів; бронхіальна астма, спричинена застосуванням саліцилатів або інших НПЗП; 
гострі пептичні виразки; геморагічний діатез; виражені печінкова та ниркова недостатність; застійна серцева недостатність (СН); 
III триместр вагітності; вік до 15 років при гіпертермічних станах, зумовлених вірусами, через ризик виникнення синдрому Рейє

Таблиця 1. Інформація щодо застосування ацетилсаліцилової кислоти
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ринку. Препарат характеризувався високим ризиком 
виникнення інсультів, ІМ, тромбозів коронарних та 
церебральних судин, гіпертонічних кризів та ін. [4]. 
Крім того, встановлено, що групою високого ризику 
для розвитку таких ускладнень є люди літнього та 
старечого віку [4].

C. Varas-Lorenzo et al. [25] провели аналіз даних 
бази Medline (1990-2008), щоб підтвердити зв’язок 
розвитку інсульту із застосуванням НПЗП. Результати 
показали, що ризик ішемічного інсульту вищий у 
пацієнтів, які приймають рофекоксиб і диклофенак 
[25].

T.A. Hammad et al. [26] зазначають, що використан-
ня коксибів та неселективних НПЗП асоціюється зі 
збільшеним ризиком ІМ впродовж першого місяця 
застосування. Дози рофекоксибу понад 25 мг асоці-
юються з вищим ризиком розвитку ІМ, ніж менше 
дозування преапарату, і такий ризик визначався лише 
в перші 90 днів [27].

Селективні інгібітори ЦОГ-2 в усіх дозах і неселек-
тивні НПЗП у високих дозах збільшують смертність у 
пацієнтів із перенесеним ІМ, тому їх слід із обережніс-
тю використовувати у таких осіб [28].

В Україні у 2004-2005 рр. на підставі вивчення профілю 
безпеки рофекоксибу у пацієнтів із хворобами суглобів 
заборонено його застосування у пацієнтів із ішемічною 
хворобою серця і/або перенесеними захворюваннями 
судин головного мозку, периферійних артерій; реко-
мендовано з обережністю застосувавати препарат у 
пацієнтів із артеріальною гіпертензією, гіперліпідемією, 
цукровим діабетом [4]. Лікарям варто віддавати пере-
вагу найменшій ефективній дозі препарату і найкорот-
шому курсу лікування. Крім того, препарат забороне-
ний для застосування особам віком понад 65 років [4].

Достовірну асоціацію нефатального ІМ із застосу-
ванням НПЗП виявлено у пацієнтів із високим кар-
діоваскулярним ризиком або за умови застосування 
НПЗП понад 365 днів [29]. Застосування флурбіпро-
фену, ібупрофену, суліндаку, диклофенаку та парен-
терального кетопрофену достовірно асоціюється зі 
зростанням ризику гострого ІМ [30, 31]. Навіть корот-
кочасне використання НПЗП у пацієнтів із анамнес-
тичним ІМ збільшувало ризик смерті і повторних ІМ 
[32].

Деякі НПЗП можуть послаблювати ефективність 
антигіпертензивних препаратів, особливо інгібіторів 
ангіотензинперетворювального ферменту (ІАПФ), 
діуретиків, β-блокаторів та блокаторів рецепторів 
ангіотензину ІІ (БРА) [33, 34]. НПЗП асоціюються зі 
збільшенням артеріального тиску в нормотензивних 
та гіпертензивних осіб [34].

У дослідженні «випадок – контроль» з участю 
4433 пацієнтів, госпіталізованих із первинним діа-
гнозом «легенева емболія» і групою контролю з 16 803 
осіб було показано, що вживання НПЗП асоційо-
ване зі збільшенням ризику легеневих емболій [35]. 
Ібупрофен може збільшувати ризик тромботичних 
ускладнень і СН порівняно з луміракоксибом у паці-
єнтів, які мають високий кардіоваскулярний ризик та 
вживають аспірин [36].

Синдром Стівенса – Джонсона і токсичний епідер-
мальний некроліз характеризуються великими пухи-
рями на шкірі та слизових. Серед медикаментів, які 
здатні їх спричинити, є НПЗП [37].

У дослідженні E. Faria et al. [38] НПЗП призводили 
до анафілаксії.

Гепатотоксичність НПЗП за даними різних авторів 
коливається в межах 3-23 випадки на 100 000 паці-
єнтів. Нестероїдні протизапальні препарати можуть 
зумовлювати некроз гепатоцитів різного ступеня 
(оксиками), холестаз (напроксен, диклофенак, німе-
сулід) [12].

Гіпоальбумінемія у пацієнтів із системним черво-
ним вовчаком та ювенільним ревматоїдним артритом 
є фактором збільшення чутливості до ушкодження 
печінки за умов прийому аспірину [12].

Ібупрофен визнається як препарат із низьким профі-
лем гепатотоксичності. Однак препарат асоціюється з 
п’ятиразовим зростанням активності амінотрансфераз 
у пацієнтів із хронічним вірусним гепатитом С [12].

Гепатотоксичність для коксибів є нечастою побіч-
ною реакцією [12]. Частота зростання рівня актив-
ності амінотрансфераз була вища при вживанні рофе-
коксибу та у високих дозах луміракоксибу. В іншому 
дослідженні луміракоксиб був пов’язаний із тяжким 
некрозом гепатоцитів.

Дещо суперечливі дані літератури про застосування 
НПЗП у вагітних та вплив цих препаратів на розви-
ток плода. Так, R. Antonucci et al. [39] зазначають, що 
більший ризик викидня і вад розвитку плода є на ран-
ніх термінах вагітності. Після 30-го тижня вагітності є 
можливість раннього закриття артеріальної протоки 
та маловоддя [39]. M. Bloor et al. відзначають, що в 
другому триместрі вагітності препарати вважаються 
безпечними при вагітності, але можуть асоціюватися 
з розвитком крипторхізму у плода [40]. В третьому 
триместрі НПЗП можуть мати ушкоджувальний вплив 
на нирки, призводити до звуження артеріальної про-
токи з подальшим розвитком легеневої гіпертензії у 
плода, маловоддя [40]. За даними L.J. Van Marter et 
al. [41], вживання вагітною НПЗП не асоціюється з 
розвитком персистуючої легеневої гіпертензії у плода. 
Проведений K. Adams et al. [42] аналіз виявив лише 
2 дослідження, в яких встановлена вища частота роз-
витку серцево-судинних вад у новонароджених, мате-
рі яких під час вагітності приймали НПЗП із приводу 
інфекційного артриту.

Очевидно, що призначення НПЗП вагітним жінкам має 
бути добре обґрунтованим із урахуванням багатьох 
факторів (анамнезу, стану здоров’я жінки і плода).

Важливим моментом дії НПЗП є їхня здатність спри-
чиняти ушкодження нирок, зокрема, інтерстиційний 
нефрит [43-47].

Застосування НПЗП разом із діуретиками, ІАПФ чи 
блокаторами ангіотензину ІІ потребує уваги, оскільки 
таке поєднання асоціюється зі збільшеним ризиком 
гострого ушкодження нирок [48].
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Описана історія хвороби 14-річного хлопця, в 
якого розвинулася гостра ниркова недостатність 
через 2 тижні після операції на аортальному клапані. 
Пацієнт приймав аспірин до операції та ібупрофен 
із приводу гарячки в післяопераційному періоді [49]. 
У крові визначалися підвищені рівні креатиніну, 
сечовини та калію. Терміново був призначений діаліз. 
Біопсія нирки виявила запальні інфільтрати, харак-
терні для гострого тубуло-інтерстиційного нефриту 
[49]. Пацієнт перебував на діалізі впродовж 2 тижнів 
і був успішно пролікований стероїдами впродовж 
6 місяців. Повне відновлення наступило впродовж 
року [49].

У дослідженні A. Gibelin et al. [50] акцентується 
увага на можливому розвитку абсцесу легень у пацієн-
тів із пневмонією, які приймають НПЗП без належної 
антибіотикотерапії [50].

Нестероїдні протизапальні препарати мають як 
спільні побічні дії, так і характерні для окремих пре-
паратів (табл. 2).

Спільні протипоказання до призначення НПЗП: гіпер-
чутливість до препарату чи інших НПЗП; активна або 
анамнестична пептична виразка шлунка чи дванад-
цятипалої кишки, хвороба Крона чи неспецифічний 
виразковий коліт; анамнестична бронхіальна астма чи 
епізоди бронхоспазму; тяжка СН, порушення функції 
печінки чи нирок; геморагічний діатез чи інші пору-
шення коагуляції; вагітність чи лактація. Не слід при-
значати пацієнтам, які приймають антикоагулянти.

Крім вказаних вище, для окремих препаратів від-
значені інші протипоказання для їх призначення. 
Зокрема, застосування індометацину протипоказане для 
осіб із тяжкою коарктацією аорти, атрезією легеневої 
артерії, тяжким ступенем тетради Фалло, порушен-
ням кольорового зору, цирозом печінки з порталь-
ною гіпертензією, хворобами зорового нерва, гемо-
філією, гіпокоагуляцією, печінковою чи хронічною 
нирковою недостатністю, зниженням слуху, патоло-
гією вестибулярного апарату, дефіцитом глюкозо-6-
фосфатдегідрогенази.

Спільні побічні дії НПЗП

Нудота, блювання, біль у животі, проноси, закрепи, метеоризм, диспепсія, сухість у роті, пептичні виразки, кровотечі, перфорація 
виразки, анорексія, підвищення рівня ферментів печінки, ураження підшлункової залози та печінки; порушення сну, тривога, голов-
ний біль, запаморочення, припливи, парестезії, підвищення артеріального тиску, серцебиття, тахікардія, гіпотонія, периферійні 
набряки; уповільнення дихання, підвищена пітливість, біль у спині, у жінок – порушення менструального циклу, у чоловіків – пору-
шення з боку простати; нейтропенія, тромбоцитопенія; бронхоспазм, задишка; шкірний висип, синдроми Стівенса – Джонсона та 
Лайєла, фотосенсибілізація, анафілактичні реакції, набряк обличчя та свербіж; нефрит або нефротичний синдром, поліурія

Побічні дії, характерні для окремих НПЗП

Кетопрофен – стоматит; розлади зору і шум у вухах; збільшення ризику розвитку периферійних набряків; агранулоцитоз, 
тромбоцитопенія та анемія

Піроксикам – набряки гомілок і стоп, зміни складу периферійної крові

Диклофенак – спазми в животі, афтозний стоматит, глосит, неспецифічний геморагічний коліт; парестезії, розлади пам’яті, 
дезорієнтація, нічні кошмари, тремор, психотичні реакції, асептичний менінгіт; порушення зору та слуху, шум у вухах, пору-
шення смакових відчуттів; ексфоліативний дерматит, алопеція, фоточутливі реакції; гостра ниркова недостатність, гематурія 
і протеїнурія, інтерстиційний нефрит, нефротичний синдром; папілярний некроз; тромбоцитопенія, лейкопенія, гемолітична та 
апластична анемія, агранулоцитоз; біль у грудях, застійна СН

Індометацин – підвищення в крові білірубіну, периферійна нейропатія; спотворення смаку, зниження слуху, шум у 
вухах, диплопія, нечіткість зору, помутніння рогівки, кон’юнктивіт; апластична анемія, автоімунна гемолітична анемія, 
тромбоцитопенія, інтерстиційний нефрит, нефротичний синдром; синдром Лайєлла, вузлова еритема, анафілактичний шок; 
асептичний менінгіт (частіше у пацієнтів із автоімунними хворобами), посилення потовиділення

Кеторолак – порушення концентрації уваги, депресія, ейфорія, еозинофілія, диспное, олігурія, дизурія, стоматит, спрага, 
астенічний синдром

Етодолак – спрага, сухість у роті, виразковий стоматит, анорексія, холестатичний гепатит, гострий некроз печінки, збудження, 
судоми, кома, галюцинації, менінгіт, ангіоневротичний набряк, алопеція, макулопапульозні висипання, фоточутливість, лущен-
ня шкіри, фотофобія, транзиторні розлади зору, кон’юнктивіт, глухота, поліурія, порушення водно-електролітного балансу, 
підвищення рівня сечовини, ниркова недостатність, папілярний некроз нирок, протеїнурія, цистит, гематурія, камені у нирках, 
інтерстиційний нефрит, маткова кровотеча, подовження часу кровотечі, лімфаденопатія, гіперглікемія у пацієнтів із ЦД з контро-
льованим рівнем цукру, зміна маси тіла, інфільтрати в легенях з еозинофілією, ознаки бронхіту, задишка, фарингіт, риніт, синусит

Мелоксикам – напади бронхоспазму в осіб із алергією на ацетилсаліцилову кислоту або інші НПЗП; гостра затримка сечі; 
кон’юнктивіт, нечіткість зору; ангіоневротичні набряки

Мефенамінова кислота – аритмії, синкопе; диспное, бронхоспазм; збільшення часу кровотечі, еозинофілія, лейкопенія, 
тромбоцитопенія

Целекоксиб – ураження зубів; грипоподібні прояви

Парекоксиб – за умов застосування після операції швидкий розвиток інфікування рани, післяопераційна анемія, 
тромбоцитопенія; гіпокаліємія; гіпестезії, цереброваскулярні порушення; брадикардія, гіпертонія або гіпотонія; дихальна 
недостатність, фарингіт; застійна СН, біль у животі

Рофекоксиб – порушення мозкового та коронарного кровообігу; сонливість, ослаблення швидкості мислення

Гіалуронова кислота – реакції в місці введення, нудота, блювання, дрощі (озноб)

Діацереїн – діарея, біль в епігастрії, нудота, блювання, забарвлення сечі в інтенсивний жовтий колір

Примітка: НПЗП – нестероїдні протизапальні препарати.

Таблиця 2. Спільні й характерні для окремих нестероїдних протизапальних препаратів побічні дії
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ЛЕКЦИЯ

Кеторолак не показаний пацієнтам із дегідратацією 
та гіповолемією, порушенням згортання крові, нир-
ковою недостатністю середнього чи тяжкого ступеня; 
для зменшення болю після аорто-коронарного шун-
тування.

Целекоксиб не варто призначати хворим із гіперчут-
ливістю до сульфаніламідів; для зменешення болю 
після аорто-коронарного шунтування.

Гіалуронова кислота, глюкозамін та хондроїтину 
сульфат (препарати, які широко використовуються 
для лікування обмінно-дистрофічних хвороб сугло-
бів) протипоказані особам із хворобами чи ушко-
дженням шкіри в місці введення, хворобами печінки 
(гіалуронова кислота), з декопенсованою нирковою 
недостатністю (глюкозамін та хондроїтину сульфат).

Призначення НПЗП потребує детального вивчення 
анамнезу хвороби, аналізу результатів обстежень кож-
ного конкретного пацієнта.
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ОБЗОР

Нефротоксичність  
як прояв побічної дії ліків

Одне з актуальних завдань сучасної медици-
ни – це безпека фармакотерапії, важливою 
складовою якої є профілактика та корек-

ція побічних реакцій (ПР) при застосуванні ліків 
[3]. Згідно з визначенням Європейського медично-
го агентства, побічна реакція – це будь-яка небажа-
на негативна реакція, яка виникає при застосуванні 
лікарських засобів (ЛЗ) [3].

Як свідчать дані, оприлюднені фахівцями Всесвіт-
ньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), ПР на 
лікарські засоби (ЛЗ) виникають у 10-15 осіб на кожні 
100 хворих [3].

Усі ПР можна умовно розділити на:
 • невідворотні, зумовлені індивідуальною відпо-

віддю організму чи фармакологічними властивостями 
власне ЛЗ;

 • ПР, виникненню яких можна було б запобігти.
Згідно з даними літератури, ПР:

 • у 3% випадків є причиною для звернення до лі-
карів;

 • у 5% – причиною госпіталізації;
 • у 3% – приводом для інтенсивної терапії;
 • у 12% випадків призводять до подовження строків 

перебування у стаціонарі;
 • у 1% ПР – причиною летальних випадків.

За останнім показником ПР посідають п’яте місце 
після серцево-судинних, онкологічних, легеневих 
захворювань і травм [3].

Одним із проявів ПР ліків є нефротоксичність – 
властивість хімічних речовин спричиняти структурно-
функціональні порушення нирок, діючи на організм 
немеханічним способом [3, 4-9].

Як свідчить статистика, серед пацієнтів літнього 
віку частота медикаментозної нефротоксичності дося-
гає 66%. Найбільш поширеними патофізіологічними 
механізмами розвитку медикаментозної нефротоксич-
ності є [7]:

 • порушення гемодинаміки в клубочках;
 • токсичний вплив на епітелій канальців;
 • запалення;
 • нефропатія;
 • кристалурія;

 • рабдоміоліз і мікроангіопатія;
 • імунні та аутоімунні реакції.

Нефротоксичні побічні реакції на ліки можуть 
мати як ренальний – на рівні клубочкової фільтрації, 
канальцевої реабсорбції та секреції, – так і пре- та 
постренальнй характер [3].

Нефротоксична дія найбільш притаманна антибіо-
тикам-аміноглікозидам, нестероїдним протизапаль-
ним засобам (НПЗЗ), амфотерицину, циклоспорину, 
інгібіторам ангіотензинперетворювального ферменту 
(ІАПФ), парацетамолу, інгібіторам протонної помпи, 
рентгеноконтрастним засобам, галогенованим інгаля-
ційним анестетикам, протипухлинним та противірус-
ним препаратам, деяким діуретикам [3-7, 9].

Однією з найпоширеніших груп препаратів, які 
використовують як в амбулаторній, так і в клініч-
ній практиці, є НПЗЗ та ненаркотичні анальгетики. 
Близько 30 млн людей щодня приймають НПЗЗ. Ці 
препарати блокують циклооксигеназу, перешкоджаю-
чи утворенню простагландинів, які чинять прозапаль-
ну дію. В той самий час простагландини PGI2 та PGE2 
збільшують інтенсивність кровообігу через нирки і 
зменшують реабсорбцію хлориду натрію в канальцях, 
що опосередковано підвищує діурез. Крім того, НПЗЗ 
порушують процеси окислювального фосфорилюван-
ня та тканинного дихання, сприяють активації апоп-
тозу [3, 4].

НПЗЗ-нефропатія (частіше виникає у жінок) може 
проявлятися як гострий інтерстиціальний нефрит, 
порушення внутрішньоклубочкової гемодинаміки, 
хронічний інтерстиціальний нефрит, гломерулонеф-
рит та ін. Для профілактики НПЗЗ-нефропатії деякі 
спеціалісти радять застосовувати триметазидин, який 
зменшує негативний вплив нестероїдних протиза-
пальних засобів на клубочкову фільтрацію і запобі-
гає розвитку ензимурії, не знижуючи протизапальні 
ефекти НПЗЗ [7].

Другою поширеною групою ліків, які мають нефро-
токсичну дію, є антибактеріальні засоби [3, 6, 7].

Аміноглікозиди та амфотерицин B чинять токсич-
ний ефект на епітелій канальців та збільшують резис-
тентність до вазопресину; β-лактами і рифампіцин 
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можуть спричиняти гострий інтерстиціальний нефрит 
та гломерулонефрит. Крім того, ризик нефротоксич-
них ПР збільшується при комбінуванні антибіоти-
ків із діуретиками-салуретиками (фуросемід та ін.), 
цефалоспоринами, амфотерицином В, ванкоміцином. 
Зменшити нефротоксичні прояви антибіотикотерапії 
можливо за рахунок хронофармакологічних механіз-
мів – зміщення введення препаратів з раннього ран-
кового на більш пізній час (після 10:00).

Менш поширеними є нефротоксичні ефекти серце-
во-судинних засобів, зокрема β-адреноблокаторів, сар-
танів, діуретиків та ІАПФ. Ці препарати призводять 
до порушення внутрішньоклубочкової гемодинаміки, 
оскільки знижують артеріальний тиск і опосередко-
вано можуть зменшувати фільтраційну спроможність 
нирок. Водночас ІАПФ чинять нефропротекторну 
дію, однак можуть зумовлювати зменшення внутріш-
ньоклубочкової фільтрації у пацієнтів із поширеним 
атеросклерозом судин нирок при застосуванні НПЗЗ 
на фоні значної дегідратації. Зазвичай ця гемодина-
мічна ниркова недостатність є зворотною, тож пере-
важно для її корекції проводять заміну ЛЗ [1, 2].

Інгібітори протонної помпи (ланзопразол, омепра-
зол, пантопразол) також можуть спричиняти такі 
нефротоксичні ПР, як гострий інтерстиціальний 
нефрит [3, 7].

Нефротоксичні ПР притаманні й рентгенокон-
трастним засобам (насамперед на основі гадолінію 
тощо), особливо при застосуванні їх у пацієнтів із 
високим ризиком ниркової недостатності. Також 
факторами ризику є вік пацієнтів (більше 70 років), 
наявність цукрового діабету, серцевої недостатності, 
повторне введення контрастної речовини. Запобігти 
цьому можливо шляхом адекватної гідратації пацієнта 
та відміни (за можливості) супутніх нефротоксич-
них ліків. Також доцільне вживання ацетилцистеїну, 
який, завдяки властивостям антиоксиданту, донатора 
сульфгідрильних груп і стимулятора синтезу глутатіо-
ну, зменшує нефротоксичність рентгеноконтрастних 
речовин [5].

До речовин, що спричиняють постренальні уражен-
ня нирок у вигляді кристалічної нефропатії, належать 
сульфаніламідні (сульфадіазин, ко-тримоксазол та ін.) 
і противірусні препарати (ацикловір, фамцикловір, 
індинавір), а також аскорбінова кислота у високих 
дозах, тріамтерен, метотрексат. Для профілактики 
таких ускладнень при застосуванні тріамтерену, суль-
фаніламідів, метотрексату використовують залужнен-
ня сечі [7-9].

Метою наших досліджень був аналіз даних карт-
повідомлень про випадки ПР у Харківській області 
за період з 2006 по 2013 рр. При аналізі понад 5000 
карт-повідомлень про ПР на ліки відомості про зміни 
з боку сечовидільної системи та нефротоксичні про-
яви було виявлено лише у 0,13% випадків (серед-
ній показник в Україні – 0,2%) – при використанні 
антибіотиків-аміноглікозидів та НПЗЗ. Це зовсім не 
узгоджується з даними літератури про кількість ПР на 
засоби із нефротоксичною дією у світовій медичній 
практиці [7-9].

Також нами встановлено, що найчастіше розвиток 
ПР у вигляді нефротоксичних проявів спостерігався 
при фармакотерапії одночасно трьома і більше ЛЗ 
(рисунок). Вочевидь, у ряді випадків нефротоксичні 
прояви можуть бути зумовлені фармакокінетикою 
препаратів та результатом взаємодії лікарських пре-
паратів [4].

Також це свідчить про відсутність настороженості 
лікарів усіх спеціальностей щодо цього типу ПР.

На наш погляд, цю проблему слід вирішувати шля-
хом більш активного залучення клінічних провізорів 
та лікарів-лаборантів як до лікувального процесу, так 
і до інформаційно-аналітичної діяльності стаціонарів, 
що сприятиме поліпшенню якості фармакотерапії.
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Рисунок. Частота виникнення побічних реакцій 
залежно від кількості призначених ЛЗ
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Фармакологічне пригнічення 
шлункової кислотопродукції

Нещодавно виниклий термін кислотозалеж-
ні захворювання (КЗЗ) є узагальнюючим 
поняттям, що об’єднує гастроезофагеальну 

рефлюксну хворобу (ГЕРХ), пептичні виразки шлунка 
і дванадцятипалої кишки (ДПК), асоційовані та не 
асоційовані з Helicobacter pylori (HP), функціональ-
ну диспепсію, гастропатії та дуоденопатії, зумовле-
ні вживанням нестероїдних протизапальних препа-
ратів (НПЗП-гастропатії), а також симптоматичні 
ендокринні виразки (синдром Золлінгера – Еллісона, 
виразки при гіперпаратиреозі або цукровому діабеті) 
[2, 4]. Незважаючи на те, що етіологічні чинники 
названих патологічних станів є різними, вони мають 
спільну основну ланку патогенезу – агресивний вплив 
соляної кислоти на слизову оболонку стравоходу, 
шлунка чи ДПК. У 1990 р. W. Burget et al. провели мета- 
аналіз 300 наукових робіт і підтвердили, що усі вираз-
ки та ерозії шлунка рубцюються, якщо підтримується 
інтрагастральний pH > 3,0 протягом 18 годин на добу. 
Тому тільки успішна кислотосупресія виступає гаран-
тією ефективності лікування КЗЗ.

Є два основні шляхи боротьби з «солянокислою 
агресією»:

 • нейтралізація кислоти, що вже знаходиться у 
просвіті шлунка;

 • пригнічення виділення кислоти.

Для нейтралізації соляної кислоти застосовуються 
антацидні та альгінатні засоби, які є ефективними 
протягом короткого часу (0,5-2 години), що приблиз-
но відповідає тривалості знаходження препарату в 
порожнині шлунка. Ще одним недоліком цих засобів є 
досить складна схема застосування (4-5 разів на день 
за 30 хвилин до або через 1 годину після їди). Тому 
основним патогенетичним методом лікування КЗЗ є 
пригнічення секреції кислоти, що досягається блоку-
ванням рецепторів на поверхні парієтальних клітин за 
допомогою блокаторів Н2-гістамінових рецепторів (Н2-
ГБ) або інгібіторів протонової помпи (ІПП).

На поверхні парієтальних клітин слизової оболонки 
шлунка, які забезпечують кислотопродукцію, знахо-
дяться три типи рецепторів:

 • ацетилхолінові;
 • гастринові;
 • гістамінові.

Активація будь-яких з них стимулює продукцію 
соляної кислоти, тому при пошуку оптимального 
антисекреторного препарату вчені почали розробляти 
їх блокатори.

Першою групою антисекреторних препаратів стали 
М-холіноблокатори (спочатку неселективні, а згодом і 
селективні – атропін, метацин, гастроцепін), але від них 
довелося відмовитися через значну кількість побічних 
ефектів та вплив тільки на один шлях активації паріє-
тальних клітин. Перевагами антихолінергічних засобів 
є зменшення викиду пепсиногену, цитопротективні 
властивості, а до недоліків належать слабкий антисе-
креторний ефект, вузький діапазон терапевтичних доз, 
вплив на ефективність інших медикаментів, численні 
побічні дії (сухість у роті, спрага, порушення акомо-
дації, тахікардія, утруднення сечовипускання, атонія 
кишок, запаморочення, голов ний біль, гостра затримка 
сечі у хворих на аденому передміхурової залози).

Відкриття Н2-гістамінових блокаторів стало прори-
вом в антисекреторній терапії, за що автори цієї 
розробки Джеймс Блек, Гертруда Елайон і Джордж 
Хітчингс були нагороджені Нобелівською премією 
у 1988 році [11]. До цієї групи препаратів належать 
циметидин, ранітидин, фамотидин, нізатидин, рок-
сатидин. Завдяки Н2-ГБ вперше стало можливим 
пригнітити шлункову секрецію більше ніж на 60% і 
досягнути інтрагастрального рН > 3, що необхідно для 
рубцювання пептичних виразок, епітелізації ерозій, 
загоєння ураженої слизової при рефлюкс-езофагіті 
тощо. Блокада Н2-гістамінових рецепторів частково 
пригнічує також гастриновий шлях активації кисло-
топродукції. Перевагами Н2-ГБ є практично повна 
селективна блокада Н2-рецепторів парієтальних клі-
тин, висока дозозалежна антисекреторна активність, 
широкі терапевтичні межі дозування. Недоліками – 
часте виникнення синдрому відміни, швидкий роз-
виток толерантності та зменшення антисекреторного 
ефекту; резистентність (у 20% хворих), недостатня 
ефективність за умов тривалої терапії, часті рецидиви 
(70%); стимуляція фібропластичних процесів (швид-
кий розвиток виразкових стенозів); численні побіч-
ні ефекти (брадикардія, стомлюваність, сонливість, 
проноси, головний біль, біль у м’язах, галюцина-
ції, висипка); порушення функцій печінки та нирок, 
ендокринні розлади. Такі недоліки та значна кількість 
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сторонніх ефектів відсунули Н2-ГБ на другу позицію в 
боротьбі з кислотоутворенням. На сьогодні препарати 
цієї групи застосовуються переважно як додаткові 
засоби для боротьби з нічними «кислотними прорива-
ми» (призначаються ввечері в невеликих дозах).

1982 рік став визначальним для подальшої еволюції 
науково обґрунтованих підходів до лікування КЗЗ, 
оскільки цього року B. Marshall та R. Warren відкрили 
етіологічну роль гелікобактерної інфекції у виразко-
утворенні, а також було доведено, що синтезований 
у 1979 році омепразол за своїм кислотознижувальним 
ефектом перевищує Н2-гістаміноблокатори [7]. Це 
поклало початок клінічному використанню інгібіто-
рів протонової помпи, які за хімічною структурою є 
похідними бензімідазолу. До них належать омепра-
зол, езомепразол (S-ізомер омепразолу), ланзопразол, 
пантопразол та рабепразол. Ще кілька нових ІПП 
перебувають на стадії розробки та клінічних випро-
бувань [2]. Цікаво, що перший ІПП розроблявся як 
противірусний препарат, побічною дією якого було 
пригнічення секреції шлункової кислоти. Надалі був 
синтезований тимопразол, який, однак, пригнічував 
захоплення йоду щитоподібною залозою. Додавання 
замісних груп у гетероциклічні кільця тимопразолу 
дало змогу створити пікопразол, що зберігав потужні 
антисекреторні властивості протягом тривалого часу 
і не мав серйозних побічних дій, зокрема токсично-
го впливу на щитоподібну залозу. Шляхом підбо-
ру оптимальних замісних груп у різних положеннях 
був створений омепразол, який виявився найкращим 
серед подібних речовин з точки зору балансу сили дії, 
хімічної стабільності та доступності синтезу [7].

Механізм дії ІПП полягає у пригніченні трансмемб-
ранного переносу іонів гідрогену (Н+), які беруть 
участь у формуванні молекули соляної кислоти [2]. 
Блокування протонової помпи забезпечує повну анти-
секреторну дію, оскільки Н+/К+-АТФаза (протонова 
помпа) є універсальним механізмом викиду соляної 
кислоти у просвіт шлунка [3]. Тому ІПП пригнічують 
як базальну, так і стимульовану шлункову секре-
цію, незалежно від виду стимулів. ІПП ефективно 
контро люють інтрагастральний рівень рН, що доведе-
но добовою рН-метрією. Стандартна доза омепразолу 
(20 мг) при щоденному призначенні дає змогу знизити 
внутрішньошлункову кислотність на 80%, в той час 
як відсоток її зниження за умов призначення 300 мг 
ранітидину становить 69%, а 40 мг фамотидину – 70%.

Для лікування КЗЗ рекомендується стратегія step-
down, суть якої полягає у призначенні ІПП у стан-
дартних дозах до досягнення клініко-ендоскопічної 
ремісії, після чого дози зменшуються до підтриму-
вальних (як правило, половинних) або призначається 
лікування стандартними дозами «за потребою» [5]. 
Однак ефект ІПП є дозозалежним: при порівнянні 
застосування ІПП у високих та низьких дозах у дорос-
лих пацієнтів із ГЕРХ було встановлено, що ремісія 
триває довше за умов застосування омепразолу чи 
рабепразолу у високих дозах [8].

Найчастішим показанням до призначення ІПП є кис-
лотосупресія при пептичних виразках. Маастрихтський 
консенсус 4-го перегляду рекомендує проводити ера-

дикацію гелікобактерної інфекції із використанням 
ІПП усім хворим з пептичними виразками шлунка та 
ДПК. Не слід вважати, що схеми ерадикаційної тера-
пії занадто стандартизовані, оскільки є багато варіан-
тів призначення антигелікобактерних препаратів:

 • супутня терапія;
 • послідовна терапія;
 • послідовно-супутня терапія;
 • вісмут-вмісна квадротерапія;
 • потрійна терапія при відомій чутливості H. pylori 

до кларитроміцину/фторхінолонів;
 • потрійна терапія з рифабутином;
 • подвійна терапія ІПП у високих дозах.

В усіх схемах застосування ІПП є абсолютно необхід-
ною умовою антигелікобактерної активності антибіо-
тиків, оскільки вони не тільки зміщують рН до більш 
нейтральних значень, а й непрямим шляхом стиму-
люють поділ H. рylori, а під час поділу бактерії стають 
чутливими до амоксициліну, кларитроміцину та інших 
антибактеріальних препаратів [2].

Активне розмноження H. рylori на тлі застосування 
ІПП можна пояснити зникненням потреби синте-
зувати захисну аміачну хмарку і, відповідно, більш 
комфортним середовищем для бактерій на поверхні 
шлункового епітелію. Це може бути підґрунтям для 
призначення ІПП не одночасно з антибіотиком, а 
дещо раніше [7]. Є також дані, що, крім протонової 
помпи парієтальних клітин, ІПП пригнічують ще і 
рефлюксну помпу мікроорганізмів, що надає їм пев-
них додаткових антибактеріальних властивостей [12].

На додачу до цього, в дослідженнях in vitro на куль-
турах клітин раку шлунка та клітин пупкової вени 
було виявлено властивість ІПП пригнічувати про-
дукцію деяких хемокінів, наприклад інтерлейкіну-8, 
який є важливим медіатором запалення [13]. Це дає 
змогу називати ІПП протизапальними агентами на 
клітинному рівні. Якщо розглядати КЗЗ крізь приз-
му концепції континууму гелікобактерної інфекції, 
саме ІПП можуть переривати патогенетичний ланцюг 
«запалення – метаплазія – дисплазія – аденокарци-
нома», тому японські автори описують превентивну 
роль ІПП у канцерогенезі раку стравоходу та обґрун-
товують доцільність їх використання як допоміжних 
протипухлинних засобів [10].

За умов стравоходу Баррета, який теж є передрако-
вим станом, застосування низьких доз омепразолу раз 
на день ефективно нормалізувало внутрішньостраво-
хідний рН у більшості пацієнтів незалежно від довжи-
ни метаплазованої ділянки стравоходу [16].

У пацієнтів із гелікобактер-негативними виразками 
шлунка та ДПК стратегією вибору є монотерапія 
ІПП у стандартних (для виразок ДПК) та подвійних 
(для виразок шлунка) дозах. За умов задовільно-
го комплайєнсу та застосування ІПП практично всі 
неускладнені виразки ДПК повинні рубцюватися за 
4 тижні, а 90-95% неускладнених виразок шлунка – за 
8-12 тижнів. У випадках відсутності рубцювання слід 
більш ретельно шукати атипові причини виразок та 
розглядати можливість хірургічного лікування.
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Ще одним показанням для застосування ІПП є 
гастропатії, асоційовані з застосуванням нестероїд-
них протизапальних препаратів. Сукупність місцевих 
та системних ефектів НПЗП призводить до зниження 
секреції слизу та бікарбонатів, що формують природний 
захисний бар’єр слизової оболонки шлунка, а також до 
погіршення кровоплину та регенерації клітин. За умов 
супутньої персистенції H. рylori до цих ульцерогенних 
факторів приєднується безпосередній вплив бактерій 
(колонізація та виділення цитотоксинів, ліпополісаха-
ридів, ензимів) і запуск опосередкованого цитокінами 
запального каскаду за участю нейтрофілів та лімфо-
цитів. Для профілактики НПЗП-гастропатій призна-
чають ІПП у стандартних дозах. Ефективність такого 
підходу підтверджено значною кількістю рандомізова-
них клінічних досліджень (ASTRONAUT, OMNIUM, 
MELISSA, SELECT, CLASS, VIGOR, IMPROVE, 
PAIN, FORCE, FAMOUS, MEDAL, SUSSES) [1]. 
Препаратом вибору з групи ІПП може бути омепразол, 
який має виражену гастропротекторну дію, а застосу-
вання кларитроміцину у схемі ерадикаційної терапії 
сприяє підвищенню вмісту омепразолу в плазмі крові та 
подовженню тривалості його дії. Тому Маастрихтський 
консенсус-4 (2010) пропонує стратегію «test and treat» 
(«тестуй та лікуй») для всіх пацієнтів, у яких планується 
тривалий прийом НПЗП (в тому числі коксибів).

Важливо, що НПЗП-гастропатії виникають не тіль-
ки під час тривалого застосування НПЗП з метою зне-
болення чи ліквідації запалення при хворобах опор но-
рухового апарату. Навіть вживання аспірину в низьких 
дозах, що рекомендовано більшості кардіологічних 
хворих, може викликати ураження слизової оболонки 
шлунка. Для таких пацієнтів розробляються комбіно-
вані препарати (таблетки в плівковій оболонці), що 
містять 40 мг омепразолу негайного вивільнення та 
81-325 мг аспірину сповільненого вивільнення [15]. 
Такі препарати можуть стати основою антитромбоци-
тарної терапії майбутнього для пацієнтів із хворобами 
серцево-судинної системи, замінивши собою аспірин 
у кишковорозчинній оболонці та аспірин з гідрокси-
дом магнію.

Натепер в Україні зареєстрована значна кількість 
препаратів омепразолу (таблиця). Крім капсульних 
форм, наявний також ліофілізат для розчину для 

ін’єкцій (Омепразол-вокате, «Анфарм Хеллас С.А.», 
для «Вокате С.А.», Греція). Основною сферою для 
застосування парентеральних форм ІПП є комплек-
сна гемостатична терапія гострих шлункових та дуо-
денальних кровотеч, за умов яких швидке досягнення 
та збереження внутрішньошлункового рН на рівні 6,0 
є абсолютно необхідною умовою для ліквідації загро-
зи лізису тромбу шляхом усунення впливу соляної 
кислоти та пепсину. Парентеральні форми інгібіторів 
протонової помпи також входять до закордонних про-
токолів передопераційної підготовки (премедикації) з 
метою профілактики кислотно-аспіраційного синдро-
му та стрес-виразок [6].

Є і комбіновані препарати, що містять омепразол та 
прокінетик: Омез Д (10 мг омепразолу + 10 мг домпе-
ридону, «Др. Редді’с Лабораторіс ЛТД», Індія) та Омез 
ДСР (20 мг омепразолу + 30 мг домперидону, «Др. 
Редді’с Лабораторіс ЛТД», Індія), що переважно засто-
совуються у комплексному лікуванні функціональної 
диспепсії. Крім того, омепразол входить до складу 
комбінованих наборів таблеток для ерадикації гелі-
кобактерної інфекції (Пілобакт нео, «Ранбаксі Лаб.», 
Індія) [9].

Таким чином, фармакологічне пригнічення шлункової 
секреції – важливий компонент терапії кислотозалеж-
них захворювань – найбільш ефективно здійснюється 
за умов використання інгібіторів протонової помпи, 
серед яких стабільне місце посідає омепразол, зокре-
ма вітчизняного виробництва. Призначаючи ІПП, слід 
враховувати переваги та недоліки цих препаратів.

І наостанок – одна з рекомендацій M.Z. Katz щодо 
оптимального режиму призначення антисекреторної 
терапії: майте сміливість відмінити ІПП у безсимп-
томних хворих [14].
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Препарат Фірма-виробник
Країна 

виробництва
Дозування (мг)

Приблизна вартість 14 таблеток 
по 20 мг (грн)*

Омепразол-
Астрафарм

Астрафарм Україна 20 8,23

Омепразол-
Дарниця

Дарниця Україна 20 14,68
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Лосепразол PRO.MED.CS. Praha a.s. Чехія 20 48,84
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* Станом на 20.10.14 р. згідно з даними сайту tabletki.ua

Таблиця. Препарати омепразолу в капсулах, зареєстровані в Україні
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Науково-практична конференція 
«Дні гастроентерології в Києві»

20-21 листопада 2014 року

У програмі конференції «Персоніфікована геномна медицина в гастроентерології – погляд у майбутнє» будуть 
висвітлені найновіші погляди на сучасні можливості генетичної та молекулярної діагностики, лікування та 
профілактики патології шлунково-кишкового тракту та внутрішніх органів, розглянуті підходи до персоніфікованої 
медицини.

На секційних засіданнях конференції обговорюватимуться актуальні питання діагностики, лікування та 
профілактики захворювань стравоходу, шлунка, кишечника, гепатобіліарної системи та підшлункової залози.

Усі учасники отримають сертифікати.

Організатори – Українське товариство терапевтів, кафедра внутрішньої медицини № 1 Національного медич-
ного університету імені О.О. Богомольця.

З питань участі у конференції звертайтеся до оргкомітету
Е-mаil: ukr_tov_ther@mail.ru
Тел.: + 38 (066) 784-23-60.
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Науково-практична конференція з міжнародною участю

«Ендокринна патологія у віковому аспекті»
27-28 листопада 2014 року, м. Харків

Пріоритетні програмні питання:
• вплив вікового фактору на формування та характер перебігу ендокринної патології;
• сучасні підходи до діагностики, лікування та реабілітації хворих із ендокринною патологією дитячого, підліткового, репро-

дуктивного та літнього віку;
• удосконалення медичної допомоги населенню з ендокринною патологією з урахуванням вікових особливостей структури 

та перебігу ендокринопатій.

Місце проведення конференції:
Харківський національний медичний університет (пр. Леніна, 4, корпус «Б»). Проїзд: ст. метро «Університет», «Держпром», «Наукова».

Контактні телефони оргкомітету: 
(057) 700-45-39, тел./факс: (057) 700-45-38.
Моб. тел.: +38-067-576-20-04, +38-067-571-86-00 – Козаков Олександр Вікторович, 
моб. тел.: + 38-050-838-13-05 – Ільїна Ірина Михайлівна.

З більш детальною інформацією можна ознайомитися на сайті журналу  
«Рациональная фармакотерапия» (http://rpht.com.ua)
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История фармакологии изобилует случаями, когда 
суперпопулярные некогда лекарства со временем 

безвозвратно уходят в прошлое, сменяясь новыми – более 
современными, эффективными, безопасными. Но есть и 
другие примеры, когда препарат с честью проходит испы-
тание временем, в течение десятилетий оставаясь оди-
наково востребованным и переходя в разряд классиче-
ских. Следует отметить, что существует такое понятие, как 
хорошо изученное медицинское применение (англ. well 
established use), применяемом во всем мире для препара-
тов растительного происхождения, существующих на рынке 
более 10 лет. Оно означает, что в течение этого времени 
в практике применения данного лекарственного средства 
не зафиксировано каких-либо нареканий или сообщений 
о серьезных побочных реакциях и, соответственно, оно не 
нуждается в дополнительных доказательствах эффектив-
ности (в Украине это урегулировано Приказом МЗ Украины 
№ 543 от 25.09.2008 г.).

К таким препаратам, безусловно, можно отнести средство, 
известное всем, у кого когда-либо были проблемы с желчным 
пузырем. Это аллохол – препарат, уже более пятидесяти лет 
помогающий тем, кто страдает дискинезией желчевыво-
дящих путей, холециститом, холангитом, неосложненным 
холелитиазом, атоническими запорами. Применяется он и 
для симптоматического лечения при хронических гепати-
тах, постхолецистэктомическом синдроме (после удаления 
желчного пузыря), на начальных стадиях цирроза печени. 
Хорошо изученная медицинская практика применения алло-
хола, отлично зарекомендовавшего себя на рынке, – одно из 
ключевых преимуществ препарата, благодаря чему он явля-
ется «фармакологическим долгожителем».

Эффективность и безопасность этого комбинированного 
желчегонного препарата обусловлена тем, что он содер-
жит только натуральные ингредиенты. С каждой таблеткой 
аллохола, покрытой пленочной оболочкой, в организм 
поступает:

• 40 мг порошка чеснока сушеного – вещества, в неболь-
ших количествах усиливающего моторику кишечника, а в 
больших – подавляющего его тонус и перистальтику; угне-
тающего процессы брожения в кишечнике, уменьшая мете-
оризм и стимулируя развитие полезной кишечной флоры;

• 5 мг измельченных листьев крапивы, известной высоким 
содержанием фитонцидов, железа, хлорофилла, витаминов; 

оказывающей желчегонное, кровоостанавливающее, про-
тивовоспалительное действие; стимулирующей процессы 
пищеварения, активизирующей работу почек;

• 80 мг (в пересчете на сухое вещество и количественный 
состав холевой кислоты) сухой желчи, активирующей фер-
менты поджелудочного и кишечного соков, главным образом 
липазу; способствующей эмульгированию жиров и раство-
рению жирных кислот; усиливающей моторику кишечника; 
тормозящей развитие гнилостных процессов в кишечнике;

• 25 мг угля активированного, обеспечивающего энтеро-
сорбирующее, дезинтоксикационное и противодиарейное 
действие.

Таблетки аллохол с 1964 г. производятся компани-
ей «Борщаговский химико-фармацевтический завод». 
Современная технология смешивания сухих компонентов, 
применяющаяся вместо влажной грануляции, исключает 
воздействие влаги и тепла на все ингредиенты препарата 
и обеспечивает высокую сохранность всех компонентов. 
Пленочное суспензионное покрытие стабильнее и одно-
роднее, чем использовавшаяся ранее сахарная оболочка, а 
также делает препарат безопасным для страдающих сахар-
ным диабетом.

Аллохол представляет собой желчегонный препарат, дей-
ствующий как:

• холеретик – усиливает продукцию желчи печенью, спо-
собствует равномерности этого процесса в течение суток;

• и холекинетик – стимулирует сокращение желчного 
пузыря, ускоряет эвакуацию желчи в двенадцатиперстную 
кишку, предотвращает ее застой.

Благодаря нормализации процесса желчеобразования 
аллохол способствует восстановлению работы печени, улуч-
шению проникновения воды и электролитов из крови в 
образующуюся желчь. Ускорение течения желчи по вну-
трипеченочным протокам и желчевыводящим путям служит 
профилактикой распространения воспалительных процес-
сов, снижает их интенсивность. Относительно высокая 
скорость движения желчи значительно снижает вероятность 
образования желчных камней.

Стимуляция желчевыделения способствует усилению 
секреторной активности поджелудочной железы и желуд-
ка, выработке большего количества панкреатического сока 
с пищеварительными ферментами. В итоге пища лучше 
усваивается, уменьшается гниение и брожение в кишечни-
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ке, исчезает вздутие живота, запоры. Очень важно и то, что 
нормализация желчеотделения оказывает спазмолитиче-
ское действие, снимая болевые ощущения. Прием аллохола 
уже через неделю позволяет уменьшить такие клинические 
симптомы заболеваний печени и желчного пузыря, как боль 
в правом подреберье и нарушенное пищеварение.

Основой медикаментозного лечения хронических холе-
циститов является противовоспалительная терапия. Для 
подавления инфекции в желчных путях широко использу-
ются антибиотики. При выраженном болевом синдроме с 
целью уменьшения спазма показано применение спазмо-
литиков. При интенсивных болях в правом подреберье, 
тошноте и повторной рвоте назначают периферические 
М-холинолитики, они оказывают противорвотное действие, 
уменьшают секрецию поджелудочной железы, кислото- и 
ферментообразование в желудке. Назначение желчегон-
ных средств требует дифференцированного подхода в 
зависимости от наличия воспаления и типа дисфункции. 
Они показаны только после стихания воспалительного про-
цесса (И.Д. Лоранская с соавт., 2006). Необходимо помнить, 
что специ фика действия аллохола делает его категорически 
противопоказанным при приступе острого холецистита. 
В  первые сутки после приступа больному следует при-
держиваться полного голодания, затем постепенно пере-
ходить на питание слизистыми супами и бульонами. После 
3-5  суток соблюдения жесткой диеты пациент может воз-
вращаться к обычному приему пищи и начинать применять 
препарат (О.Я. Бабак, 2014).

Интересно отметить, что в терапии хронических беска-
менных холециститов все большее значение приобретает 
фитотерапия, которая позволяет пролонгировать лечебный 
эффект медикаментозных препаратов. В этом аспекте 
лекарственные растения делят на две группы – холерети-
ки и холекинетики, – хотя многие из них обладают и тем 
и другим действием. Так, в проведенных совсем недавно 
исследованиях изучали противовоспалительные и обе-
зболивающие эффекты горечавки крупнолистной (Gentiana 
macrophylla) при воспалительных заболеваниях желудочно-
кишечного тракта, в том числе холециститах (N. Jia et al., 
2012), и возможность применения растений рода Corydalis 
при лечении гепатита, гастрита, холецистита (W.Q. Shang et 
al., 2014). Эта тенденция подтверждает актуальность приме-
нения при патологиях желчевыводящих путей комбиниро-
ванного препарат аллохол, содержащего два растительных 
компонента и обладающего как холеретическим, так и 
холекинетическим действием.

Вовремя начатый курс лечения (при появлении таких 
симптомов, как горечь во рту, тошнота и т.  д.), позволяет 
предотвратить приступ острого холецистита. В этом случае 
аллохол принимают по 2 таблетки 3-4 раза в сутки в тече-
ние 1-2 месяцев.

Препарат применяют также в схеме заместительной 
терапии при панкреатитах – для улучшения расщепления 
и эмульгирования жиров, поступивших с пищей, устра-
нения повышенного газообразования, торможения про-
цессов гниения в кишечнике. Аллохол принимают в дозе 
2 таблетки от одного до трех раз в сутки, в течение месяца. 
Количество приемов в сутки зависит от тяжести течения 
панкреатита и переносимости препарата пациентом.

Пациентам необходимо помнить, что аллохол всегда 
следует принимать после еды. Это обусловлено тем, что 
препарат усиливает выделение желудочного сока, и если в 
желудке не будет пищевого содержимого, то соляная кис-

лота начнет повреждать слизистую, что может привести к 
язвенной болезни. При этом достаточно съесть небольшое 
количество пищи (например, яблоко, банан или бутер-
брод) и не обязательно придерживаться графика трех- или 
четырехразового питания с непременной сменой блюд. 
Интервал между повторными курсами должен составлять 
не менее трех месяцев. Длительность курса применения 
аллохола для детей – такая же, как и для взрослых, то есть 
лечение хронического процесса в стадии ремиссии требует 
приема таблеток в течение 3-4 недель, а терапия обо-
стрения заболевания длится от 1 до 2 месяцев. Дозировка 
лекарства определяется в зависимости от возраста ребенка 
[8].

Применение препарата в период беременности и корм-
ления грудью возможно после консультации врача, кото-
рый определит соотношение пользы и риска.

Пациентам, принимающим аллохол, следует воздержи-
ваться от приема алкоголя, поскольку последний может 
привести к спазму сфинктеров желчевыводящих путей и 
невозможности нормального выделения и оттока выраба-
тывающейся в довольно большом объеме желчи. При этом 
возникают сильные боли в области правого подреберья.

Аллохол редко вызывает побочные реакции, к которым 
можно отнести понос, диспепсию (отрыжку, изжогу, вздутие 
живота и т.д.) и аллергические реакции.

Прием препарата противопоказан, в частности, при:
• непереносимости его компонентов (включая аллергиче-

ские реакции на них в анамнезе);
• остром гепатите;
• острой и подострой дистрофии печени;
• обтурационной желтухе;
• калькулезном холецистите;
• желчнокаменной болезни, если размеры камней, по дан-

ным ультразвукового исследования, превышают 10 мм.
Совместное применение аллохола с антибиотиками и 

антисептиками способствует более эффективному воздей-
ствию на инфекционно-воспалительный процесс в желч-
ных путях. В сочетании со слабительными препаратами 
он способствует устранению привычных запоров. Прием 
жирорастворимых витаминов на фоне терапии аллохолом 
приводит к улучшению их всасывания.

Эффективность и безопасность аллохола, проверенные 
временем, позволяют утверждать, что «долгожительство» 
этого препарата будет успешно продолжаться.
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СОБЫТИЯ

Ежегодные конгрессы Европейского респира-
торного общества (ERS) всегда привлекают вни-
мание специалистов в области респираторной 
патологии. В этом году 24-й Интернациональный 
Конгресс ERS проходил 6-10 сентября в 
Мюнхене, и был признан одним из лучших, т. к. 
в нем приняли участие 24 тысячи делегатов. 
В приветствии президент ERS Peter Barnes и 
глава Конгресса Oliver Eickelberg отметили, что 
Мюнхен достоин быть местом проведения таких 
встреч. В этом третьем по населению городе 
Германии (1,47 млн жителей), столице Баварии, 
известном своей историей, культурными цен-
ностями, замками и музеями, сегодня 6 центров 
здоровья, 2 университета, здесь описал новую 
болезнь А. Alzheimer и открыл хлороформ 
химик J. von Liebig.

Участниками конгресса было направлено более 5187 тезисов, их оценивали 397 экспертов, 
3873 тезисов были представлены в устных презентациях, постерных сессиях и дискуссиях. 
В проведении конгресса участвовали 168 спонсоров. Значительную предварительную работу 
проводил оргкомитет по образовательным программам, глава которого, Anita Simonds, отмети-
ла, что за прошедший год было организовано 20 последипломных курсов, проведено 13 встреч 
экспертов, 6 утренних семинаров и ряд других сессий для врачей и пациентов. Программа 
Конгресса охватывала различные отрасли диагностики и врачевания – от педиатрии до анесте-
зиологии, онкологии, торакальной хирургии, включала симпозиумы, круглые столы, заседания 
экспертных групп и другие формы научного общения, длившиеся от 8:30 до 19:00.

Гордостью этого конгресса было пред-
ставление новой программы и глобальной 
инициативы, стартовавшей в Мюнхене, – 
«Здоровые легкие для жизни» (Healthy 
Lungs for Life). Цель программы – популяри-
зация знаний о здоровой атмосфере, защи-
те легких от никотинового смога, поллютан-
тов, токсичных газов. Примечательно, что в 
эту программу вовлечены дети и подрост-
ки (в рекреационной программе Mini-Munich 
задействовано порядка 2000 детей), которые 
принимают участие в распространении идей 
здорового образа жизни, участвуют в спиро-
метрических исследованиях, тематических 
встречах на площадях города, популяриза-
ции Всемирного дня спирометрии (эта группа 
детей была представлена делегатам на цере-
монии открытия Конгресса).

По-прежнему актуальны научные разработки, посвященные как детализации клинических 
аспектов бронхиальной астмы, так и углублению понимания молекулярных механизмов воспа-
ления при этом заболевании. Исследования китайских авторов показали, что сочетание ринита 
и астмы (у 40-80% пациентов), причем преимущественно неаллергического ринита (который 
составляет одну треть от всех случаев ринита), увеличивает на 50% риск госпитализации для 
пациентов с астмой. Более детальное обследование пациентов с неаллергическим ринитом для 
выявления критериев обострения астмы (метахолиновый тест, определение выраженности 
эозинофилии мокроты [более 3%], гистаминовый тест, назальный лаваж), позволяет считать, что 
локальное назальное воспаление при астме есть всегда, даже без ринита. Тем не менее, неаллер-
гический ринит трактуют как системное, а не местное воспаление.

Разработка компактных диагностических приборов для оценки состава выдыхаемого возду-
ха позволяет уточнять критерии и выявлять маркеры воспаления – через оценку уровня СО 
или фракции оксида азота в выдыхаемом воздухе, что расширяет изучаемые нами в 80-е годы 
параметры оценки конденсата выдыхаемого воздуха.
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В новых рекомендациях ERS 2014 года различают 3 типа течения тяжелой астмы:
• нелеченная;
• трудно контролируемая;
• рефрактерная к фармакотерапии.
Уточнение фенотипов астмы предполагает наличие Th2-like (эозинофильного) и Th2-non-like 

фенотипов. Они могут реализоваться и в 5 фенотипах тяжелой астмы:
• астма у детей при атопии;
• астма взрослых с эозинофилией;
• астма при ожирении;
• астма при гиперчувствительности бронхов;
• нейтрофильный тип астмы.
Сочетание астмы и ожирения вносит дополнительные факторы риска: у больных часто наблю-

дается рефлюксная болезнь, ночное апное, коморбидные состояния с сердечно-сосудистой пато-
логией. При ожирении β2-агонисты короткого действия усиливают резистентность к терапии.

Остается трудным для диагностики и оценки патогенетической значимости поражение мел-
ких дыхательных путей при астме. При этом следует учитывать, что только половина дозы 
ингаляционных глюкокортикостероидов (иГКС) может распределяться в мелких дыхательных 
путях. С этой точки зрения предпочтение следует отдавать циклезониду, который активнее 
флутиказона проникает в легкие, чаще уменьшает эозинофилию, реже вызывает побочные 
реакции, снижает потребность в оральных ГКС при тяжелой астме.

Становится доступным для диагностики генетический полиморфизм лейкотриенов. Попытки 
непосредственного влияния на нарушенные точечные молекулярные мишени базируются на 
применении дифференцированной антилейкотриеновой терапии. Однако ситуация еще оста-
ется неопределенной («Где мы сейчас находимся с терапией монтелукастом у детей?»), так как 
ответ на эти вмешательства остается очень вариабельными (при оценке результатов АСТ- и 
метахолинового тестов, уровня эозинофилии, генотипа и других маркеров воспаления).

Изучение вовлечения в патологический процесс отдельных структур легких продолжает 
раскрывать новые молекулярные механизмы системных воспалительных реакций. Становится 
понятной важная роль эпителиальных функций. Эпителий бронхов характеризуется тремя 
барьерными функциями:

• физической;
• химической;
• иммунной.
При исследовании взаимодействия культур эпителиальных клеток (полученных при брон-

хоскопии у больных тяжелой астмой) с аллергенами у всех пациентов выявляли альтерацию 
барьерных функций. Это проявлялось повышением чувствительности к экзогенным факторам, 
вирусам; нарушением процессов апоптоза; большей обсемененностью вирусами; меньшим чис-
лом рецепторов. Все это подтверждает непосредственную регуляторную роль эпителия с воз-
можностью прямой активации в нем синтеза цитокинов при астме и при риносинуситах.

Прогнозы относительно роста частоты хронических обструктивных болезней легких (ХОБЛ) 
остаются неутешительными. Связь с курением подтверждает максимальная распростра-
ненность ХОБЛ среди курящих после 40 лет – до 60-80% (количество курящих особенно 
велико в Северной Африке и в Китае; смертность среди них высока и продолжает расти). 
К этиологическим факторам ХОБЛ среди некурящих добавлено действие кухонного газа в 
помещениях без вентиляции. Главными целями лечения становятся подавление симптомов и 
редукция риска обострений. Именно оценка частоты обострений рассматривается как ключ к 
пониманию глубинных скрытых механизмов системного хронического воспаления.

Базисная фармакотерапия ХОБЛ включает антагонисты мускариновых рецепторов как 
короткого (short-acting muscarinic antagonist, SAMA – ипратропиум бромид), так и пролонги-
рованного действия (long-acting muscarinic antagonist, LAMA – тиотропиум бромид). Возможно 
применение β2-агонистов короткого (short-acting beta2-agonists, SABA – сальбутамол, лево-
сальбутамол) и пролонгированного действия (long-acting beta2-agonists, LAВA – формотерол, 
сальметерол, арформотерол). При тяжелом течении и частых обострениях возможны комби-
нации SABA + SAMA, LABA + LAMA в сочетании с ингибитором фосфодиэстеразы 4-го типа, 
иГКС и макролидами. Вопрос о длительности применения макролидов (азитромицина, клари-
тромицина) при ХОБЛ остается дискуссионным в силу неизбежного развития антибиотикоре-
зистентности, что создает угрозу всему человечеству и от чего предостерегают контролирую-
щие микробную резистентность научные структуры.
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Аналогичные подходы предлагаются и для лечения астмы, с включением холинолитиков 
(ранее менее значимых в протоколах терапии). Однако такая фармакологическая нагрузка на 
пациента, на наш взгляд, вызывает невольное отрицание, поэтому индивидуальный подход с 
оценкой показаний к фармакотерапии должен оставаться главенствующим.

Клиническое разнообразие течения обструктивных болезней позволяет выделить вариант 
сочетания астмы и ХОБЛ, чему было посвящено несколько симпозиумов. Главный драйвер 
(определяющий фактор) развития синдрома, который предлагается обозначать аббреви-
атурой ACOS (Asthma-COPD [chronic obstructive pulmonary disease] Overlap Syndrome – 
перекрывающийся синдром астмы и ХОБЛ) – возраст пациентов. Этот синдром характеризует-
ся тяжелым течением с симптомами хронического бронхита, эмфиземы; частыми обострениями; 
низкой бактериальной колонизацией бронхов; быстрым снижением объема форсированного 
выдоха за 1 с, прогрессирующим тромбоцитозом. Фармакотерапия при ACOS представлена 
всеми группами бронхолитиков и иГКС, но показания должны быть дифференцированы в зави-
симости от степени рисков и наличия симптомов, с обязательным устранением этих факторов 
риска. При сочетании ХОБЛ с дефицитом α1-антитрипсина и повышенной активностью нейтро-
фильной эластазы могут применяться ферментные препараты в аэрозольной форме, особенно 
при муковисцидозе.

Остается сложной диагностика идиопатического фиброзирующего альвеолита, заболевания 
с практически необратимым течением. Среди нових подходов исследуется роль загрязнения 
бронхов микробами стрепто-стафиллококковой группы; обнаружено прогностическое значение 
укороченных хромосомных теломер у таких больных и их родственников.

Одним из наиболее широко представленных научных направлений на конгрессе, обсуждав-
шимся на симпозиумах и иллюстрированным представлением новых препаратов на выставках 
фармакологических фирм, было исследование проблемы легочной артериальной гипертензии. 
Ее генетические варианты (вызываемые мутациями гена BMPR2) остаются хроническими и 
плохо курабельными болезнями. Ряд докладов, статей в предлагаемых журналах по легочной 
артериальной гипертензии представляли четкие алгоритмы диагностики и фармакотерапии. 
Примечательно, что прогресс в лечении этого заболевания базируется на более раннем отказе от 
монотерапии и одновременном применении комбинаций двух-трех препаратов из групп проста-
циклинов, ингибиторов фосфодиэстеразы 5-го типа и антагонистов эндотелиновых рецепторов.

Нами был представлен доклад, посвященный комплексной фармакотерапии легочной гипер-
тензии у больных ХОБЛ, коморбидной с артериальной гипертензией. Показано, что на фоне 
базисной терапии основного заболевания применение амлодипина и рамиприла позволяет нор-
мализовать повышенное давление как в легочной артерии, так и в большом круге кровообра-
щения. Преимуществом терапии рамиприлом было отсутствие обострения кашля, характерное 
для применения других препаратов класса ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента.
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Среди новых организационных решений необходимо отметить роль телемедицины в наблю-
дении за пациентами с хронической респираторной патологией и особенно за больными 
астмой и ХОБЛ. Предлагается комплексный подход, объединяющий обучение пациента и 
врача, с использованием электронного мониторинга, телефонных контактов (дважды в день), 
видео- и мобильной связи, электронной почты, интернета. Такая комплексная информация о 
пациенте будет способствовать своевременной ранней диагностике начинающегося обостре-
ния, коррекции фармакотерапии. Актуальность такого подхода подтверждается тем, что на 
данный момент более 50% взрослых с низкими легочными функциями не знают о наличии у 
себя ХОБЛ и до 90% ХОБЛ-зависимых смертей наблюдаются в странах с низким и средним 
уровнями жизни. Обращается внимание и на респираторную физиотерапию, что подтверж-
дает проект HERMES (Harmonised Education in Respiratory Medicine for European Specialties), 
объединяющий выездные циклы образовательных последипломных программ и тренингов на 
протяжении года.

Одной из основных «изюминок» этого конгресса была выставка аппаратуры для диагнос-
тики и лечения пациентов с патологией дыхательных путей. Не отставали и фармацевти-
ческие компании, которые представляли лекарственные препараты для лечения заболева-

ний дыхательных путей. Экспозиции были 
размещены в двух больших павильонах, на 
краткое ознакомление с ними нам потребо-
вался целый день. В процессе изучения нови-
нок нам удалось общаться с представителя-
ми более чем 100 фирм-участниц. Хотелось 
бы отметить основные новые разработки, 
которые особенно заинтересовали и запо-
мнились при ознакомлении с экспонатами. 
Например, представленный на фото новый 
дыхательный аппарат MS Westfalia, разработ-
чики которого обеспечили максимальное удоб-
ство и функциональность. Данный аппарат для 
искусственной вентиляции легких обеспечи-
вает все возможные дыхательные режимы, 

представленные в аппаратах последних генераций, а также функции неинвазивного монито-
ринга артериального давления, сатурации крови, электрокардиографии с мониторным и диаг-
ностическим режимами; оборудован датчиками для определения температуры тела; к нему 
можно подключать небулайзер. «Изюминкой» аппарата можно считать наличие датчика контр-
оля давления в манжетке интубационной трубки или трахеотомического блока. Также имеются 
датчики для контроля содержания кислорода и углекислого газа. Компактность и многофункци-
ональность данного аппарата, очевидно, может порадовать.

Было представлено много новых ингаляционных систем подачи лекарственных средств, каж-
дая фирма старалась убедить, что именно ее разработки лучше, чем аналоги у конкурентов. Для 
пациентов, забывающих проводить ингаляции, созданы мультимедийные ингаляторы. Их даже 
можно подключать к смартфону, который автоматически напоминает о лечебной процедуре 
и может рекомендовать нужную дозу препарата, которую предварительно назначает доктор, 
сообщая об этом по телефону.

Достаточно широко была представлена бронхоскопическая аппаратура, которая, на наш 
взгляд, может удивить даже очень опытного бронхоскописта: от переносных эндоскопических 
комплексов до многофункциональных эндоскопических операционных стоек. Некоторые про-
изводители проводили мастер-классы на манекенах по эндоскопическим методам диагностики 
и лечения различной патологии дыхательных путей.

Очевидно, что присутствие на таких форумах может способствовать как углублению наших 
теоретических представлений в области респираторной медицины и фармакологии, так и фор-
мированию будущих направлений практического здравоохранения в пульмонологии. Выражаем 
признательность руководству ПАО «Фармак» за помощь в организации нашего присутствия на 
конгрессе.
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Пост-реліз V ювілейного Міжнародного медичного форуму «Інновації в медицині – здоров’я нації» 
Міжнародний медичний форум – знакова подія року для фахівців галузі охорони здоров’я

14-16 жовтня 2014 року у ВЦ «КиївЕкспоПлаза» відбувся V ювілейний Міжнародний медичний форум 
«Інновації в медицині – здоров’я нації» – масштабний захід галузі охорони здоров’я, який щороку об’єднує 
потужну міждисциплінарну науково-практичну програму Міжнародного медичного конгресу, найбільші на те-
ренах України спеціалізовані виставки – Міжнародну виставку охорону здоров’я MEDICAEXPO та Міжна-
родну фармацевтичну виставку PHARMAEXPO. 

Колосальний інтерес з боку відвідувачів – 10 252 зареєстрованих вітчизняних та закордонних спеціалістів 
медичної науки та практики, високий попит на експозиційні частини Форуму – 350 компаній, широка географія 
учасників виставок та міжнародних спікерів – 21 країна світу, затребуваність науково-практичної та ділової 
програм підтвердили вагомість і значущість Міжнародного медичного форуму та вивели його в ТОП подій для 
лікарів, науковців, інвесторів, виробників, представників та дистриб’юторів медичного і лабораторного облад-
нання, інструментарію, повного спектру товарів медичного призначення, фармацевтичної продукції, одне 
слово, всіх причетних до медичної практики та науки. 

Високий та професійний рівень Форуму дав змогу відвідувачам підвищити кваліфікацію, обмінятися досві-
дом, представити свої здобутки, відкриття та досягнення, інноваційні методи профілактики, діагностики та 
лікування, які вже найближчим часом будуть впроваджуватися в практику охорони здоров’я України, пере-
йняти міжнародний досвід, налагодити партнерські стосунки, підписати угоди міжнародного рівня, науково-
освітні угоди. 

Вперше Форум відбувся за підтримки Президента України Петра Порошенка та під патронатом Комі-
тету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я. 

Офіційна підтримка Форуму – Кабінет Міністрів України, Міністерство охорони здоров’я України, Дер-
жавна служба України з лікарських засобів, Київська міська державна адміністрація.

Організатори – Національна академія медичних наук України, Компанія LMT.
Проведенню Форуму сприяли 140 медичних асоціацій, 15 вищих медичних навчальних закладів, 3 ака-

демії післядипломної освіти. Інформаційну підтримку Форуму надали 180 спеціалізованих видань України, 
СНД та зарубіжжя, 400 спеціалізованих Інтернет-ресурсів.

Привітальне слово Президента України Петра Порошенка зачитала його радник – Заслужений лікар Укра-
їни Ольга Богомолець. Президент у своєму зверненні підкреслив, що «участь у заході закордонних і вітчиз-
няних спеціалістів дасть змогу фахівцям охорони здоров’я підвищити свою професійну кваліфікацію, отримати 
сучасні знання і перейняти передовий досвід стосовно новітніх методів та засобів лікування».

Головний консультант секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я України 
Світлана Зброжек представила привітальне слово Голови профільного Комітету ВРУ Тетяни Бахтеєвої. За 
словами Тетяни Бахтеєвої, проведення цьогорічного Форуму спрямовано на організацію платформи для діа-
логу між владою та фахівцями галузі охорони здоров’я, об’єднання зусиль лікарів, науковців, виробників лікар-
ських засобів та всіх причетних до медичної спільноти задля розвитку медицини та покращення якості надан-
ня медичних послуг в Україні.

У церемонії офіційного відкриття взяв участь в.о. Міністра охорони здоров’я Василь Лазоришинець. Очіль-
ник МОЗ України зауважив, що Форум багато років поспіль дає змогу фахівцям вдосконалювати свої теоре-
тичні та практичні знання, успішно представити свої здобутки, саме завдяки таким заходам відбувається тісне 
спілкування між виробниками та практиками, впроваджуються сучасні наукові розробки, а для бізнесу це час, 
коли треба рухатися назустріч науці та об’єднувати свої винаходи та потенціал, щоб разом сприяти розвитку 
охорони здоров’я в Україні. 

Голова Державної служби України з лікарських засобів Михайло Пасічник у рамках свого виступу назвав 
Форум «знаменною подією, яка щороку включає в себе проведення багатьох конференцій, сприяє постійному 
обміну думок та дає поштовх до удосконалення галузі охорони здоров’я». 

Перший віце-президент Національної академії медичних наук України Юрій Кундієв привітав присутніх з 
відкриттям Форуму, який, за його словами, сприяє піднесенню рівня медичної допомоги завдяки спільній праці 
науковців, лікарів державних установ академії та іноземних колег.

Також у церемонії офіційного відкриття взяли участь Заступник Міністра охорони здоров’я України Наталія 
Лісневська, Перший заступник Голови Державного агентства України з туризму та курортів Валентина Гор-
дієнко, заступник голови місії Посольства Угорщини в Україні Ласло Пап, експерт Відділу сприяння торгівлі 

РАЦИОНАЛЬНАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ № 4 (33) 2014    33

СОБЫТИЯ

RFT_4(33).indb   33 07.11.2014   14:44:47



та інвестиціям посольства Польщі в Україні Бартош Фурман, директори державних установ НАМН України, 
керівники профільних установ МОЗ України, ректори вищих медичних навчальних закладів та закладів після-
дипломної освіти, Президенти профільних асоціацій, представники благодійних фондів, власники вітчизня-
них та закордонних медичних та фармацевтичних компаній.

Відкрити Міжнародну виставку медичного туризму SPA&Wellness – Healthcare Travel Expo, яка про-
ходила паралельно з Форумом, прибули Надзвичайні і Повноважні посли Республіки Болгарія, Республіки 
Корея, Республіки Куба, Малайзії, Угорщини, представники торгових відділів та економічних місій інших по-
сольств.

Три дні інтенсивного навчання

Науково-практична програма Форуму базувалася на ІІІ МІЖНАРОДНОМУ МЕДИЧНОМУ КОНГРЕСІ 
«Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України», який вне-
сено до «Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів і науково-практичних конференцій, що проводити-
муться у 2014 році, затверджений МОЗ та НАМН України». 

Унікальний міждисциплінарний формат Конгресу представив актуальну науково-практичну програму, до 
якої увійшов комплекс заходів – 55 симпозіумів, конференцій, круглих столів, семінарів, лекцій, 30 майстер-
класів, 5 практичних шкіл. Експертами виступили 670 провідних українських та зарубіжних доповідачів з 
України, США, Польщі, Росії та Білорусії. 

Співорганізаторами заходів стали 22 установи НАМН України, профільні заклади МОЗ України (Національ-
ний інститут раку, Державний клінічний науково-практичний центр телемедицини та ін.), українські та зарубіж-
ні медичні та фармацевтичні організації (Асоціація радіологів України, Українська асоціація фахівців ультра-
звукової діагностики, Асоціація кардіологів України, Асоціація серцево-судинних хірургів України, Асоціація 
працівників медицини невідкладних станів і медицини катастроф, Асоціація ортопедів-травматологів України, 
Всепольське об’єднання приватних лікарень та ін.), вищі медичні навчальні заклади (НМУ ім. О.О. Богомольця, 
НТУУ «КПІ» та ін.); заклади післядипломної освіти (НМАПО ім. П.Л. Шупика, ХМАПО, ЗМАПО). 

Традиційно професійний майданчик консолідував головних лікарів приватних і державних медичних за-
кладів України, які взяли участь у численних науково-практичних заходах Конгресу. З великим успіхом про-
йшла третя за рахунком практична конференція «Приватна медицина: реалії практики». Власники при-
ватних медичних закладів, менеджери охорони здоров’я з таких широковідомих клінік та медичних центрів, 
як, наприклад, EUROLAB, Діла, Добробут, Мати і дитина, МЕДЛАЙФ-БІО, Сінево, Оксфорд Медікал, Шарі-
тель та десятки інших, отримали ефективні поради побудови вдалих бізнес-моделей від практиків приватно-
го сектору медицини. 

У рамках спеціальної програми «Організація та управління охороною здоров’я» головні позаштатні 
спеціалісти МОЗ України провели виїзні засідання. 

Традиційно великою популярністю користувалися Дні лабораторної медицини. Тільки один цей напрямок 
за три дні роботи Форуму зібрав понад 1600 фахівців. У рамках Конгресу флагмани лабораторної медицини 
з Національної медичної академії післядипломної освіти України ім. П.Л. Шупика, Всеукраїнської Асо-
ціації клінічної хімії та лабораторної медицини, на чолі з Ганною Луньовою провели науково-практичну 
конференцію з міжнародною участю «Сьогодення та майбутнє лабораторної медицини». 

Українська лабораторна школа, основними організаторами якої є НАМН України, Лабораторна та ме-
трологічна служби НАМН України, ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені М.Д. Стражеска НАМН України», 
викликала значний інтерес у відвідувачів і згуртувала навколо себе численну аудиторію фахівців лаборатор-
ної медицини. 

Одним із центральних напрямків роботи Конгресу стала спеціальна програма «Медицина невідкладних 
станів». Вперше кафедра медицини невідкладних станів і кафедра медицини катастроф НМАПО ім. П.Л. Шу-
пика разом із Українським науково-практичним центром екстреної медичної допомоги і медицини катастроф 
та Асоціацією працівників медицини невідкладних станів і медицини катастроф провели симпозіум «Меди-
цина невідкладних станів і медицина катастроф: актуальні питання». Світовий досвід спеціалісти пере-
йняли під час майстер-класів Школи екстреної медичної допомоги від авторитетних експертів сфери з 
профільних асоціацій та вишів, які працювали у надзвичайних ситуаціях та в зонах бойових дій. Для набли-
ження до реальних умов використовувалися сучасні манекени та симулятори.

З новинками діагностичного обладнання можна було ознайомитися на стендах провідних компаній та у 
рамках спеціальної програми «Медична радіологія». 10 унікальних заходів цього напрямку дали змогу 
знайомитися з останніми методиками діагностики різноманітних захворювань та максимально розширити 
теоретичні навички. 

Зокрема, Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України провів конференцію «Акту-
альні проблеми ядерної медицини та променевої діагностики», приурочену 15-ччю своєї діяльності. 

У рамках Школи ультразвукової та функціональної діагностики спеціалісти отримали консультації, по-
ради фахівців та взяли участь у тестуванні сучасної діагностичної техніки та новітнього обладнання.

Ініціатором проведення спеціальної програми «Онкологія» стали провідні вітчизняні онкологи з Націо-
нального інституту раку. На професійному майданчику, у рамках науково-практичних заходів фахівці обго-
ворювали інноваційні технології променевих методів дослідження в онкології та сучасні підходи до 
діагностики та лікуванні злоякісних пухлин. 

Напрямок «Кардіологія» в цьому році розширився. Відомі та визнані вітчизняні кардіологи радо предста-
вили широкому загалу свої відкриття у рамках Української кардіологічної школи імені М.Д. Стражеска 
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«Проблеми коморбідності в кардіології» та конференції, присвяченої новітнім технологіям у діагностиці 
та лікуванню пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями, організованої Національним інститутом 
серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України.

Українська школа медсестринства знову зібрала повні зали спеціалістів сестринської справи, які у рам-
ках низки майстер-класів отримали кваліфіковані поради експертів по догляду за пацієнтами.

Серед інших тематичних напрямків Конгресу: терапія, алергологія, анестезіологія, гастроентерологія, гері-
атрія, ендокринологія, ендоскопія, імунологія, інфекційні та неінфекційні хвороби, неврологія, нефрологія, 
урологія, пульмонологія, функціональна діагностика, фізіотерапія та реабілітація, сімейна медицина, хірургія 
та нейрохірургія, ортопедія та травматологія, гематологія та трансфузіологія, педіатрія, акушерство та гінеко-
логія, епідеміологія, вірусологія, біомедична інженерія, дерматовенерологія та ін.

Інноваційні технології в медицині на перетині науки, техніки і бізнесу

Передові медичні технології – один із ключових факторів ефективності системи охорони здоров’я. Це сьо-
годні ще раз підтвердили учасники найбільшої в Україні Міжнародної виставки охорони здоров'я 
MEDICAEXPO та Міжнародної фармацевтичної виставки PHARMAEXPO. Комплексний підхід в організації 
медичного Форуму дає змогу цілісно об’єднати здобутки та зусилля науки та бізнесу задля удосконалення 
профілактики, діагностики та лікування захворювань XXІ століття, сприяти підвищенню рівня оснащення віт-
чизняних лікувальних та профілактичних установ, що згодом впливає на поліпшення якості медичного об-
слуговування. 

Користуючись численними можливостями Форуму в експозиційній частині було представлено 400 торго-
вих марок, 350 учасників з України, США, Польщі, Чехії, Німеччини, Росії, Франції, Швейцарії, Італії, 
Китаю та інших країн, ставши експонентами, змогли окреслити перспективи розвитку галузі на наступний 
рік та укласти взаємовигідні контракти.

Генеральний партнер виставки: Toshiba Corporation.
Партнери: UMT+, Мед Ексім, ПОЛІПРОМСИНТЕЗ, INTERO, Протек Солюшенз Україна, ХІМЛАБОРРЕ-

АКТИВ, ALT Україна, ЕМСІMED, Аmed, Експерт, СІНЕВО Україна, УКР ДІАГНОСТИКА. 
Компанія UMT+ – провідний постачальник медичного обладнання в Україні і генеральний дистриб'ютор 

Toshiba, ознайомила з останніми новинками та провела майстер-клас з демонстрацією можливостей пред-
ставлених апаратів від світових лідерів: Toshiba, Hologic, Accuray, Mediso, Intermedical, ELEKTA.

Компанія Мед Ексім, яка в Україні представляє низку компаній зі світовим ім’ям: Esaote, Medispeс, 
Asclepion Laser Technologies, BeamMed, СIVCO презентувала комплексні рішення по оснащенню профе-
сійним обладнанням медичних закладів різного профілю. 

На стенді Компанії Протек Солюшенз Україна спеціалісти змогли ознайомитися з комплексними рішен-
нями забезпечення лабораторним обладнанням, обладнанням для ультразвукової діагностики, медичними 
ліжками, витратними матеріалами та реагентами.

Постійний учасник заходу – Компанія ХІМЛАБОРРЕАКТИВ представила весь необхідний асортимент про-
дукції для медичних лабораторій. 

Біохімічні аналізатори та реагенти, гематологічні аналізатори та реагенти, аналізатори газів та електролітів 
крові, тест-смужки, імуноферментні аналізатори, портативні ультразвукові сканери, програмне забезпечення 
для УЗ сканерів, дозатори і багато іншого продемонстрували та надали консультації експерти із загальнові-
домої Компанії Інтермедика.

Серед нових учасників Форуму: НОВА МЕДИЧНА ГРУПА, Інвасервіс, Прем'єр-Дентал, Юнітранс-ЮА, 
Алві-Лайн, ВСМ Україна, ВКФ Cтоматолог-Ж, Медгарант, IMG (Integrated Medical Group), ЛІДОМЕД БІО, 
TAKEDA, МЕДКОСВІСС, Ай.Сі.Єф Україна, БЕМЕР УКРАЇНА, Amoena Medizin-Orthopadie-Technik GmbH, ОСД 
Східна Європа, АФС Медицинтехнік, КАРДІОКОМ (RCLIN) та багато інших. 

Постійні учасники Форуму: МОДЕМ 1, ЛАБІКС, Медіст, Вектор-Бест-Україна, Медігран, УКРТЕЛЕМЕД, 
Авіс-Мед, НВО Практика, ДІАМЕБ, Медімекс-Україна, Віола-Медтехніка, НВЛ Гранум, БТЛ-Україна, Медтехніка-
Дент, BIO-RAD, Рош Діагностікс, Терра-Мед, НВФ Сіместа-Ваал, БМТ УА, АВАНТІС-ЛК, ЛАБВІТА, ТехМедКон-
тракт, ХЕМА, Біо Тест Мед, Теспро, МК Квертімед-Україна, Київське виробниче об’єднання «Медапаратура» 
(КВОМА), БіоЛайн Україна, ОНІКО, Профімед-Сервіс, ВОЛЕС, Група компаній «Сканер», МЕДІКОМ-Україна, 
Компанія «Медрам», Мібе Україна (Дермафарм), Здраво, Натурлайф, Українська академія біологічної меди-
цини, фармацевтична фабрика «Здоров’я» та сотні інших. 

У рамках Виставок MEDICAEXPO і PHARMAEXPO успішно реалізувався діловий пакет пропозицій – 
BusinessPoint та Buyers program. Учасники та відвідувачі провели заплановані бізнес-зустрічі, на яких змо-
гли домовитися про закупівлю, постачання обладнання чи інших товарів, обговорили майбутні спільні про-
екти. 

Медичний туризм стирає кордони для пацієнтів 

Одночасно з Форумом відбулася ІІІ Міжнародна виставка медичного туризму, SPA&Wellness – 
Healthcare Travel Expo, орієнтована на практику надання високоякісних медичних послуг на території Укра-
їни та за її межами. Участь у заході взяли 96 учасників. У рамках виставки були представлені національні 
експозиції Польщі, Туреччини, Угорщини, а також провідні клініки, медичні та реабілітаційні центри, санатор-
но-курортні заклади, SPA&Wellness курорти Австрії, Ізраїлю, Іспанії, Литви, Малайзії, Словаччини, Слове-
нії, України, Фінляндії, Таїланду.
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Виставка пройшла за підтримки Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, 
спорту і туризму, МОЗ України, Державного агентства України з туризму та курортів, НАМН України. 

За сприяння – Інформаційного бюро «Угорський туризм», Польської Туристичної Організації, Пред-
ставництва CzechTourism в Україні, Посольства Малайзії в Україні, Торгового відділу Посольства Ав-
стрії – ADVANTAGE AUSTRIA, Торгово-промислової палати Куби, Посольства Словацької Республіки в 
Україні.

Міжнародні партнери: Turkel Fair Organization Inc, Atlas Business Service Ltd, Intersana.
Залучаючи все більше зацікавлених людей у новому напрямі – медичному туризмі, за словами постійних 

відвідувачів, виставка в цьому році розширилася і консолідувала фахівців медичного туризму, індустрії охо-
рони здоров’я, керівників профільних відомств, представників посольств, місцевих, регіональних та міжна-
родних асоціацій та організацій, представників міжнародних клінік, реабілітаційних центрів, SPA&Wellness 
курортів. 

Вперше відбувся захід щодо українсько-польської співпраці та реалізації програми «Пацієнт без кордо-
нів» – круглий стіл «Польсько-українське співробітництво у сфері медичного туризму: перспективи та 
ризики», участь у якому взяли фахівці Всепольського об’єднання приватних лікарень, представники по-
сольства Польщі в Україні та ін. У рамках цього заходу обговорювався візовий режим для українських 
пацієнтів. Серед широкого кола тем живих дискусій – проблематика співробітництва з українськими партне-
рами в контексті змін системи охорони здоров’я України, медичні потреби українського ринку, польське 
страхування для забезпечення пацієнтів можливості діагностики та лікування у Польщі. Також учасники 
круглого столу дізналися про можливості підвищення кваліфікації лікарів в Польщі, переваги польських ме-
дичних центрів, обговорили специфіку співробітництва між українськими та польськими посередниками, 
постачальниками медичних послуг та ін. Організатори заходу – Всепольське об'єднання приватних лікарень, 
Atlas Business Service Ltd, Компанія LMT.

Партнерами круглого столу виступили Відділ сприяння торгівлі та інвестиціям Посольства Республіки 
Польща у Києві. 

Семінар-тренінг «Ви досі чекаєте пацієнтів?», який організувала Компанія MEDWIO, дав змогу почат-
ківцям у медичному туризмі дізнатися секрети ефективної роботи медичного закладу та пошуку пацієнтів. 

Відома турецька клініка Liv Hospital провела круглий стіл «Мінімально-інвазивна радикальна хірургія 
передміхурової залози з використанням робота ДаВінчі (daVinci)». Програма круглого столу включала в 
себе майстер-клас, обговорення актуальних та проблемних питань. Захід увінчався врученням 5 навчальних 
поїздок для лікарів-урологів у Туреччину.

За три дні роботи Міжнародного медичного форуму, його спеціалізованих виставок та Міжнародної ви-
ставки медичного туризму, SPA&Wellness – Healthcare Travel Expo, завдяки насиченим науково-практичним 
та бізнес програмам, було проведено багато професійних зустрічей, переговорів, представлено нові відкрит-
тя, фахівці галузі охорони здоров’я підбили попередні підсумки роботи, продемонстрували досягнення меди-
цини, окреслили перспективи розвитку галузі охорони здоров’я. Форум створив нові можливості та дав ім-
пульс для просування та впровадження інноваційних технологій в практику охорони здоров’я. 

Цифри та факти:
5078 м2 експозиційної частини
350 учасників IMF
96 учасників HTExpo

Країни: Австрія, Іспанія, Італія, Китай, Литва, Малайзія, Німеччина, Польща, Росія, Словаччина, Сло-
венія, США, Таїланд, Туреччина, Угорщина, Україна, Фінляндія, Франція, Чехія, Швейцарія, Японія.

Кількість зареєстрованих відвідувачів: 10 252

Географія відвідувачів: Нідерланди, США, Грузія, Угорщина, Литва, Латвія, Італія, Німеччина, Польща, 
Естонія, Швейцарія, Азербайджан, Туркменистан, Пакистан, Молдова, Росія.

55 науково-практичних заходів
30 майстер-класів
76 організаторів та співорганізаторів

НАСТУПНИЙ VI МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ ТА IV МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА МЕДИЧНОГО 
ТУРИЗМУ, SPA&WELLNESS – HEALTHCARE TRAVEL EXPO ВІДБУДУТЬСЯ 15-17 КВІТНЯ 2015 РОКУ 

У ВЦ «КИЇВЕКСПОПЛАЗА», М. КИЇВ, ВУЛ. САЛЮТНА, 2-Б

Додаткова інформація: 
Прес-служба Форуму
Тел.: +380 (44) 526-90-25, +380 (93) 907-14-50
pr@medforum.in.ua
www.medforum.in.ua
www.htexpo.com.ua
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Блокатори кальцієвих каналів 
у практиці лікаря

Основні представники антагоністів кальцію 
(блокаторів кальцієвих каналів – БКК) – 
верапаміл, ніфедипін, дилтіазем – відкриті 

в 60-70-х роках минулого століття. Препарати галь-
мують надходження кальцію у гладком’язові клітини 
через повільні кальцієві канали, що викликає знижен-
ня тонусу й скоротливості гладеньких м’язів судин і 
проявляється вазодилятацією та зменшенням загаль-
ного периферійного судинного опору, зниженням 
скоротливості міокарда [1].

Усі антагоністи кальцію (АК) діють тільки на повіль-
ні кальцієві канали L-типу, які є в клітинах міокарда 
та гладких м’язах судин. Кальцієві канали активують-
ся катехоламінами (адреналіном, норадреналіном). 
Отже, для нормальної роботи цих каналів одночасно 
необхідні іони кальцію та норадреналін, саме тому 
одночасне застосування АК та β-блокаторів сприяє 
надмірному пригніченню діяльності таких каналів 
і призводить до сповільнення атріовентрикулярної 
провідності.

Антагоністи кальцію зумовлюють периферійну вазо-
дилатацію, при цьому:

 • зменшується загальний периферійний опір судин;
 • знижується артеріальний тиск;
 • зростає приплив крові до життєво важливих органів.

Гіпотензивний ефект препаратів поєднується з 
помірними діуретичною та натрійуретичною діями, 
що теж призводить до зниження загального перифе-
рійного опору та об’єму циркулюючої крові.

Всі антагоністи кальцію чинять антиангінальну дію, 
не поступаючись за цим ефектом нітратам. Вони підви-
щують переносимість хворими фізичного навантажен-

ня, знижують потребу міокарда в кисні. Всі блокатори 
кальцієвих каналів мають виражений ефект у хворих із 
вазоспастичною стенокардією. Результати опитування 
100 кардіологів Європи показало, що більшість із них 
призначають при вазоспастичній стенокардії препа-
рати з групи дигідропіридинів, зокрема ніфедипін [2].

Всі представники АК не звужують бронхи і тому 
безпечні у пацієнтів із бронхіальною астмою, не впли-
вають на ліпідний профіль крові, незначно знижують 
в’язкість крові.

До антагоністів кальцію L-типу належать і препа-
рати, які розширюють мозкові судини – цинаризин, 
флунаризин. Цинаризин поліпшує мозковий крово-
обіг, зменшує головний біль, шум у вухах, підвищує 
стійкість нервових клітин до нестачі кисню. Препарат 
майже не впливає на рівень артеріального тиску та 
частоту серцевих скорочень. Показання до його засто-
сування: атеросклероз судин головного мозку, іше-
мічні інсульти, вестибулярні порушення, порушення 
периферійного кровоплину. У таблиці 1 наведено 
класифікацію АК за хімічною структурою, у табли-
ці 2 – за поколіннями.

В Україні зареєстровані амлодипін, лацидипін, лер-
канідипін, ніфедипін, фелодипін, дилтіазем, верапаміл, 
цинаризин;
комбіновані препарати: атенолол + хлорталідон + 
ніфедипін; амлодипін + атенолол; амлодипін + атор-
вастатин; амлодипін + валсартан; амлодипін + гід-
рохлортіазид, амлодипін + лізиноприл; амлодипін + 
периндоприл; еналаприл + нітрендипін (інформація з 
Державного формуляра лікарських засобів за 2012 р.).

Ю.М. Панчишин, к.мед.н., доцент, кафедра внутрішньої медицини № 2  
Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького,

С.В. Павлишин, капітан медичної служби, ординатор кардіологічного відділення кардіологічної клініки 
Військово-медичного клінічного центру Західного регіону

Фенілалкіламіни Верапаміл, галопаміл

Дигідропіридини Ніфедипін, нітрендипін, німодипін, амлодипін, нікардипін, ісрадипін

Бензодіазепіни Дилтіазем, клентіазем, реталзем

Дифенілпіперазини Цинаризин, флунаризин

Діариламінопропіламіни Бепридил

Таблиця 1. Класифікація АК за хімічною структурою

І покоління Верапаміл (ізоптин, фіноптин); ніфедипін (фенігідин, адалат, коринфар, кордафен, кордипін); дилтіазем 
(діазем)

ІІ покоління Групи верапамілу – галопаміл, аніпаміл, фаліпаміл; ніфедипіну – ісрадипін, амлодипін, фелодипін, 
нітрендипін, німодипін, нікардипін, лацидипін, ріодипін; дилтіазему – клентіазем

ІІІ покоління Нафтопідил, лерканідипін

Таблиця 2. Антагоністи кальцію трьох поколінь
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Верапамілу притаманні негативні інотропні (погір-
шує скоротливість міокарда) та хронотропні ефек-
ти (погіршує атріовентрикулярну провідність). Його 
вазодилятуючий ефект виражений менше, ніж у пре-
паратів групи дигідропіридину. Верапаміл має здат-
ність до накопичення в організмі, що може посилю-
вати його терапевтичну дію та сприяти появі побічних 
ефектів. Препарат збільшує концентрацію дигоксину 
в крові [47].

Верапаміл у гострій стадії інфаркту не впливав на 
розміри некрозу. Якщо верапаміл призначався через 
один-два тижні після виникнення інфаркту, його при-
значення поліпшувало прогноз хвороби і достовірно 
знижувало ризик розвитку повторного інфаркту [6]. 
Призначення верапамілу та дилтіазему помітно поліп-
шувало прогноз хвороби при гострому інфаркті міо-
карда (ІМ) у тому випадку, якщо вони призначалися 
пацієнтам без ознак застійної серцевої недостатності 
(СН). За наявності застійної серцевої недостатності 
таке призначення суттєво погіршувало прогноз. 

У ніфедипіну переважає ефект периферійної вазоди-
лятації, а впливу на міокард і провідну систему серця 
в терапевтичних дозах практично немає. Ніфедипін не 
накопичується в організмі. Взаємодія ніфедипіну та 
дигоксину не викликає клінічних змін [47].

На початку 80-х років минулого століття проведені 
великі рандомізовані дослідження, за результатами 
яких встановлено, що ніфедипін не впливає на вели-
чину ІМ [3, 4]. Вже у середині 80-х років дослідження 
HINT показало, що призначення ніфедипіну хворим 
із нестабільною стенокардією призводило до збіль-
шення частоти ІМ (дослідження закінчено дочасно). 
Комбінація ніфедипіну з метопрололом не мала нега-
тивного впливу на прогноз нестабільної стенокар-
дії. Якщо ніфедипін призначався хворим, які раніше 
отримували β-блокатори, то він зменшував вірогід-
ність розвитку інфаркту [5].

У 1995 році з’явилися повідомлення C.D. Furberg 
et al. [7, 8], які вказували на можливість розвитку 
серцево-судинних ускладнень у пацієнтів, які лікува-
лися ніфедипіном з приводу артеріальної гіпертензії; 
збільшення загальної смертності у пацієнтів із коро-
нарною хворобою, які приймали ніфедипін у серед-
ніх чи високих дозах. У шведському спостереженні 
STOP-Hypertension-2 виявлено, що ризик розвитку 
ІМ та СН був вищий у пацієнтів, які отримували АК, 
у порівнянні з тими, хто приймав інгібітори ангіотен-
зинперетворювального ферменту (ІАПФ) [9].

Негативні іно- та хронотропні ефекти дилтіазему 
виражені менше, ніж у верапамілу, а вазодилятуваль-

ний – більше. Дилтіазем менше взаємодіє з дигокси-
ном, ніж із верапамілом [47]. Взаємодію АК із деяки-
ми препаратами відображено в таблиці 3.

Огляд літератури D.L. Shields [10] показує наявність 
тісного зв’язку між всіма типами АК та випадками 
СН. Ця асоціація визначається в осіб без порушення 
і з порушенням функції міокарда. Проблема випадків 
СН є більшою в осіб із коронарною хворобою, хворо-
бами нирок та цукровим діабетом. Сучасні досліджен-
ня показують, що такі наслідки є результатом індукції 
антагоністами кальцію нейрогуморальної симпатич-
ної активації, продукції оксиду азоту, що сприяє запа-
ленню і деструкції тканин і/або збільшенню системної 
кальцифікації [10]. Селективний блокатор кальціє-
вих каналів для внутрішньовенного введення клеві-
дипін безпечно і швидко знижує артеріальний тиск 
та зменшує задишку у пацієнтів із гострою СН [11]. 
Результати дослідження M. Packer et al. [12] показали, 
що амлодипін не має сприятливого впливу на пацієнтів 
із СН незалежно від наявності чи відсутності коронар-
ної хвороби. У 1996 році H.J. Dargie et al. [13] показали, 
що ніфедипін ретард не менш ефективно, ніж атено-
лол, підвищує переносимість фізичного навантажен-
ня, зменшує кількість епізодів ішемії міокарда.

За результатами дослідження APSIS (1996), ефекти 
від використання верапамілу та метопрололу були 
зіставними щодо частоти симптомів стенокардії та 
прогнозу хвороби [14].

Результати дослідження PREVENT показали досто-
вірне сповільнення розвитку атеросклеротичного 
процесу в сонних артеріях на фоні прийому норваску 
(амлодипіну). Дані кількісної коронарографії щодо 
впливу препарату на динаміку ураження коронарних 
артерій були недостовірними [15]. Бенідипін запобігає 
кардіоваскулярним подіям у пацієнтів зі стабільною 
стенокардією і може сприяти кращому довготерміно-
вому прогнозу у таких хворих [16]. Бенідипін, амло-
дипін, ніфедипін і дилтіазем ефективно зменшують 
частоту нападів вазоспастичної стенокардії, причому 
бенідипін має достовірно кращий ефект щодо про-
гнозу хвороби [17].

У дослідженні Hypertension Optimal Treatment пока-
зано, що зниження артеріального тиску, зумовлене 
фелодипіном (допускалося застосування інших анти-
гіпертензивних засобів при недостатньому ефекті), 
супроводжувалося зменшенням частоти виникнення 
серцево-судинних ускладнень [18].

Дослідження VHAS (1997) виявило, що верапаміл та 
хлорталідон однаково знижували артеріальний тиск. 
Частота розвитку серцево-судинних ускладнень була 

Антагоністи кальцію Інші препарати Результат взаємодії

Усі Циметидин Сповільнення метаболізму

Фенобарбітал Збільшення кліренсу антагоніста кальцію

Верапаміл, дилтіа-
зем, фелодипін

Серцеві глікозиди Зростання концентрації серцевих глікозидів, ризику побіч-
них ефектів та передозування

Верапаміл, дилтіазем Хінідин, нестероїдні протизапальні препа-
рати, антикоагулянти, антиконвульсанти

Зміна зв’язування з білками плазми, збільшення концентрації 
вільного препарату, ризику побічних ефектів і передозування

Таблиця 3. Взаємодія антагоністів кальцію з деякими препаратами
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однаковою для двох препаратів. Не виявлено різниці 
в загальній смертності. Але аналіз результатів повтор-
ного ультразвукового дослідження сонних артерій 
показав, що у групі, яка отримувала верапаміл, ате-
росклероз прогресував повільніше, ніж в групі, яка 
отримувала діуретик [19, 20].

Перші результати дослідження ASCOT, у якому 
порівнювали дві комбінації препаратів – β-блокатор + 
діуретик та дигідропіридиновий АК + ІАПФ – показали, 
що в групі з амлодипіном частота інсульту та загальна 
частота серцево-судинних подій була нижчою [21]. 
Частота нефатального ІМ знизилася неістотно [21].

Дослідження SHELL (Systolic Hypertension in the 
Elderly Long-term Lacidipine trial) було присвячене 
порівнянню ефективності лацидипіну та хлорталідо-
ну у літніх людей [22]. Його результати свідчать про 
ефективний вплив лацидипіну на зниження частоти 
фатальних інфарктів міокарда та серцево-судинної 
смертності.

У дослідження систолічної гіпертензії SYST-EUR 
(1997) було включено 4695 хворих із ізольованою арте-
ріальною гіпертензією віком понад 60 років, середня 
тривалість спостереження становила 2 роки. Активна 
терапія нітрендипіном (за недостатнього антигіпертен-
зивного ефекту додавали діуретики та ІАПФ) проти 
плацебо привела до достовірного зниження частоти 
розвитку інсульту, фатальних і нефатальних серцево-
судинних ускладнень. Різниці щодо загальної смерт-
ності та розвитку новоутворень не виявлено [23].

Комбінація беназеприлу та амлодипіну, за результа-
тами кількох досліджень, ефективно знижувала арте-
ріальний тиск в осіб із гіпертензією, зокрема і з ізо-
льованою [24-26].

Ніфедипін швидко і надійно знижує артеріальний 
тиск, не викликає ортостатичної гіпотонії. Швидкість 
його дії робить препарат незамінним для лікуван-
ня гіпертонічного кризу. Менше побічних дій вини-
кає при застосуванні препаратів пролонгованої дії. 
Впливають на величину артеріального тиску верапаміл 
та дилтіазем. Застосування АК при артеріальній гіпер-
тензії сприяє регресії гіпертрофії лівого шлуночка.

За даним літератури, використання ніфедипі-
ну короткої дії асоційоване зі збільшенням ризику 
інсульту у літніх хворих із АГ [27]. Результати дослі-
дження M. Yamato et al. [28] показали здатність ніфе-
дипіну зменшувати обсяг ішемічного ушкодження 
після фокальної церебральної ішемії, можливо, за 
рахунок зменшення оксидативного стресу зі збіль-
шенням антиоксидантної активності в зоні ішемії.

Німодипін може поліпшувати наслідки після суб-
арахноїдальних крововиливів, але в деяких пацієнтів 
він може зменшувати кількість кисню в мозку [29]. 
Клінічні спостереження за пацієнтами показали пози-
тивний ефект німодипіну на прискорення регенерації 
лицьового нерва після хірургічної травми [33]. Однак 
для встановлення механізму дії німодипіну в описаній 
ситуації необхідні проспективні дослідження із залу-
ченням великої кількості пацієнтів [33].

Дослідження Y.C. Lee et al. [30] показало, що дигі-
дропіридинові АК і кумулятивні дози ІАПФ та бло-
каторів рецепторів до ангіотензину асоціюються зі 

зниженням випадків хвороби Паркінсона у пацієн-
тів із артеріальною гіпертензією. Із застосуванням 
АК пов’язують зниження ризику розвитку хвороби 
Альцгеймера та судинної деменції [31].

У 2014 році опубліковані результати спостереження 
B.R. Huang et al. [32], де вперше описана пригнічу-
вальна дія нікардипіну на нейрозапалення.

Дослідження FACET продемонструвало найменшу 
кількість серцево-судинних подій у пацієнтів із цукро-
вим діабетом за умов застосування фозиноприлу та 
амлодипіну [34]. Позитивні результати використання 
комбінації ІАПФ та антагоніста кальцію отримано за 
умов призначення її при мікроальбумінурії у пацієнтів 
із цукровим діабетом та для регуляції циркадних рит-
мів артеріального тиску [35, 36].

Комбінація амлодипіну з аторвастатином має кра-
щий вплив на гіпертрофію міокарда в порівнянні з 
монотерапією амлодипіном [37].

Фіксована комбінація еналаприлу та амлодипіну 
більш ефективна для нормалізації АТ в осіб із АГ у 
порівнянні з монотерапією амлодипіном [38].

Поєднання блокаторів ангіотензину ІІ та дигідропі-
ридинових антагоністів кальцію є ефективною страте-
гією для лікування гіпертензії завдяки синергізму їхніх 
антигіпертензивних та протективних властивостей, 
метаболічним вигодам від пригнічення ренін-ангіо-
тензин-альдостеронової системи та зменшення побіч-
них ефектів [39].

Заслуговує на увагу інформація, опублікована в 2013 
році C.I. Li et al. [40]. За результатами аналізу історій 
хвороб 1907 жінок із раком молочної залози і 856 
жінок групи контролю, автори зробили такі висновки: 
вживання антагоністів кальцію протягом 10 років і 
більше асоціюється з більшим ризиком раку молочної 
залози. Цей зв’язок не залежав від типу блокатора 
кальцієвих каналів [40]. Треба зазначити, що цей факт 
потребує подальшого вивчення.

Лікування гентаміцином сприяє розвитку значних 
змін, що стосуються рівнів креатиніну та сечовини 
у сироватці крові, протеїнурії. Ніфедипін та амлоди-
пін ефективно нівелюють вказані зміни [41]. Крім 
того, лікування гентаміцином призводило до значно-
го збільшення рівнів малонового діальдегіду, оксиду 
азоту, синтази оксиду азоту і значного зниження 
рівнів глутатіону, глутатіон-S-трансферази, суперок-
сиддисмутази в тканині нирок. Такі ефекти зменшу-
валися під впливом ніфедипіну та амлодипіну [41]. 
В експерименті у мишей, яких лікували гентаміци-
ном, виявлені структурні ушкодження нирок, апоптоз 
ниркових канальцевих клітин, що були менш вираже-
ними на фоні прийому ніфедипіну та амлодипіну, а на 
фоні нітрендипіну вони поглиблювалися [41].

Задокументовані випадки гіперплазії ясен, виклика-
ні ніфедипіном та амлодипіном [42-44].

Вживання АК недостовірно асоціюється з випадка-
ми діабету в порівнянні з іншими антигіпертензив-
ними препаратами. Ця асоціація нижча, ніж у ІАПФ, 
блокаторів рецепторів ангіотензину, β-блокаторів і 
діуретиків [45].

У 2014 році вперше описаний випадок тривалого 
розширення зіниць після прийому амлодипіну [46].
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У людей літнього віку знижується кліренс ніфеди-
піну, верапамілу та дилтіазему та збільшується період 
напіввиведення цих препаратів. Тому таким хворим 
треба підбирати дозу всіх АК, причому початкові дози 
мають бути меншими, ніж звичайні.

Спільні побічні дії антагоністів кальцію: головний 
біль, припливи, серцебиття та запаморочення, біль за 
грудиною, розвиток інфаркту міокарда, задишка, шлу-
ночкова тахікардія та мерехтіння передсердь; набряки, 
збільшення частоти сечовипускання; втома, сонли-
вість, зміна настрою; нудота, біль в епігастрії, диспеп-
сія, закрепи, сухість у роті, розвиток симптомів пан-
креатиту і гепатиту, жовтяниця та підвищення рівнів 
печінкових ферментів; алопеція, артралгії, біль у спині, 
судоми, міалгії, периферійна нейропатія, гіперплазія 
ясен, гінекомастія, імпотенція; лейкопенія, тромбоци-
топенія, васкуліт; алергічні реакції; гіперглікемія.

Для кожного представника групи АК характерні свої 
побічні дії. За умов застосування лацидипіну можливе 
транзиторне підвищення рівня лужної фосфатази. Для 
ніфедипіну відзначені анафілактична/анафілактоїдна 
реакція, тремор, парестезії, носова кровотеча, набря-
ки суглобів, атріовентрикулярна блокада, синусова 
брадикардія, зупинка синусового вузла та асистолія, 
розвиток або загострення СН; крововиливи у шкіру чи 
слизові, фотодерматити, загострення міастенії; екс-
трапірамідні симптоми, підвищення рівня пролактину 
та галакторея. Для фелодипіну – дозозалежні набряки 
суглобів і напади стенокардії, менорагії, збільшення 
маси тіла. Для дилтіазему характерні розвиток атріо-
вентрикулярної блокади І-ІІІ ступеня, брадикардії, 
пригнічення синусового вузла, порушення зорового 
та смакового відчуттів, застійної СН, вовчакоподібно-
го синдрому, фоточутливості, подовження часу крово-
течі, амнезії, депресії, галюцинацій.

Протипоказання до призначення АК наведені в 
таблиці 4.

Описана історія хвороби 77-річного чоловіка з 
неконтрольованою артеріальною гіпертензією, в якого 
розвинувся шок, серцева блокада і мультиорганна 
недостатність через 2 дні після вживання кларитро-
міцину та антигіпертензивних препаратів (ніфедипін, 
каптоприл та доксазозин) [48]. Ніфедипін метаболі-
зується за участю ізоензиму CYP3A4. Указаний мета-
болічний шлях пригнічується кларитроміцином, при 
цьому збільшується концентрація ніфедипіну в плазмі 
та посилюються його ефекти. Клінічними проявами 
надмірної блокади кальцієвих каналів є гіпотонія чи 
судинорозширювальний шок і серцева блокада, що 
описано вище [48].

Численні препарати для лікування ішемічної хво-
роби серця та її ускладнень можуть взаємодіяти з 
грейпфрутовим соком [49]. На фоні прийому грей-
пфрутового соку зростають ефекти фелодипіну, нікар-
дипіну, ніфедипіну, нісолдипіну і нітрендипіну [49]. 
Як альтернативний препарат може використовуватися 
амлодипін. Взаємодія грейпфрутового соку з верапа-
мілом веде до атріовентрикулярного блоку у хворих зі 
стабільною стенокардією [49].

При одночасному призначенні верапамілу чи дилтіа-
зему з β-адреноблокаторами їхня негативна інотропна 
дія посилюється, що стає причиною погіршення функ-
ції лівого шлуночка. Призначення ніфедипіну з нітра-
тами призводить до надмірної вазодилятації, значного 
зниження артеріального тиску і появи побічних дій.

Насамкінець короткого огляду літератури хочемо 
наголосити, що призначення антагоністів кальцію, 
як і будь-яких інших препаратів, потребує від лікаря 
виваженого підходу до кожного конкретного паці-
єнта.

Верапаміл Гіперчутливість до препарату, брадикардія, гостра та хронічна СН, декомпенсована СН, кардіогенний шок 
(за винятком аритмогенного), синоатріальна та атріовентрикулярна блокада II-III ступеня (крім пацієнтів зі 
штучним водієм ритму), синдром слабкості синусового вузла, синдром WPW, фібриляція/тріпотіння перед-
сердь із синдромом WPW, одночасне внутрішньовенне застосування β-адреноблокаторів, вагітність та пері-
од лактації; гострий ІМ з ускладненнями (брадикардія, артеріальна гіпотензія, СН)

Амлодипін Гіперчутливість до дигідропіридинів; артеріальна гіпотензія; шок; стеноз аорти тяжкого ступеня; нестабіль-
на стенокардія; застосування впродовж 8 днів після ІМ

Лацидипін Гіперчутливість до препарату; виражений аортальний стеноз

Лерканідипін Гіперчутливість до дигідропіридинів; вагітність та годування грудьми; жінки дітородного віку, якщо вони 
мають бажання завагітніти та не застосовують ефективну контрацепцію; виражені мітральний і аортальний 
стеноз та виражена обструкція при гіпертрофічній кардіоміопатії; декомпенсована застійна СН, нестабільна 
стенокардія; стан після ІМ впродовж 1 місяця; тяжкі порушення з боку печінки та нирок (кліренс креатиніну 
< 10 мл/хв); одночасне застосування з інгібіторами CYP 3А4, циклоспорином, грейпфрутовим соком

Ніфедипін Гіперчутливість до препарату, кардіогенний шок, гострий коронарний синдром, аортальний стеноз; період 
вагітності та лактації; застосування в комбінації з рифампіцином (через неможливість досягти ефективних 
рівнів ніфедипіну у плазмі)

Фелодипін ІМ (упродовж 4-8 тижнів від початку хвороби), кардіогенний шок, нестабільна стенокардія, виражені аор-
тальний/мітральний стеноз, обструктивна форма гіпертрофічної кардіоміопатії, гіперчутливість до препара-
ту, тяжкі порушення функції печінки, вагітність, лактація; інсульт упродовж останніх 6 місяців, атріовентри-
кулярна блокада ІІ-ІІІ ступеня, тяжкі порушення функції нирок, хронічна СН

Дилтіазем Атріовентрикулярна блокада ІІ-ІІІ ступеня (крім наявності функціонуючого пейсмейкера), ЧСС менше 50 уд./
хв; синдром WPW, синдром слабкості синусового вузла; декомпенсована СН, недавній ІМ з ускладненим 
перебігом, гіпотонія; гіперчутливість до похідних бензодіазепіну; вагітність, лактація; кардіогенний шок вна-
слідок інтоксикації препаратами дигіталісу

Примітки: СН – серцева недостатність; синдром WPW – Синдром Вольфа – Паркінсона – Уайта; ІМ – інфаркт міокарда; ЧСС – 
частота серцевих скорочень.

Таблиця 4. Протипоказання до призначення антагоністів кальцію
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Тиоктовая кислота:  
антиоксидантная терапия 
неврологических заболеваний

Тиоктовая (α-липоевая) кислота синтезиру-
ется в организме и выполняет роль коэнзи-
ма в окислительном декарбоксилировании 

α-кетокислот [17-19]. Она представляет собой эти-
лендиаминовую соль α-липоевой кислоты, которая, 
являясь простетической группой мультифермент-
ных комплексов, играет важную роль в метаболизме 
клетки. Тиоктовая (α-липоевая) кислота – эндо-
генный антиоксидант (связывает свободные ради-
калы), в организме образуется при окислитель-
ном декарбоксилировании α-кетокислот [18, 19]. 
Именно этим фактом, в первую очередь, обусловлен 
возрастающий интерес клиницистов к тиоктовой 
кислоте, что открывает новые возможности в при-
менении тиоктовой кислоты в терапии заболева-
ний и патологических состояний, в основе которых 
лежит дисбаланс окислительно-антиоксидантного 
гомеостаза. Свойство нормализации клеточного 
метаболизма у тиоктовой кислоты реализуется в 
результате непосредственной инактивации свобод-
ных радикалов за счет их связывания SH-группами 
препарата [17]. У тиоктовой кислоты отмечены 
также свойства, потенцирующие противовоспали-
тельное действие глюкокортикостероидов, и имму-
ностимулирующее действие. Кроме того, тиоктовая 
кислота близка по фармакологическим свойствам 
к витаминам группы В и обладает способностью 
уменьшать уровень сахара в крови и увеличивать 
содержание гликогена в печени [18].

Использование тиоктовой кислоты в медицинской 
практике в большей степени связано с развитием 
представлений об «окислительном стрессе» и пере-
кисном окислении липидов как о достаточно уни-
версальном патогенетическом механизме поврежде-
ния клеток и тканей [24]. Антиоксидантный эффект 
тиоктовой кислоты обусловлен:

 • наличием двух тиоловых групп в молекуле (от-
сюда приставка «тио»);

 • способностью связывать свободные радикалы и 
свободное тканевое железо (что предотвращает его 
участие в перекисном окислении липидов) [10].

Тиоктовая кислота не только обладает самосто-
ятельным антиоксидантным потенциалом, но и 
обеспечивает мощную поддержку работы других 
антиоксидантных звеньев в организме [23]. В этом 
отношении ее протективное действие тесно связано 
с гомеостазом в системе глутатиона и убихинона [8]. 
Выработка активных форм кислорода значитель-
но возрастает при воспалении, иммунологических 
расстройствах, гипоксии, гипероксии, воздействии 
лекарств, излучений, дефиците антиоксидантов.

Тиоктовая кислота – один из самых сильных анти-
оксидантов, используемых в лечении диабетической 
нейропатии [2, 25]. Тиоктовая кислота является 
коэнзимом ключевых ферментов цикла Кребса, что 
объясняет ее эффективность. Дополнительным пре-
имуществом в механизме действия тиоктовой кис-
лоты считается ее четко зафиксированный эффект 
утилизации глюкозы [15]. Высокая эффективность 
и патогенетическое действие тиоктовой кислоты 
доказаны многочисленными экспериментальными 
и клиническими исследованиями. В основе адек-
ватного и рационального применения препаратов 
тиоктовой кислоты лежат результаты многочислен-
ных исследований (ALADIN I, ALADIN II, ALADIN 
III, ORPIL, NATHAN, DECAN, SYDNEY), в кото-
рых отрабатывалась доза, кратность приема и дли-
тельность курса (табл. 1).

В рамках многоцентрового рандомизированного 
двойного слепого исследования (SYDNEY II) про-
ведена оценка эффективности тиоктовой кислоты 
в терапии больных с диабетической полинейро-
патией (ДПН) [1, 3]. Исследование проводилось в 
период с 2004 по 2006 гг., в нем приняли участие 87 
пациентов с сахарным диабетом (СД) 1 и 2-го типа, 
находившихся на стационарном (НУЗ ЦКБ № 1 
ОАО «РЖД») и амбулаторном лечении (кафедра 
эндокринологии ГОУ ДПО РМАПО Росздрава). 
В ходе исследования SYDNEY сделано заключение, 
что внутривенное введение α-липоевой кислоты 
в течение 3 нед. вызывает достоверное ослабле-
ние мучительных для пациентов невропатических 
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симптомов и неврологической объективной сим-
птоматики. С учетом дозозависимого эффекта раз-
вития побочных явлений, оптимальной является 
дозировка 600 мг тиоктовой кислоты. Авторы сде-
лали вывод: в результате комплексного клинико-
нейрофизиологического исследования пациентов 
с СД 1 и 2-го типа отмечено, что наиболее ранним 
электромиографическим показателем поражения 
чувствительного нерва при СД является снижение 
потенциала действия. Уменьшение боли происхо-
дило [3]:

 • со 2-й нед. приема тиоктовой кислоты в дозе 
1800 мг/сутки;

 • с 4-й нед. приема – в дозе 1200 мг/сутки;
 • только к 5-й нед. – на фоне приема по 600 мг/

сутки.
У пациентов с ДПН (n = 24), участвующих в 

исследовании, при использовании тиоктовой кис-
лоты в дозе 1800 мг/сутки в течение 3 нед. умень-
шались нейропатические симптомы и невроло-
гический дефицит; частота развития побочных 
эффектов была сопоставима с таковой в группе 
плацебо [29].

В медицинской практике с лечебной целью 
используется ряд препаратов тиоктовой кислоты, 
которые представлены ее тремя основными солями: 
этилендиаминовой, трометамоловой и меглюми-
новой [12]. Одним из препаратов, активное веще-
ство которого – тиоктовая (α-липоевая) кислота, 
является Тиогамма® (фармацевтическая компания 
«Верваг Фарма», Германия). Тиогамма® представ-
ляет собой меглюминовую соль α-липоевой кисло-
ты; в качестве солюбилизатора используется поли-
этиленгликоль. Преимущества этих веществ состоят 
в подавлении образования свободных радикалов, 
улучшении энергетического метаболизма нейро-
нов, восстановлении нарушенного эндоневрально-
го кровотока. Препарат выпускается в виде:

 • таблеток, содержащих 600 мг препарата:
 • раствора для внутривенных инфузий:

 ▪  во флаконах (не требует разведения), включа-
ющих 600 мг препарата в виде меглюминовой 
соли:

 ▪ в ампулах (требует разведения).
Известно, что меглюмин (N-метил-D-глюкамин) 

используется в качестве стабилизатора во многих 

фармацевтических продуктах [12]. Меглюмин также 
используют для снижения токсичности гадолиниума 
в контрастных средах для магнитного резонанса. Он 
применяется в виде антимоната меглюмина для лече-
ния лейшманиоза. Было продемонстрировано, что в 
эксперименте мыши воспринимали дозу до 1 г/кг 
при внутриперитонеальном введении без побочных 
эффектов. Имеется только одно сообщение о раз-
витии анафилактической реакции у больного с осте-
оидной остеомой после применения гадотеровой и 
гадопентетовой кислот во время проведения магнит-
но-резонансного исследования. Описания других 
отрицательных эффектов меглюмина обнаружить 
не удалось. Таким образом, можно заключить, что 
из всех стабилизаторов, применяемых для изго-
товления лекарственных форм тиоктовой кислоты, 
меглюмин является наименее токсичным.

Согласно данным исследования ALADIN I [28], 
действие α-липоевой кислоты на позитивные невро-
патические симптомы в дозах 600 и 1200 мг практи-
чески не отличается. В проведенном исследова-
нии при клиническом 3-недельном внутривенном 
введении α-липоевой кислоты побочные эффекты 
(головная боль, тошнота, рвота) чаще развивались 
при дозировке 1200 мг (у 32,6% пациентов), чем 600 
мг (у 19,8%) (при введении плацебо – у 20,7%) [28]. 
Cделан вывод, что дозировка α-липоевой кислоты 
в 600 мг и с точки зрения клинической эффектив-
ности, и с учетом возможности развития побочных 
эффектов является оптимальной.

Клиническое использование тиоктовой (α-липо-
евой) кислоты (в частности, препарата Тиогамма®) 
основано на множестве биохимических и физи-
ологических эффектов этого вещества [6]. 
Основные механизмы действия Тиогаммы®, соглас-
но изложенному в Методических рекомендациях 
В.В. Городецкого (2004) [8], могут быть представле-
ны следующим образом:

 • влияние на энергетический метаболизм, об-
мен глюкозы и липидов (участие в окислительном 
декарбоксилировании кетокислот) с активацией 
цикла Кребса; усиление захвата и утилизации глю-
козы клеткой и потребления кислорода; повышение 
основного обмена; нормализация глюконеогенеза и 
кетогенеза; торможение образования холестерина;

 • цитопротективное действие: повышение анти-

Название 
исследования

Количество 
больных

Дозировка препарата, мг
Продолжительность исследования 

и путь введения

ALADIN I 328 100/600/1200/плацебо 3 нед. внутривенно

ALADIN II 65 600/1200/плацебо 2 года перорально

ALADIN II 508 600 внутривенно/1800 перорально/плацебо 3 нед. внутривенно, 6 мес. перорально

DEKAN 73 800/плацебо 4 мес. перорально

ORPIL 24 1800/плацебо 3 нед. перорально

Таблица 1. Рандомизированные двойные слепые плацебо-контролируемые исследования эффективности 
препаратов тиоктовой кислоты на течение диабетической периферической и кардиальной автономной 

нейропатии [3, 11, 12, 28]

RFT_4(33).indb   43 07.11.2014   14:44:48



 

РАЦИОНАЛЬНАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ № 4 (33) 201444

ОБЗОР

оксидантной активности (прямое и опосредованное 
через системы витаминов С/Е, цистин/цистеин и 
глютатионовую); стабилизация митохондриальных 
мембран;

 • влияние на реактивность организма: стимуляция 
ретикулоэндотелиальной системы; иммунотропное 
действие; противовоспалительная и обезболиваю-
щая активность (связанная с антиоксидантным дей-
ствием);

 • нейротропные эффекты: стимуляция роста ак-
сонов, положительное влияние на аксональный 
транспорт, уменьшение вредного влияния на нерв-
ные клетки свободных радикалов, нормализация 
аномального поступления глюкозы к нерву, пред-
упреждение и уменьшение повреждения нервов при 
экспериментальном диабете;

 • гепатопротективное действие: накопление гли-
когена в печени, торможение накопления липидов 
в печени (при некоторых патологических состояни-
ях), повышение активности ряда ферментов, улуч-
шение функциональной активности печени;

 • дезинтоксикационное действие (фосфорорга-
нические соединения, свинец, мышьяк, ртуть, суле-
ма, цианиды, фенотиазиды и др.).

В настоящее время тиоктовая (α-липоевая) кис-
лота, в частности Тиогамма®, является наиболее 
эффективным средством в лечении перифериче-
ской полинейропатии, что подтвердили широко-
масштабные многоцентровые многолетние иссле-
дования, такие как ALADIN Study (Alpha-Lipoic 
Acid in Diabetic Neuropathy) [16]. Однако антиокси-
дантная активность тиоктовой кислоты использует-
ся во многих областях медицины [10] (табл. 2).

Тиоктовая (α-липоевая) кислота является мощ-
ным липофильным антиоксидантом и по праву 
считается «золотым стандартом» патогенетиче-
ского лечения диабетической полинейропатии [8]. 
В ряде исследований показано, что применение 
α-липоевой кислоты в дозе 600 мг/сутки внутри-
венно или перорально в течение от 3 нед. до 6 мес. 
уменьшает в клинически значимой степени главные 
симптомы ДПН, включая боль, парестезии и онеме-
ние. Известно, что причиной снижения на 50-70% 
скорости инсулинзависимого трансмембранного 

переноса глюкозы при СД является окислительный 
стресс. Основанием для терапии ДПН препаратами 
тиоктовой (α-липоевой) кислоты является тот факт, 
что при СД имеется дефицит α-липоевой кисло-
ты. Обладая мощным антиоксидантным эффектом, 
α-липоевая кислота:

 • повышает биодоступность глюкозы в инсулино-
зависимых и инсулинонезависимых тканях;

 • увеличивает поглощение глюкозы перифериче-
скими нервами до нормального уровня;

 • способствует возрастанию эндоневральных за-
пасов глюкозы, что благоприятно сказывается на 
восстановлении энергетического метаболизма не-
рвов.

Считается, что назначение тиоктовой кислоты 
целесообразно при инсулинорезистентных формах 
СД [10]. Оптимальным в этом случае считается 
назначение в начале терапии введения Тиогаммы® 
Турбо внутривенно капельно в течение 3 нед. 
(15 капельниц) с последующим приемом 600 мг 
препарата в виде таблеток (1 раз в сутки за 30-40 мин 
до еды) в течение 1-2 мес. [8].

Эффективность препарата Тиогамма® при ДПН 
убедительно продемонстрирована во многих клини-
ческих исследованиях. В Софийском медицинском 
университете (Болгария) Т. Танковой и соавт. (2000) 
проведено рандомизированное открытое плацебо-
контролируемое исследование [7-9] по оценке эффек-
тивности препарата Тиогамма® по 2-этапной схеме 
назначения: после периода внутривенных инфу-
зий препарат назначался внутрь. Использовалась 
постоянная доза 600 мг/сутки, внутривенное вве-
дение осуществлялось в течение 10 дней, прием 
внутрь – еще 50 дней. Выраженный клинический 
эффект проявляется после первых 10 дней терапии. 
При сравнении с контрольной группой у пациентов, 
получавших препарат Тиогамма®, на 40% снизилась 
интенсивность спонтанных болевых ощущений в 
ногах, на 35% возросла существенно сниженная до 
лечения вибрационная чувствительность, опреде-
лявшаяся в различных зонах стопы. К концу курса 
терапии отмечена положительная динамика в умень-
шении выраженности болевого синдрома по ВАШ, 
увеличении вибрационной чувствительности. Также 

Основные эффекты Заболевания и состояния

Нормализация углеводного обмена:
• улучшение трансмембранного транспорта глюкозы;
• повышение эффективности окислительного декар-
боксилирования пирувата;
• повышение скорости утилизации лактата

Сахарный диабет и его осложнения

Липотропное действие Гиперхолестеринемия, атеросклероз, стеатоз печени

Антиоксидантные эффекты Диабетическая полинейропатия; катаракта на фоне СД; отравление 
солями ртути, свинца; применение ототоксических препаратов; пор-
фирии (?); врожденные гемолитические анемии; стрессовые ситуации, 
перегрузки; пожилой возраст; острые и хронические гепатиты (в осо-
бенности вирусные), циррозы печени; повреждение головного мозга; 
тяжелые инфекции

Таблица 2. Применение тиоктовой кислоты в различных областях медицины [10]
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получена положительная динамика показателей, 
характеризующих тяжесть поражения вегетативной 
нервной системы: за 60 дней терапии проявления 
вегетативной нейропатии сократились на 40% и в 
2,5 раза уменьшилось падение систолического арте-
риального давления при ортостатической пробе, что 
свидетельствует об улучшении функции вегетатив-
ной нервной системы.

В рамках другого моноцентрового рандомизиро-
ванного двойного слепого плацебо-контролируемо-
го исследования обследованы 120 больных СД 1 и 
2-го типа, из них 60 человек получали плацебо и 60 – 
α-липоевую кислоту (в дозе 600 мг в 225 мл физио-
логического раствора при времени внутривенного 
капельного введения 30-40 мин) [1]. Проведено 
изучение влияния данного препарата на клини-
ческие проявления ДПН, электромиографические 
показатели, показатели количественного сенсор-
ного и автономного тестирования у 60 больных СД 
1 и 2-го типа. Длительность исследования состави-
ла 4 нед. Позитивные нейропатические симптомы 
были выбраны в качестве основного критерия кли-
нической эффективности исследуемого препарата 
в связи с тем, что именно они в первую очередь 
нарушают качество жизни больного. Улучшение 
показателя дистальной латенции при электромио-
графическом исследовании свидетельствуют о том, 
что основные неприятные ощущения (боль, жже-
ние, онемение, парестезии), ухудшающие качество 
жизни больного, уменьшались на фоне терапии 
α-липовой кислотой за счет улучшения функции 
периферических нервов. Таким образом, показана 
высокая эффективность препарата в отношении 
большинства изученных показателей состояния 
периферических нервов. Сделан вывод о том, что 
препараты тиоктовой (α-липоевой) кислоты могут 
с успехом использоваться в лечении симптомной 
ДПН.

В исследовании И.И. Матвеевой и соавт. [13], 
проводимом в кабинете «Диабетическая стопа» 
Ижевского эндокринологического центра, обсле-
довано 126 пациентов с впервые выявленным СД 
2-го типа (скрининг), которым назначали препарат 
тиоктовой кислоты в течение 10 дней внутривенно 
по 600 мг, в последующем в таблетках по 600 мг еже-
дневно в течение 8-10 нед. По результатам исследо-
вания сделан вывод: препарат тиоктовой кислоты 
является высокоэффективным в терапии дисталь-
ной ДПН, улучшается клиническая симптоматика, 
состояние периферических нервов, уменьшается 
окислительный стресс, инсулинорезистентность.

В другом исследовании [14] 50 больным с диа-
бетической и гипотиреоидной дистальной симме-
тричной сенсомоторной полинейропатией назна-
чался препарат Тиогамма® Турбо сначала в дозе 
600 мг (что эквивалентно 1167,70 меглюминовой 
соли α-липоевой кислоты) внутривенно капельно 
в течение 10 дней по 1 инъекции в день, скорость 

введения составляла не более 50 мг/мин. Также 
важно отметить, что отличительной особенностью 
препарата Тиогамма® Турбо является форма выпу-
ска, которая позволяет вводить препарат внутри-
венно капельно, не требуя предварительного разве-
дения. Затем в течение 30 дней больные принимали 
Тиогамма® таблетки по 600 мг утром и натощак. 
В ходе исследования автор пришел к выводу, что 
среди всех форм ДПН наибольший эффект при-
менения препарата Тиогамма® был отмечен при 
лечении острой сенсорной полинейропатии и ради-
кулоплексопатии. При лечении прогрессирующей 
сенсомоторной полинейропатии применение пре-
парата Тиогамма® также показало статистически 
значимый терапевтический результат. В отноше-
нии гипотиреоидной полинейропатии Тиогамма® 
показала высокую эффективность, в частности для 
снижения и устранения болевого синдрома, однако 
положительная динамика при лечении препаратом 
Тиогамма® четко коррелировала с адекватной заме-
стительной терапией тиреоидными гормонами.

В исследовании Е.Ю. Комелягиной и соавт. (2006) 
[11] представлены результаты сравнения эффектив-
ности двух вариантов терапии ДПН препаратами 
тиоктовой кислоты:

 • 1-й вариант – пероральный прием 1800 мг/сут-
ки (600 мг 3 раза в сутки) в течение 4 нед. (n = 15);

 • 2-й вариант – пероральный прием 600 мг/сут в 
течение 3 мес. (n = 15).

В ходе исследования было показано, что в обоих 
режимах применения препарат тиоктовой кислоты 
обеспечивает достоверное снижение выраженности 
нейропатических жалоб у больных СД с удовлет-
ворительным уровнем компенсации углеводного 
обмена. По результатам исследования авторы приш-
ли к заключению: «…Выбор режима терапии ДПН 
с использованием препаратов тиоктовой кислоты 
индивидуален и зависит от конкретной ситуации: 
при выраженной болевой симптоматике – более 
короткий по продолжительности курс с высокой 
дозировкой препарата (1800 мг/сут в течение 4 нед.), 
при невыраженных симптомах – более длительный 
курс с меньшей суточной дозировкой (600 мг/сут в 
течение 3 мес.)…».

Спектр применения препаратов, содержащих 
тиоктовую кислоту, как в качестве монотерапии, 
так и в составе комплексной терапии, постоянно 
расширяется. В сравнительном открытом рандо-
мизированном исследовании [5], проведенном на 
кафедре профзаболеваний Санкт-Петербургской 
ГМА имени И.И. Мечникова, оценивалась эффек-
тивность препарата, активным веществом которого 
является тиоктовая кислота, в комплексной тера-
пии проявлений вибрационной болезни (синдром 
вегетативно-сенсорной полинейропатии конечно-
стей, ангиодистонический синдром). Применение 
в дозировке 600 мг ежедневно в составе комплекс-
ной терапии в течение 21 дня достоверно снижает 
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частоту субъективных жалоб пациентов, приводит 
к стойкому уменьшению рецидивов болевого син-
дрома в конечностях, урежению частоты приступов 
ангиоспазмов, усиливая эффект терапии в целом. 
Таким образом, была показана эффективность дан-
ного препарата в отношении сосудистого тонуса, 
кровенаполнения и венозного оттока, что, по мне-
нию авторов, обусловливает развитие противовос-
палительного, противоотечного, анальгезирующего 
эффектов и способствует нормализации гомеостаза.

Исследования М. Senoglu и соавт. (2009) [27] пока-
зали эффективность α-липоевой кислоты в отно-
шении таких клинических симптомов, как боль, 
парестезии, гипостезия у пациентов с компресси-
онной радикулопатией вследствие дискорадикуляр-
ного конфликта. Данные результатов проведенно-
го исследования коррелируют с исследованием, в 
котором M. Ranieri и соавт. (2009) [26] оценивали 
эффективность дополнительного использования 
комбинации α-липоевой и α-линоленовой кислот в 
6-недельной реабилитационной программе пациен-
тов с дискогенной радикулопатией при сравнении с 
аналогичной группой пациентов, получавших толь-
ко реабилитационную программу. Описан случай 
эффективного применения препарата тиоктовой 
кислоты (600 мг/сутки в течение 1 мес.) в составе 
комплексной терапии у больного с болезнью Лайма 
III стадии (нейроборрелиоз, изменения централь-
ной нервной системы, поражение черепно-мозго-
вых нервов, периферическая полинейропатия при 
нейроборрелиозе) [4].

Сотрудниками клиники неврологии и нейрохи-
рургии лечебного факультета РГМУ (ныне РНИМУ) 
Е.И. Чукановой и соавт. (2001-2014) [20-22] прове-
ден ряд исследований по оценке эффективности 
применения тиоктовой кислоты в терапии боль-
ных дисциркуляторной энцефалопатией (ДЭ) и 
при назначении в комплексной патогенетической 
терапии сосудистых когнитивных нарушений. На 
примере исследования 49 пациентов с ДЭ было 
показано [20], что при назначении препарата тиок-
товой кислоты в режиме дозирования 600 мг 2 раза 
в сутки в течение 7 дней с переходом на 600 мг 1 раз 
в сутки в течение 53 дней перорально за 30 мин до 
еды позволяет добиться положительного эффекта к 
7-м суткам лечения (при дозе 1200 мг/сутки). При 
снижении дозы до 600 мг/сутки (с 8-го дня лечения) 
положительное влияние препарата на динамику 
неврологического статуса сохраняется и максималь-
но выражено к 60-м сут. Отмечена положитель-
ная динамика в неврологическом и нейропсихо-
логическом статусах больных ДЭ. По результатам 
исследования сделан вывод, что тиоктовая кислота 
эффективна не только при лечении пациентов с 
ДЭ, имеющих повышенный уровень глюкозы, но 
и у больных с церебрально-сосудистой недостаточ-
ностью без СД [20]. При исследовании группы из 
128 больных ДЭ [21] проведен фармакоэкономи-

ческий анализ эффективности лечения препаратом 
тиоктовой кислоты у больных с разными стадиями 
хронической церебральной сосудистой недостаточ-
ности. Препарат тиоктовой кислоты назначался 
перорально в суточной дозе 600 мг 2 раз в сутки в 
течение 7 дней с переходом на 600 мг 1 раз в сутки в 
течение 23 дней за 30 мин до еды. В ходе исследова-
ния установлено:

 • у больных ДЭ I ст. – регресс астенического син-
дрома, вестибулярной атаксии, аксиальных рефлек-
сов;

 • у больных ДЭ II ст. – увеличение эффектив-
ности влияния на показатели шкалы «движение», 
атаксии, псевдобульбарного синдрома;

 • у больных ДЭ III ст. – положительное влияние 
на показатели шкалы «движение», атаксии (лобной 
и мозжечковой), псевдобульбарного синдрома, ко-
торое сохранялось до 12-го мес. наблюдения, а так-
же показано статистически достоверное влияние на 
динамику балльной оценки амиостатического син-
дрома.

Авторы исследования пришли к выводу, что лече-
ние тиоктовой кислотой у больных ДЭ приводит к 
значительному клиническому улучшению, снижает 
риск возникновения инсультов в течение заболева-
ния и уменьшает процент прогрессирования заболе-
вания у больных ДЭ I и II ст. Отмечен незначитель-
ный процент возникновения побочных эффектов. 
Тиоктовая кислота хорошо переносится больными, 
в т. ч. и пациентами старших возрастных групп. 
Терапия тиоктовой кислотой предпочтительна с 
экономической точки зрения по сравнению со сто-
имостью лечения пациентов контрольной группы, 
получавших гипотензивную и антитромботическую 
терапию, что связано с ее высокой эффективностью 
в снижении риска возникновения транзиторной 
ишемической атаки, инсультов и уменьшении про-
грессирования ДЭ.

Заключение
Имеющиеся сегодня данные позволяют рекомен-

довать назначение врачом препарата Тиогамма® в 
лечении пациентов с нейропатией соматогенного 
происхождения. С высокой степенью эффектив-
ности успешно применяется разработанная схема 
2-этапного назначения препарата Тиогамма®: вну-
тривенные инфузии готового раствора препарата 
Тиогамма® Турбо в течение 10 дней (во флако-
нах по 50 мл раствора для инфузий 12 мг/мл, что 
эквивалентно 600 мг тиоктовой кислоты, при вре-
мени внутривенного капельного введения 30-40 
мин) с последующим назначением таблетирован-
ной формы препарата (600 мг/сутки) в течение 50 
дней. С точки зрения клинической эффективности 
и с учетом возможности развития побочных эффек-
тов дозировка тиоктовой (α-липоевой) кислоты в 
600 мг/сутки является оптимальной. Выбор режи-
ма дозирования индивидуален: при выраженной 
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Інформація про лікарський засіб.
Інформація для використання у професійній діяльності медичними і фармацевтичними працівниками.
Лікарський засіб має побічні ефекти та протипоказання.

Тiогама® ампули
Склад: 20 мл розчину містять меглюмінову сіль α-ліпоєвої кислоти 1167,70 мг 
(що відповідає 600 мг α-ліпоєвої кислоти).
Показання: Профілактика і лікування діабетичної полінейропатії, алкогольна нейропатія, захворювання печінки (гепатити, цироз, жирова дегенерація), 
при інтоксикаціях (наприклад: грибами, солями важких металів).
Побічні ефекти: 
З боку нервової системи та органів чуття: дуже рідко після внутрішньовенного введення препарату можливі судоми, диплопія.
З боку системи згортання крові: після внутрішньовенного введення препарату можливий геморагічний висип (пурпура), тромбофлебіт.
Алергічні реакції: кропив’янка або екзема в місці ін’єкції, системні алергічні реакції, які можуть призвести до розвитку анафілактичного шоку.
Інші: внаслідок можливого покращення утилізації глюкози з крові може спостерігатися зниження цукру в крові. 
Після швидкого введення препарату можливе відчуття здавлювання в голові, пригнічення дихання, але ці явища спонтанно зникають.

Тіогама® Турбо
Склад: 50 мл розчину містять 1,2% меглюмінову сіль α-ліпоєвої кислоти 1167,7 мг
(що відповідає 600 мг a-ліпоєвої кислоти);
1 мл розчину для інфузій містить меглюмінову сіль α-ліпоєвої кислоти 23,354 мг 
(що відповідає 12 мг a-ліпоєвої кислоти);
Показання: Порушення чутливості при діабетичній полінейропатії.
Побічні ефекти(скорочено):
З боку центральної нервової системи: в окремих випадках спостерігалися зміна або порушення смакових відчуттів, головний біль.
З боку травного тракту: в окремих випадках, при швидкому внутрішньовенному введенні препарату, спостерігалися нудота, блювання.
З боку системи крові: в окремих випадках спостерігалися петехіальні крововиливи у слизові оболонки/шкіру, порушення функції тромбоцитів. 
Метаболічні порушення: внаслідок поліпшеного засвоєння глюкози у деяких випадках може знижуватися рівень цукру в крові, 
через що можлива поява симптомів подібних до гіпоглікемії. 
З боку імунної системи: у поодиноких випадках спостерігалися шкірні висипання, кропив’янка, свербіж.
З боку серцево-судинної системи: при швидкому внутрішньовенному введенні можуть спостерігатися біль у ділянці серця, тахікардія, що минають самостійно.

Тіогама® таблетки
Склад: склад на 1 таблетку: α-ліпоєвої кислоти 600 мг.
Показання: Профілактика і лікування діабетичної полінейропатії.
Побічні ефекти: 
З боку нервової системи: зміна або порушення смакових відчуттів.
З боку травного тракту: нудота, блювання, біль у животі та гастроінтестинальний біль, діарея.
Метаболічні порушення: зниження рівня цукру в крові. Були повідомлення про випадки гіпоглікемічних станів, 
а саме – запаморочення, підвищене потовиділення, головний біль та порушення зору.
З боку імунної системи: алергічні реакції, у тому числі шкірні висипання, кропив’янка (уртикарні висипання), свербіж, пригнічене дихання.
Інші: екзема

* Т.С. Мищенко, И.П. Романова «Основные принципы лечения диабетической полинейропатии: в фокусе – патогенетическая терапия», 
«Здоровье Украины», апрель/2010 
** О.А. Шавловская  «Тиоктовая кислота: антиоксидантная терапия неврологических заболеваний», РМЖ «Эндокринология», июня /2014 
    О.Р. Галиева, П.Х. Джанашия, Е.Ю. Мирина. Лечение диабетической нейропатии//Российский медицинский журнал.2005.-Т. 13, № 10.
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болевой симптоматике – более короткий по про-
должительности курс с высокой дозировкой пре-
парата (1800 мг/сутки в течение 4 нед.), при менее 
выраженных симптомах – более длительный курс 
с меньшей суточной дозировкой (600 мг/сутки в 
течение 3 мес.).

Важно отметить, что отличительной особенно-
стью препарата Тиогамма® Турбо является наличие 
формы выпуска, которая позволяет вводить препа-
рат внутривенно капельно, не требуя предваритель-
ного разведения.
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Дефицит магния при сердечной 
недостаточности у пациентов 

с сахарным диабетом

Сахарный диабет (СД) является наиболее рас-
пространенным хроническим заболеванием, 
ассоциированным со вторичным дефицитом 

магния. Гипомагниемия, основной признак этого 
дефицита, часто наблюдается при экспериментальных 
и клинических формах СД. В некоторых исследовани-
ях показано, что повышенная потеря магния с мочой 
вследствие осмотического диуреза может быть при-
чиной гипомагниемии при СД.

Имеется ряд подтверждений о взаимосвязи дефи-
цита магния и развития СД. Активность многих фер-
ментов, вовлеченных в гликолиз, зависит от при-
сутствия ионов магния. У пациентов со сниженным 
содержанием свободного магния выявлена повышен-
ная инсулинорезистентность. На животных моделях 
также показано увеличение стимуляции глюкагона, 
снижение секреции инсулина и уменьшение захвата 
инсулина тканями при дефиците магния.

Недостаточное поступление магния с пищей и нару-
шение метаболизма магния играют важную роль в 
патогенезе различных сердечных заболеваний: ише-
мической болезни сердца, застойной сердечной недо-
статочности, внезапной кардиальной смерти, атеро-
склероза, ряда сердечных аритмий и желудочковых 
патологий при СД.

Пациенты с СД имеют в 2-3 раза повышенный 
риск сердечно-сосудистых заболеваний в сравнении с 
лицами без СД.

Несмотря на высокую распространенность магния 
в природе, развитие дефицита магния весьма веро-
ятно. Причиной этого является относительно низкая 
его абсорбция и быстрый обмен (период полужизни 
менее 40 ч) пулов ионов магния, которые необходи-
мы для жизненно важных биохимических путей.

S. Shaikh и K.A. Karira провели исследование типа 
«случай-контроль», целью которого было изучение 
концентрации магния в сыворотке крови у пациентов 
с сердечной недостаточностью и СД.

Пациенты и методы
В исследование включено 45 пациентов с диа-

гностированной сердечной недостаточностью, с СД 
и без него. Возраст пациентов составлял 35-65 лет. 
Критерием включения в исследование было наличие 
основных факторов риска сердечной недостаточно-
сти: артериальной гипертензии, сахарного диабета, 
курения, отягощенного по сердечным заболеваниям 
семейного анамнеза. Пациенты, получающие диурети-
ки и дигоксин наряду с другими сердечно-сосудисты-
ми препаратами, также включались в исследование. 
Исключались из исследования пациенты, имеющие 
в анамнезе почечную недостаточность, заболевания 

щитовидной железы, печени, злоупотребляющие алко-
голем.

Сахарный диабет определяли по одному из 
таких критериев: концентрация глюкозы нато-
щак ≥ 126 мг/дл, концентрация глюкозы не нато-
щак > 200 мг/дл, прием гипогликемических средств 
или диагноз сахарного диабета, установленный 
ранее. Нормой считалась сывороточная концен-
трация магния в пределах от 1,8 до 3,0 мг/дл (или 
0,75-1,25 ммоль/л, или 1,5-2,5 мЭкв/л).

Глюкозу в сыворотке определяли с помощью энзи-
матического колориметрического метода («Pioneer 
Diagnostics»). Магний в сыворотке крови определяли 
колориметрическим методом («STANBIO Laboratory»).

Для сбора данных и их анализа использовали про-
граммное обеспечение «Computer package SPSS 11.0». 
Для качественных данных результаты представле-
ны как количество и проценты, для количествен-
ных – как среднее и стандартное отклонение. При 
сравнении групп (пациенты с диабетом и пациенты 
без диабета) для качественных данных использовали 
тест пропорций, а для количественных данных – 
t-критерий Стьюдента. Статистически достоверными 
считали различия на уровне p < 0,05.

Результаты
Пациенты, включенные в исследование, были раз-

делены на две группы: группа СД (n = 15) и группа 
без СД (n = 30). В таблице 1 показаны их демографи-
ческие характеристики. В группе СД пациенты были 
достоверно старше. Кроме того, в этой группе было 
достоверно больше женщин.

В таблице 2 приведены показатели концентрации 
глюкозы и магния у пациентов. Как видно из при-
веденных результатов, у пациентов с СД уровень 
глюкозы был достоверно выше по сравнению с боль-
ными без СД. Кроме того, в группе СД концентрация 
магния была ниже, чем в группе без СД, однако эта 
разница не была статистически значимой.

Взаимосвязь между средними показателями уровня 
магния и факторами риска сердечной недостаточно-
сти показана в таблице 3. Всех пациентов с сердеч-
ной недостаточностью, включая пациентов с СД, раз-
делили на три группы в зависимости от их показателей 
концентрации магния: группа с низким содержанием 
магния (< 1,8 мг/дл), группа с высоким содержа-
нием магния (> 2,0 мг/дл) и группа с нормальными 
показателями магния (1,8-2,0 мг/дл). У лиц с таким 
фактором риска сердечной недостаточности, как СД, 
достоверно чаще (73,3%, р < 0,05) была снижена кон-
центрация магния по сравнению с пациентами, кото-
рые имели другие факторы риска. 
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Обсуждение
Магний, один из важнейших внутриклеточных 

катионов, играет ключевую роль в клеточном мета-
болизме. Показано, что уровень гликемического кон-
троля обратно пропорционален дефициту магния. 
У пациентов с СД как 1, так и 2 типа, наблюдается 
повышенная потеря магния с мочой и снижение 
его сывороточной и внутриклеточной концентрации. 
Нагрузка сахаром приводит к магнийурезу, что при 
недостаточном потреблении этого элемента, возмож-
но, и является причиной его дефицита. Исследования 
подтвердили, что метаболизм магния нарушен у паци-
ентов с СД. У больных с СД 2 типа гипомагниемия 
может быть следствием или причиной повышенной 
инсулинорезистентности. Было показано, что посто-
янный прием добавок магния улучшает ответ β-клеток 
пакреатических островков у пациентов с СД, а гипо-
магниемия тесно связана с инсулинорезистентностью 
у этих пациентов.

СД ассоциируется с повышением риска наиболее 
серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, в част-
ности инфаркта миокарда, хронической сердечной 
недостаточности и инсульта. Кроме того, на фоне СД 
возникают структурные и метаболические нарушения, 
которые могут негативно влиять на функцию миокарда.

Известно также, что СД ассоциируется со снижен-
ным содержанием магния в сыворотке и тканях, в том 
числе и в миокарде.

Магний является кофактором в механизмах транс-
порта глюкозы через клеточную мембрану и фер-
ментативных реакциях при окислении углеводов. 
По результатам одного исследования, прием магния 
улучшает метаболизм в целом, и поэтому допол-
нительный прием этого элемента является важным 
вспомогательным подходом наряду с классическими 
гипогликемическими препаратами при лечении паци-
ентов с СД 2 типа.

На протяжении последних лет взаимосвязь магния и 
углеводного обмена снова вызывает большой интерес 
у исследователей. На сегодня известно, что для секре-
ции инсулина требуется магний, его дефицит приво-
дит к нарушению секреции инсулина, в то же время 
прием магния восстанавливает выработку инсулина. 
Экспериментально показано, что недостаточность 
магния снижает чувствительность тканей к инсулину. 
Субклинический дефицит магния – частое явление 
при СД. Его причинами является как недостаточное 
потребление этого элемента, так и повышенное его 
выведение из организма, особенно с мочой.

Выводы
Как показали полученные результаты, пациенты с 

сахарным диабетом имеют низкое содержание маг-
ния и поэтому подвергаются повышенному риску 
осложнений, связанных с этим элементом. Ввиду 
этого у таких пациентов следует периодически прово-
дить анализ содержания магния и при необходимости 
назначать соответствующие препараты.

Реферативный обзор подготовлен по материалам: 
Shaikh S., Karira K.A. Magnesium deficiency in heart failure 

patients with diabetes mellitus. J Pak Med Assoc. 2011; 61 (9): 901-3.

Характеристики
Пациенты 

с СД (n = 15)
Пациенты без 

СД (n = 30)
Значение р

Пол* Мужчина 4 (26,7%) 20 (66,7%) 0,011

Женщина 11 (73,3%) 10 (33,3%)

Возраст (годы)** 58,3 ± 8,0 51,5 ± 9,7 0,025

* Данные представлены как абсолютное количество пациентов (%).
** Данные представлены как среднее ± среднеквадратическое 
отклонение.

Таблица 1. Демографические характеристики  
пациентов с сердечной недостаточностью  

в зависимости от наличия диабета 

Параметры
Пациенты 

с СД (n = 15)
Пациенты без 

СД (n = 30)
Значение р

Глюкоза, мг/дл 187 ± 84,2 113 ± 31,6 0,001

Магний, мг/дл 1,67 ± 0,47 1,75 ± 0,47 0,572

Данные представлены как среднее ± стандартная ошибка 
среднего.

Таблица 2. Концентрация глюкозы и магния у пациентов 
с сердечной недостаточностью в зависимости от наличия 

диабета 

Факторы риска Наличие
Количество 
пациентов

Концентрация магния в сыворотке крови, мг/дл*

Значения рНизкая  
(< 1,8 мг/дл)

Нормальная  
(1,8-2,0 мг/дл)

Высокая  
(> 2,0 мг)

Курение Да 19 7 (36,8) 9 (47,4) 3 (15,8) 0,224

Нет 26 15 (57,7) 6 (23,1) 5 (19,2)

Артериальная 
гипертензия

Да 24 13 (54,2) 8 (33,3) 3 (12,5) 0,577

Нет 21 9 (42,0) 7 (33,3) 5 (23,8)

Сахарный диабет Да 15 11 (73,3)** 1 (6,7) 3 (20,0) 0,022**

Нет 30 11 (36,7) 14 (46,7) 5 (16,6)

Отягощенный 
семейный анам-
нез

Да 11 5 (45,5) 6 (54,5) – 0,101

Нет 34 17 (50,0) 9 (26,5) 8 (23,5)

* Данные представлены как абсолютное количество пациентов (%).
** Достоверные различия относительно других факторов риска.

Таблица 3. Наличие факторов риска сердечной недостаточности и сывороточная концентрация магния
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Оптимизация лечения больных 
хронической сердечной 
недостаточностью в сочетании 
с хроническим обструктивным 
заболеванием легких

Хроническое обструктивное заболевание легких 
(ХОЗЛ) относится к наиболее распространен-
ным заболеваниям человека, что обусловлено 

загрязнением окружающей среды, табакокурением и 
повторяющимися респираторными инфекционными 
заболеваниями [1]. По данным ряда исследований, 
распространенность ХОЗЛ в мире у людей старше 40 
лет составляет от 7 до 18,2% [2-4]. Ежегодно ХОЗЛ 
является причиной смерти 2,9 млн человек в мире 
[5]. Кроме того, эксперты ВОЗ прогнозируют, что к 
2020 г. данная патология будет занимать 5-е место 
по заболеваемости и 3-е место среди всех причин 
смерти [6]. Особо следует подчеркнуть, что только в 
25% случаев ХОЗЛ выявляется на ранних стадиях [5]. 
ХОЗЛ часто сочетается с другими заболеваниями, что 
существенно ухудшает прогноз. Наиболее часто ХОЗЛ 
ассоциируется с сердечно-сосудистыми заболевания-
ми, в большинстве случаев с ишемической болезнью 
сердца (ИБС), хронической сердечной недостаточно-
стью (ХСН), фибрилляцией предсердий и артериаль-
ной гипертензией.

Продемонстрировано, что у больных ХОЗЛ риск раз-
вития ХСН в 4,5 раза выше в сравнении с группой 
контроля без ХОЗЛ, сопоставимой по возрасту и дру-
гим факторам сердечно-сосудистого риска [7]. Среди 
пациентов, госпитализированных в связи с обострени-
ем ХОЗЛ, в 3 раза чаще выявляется ХСН в сравнении 
с больными без легочной патологии [8]. 

В то же время следует учесть то обстоятельство, что 
в большинстве исследований не учитывались диа-
гностические критерии GOLD (Global Initiative for 

Chronic Obstructive Lung Disease) и данные эхокардио-
графии [5]. В исследовании с применением объектив-
ных оценочных критериев при сочетанной патологии 
ХОЗЛ и ХСН показано, что распространенность брон-
хообструкции у больных ХСН составляет 37,3%, а рас-
пространенность дисфункции левого желудочка (ЛЖ) 
у пациентов с ХОЗЛ – 17% [9]. Кроме того, у больных 
ХОЗЛ с дисфункцией ЛЖ наблюдалась тенденция к 
повышению смертности, тогда как присутствие брон-
хообструкции у больных ХСН на выживаемость не 
влияло.

В соответствии с данными крупных эпидемиологиче-
ских исследований, ведущей причиной летальности 
у больных ХОЗЛ легкого-среднетяжелого течения 
является не дыхательная недостаточность, как тради-
ционно принято считать, а сердечно-сосудистые забо-
левания – ИБС и сердечная недостаточность [10-12]. 

Согласно результатам популяционных исследо-
ваний, у больных ХОЗЛ риск сердечно-сосудистой 
смерти повышен в 2-3 раза и составляет приблизи-
тельно 50% от общего количества смертельных слу-
чаев [13, 14]. В эпидемиологическом исследовании 
Copenhagen City Heart Study [15] изучена эпидемио-
логия аритмий у больных ХОЗЛ и их связь со смер-
тельными исходами. Установлено, что ХОЗЛ ассоци-
ируется с высокой частотой нарушений ритма сердца. 
Частота фибрилляции зависит от показателей нару-
шения вентиляционной функции легких. Так, у боль-
ных ХОЗЛ, не имевших указаний на перенесенный 
инфаркт миокарда в анамнезе, фибрилляция пред-
сердий возникала в 2 раза чаще при значениях объема 
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форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1) 
< 60%. Контрольной группой служили больные ХОЗЛ 
с показателями ОФВ1 > 60%.

Определенный вклад в неблагоприятный прогноз 
вносит длительная терапия β-агонистами, потенци-
ально способная повысить риск нарушений ритма 
сердца и частоту инфаркта миокарда. M.J. Warnier 
et al. [16] провели анализ частоты внезапной сер-
дечной смерти у пациентов с ХОЗЛ и изучили взаи-
мосвязь этого показателя с общим сердечно-сосуди-
стым риском и приемом бронходилататоров, исполь-
зуя результаты исследования ARREST (Amiodarone 
in the Out-of-hospital Resuscitation of Refractory 
Sustained Ventricular Tachyarrhythmias) (анализ 1310 
случаев внезапной сердечной смерти) и базу дан-
ных PHARMO (5793 взрослых – группа контроля). 
Продемонстрировано, что ХОЗЛ ассоциируется с уве-
личением риска внезапной сердечной смерти (15% в 
основной группе и 11% в группе контроля). У больных 
ХОЗЛ с высоким сердечно-сосудистым риском (отно-
шение рисков [ОР] 3,5 [от 2,7 до 4,4]) значительнее 
увеличивался риск внезапной сердечной смерти, чем 
у пациентов с низким сердечно-сосудистым риском 
(ОР 1,3 [от 0,9 до 1,9]). При этом риск внезапной 
сердечной смерти значительно возрастал у больных 
ХОЗЛ, получавших β2-агонисты короткого действия 
или антихолинергические средства (OР 3,9 [от 1,7 до 
8,8] и 2,7 [от 1,5 до 4,8] соответственно), в сравнении 
с лицами без ХОЗЛ) [16].

Высокая коморбидность ХОЗЛ и сердечно-сосуди-
стых заболеваний предполагает углубленное изучение 
терапевтических подходов при сочетанной кардио-
пульмональной патологии.

Программа ведения больных ХОЗЛ со стабильным 
течением включает в себя:

 • медикаментозную терапию – (бронхолитики, 
глюкокортикостероидные препараты, муколитики), 
характеризующуюся постепенным усилением соот-
ветственно нарастанию тяжести течения заболевания;

 • немедикаментозную терапию, важную часть кото-
рой составляет отказ от курения, обучение больных и 
пульмонологическая реабилитация [17].

Течение ХОЗЛ характеризуется периодически возни-
кающими обострениями разной степени тяжести, ухуд-
шающими респираторную функцию, вызывающими 
декомпенсацию сопутствующих заболеваний и нередко 
являющимися причиной летального исхода [18].

Обострение ХОЗЛ – острое изменение выражен-
ности одышки, кашля и/или отделения мокроты по 
сравнению с обычным уровнем, выходящее за рамки 
ежедневных колебаний и требующее изменений в 
лечении [5].

Больные ХОЗЛ переносят от 1 до 4 обострений в год и 
более [19]. Лечение обострений ХОЗЛ требует изме-
нения терапии, дополнительного назначения ряда 
препаратов, в частности, антибактериальных средств, 
глюкокортикостероидов, бронхолитических и муко-
литических препаратов, что приводит к увеличению 
количества одновременно применяемых препаратов 
[5]. В такой ситуации предпочтительнее назначение 
комбинированных препаратов.

Основные препараты, применяемые для лечения 
ХСН, доказательно эффективны (уровень доказатель-
ности А – ингибиторы ангиотензинпревращающего 
фермента [АПФ], антагонисты рецепторов ангиотен-
зина II, β-адреноблокаторы, антагонисты альдостеро-
на, диуретики, гликозиды, ω-3 полиненасыщенные 
жирные кислоты).

Диуретики являются средством выбора при ХСН, 
декомпенсированном легочном сердце, поскольку сни-
жают повышенное давление в легочных капиллярах. 

Их следует назначать с осторожностью больным, 
получающим короткодействующие бронходилатато-
ры, поскольку при этом усиливается риск развития 
гипокалиемии. Кроме того, еще одним нежелатель-
ным явлением мочегонной терапии является мета-
болический алкалоз, который у больных с дыхатель-
ной недостаточностью может приводить к угнетению 
активности дыхательного центра и ухудшению газооб-
мена. Необходимо исключить форсированный диурез 
во избежание электролитных расстройств (гипокале-
мия, гипонатриемия), а также ухудшения реологиче-
ских свойств крови, почечной перфузии, снижения 
минутного объема крови. В этой связи особый интерес 
вызывают такие петлевые диуретики, как торасемид, 
который имеет ряд преимуществ по сравнению с дру-
гими петлевыми диуретиками. Так, биодоступность 
торасемида составляет 76-96%, тогда как у фуросеми-
да этот диапазон значительно варьирует (от 10 до 90%) 
[20, 21]. Кроме того, торасемид имеет лучшую и пред-
сказуемую всасываемость по сравнению с фуросеми-
дом, причем его биоусвояемость не зависит от приема 
пищи и почти вдвое выше, чем у фуросемида [22, 23]. 
Важно подчеркнуть, что для торасемида характерен 
больший период полувыведения из плазмы и, следо-
вательно, более длительное действие (до 10-12 ч), чем 
для фуросемида (4 ч и более) [24]. Предполагается, 
что, за исключением биодоступности, длительности 
действия, токсичности и стоимости, доступные пет-
левые диуретики по эффективности подобны. Вместе 
с тем, имеются данные о том, что, в отличие от других 
петлевых диуретиков, только торасемиду свойственно 
ингибирование секреции норадреналина и альдосте-
рона. Также продемонстрировано различное влияние 
петлевых диуретиков на процессы фиброза и синтеза 
коллагена в миокарде. Так, в отличие от фуросемида, 
торасемид уменьшал объемную фракцию коллагена 
и содержание карбокситерминального пептида про-
коллагена I типа [18]. Это позволяет предположить, 
что действие торасемида тормозит развитие мио-
кардиофиброза, вызванного альдостероном, за счет 
блокирования альдостероновых рецепторов, а также 
подавления локального образования гормона в серд-
це. Однако указанные данные лишь незначительно 
изменили подходы к выбору петлевых диуретиков у 
пациентов с ХСН – по-видимому, вследствие того, 
что роль альдостерона и фиброза миокарда в пато-
физиологии ХСН и значение соотношения уровня 
альдостерона и сердечно-сосудистой смертности у 
больных ХСН до недавнего времени были недоста-
точно изучены.
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Влияние торасемида на течение и исходы ХСН 
в сравнении с фуросемидом изучено в ряде иссле-
дований. В многоцентровом исследовании TORIC 
(TORаsemide in Congestive heart failure) [25] у паци-
ентов с ХСН сравнивали по открытому протоколу 
эффективность, переносимость и безопасность тора-
семида (в дозе 10 мг в сутки перорально) и фуросемида 
(в дозе 40 мг в сутки перорально) или других диуре-
тиков (спиронолактон, амилорид, гидрохлортиазид 
и др.), назначаемых дополнительно к стандартной 
терапии. Оценка состояния пациентов проводилась 
каждые 3 мес. в течение последующих 12 мес. В иссле-
дование вошли 2303 пациента с ХСН II и III функ-
ционального класса (ФК) по классификации Нью-
Йоркской ассоциации сердца (NYHA), из которых 
1287 человек получали торасемид и 1016 – фуросемид 
и/или другие диуретики.

Для более детального анализа были отобраны 1377 
больных с ХСН. Из них:

 • 778 получали торасемид (10 мг/сут per os);
 • 527 – фуросемид (40 мг/сут per os);
 • 72 – другие диуретики (46 – спиронолактон 

в комбинации с тиазидными или другими мочегон-
ными препаратами и 26 – тиазидные диуретики или в 
комбинации с другими калийсберегающими мочегон-
ными средствами).

Средняя длительность наблюдения составила 
9,2 месяца. Средняя доза торасемида, используемая 
в исследовании, составила 8,2 ± 2,4 мг; средняя доза 
фуросемида – 35 ± 7,2 мг. Торасемид по эффек-
тивности превосходил фуросемид и другие диурети-
ки. Лечение торасемидом ассоциировалось с досто-
верным уменьшением риска общей смертности (на 
51,5%, p < 0,05), смертности от сердечно-сосудистых 
причин (на 59,7%, p < 0,05) по сравнению с больны-
ми, получавшими фуросемид или другие диуретики. 
При этом не отмечено достоверных различий между 
лечебными группами по частоте несердечной смер-
ти. Продемонстрировано уменьшение ФК по NYHA 
у 45,8% больных, получавших торасемид, и у 37,2% 
пациентов группы сравнения (р = 0,00017). Развитие 
гипокалиемии к окончанию исследования наблюда-
лось у 12,9% пациентов группы торасемида и 17,9% 
пациентов, получавших фуросемид/другие диуретики 
(р = 0,013). За период наблюдения средние уровни 
калия в сыворотке крови были выше в группе торасе-
мида, чем в группе сравнения.

Итак, результаты исследования продемонстриро-
вали, что терапия торасемидом обеспечивает допол-
нительные преимущества, снижая смертность и 
повышая клиническую эффективность по сравне-
нию с терапией фуросемидом или другими диурети-
ками.

Целью данного исследования было изучить влияние 
терапии торасемидом при ХСН у больных ИБС, ассо-
циированной с ХОЗЛ, на:

 • системную и легочную гемодинамику;
 • функцию внешнего дыхания;
 • показатели систолической и диастолической 

функции левого и правого желудочка.

Материалы и методы
Обследованы 64 больных (18 мужчин и 46 женщин) 

в возрасте от 42 до 76 лет (средний возраст 61,9 ± 3,9 
года) с постинфарктным кардиосклерозом и ХСН II 
А и II Б стадии (по классификации Н.Д. Стражеско и 
В.Х.Василенко), II-III ФК по NYHA, ассоциирован-
ной с ХОЗЛ II-III стадии.

Пациенты были разделены на две группы. Первую 
группу составили 30 больных, которым в дополнение 
к традиционной терапии, назначался петлевой диу-
ретик торасемид. У 9 больных выявлена ХСН II ФК 
и у 21 – III ФК. Артериальная гипертония в анамнезе 
отмечена у 16 больных. Вторую группу – группу срав-
нения – составили 34 больных, которым назнача-
лась традиционная терапия, обязательно включавшая 
фуросемид. У 9 больных выявлена ХСН II ФК и у 25 – 
III ФК. Артериальная гипертония в анамнезе отмече-
на у 14 больных. Группу контроля, сопоставимую по 
возрасту и полу участников, составили 20 здоровых 
лиц. До лечения по основным демографическим, кли-
ническим и гемодинамическим показателям группы 
больных достоверно не различались.

Обследование пациентов проводилось в соответ-
ствии с рекомендациями Ассоциации кардиологов 
Украины по диагностике, лечению и профилактике 
хронической сердечной недостаточности (2009 г.) [26]. 
Всем пациентам проводилось клинико-функциональ-
ное исследование, включающее оценку клинического 
состояния ХСН, регистрацию электрокардиограммы 
(ЭКГ), эхокардиографию с допплеровским анализом 
трансмитрального кровотока (цифровая ультразвуко-
вая система «Logic-5», США) и суточное монитори-
рование ЭКГ (прибор «Diagnostic monitoring», США). 
По стандартной методике определяли конечный диа-
столический и конечный систолический объемы ЛЖ 
(метод Simpson) [27]. В последующем вычислялись 
ударный объем, минутный объем, фракция выброса 
(ФВ) ЛЖ, общее периферическое сосудистое сопро-
тивление. Массу миокарда ЛЖ рассчитывали по фор-
муле R. Devereux et al. [28].

Диастолическую функцию оценивали по трансми-
тральному потоку в импульсно-волновом допплеров-
ском режиме, а также при анализе движения фиброз-
ного кольца митрального клапана методом тканевой 
допплеровской визуализации. При допплеровском 
исследовании оценивали диастолическую функцию 
ЛЖ по времени изоволюмического расслабления, 
времени замедления кровотока раннего диастоли-
ческого наполнения ЛЖ, максимальной скорости 
раннего наполнения ЛЖ (пика Е), максимальной 
скорости предсердной систолы (А) и отношению Е/А.

Показатели функции внешнего дыхания устанав-
ливались по данным спирометрии, проводимой на 
спирографе «Спиросифт-3000» фирмы «Fucuda» 
(Япония). В течение 20 мин. до начала диагностики 
пациент находился в спокойном состоянии, испытуе-
мому запрещалось курить. Исследование проводилось 
в положении сидя, перед началом обследования паци-
ентов тщательно инструктировали. Для предотвраще-
ния утечек воздуха пациентам накладывали носовой 
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зажим. В начале исследования устанавливался загуб-
ник, и пациент спокойно дышал в течение 30-60 сек. 
Для измерения жизненной емкости легких (ЖЕЛ) для 
вдоха пациент от уровня спокойного дыхания выпол-
нял глубокий выдох, а затем полный глубокий вдох. 
В расчет принимались наибольшие значения ЖЕЛ 
из трех правильно выполненных маневров, но следу-
ющий маневр не должен был отличаться от выбран-
ного больше, чем на 0,3 л. Далее выполнялся маневр 
форсированного выдоха (определялся форсирован-
ный ЖЕЛ – ФЖЕЛ). Пациенты производили пол-
ный глубокий вдох, на 1-2 сек задерживали дыхание, 
а потом делали полный глубокий форсированный 
выдох с максимальным усилением, которое должно 
быть достигнуто в начале и поддерживаться на всем 
его протяжении.

Толерантность к физической нагрузке оценивалась 
с помощью теста 6-минутной ходьбы.

После регистрации исходных данных пациентам 
основной группы дополнительно к базисной терапии 
назначался торасемид в дозе 20 мг в сутки; пациен-
там группы сравнения назначался фуросемид (40 мг 
через 2 сут) до исчезновения отечного синдрома и 
застоя в легких с дальнейшим переводом больных 
на поддерживающую дозу фуросемида 20 мг через 
2 сут и торасемида – 10 мг/сут. Все больные полу-
чали базисную терапию, включавшую ингибиторы 
АПФ, β-адреноблокатор бисопролол, аспирин, ста-
тины, комбинированную ингаляционную бронхоли-
тическую терапию – ипратропия бромид и фено-
терол. Длительность терапии составила 16 недель. 
Исследование проводилось в исходных условиях, 
через 4 и 16 недель терапии.

Статистическую обработку полученных данных 
проводили стандартными методами вариационной 
статистики с использованием пакета статпрограмм. 
Для определения достоверности различий попар-
но сравниваемых величин применяли критерий 
t Стьюдента. Достоверными считались различия при 
значении р < 0,05.

Результаты и обсуждение
В ранее проведенных исследованиях установлено, 

что торасемид, подобно другим петлевым диурети-
кам, в дозе не менее 10 мг/сут эффективно устраняет 
клинические симптомы и признаки ХСН, улучшает 
ее функциональный класс. Влияние торасемида, при-
нимаемого в дозе 5-10 мг/сут внутрь, на симптомы и 
признаки ХСН, сравнимо с таковым фуросемида в 
дозе 40 мг/сут, а в дозе 10-20 мг/сут даже превосхо-
дит его [29]. Так, в многоцентровом двойном слепом 
исследовании [30] 70 пациентов с ХСН, принимав-
ших не менее 2 нед. фуросемид в дозе 40 мг, были 
рандомизированы на прием торасемида в дозе 10 и 20 
мг и фуросемида – в дозе 40 мг. Через 6 нед. терапии 
наблюдалось статистически достоверное снижение 
массы тела во всех обследуемых группах, однако наи-
более значительное – при лечении торасемидом в 
дозе 20 мг. Торасемид оказался более эффективным 
в отношении периферических отеков и признаков 
застоя в легких, чем фуросемид. В отличие от фуросе-

мида, терапия торасемидом благоприятно влияла на 
размеры сердца.

В проводимом исследовании через 16 нед. терапии 
наблюдалось улучшение клинического состояния 
пациентов, о чем свидетельствовало снижение функцио-
нального класса ХСН в 1-й группе с 2,6 ± 0,1 в начале 
исследования до 2,4 ± 0,1 через 4 нед. терапии и 1,9 
± 0,1 через 16 нед. наблюдения (р < 0,001); во 2-й 
группе – с 2,7 ± 0,1 до 2,3 ± 0,2 и 2,0 ± 0,1 (р < 0,001) 
соответственно. В 1-й группе отмечено увеличение дис-
танции 6-минутной ходьбы на 23,5% (р < 0,001) через 
4 нед и на 29,4% (р < 0,001) через 16 нед. наблюдения 
в сравнении с данными во 2-й группе – на 21,7% (р < 
0,001) и 26,3% (р < 0,001) соответственно. Кроме того, у 
большинства больных отмечено существенное улучше-
ние клинического состояния, включая уменьшение пери-
ферических отеков, одышки и влажных хрипов в лег-
ких, а также снижение ФК по классификации NYHA, 
более выраженное у тех, кто ранее получал мочегонные 
средства. Это согласуется с результатами ранее прове-
денных исследований у пациентов с ХСН [31].

Процесс ремоделирования сердца включает гипертро-
фию, уменьшение числа кардиомиоцитов и увеличе-
ние интерстициального фиброза, что приводит к нару-
шению систолической и диастолической функции. 
Понимание сложных механизмов ремоделирования 
сердца открывает многочисленные возможности для 
терапевтического вмешательства. Дополнительное 
назначение торасемида сопровождалось улучшением 
гемодинамических параметров. Уменьшение объемов 
ЛЖ в систолу и диастолу косвенно подтверждает 
предположение о том, что торасемид блокирует про-
цессы ремоделирования сердца.

В группе пациентов, получавших дополнительно 
торасемид, конечный систолический объем ЛЖ досто-
верно уменьшился на 15,3% (р > 0,05) через 4 нед и 
на 22,4% (р < 0,05) через 16 нед терапии. Изменения 
в группе, получавшей стандартную терапию, были 
менее существенными. Аналогичная тенденция отме-
чена и для конечного диастолического объема ЛЖ. 
Анализ динамики ФВ ЛЖ в процессе терапии пока-
зал, что она достоверно выросла к концу периода 
наблюдения (ΔФВ 8,2% в 1-й группе против 6,1% в 
группе сравнения, p = 0,02) в сравнении с исходными 
данными (рис. 1). Таким образом, присоединение 
торасемида к стандартной терапии сопровождается 
достоверным улучшением насосной функции ЛЖ, что 
выражалось в увеличении ФВ.

Установлено улучшение диастолической функции 
ЛЖ (Δ Е/А 9,3 и 6,2%, соответственно, р = 0,016) 
(рис. 2). Кроме того, ФВ правого желудочка (ПЖ) 
была достоверно выше в группе больных, получавших 
торасемид, в сравнении с группой фуросемида (Δ ФВ 
7,2% против 4,1%, p = 0,016) (рис. 3). Отмечено более 
выраженное уменьшение размеров ПЖ и снижение 
систолического давления в легочной артерии в группе 
торасемида в сравнении с группой фуросемида (Δ 
10,3% против 8,1%, p = 0,03) (рис. 4).

При оценке суточного мониторирования ЭКГ уста-
новлено, что у большинства больных ХОЗЛ (84-100%) 
встречаются различные нарушения ритма. У лиц, 
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страдающих ХОЗЛ нетяжелого течения, преобладают 
наджелудочковые аритмии (до 90%), возникновение 
которых связывают с влиянием нарушений механики 
дыхания на систему кровообращения, побочными 
действиями принимаемых медикаментов (теофилли-
ны, β2-агонисты). Часто регистрируются синусовая 
тахикардия, предсердная экстрасистолия, суправен-
трикулярная пароксизмальная тахикардия [32].

В нашем исследовании в группе больных, прини-
мавших торасемид, отмечено снижение количества 
желудочковых экстрасистол с 223 ± 16,4 до 90,8 ± 14,6 
(р < 0,001) и до 80,9 ± 11,5 (р < 0,001) через 4 и 16 нед. 
терапии соответственно в сравнении с исходными 
данными. При этом наибольший антиаритмический 
эффект определялся у пациентов с рестриктивным 
типом диастолической дисфункции. В группе срав-
нения медиана частоты желудочковых экстрасистол 
уменьшилась с 209 ± 12,5 до 151,9 ± 9,8 (р < 0,001) 
и до 140,9 ± 7,6 (р < 0,001) через 4 и 16 нед. терапии, 
соответственно. Обращено внимание на тот факт, что 
эффект торасемида проявлялся при его сочетании 
с ингибитором АПФ и β-адреноблокатором, кото-
рые обладают выраженной способностью (особенно 
β-адреноблокаторы) снижать желудочковую эктопи-
ческую активность у больных ХСН. В группе срав-
нения медиана частоты желудочковых экстрасистол 
уменьшилась на 27,3% (р < 0,05) и 32,6% (р < 0,05) 
через 4 и 16 нед. соответственно.

За время лечения прирост ОФВ1 на фоне комплекс-
ной терапии с добавлением торасемида (1-я группа) 
составил 11,5% (р < 0,05), в то время как в груп-
пе сравнения – 9,5% (р<0,05). Отмечена тенденция 
к увеличению ЖЕЛ на 7,9 и 6,3% соответственно. 
Однако следует подчеркнуть, что ни в одной из групп 
наблюдения величины ФЖЕЛ и ОФВ1 не достигли 
нормальных значений, что свидетельствует о необ-
ратимых изменениях бронхиальной стенки и парен-
химы легких у больных ХОБЛ II-III стадии.

Исследование показало, что длительное примене-
ние фуросемида и торасемида не оказывает отрица-
тельного влияния на функцию почек у больных ХСН 
с сочетанием ИБС и ХОЗЛ. Отмечена тенденция 
к увеличению скорости клубочковой фильтрации у 
пациентов, получавших торасемид. В ходе исследо-
вания отмечена хорошая переносимость торасемида. 
За время исследования побочных эффектов, потребо-
вавших отмены препарата, не отмечено.

Существенным ограничением работы является 
отсутствие сопоставимой и, в идеале, созданной путем 
рандомизации, группы сравнения, что не позволяет 
исключить влияние других препаратов, входивших 
в комплексную терапию, на изучаемые показатели. 
Создание такой группы, однако, малореально по эти-
ческим причинам.

Таким образом, сочетание ХОЗЛ и сердечно-сосу-
дистых заболеваний у одного пациента приводит к 

 Рисунок 4. Динамика снижения систолического давления 
в легочной артерии на фоне приема торасемида 

и фуросемида в комплексном лечении ХСН при ИБС 
и ХОЗЛ (Δ%)

Рисунок 1. Динамика изменения фракции выброса левого 
желудочка на фоне приема торасемида и фуросемида 

в комплексном лечении ХСН при сочетании ИБС и ХОЗЛ (Δ%)

Рисунок 2. Динамика изменения соотношения 
максимальной скорости раннего наполнения ЛЖ и 

максимальной скорости предсердной систолы (Е/А) на 
фоне приема торасемида и фуросемида в комплексном 

лечении ХСН при сочетании ИБС и ХОЗЛ (Δ%)

Рисунок 3. Динамика изменения фракции выброса правого 
желудочка на фоне приема торасемида и фуросемида в 

комплексном лечении ХСН при сочетании ИБС и ХОЗЛ (Δ%)
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формированию синдрома взаимоотягощения с соот-
ветствующими клиническими особенностями болез-
ни, обусловливающими необходимость в новых под-
ходах в диагностике и, особенно, в тактике лече-
ния таких больных. Терапия торасемидом в течение 
16 недель у больных, страдающих ХСН с сочетанием 
ИБС и ХОЗЛ, сопровождается улучшением систоли-
ческой и диастолической функции левого желудочка, 
уменьшением размеров левых и правых камер сердца, 
снижением давления в легочной артерии и не влияет 
на показатели функции внешнего дыхания; является 
безопасной и хорошо переносится.
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Применение препарата Сустамар  
в лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата

Отличительными особенностями нарушений функционирования опорно-двигательного аппарата, по распространенности 
уступающих лишь артериальной гипертензии, являются увеличение их выраженности с возрастом и хронический характер 
течения. Наиболее часто встречается остеоартрит (ОА), поражающий до 10-12% мирового населения, а среди пациентов 

старше 70 лет – почти 100%.
Боль в суставах, их припухлость вследствие воспалительного процесса, скованность, а затем и ограниченная подвижность ухудшают 

качество жизни пациентов, снижают трудоспособность, а иногда чреваты инвалидизацией. В ряде случаев пациентам с ОА необходимо 
дорогостоящее, связанное с рисками для здоровья эндопротезирование тазобедренного или коленного сустава.

Предотвратить развитие или замедлить дальнейшее прогрессирование ОА возможно с помощью комплексного нефармакологиче-
ского лечения (включающего модификацию образа жизни, нормализацию массы тела, физические упражнения и др.), а также эффек-
тивной, вовремя назначенной фармакотерапии, направленной на снижение выраженности болевого синдрома, защиту суставного 
хряща от разрушения, уменьшение интенсивность воспаления. Однако попытки одновременно достичь анальгезирующего, хондропро-
текторного и противовоспалительного эффекта чреваты полипрагмазией и множеством побочных реакций, что особенно опасно для 
гериатрических пациентов. Решить проблему помогает тщательный подбор препаратов, обладающих комбинированным действием и, 
по-возможности, безопасных.

Таким требованиям в полной мере отвечает новый немецкий препарат на растительной основе – Сустамар, представленный на 
отечественном рынке компанией «Esparma».

Препарат выпускается в форме таблеток, содержащих по 480 мг сухого экстракта корня мартинии душистой, или гарпагофитума 
южноафриканского (Harpagophytum procumbens). Издавна мартиния душистая использовалась в качестве обезболивающего средства, 
средства от лихорадки и аллергии, как горечь для стимуляции пищеварения. German Commission E в Германии (аналог Управления по 
контролю за пищевыми продуктами и медицинскими препаратами в США – FDA) рекомендует использование препаратов мартинии  души-
стой при лечении дегенеративных заболеваний опорно-двигательного аппарата. Клинические исследования показали, что препараты мар-
тинии душистой эффективны для лечения артрита и ревматических заболеваний. Основные химические составляющие H. procumbens:

• иридоидные гликозиды (в первую очередь гарпагозид, 
гарпагид и прокумбид);

• сахара (в основном тетрасахарид стахиоза);
• тритерпеноиды (олеаноловая и урсоловая кислоты);
• фитостерины (β-ситостерол);
• ароматические кислоты (кофейная, коричная и хлоро-

геновая);
• флавоноиды (лютеолин и кемпферол).
Гарпагозид, гарпагид и прокумбид из клубней растения 

являются наиболее важными терапевтическими компонен-
тами. Обзор клинических исследований с использованием 
препаратов H. procumbens для лечения остеоартрита, рев-
матизма, боли в суставах и пояснице показал, что эффек-
тивное облегчение боли и улучшение подвижности суставов 
достигалось при дозе экстракта, соответствующей 50-100 
мг гарпагозида в день. Есть данные клинических испытаний, 
позволяющие предположить, что противовоспалительный 
эффект H. procumbens обусловлен также тритерпеноидным 
гликозидом β-ситостеролом.

Противовоспалительный, а также обезболивающий 
и хондропротективный эффекты препарата Сустамар объ-

ясняются тем, что активные вещества экстракта корня мартинии душистой ингибируют медиаторы воспаления и деструкции хряща – 
фактор некроза опухоли α, интерлейкины (в частности, интерлейкин 1β, подавляющий синтез хондроцитов и инициирующий процессы 
деградации хряща в результате усиления высвобождения протеолитических ферментов), простагландины, лейкотриены, циклооксиге-
назу 2 (ЦОГ-2) (ключевое звено воспалительного процесса), оксид азота, эластазу.

В исследованиях in vitro было показано, что гарпагозид ингибирует экспрессию индуцибельной синтазы оксида азота (iNOS) и ЦОГ-2 
путем подавления активности ядерного фактора каппа-В, препятствуя таким образом развитию воспаления. Есть данные о том, что 
свободный от гарпагозида экстракт мартинии душистой также в значительной степени ингибирует экспрессию iNOS, что подтверждает 
наличие в нем других противовоспалительных компонентов.

Анальгезирующий эффект препарата Сустамар, по-видимому, обусловлен периферическим обезболивающим действием гарпа-
гозида. Клинические исследования продемонстрировали, что прием экстракта H. procumbens, содержащего гарпагозид, способствовал 
уменьшению боли в коленных и тазобедренных суставах при ОА и неспецифической поясничной боли. Механизм этого эффекта до сих 
пор не определен, предполагается, что он тесно связан с противовоспалительными свойствами экстракта.

Кроме того, Сустамар обладает выраженным противоревматическим эффектом. В частности, было доказано, что применение 
экстракта мартинии душистой достоверно снижает продукцию матриксных металлопротеиназ-1, -3, -9, действие которых разрушает 
межклеточный матрикс суставных хрящей. Таким образом, экстракт мартинии способен тормозить деструктивные процессы при раз-
личных заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

Есть данные о том, что экстракт H. procumbens обладает антиоксидантной активностью и препятствует развитию оксидативного 
стресса и липопероксидации (L.F. Schaffer et al., 2013).

Эффективность применения экстракта корня H. procumbens, действующего вещества препарата Сустамар, при лечении пациентов 
с остеоартритом коленного или тазобедренного сустава, а также с поясничной болью доказана в ряде исследований. При этом было 
отмечено, что препарат снижал выраженность боли в среднем на 25-50% (в одном исследовании максимальное снижение интенсив-
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ности боли достигало 85%) и увеличивал подвижность суставов 
примерно на 35-50%. Поясничная боль уменьшалась на 40-50%, а у 
2,5-20% пациентов исчезала полностью.

В исследовании с участием 122 пациентов, страдающих ОА 
коленных и тазобедренных суставов, в течение 4 месяцев проводи-
ли сравнительную оценку эффективности и безопасности экстракта 
мартинии душистой (в общей суточной дозе, соответствующей 57 мг 
гарпагозида) и антрахинонового производного диацереина (100 мг в 
день), эффективность которого при лечении ОА доказана. Тяжесть 
ОА определяли с помощью индекса Luquesne, надежного показателя 
оценки боли. Прием экстракта H. procumbens способствовал столь 
же значительному и постоянному сокращению значений индекса, 
что и терапия диацереином. Кроме того, пациентам, принимавшим 
экстракт мартинии, значительно реже требовались нестероидные 
противовоспалительные препараты (НПВП) или другие болеутоля-
ющие лекарства, чем больным, принимающим диацереин. Частота 
побочных эффектов была значительно ниже в первой группе, чем 
в группе диацереина. Таким образом, было показано, что экстракт 
мартинии душистой столь же эффективен, как диацереин, и при 
этом вызывает меньше побочных реакций (P. Chantre, 2000).

В постмаркетинговом мониторинговом исследовании J.M. Ribbat et al. (2001) также было показано, что применение экстракта 
H. procumbens сопровождалось уменьшением сочетанного приема НПВП и других обезболивающих средств. Длительность исследо-
вания с участием пациентов, страдающих остеоартритами, спондилоартритами и фибромиалгиями различной локализации, составила 
2 месяца. В результате было выяснено, что назначение сухого экстракта мартинии душистой приводило к полному прекращению 
сопутствующего приема НПВП в 60,3% случаев, а стероидных противовоспалительных средств – в 56% случаев. Аналогичные данные 
были получены и в исследовании M. Warnock et al. (2007) с участием 259 пациентов с остеоартритами и другой ревматической болью: 
на фоне приема экстракта мартинии душистой 60% пациентов уменьшили или полностью прекратили прием обезболивающих средств.

В многоцентровом неконтролируемом исследовании с участием 75 пациентов, страдающих ОА, применение водного экстракта мар-
тинии душистой в дозе, эквивалентной 50 мг гарпагозида, ежедневно в течение 12 недель способствовало значительному уменьшению 
боли (на 24,5% по сравнению с исходным при оценке балла по визуальной аналоговой шкале). При этом интенсивность боли при паль-
пации, оцениваемая врачами, снизилась на 46%; наблюдалось также улучшение симптомов ограничения движения (на 35%) и хруста в 
суставах (на 25,4%) (T. Wegener, N.P. Lupke, 2003).

В более масштабном исследовании с участием 250 пациентов с ОА коленного (n = 85) или тазобедренного (n = 61) сустава, неспе-
цифической поясничной болью (n = 104) в течение 8 недель принимали экстракт H. procumbens (доза гарпагозида – 60 мг ежедневно). 
К концу курса лечения было достигнуто снижение боли (по шкале WOMAC) на 35 и 37% в группах с ОА тазобедренных и коленных суста-
вов соответственно. Оценка усредненного показателя, учитывающего все параметры боли, показала, что его улучшение по сравнению с 
исходным у пациентов с болью в тазобедренных суставах составило 54%, а в коленных – 38% (рисунок). Аналогичные результаты были 
получены для пациентов с болью в спине (S. Chrubasik, 2002).

Назначение экстракта H. procumbens при поясничной боли, как и в случае остеоартрита, позволяло снизить прием НПВП. В иссле-
дованиях, проведенных S. Chrubasik et al. В 2003-2005 гг., было зафиксировано, что он не уступает по эффективности селективному 
ингибитору ЦОГ-2 рофекоксибу в стандартной терапевтической дозе. Кроме того, было продемонстрировано, что прием экстракта мар-
тинии душистой в течение 1 года удерживал и даже несколько увеличивал достигнутый в течение первых полутора месяцев лечебный 
эффект. При этом была отмечена хорошая переносимость препарата.

Проведенный в 2007 г. мета-анализ результатов 14 клинических испытаний подтвердил эффективность экстракта мартинии души-
стой в качестве противовоспалительного и обезболивающего препарата, способствующего уменьшению симптомов артрита, снижению 
острого и подострого воспаления, улучшению подвижности суставов, повышению качества жизни пациентов по сравнению с исходным 
настолько, что более половины из них снижали дозы обезболивающих препаратов или даже прекращали их прием.

Безопасность препарата Сустамар особенно важна, поскольку среди пациентов, страдающих воспалительными заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата, большинство составляют лица пожилого возраста, страдающие сопутствующими заболеваниями. 
Профиль безопасности препаратов мартинии душистой хорошо изучен. Согласно данным обзора, в котором обобщены результаты 
около 30 различных исследований, количество побочных эффектов при их применении сопоставимо с плацебо. Редкие побочные 
эффекты отмечались всего лишь у 3% пациентов и касались в основном работы пищеварительной системы (J. Vlachojannis et al., 2008).

Таким образом, благодаря хондропротекторному, противовоспалительному и обезболивающему эффектам экстракта корня марти-
нии душистой препарат Сустамар показан к применению как в качестве монотерапии, так и в составе комплексного лечения широкого 
спектра острых и хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата. Это дегенеративно-дистрофические заболевания суставов 
(коксартроз, гонартроз, спондилоартроз), остеохондроз, сопровождаемый болью в спине, воспалительные заболевания опорно-двига-
тельного аппарата (остеоартрит, тендинит, тендовагинит). Благодаря хондропротекторным свойствам препарат можно применять для 
предупреждения поражений суставов при интенсивных нагрузках. Сустамар принимают по 1 таблетке 2 раза в сутки во время еды через 
равные промежутки времени, запивая достаточным количеством воды. Срок применения – от 4 до 16 недель. Рекомендуются повторные 
курсы дважды в год (в весенний и осенний периоды при обострении хронических заболеваний). Благоприятный профиль безопасности 
препарата позволяет применять его длительными курсами, как с лечебной, так и с профилактической целью.
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Рисунок. Средний показатель уменьшения боли после 
терапии препаратом мартинии душистой у пациентов с 
остеоартритом коленного и тазобедренного суставов
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Екстракт з коріння МАРТІНІЇ запашної 480 мгмг
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Остеоартрит (ОА) – наиболее распростра-
ненная форма артрита и одна из ведущих 
причин боли и инвалидности в мире. 

Наиболее часто болезнь поражает коленые, бедрен-
ные суставы и мелкие суставы верхних конечно-
стей. Наиболее серьезные последствия ОА – боль, 
функциональные ограничения, снижение качества 
жизни.

Изменения на рентгеновских снимках не всегда 
коррелируют с симптомами остеоартрита: мини-
мальные изменения могут сопровождаться значи-
тельной болью. Вопреки распространенному мне-
нию, старение не является причиной развития 
остеоартрита и симптомы заболевания не обяза-
тельно ухудшаются с возрастом. Ведение пациента 
с ОА включает ряд фармакологических и нелекар-
ственных вмешательств, позволяющих эффектив-
но контролировать симптомы и улучшать функции 
организма.

В рекомендациях, созданных на основе наиболее 
качественных данных доказательной медицины, 
рассмотрены пути решения проблем, связанных с 
диагностикой ОА и принятием решения о хирурги-
ческом вмешательстве; учтены результаты послед-
них исследований по фармакотерапии ОА.

Некоторым рекомендациям можно следовать с боль-
шей уверенностью, чем другим. Рекомендации разра-
ботаны на основе оптимального соотношения пользы 
и вреда от вмешательства, с учетом качества лежа-
щих в основе доказательств. Формулировки, исполь-
зуемые в рекомендациях (например, «предложить» и 
«рассмотреть возможность») означают уверенность, с 
которой дана рекомендация (силу рекомендации).
Следуя любой из рекомендаций, врачу необходимо 
обсуждать с пациентом возможные риски и пользу от 
вмешательств для достижения полностью обоснован-
ного решения.

Диагностика
1. Остеоартрит диагностируют на основе клини-

ческих признаков без дополнительных исследова-
ний, если пациент (все из нижеперечисленного):

 • в возрасте 45 или более лет;
 • страдает от боли в суставах, связанной с актив-

ностью;
 • не имеет утренней скованности суставов или 

имеет утреннюю скованность длительностью не 
более 30 минут.

2. Следует принимать к сведению, что такие не-
типичные особенности, как травма в анамнезе, дли-
тельная утренняя скованность суставов, быстрое 
ухудшение симптомов или наличие припухлости и 
повышенной температуры в области сустава, может 
указывать на альтернативные или дополнительные 
патологии. Важные дифференциальные диагнозы 
включают подагру, другие воспалительные артриты 
(например, ревматоидный), септический артрит и 
злокачественные заболевания (боль в костях).

Целостный подход к оценке состояния и 
ведению пациента с ОА

1. Оценка влияния остеоартрита на повседнев-
ную и профессиональную деятельность человека, 
качество жизни, настроение, взаимоотношения 
и досуг. На рисунке изображен алгоритм, кото-
рый можно использовать в качестве подсказки о 
том, какие вопросы необходимо задать в рамках 
целостной оценки состояния пациента с остеоар-
тритом.

2. План ведения пациента с ОА следует согласо-
вать не только с ним, но, при необходимости, и с 
членами его семьи и теми, кто за ним ухаживает.

3. При разработке плана ведения пациента не-
обходимо учитывать сопутствующие заболевания, 
усугубляющие проявления остеоартрита.

4. При совместном с пациентом обсуждении ри-
сков и преимуществ подходов к лечению (с учетом 
сопутствующих заболеваний) необходимо убедить-
ся, что информация доступна для его понимания.

5. Всех лиц с клиническими проявлениями ОА 
необходимо проконсультировать относительно:

 • возможности получать необходимую информа-
цию;

 • активности и физических упражнений;
 • мер для нормализации массы тела при наличии 

избыточного веса или ожирения.

Обучение пациента и самопомощь
Информирование пациента

Все пациенты с ОА должны получать точную 
устную и письменную информацию для лучшего 
понимания природы заболевания и его контроля, а 
также противодействия заблуждениям, например, 
о том, что болезнь неизбежно прогрессирует и из-
лечение невозможно. Следует убедиться, что обмен 
информацией является постоянной, неотъемлемой 

Остеоартрит:  
фармакотерапия и ведение пациента
Рекомендации NICE1 (февраль 2014 г.)

1National Institute for Health and Care Excellence – Национальный институт здоровья и совершенствования медицинской помощи (Великобритания).
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Воздействие на образ жизни

Способность выполнять работу…

Скрининг на депрессию

Идеи, опасения и ожидания лица, 
осуществляющего основной уход

…в течение короткого времени

Повседневная активность

Предполагаемый образ жизни

Приспособленность к домашним 
условиям или месту работы

Стрессы на текущий момент

Психологическая адаптация 
оказывающего поддержку

Свидетельства наличия синдрома хронической боли

Взаимосвязь двух или более патологий

Оценка оптимальной фармакотерапии

Применение анальгетиков

Изоляция

Другие причины боли, поддающиеся лечению

Падения

Стратегии самопомощи

Понимание сути хирургических вмешательств

Препараты,  
дозирование, схема приема

Возможность применения хирургического лечения

Побочные реакции

…длительно

Семейные обязанности

Увлечения

Социальный аспект

Взгляды на лечение, включая опасения, 
ожидания и имеющиеся знания об остеоартрите

Профессиональная 
деятельность

Настроение

Качество сна

Круг поддержки

Другие причины  
мышечно-скелетной боли

Влияние  
сопутствующих заболеваний

Всесторонняя оценка 
состояния пациента 

с остеоартритом

Отношение к физическим упражнениям

Оценка боли

Примечание: рисунок служит напоминанием об основной проблематике, важной при оценке состояния лиц, страдающих остео-
артритом. Для большинства тем предлагается несколько конкретных вопросов, которые стоит оценить. Не каждая из указанных 
тем представляет интерес для всех пациентов с остеоартритом; кроме того, перечислены не все темы, которые стоит учитывать 
при оценке состояния конкретных лиц.

Рисунок. Вопросы, которые следует принимать во внимание  
при целостной оценке состояния пациента с остеоартритом
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частью плана ведения пациента, а не единичным 
события во время визита к врачу.
Меры самопомощи пациента

1. Необходимо согласовать индивидуальную 
стратегию самоконтроля пациента с ОА и удо-
стовериться, что такие положительные изменения 
в поведении, как выполнение упражнений, нор-
мализация веса, использование соответствующей 
обуви и подбор темпа ходьбы, происходят успешно.

2. Необходимо убедиться, что в программах са-
моконтроля для пациентов с ОА сделан акцент на 
важности рекомендованных основных лечебных 
процедур, особенно физических упражнений.
Термотерапия

Местное применение тепла или холода следует 
рассматривать в качестве дополнения к основной 
терапии.

Нефармакологические методы  
ведения пациента
Физические упражнения  
и мануальная терапия

1. Следует консультировать лиц с ОА о том, что 
в основе лечения лежат упражнения, независимо 
от возраста, сопутствующих заболеваний, тяжести 
боли или ограничения жизнедеятельности. Они 
должны включать:

 • упражнения для укрепления отдельных групп 
мышц;

 • фитнес с аэробными нагрузками.
Лечащий врач должен помочь подобрать эф-

фективные упражнения с учетом индивидуальных 
потребностей человека, самомотивации, обстоя-
тельств и возможностей.

2. Манипулирование и растяжение (стретчинг) 
следует рассматривать как дополнение к основно-
му лечению, в частности, при ОА тазобедренного 
сустава.
Коррекция веса

В рамках основного лечения следует предложить 
меры по нормализации массы тела пациентам, 
страдающим ожирением или имеющим избыточ-
ный вес.
Электротерапия

Медработникам следует рассмотреть возмож-
ность использования в качестве дополнения к ос-
новному лечению чрескожной электрической сти-
муляции нервов с целью облегчения боли.
Биологически активные добавки

Пациентам с ОА не следует предлагать добавки, 
содержащие глюкозамин или хондроитин.
Акупунктура

Пациентам с ОА не следует предлагать приме-
нять иглоукалывание.
Приспособления и устройства

1. В рамках основных методов лечения пациенту 
с ОА суставов нижних конечностей следует дать со-
веты относительно ношения подходящей обуви (в 
том числе с амортизирующими свойствами).

2. При боли в суставах или их нестабильности 
биомеханической природы следует оценить воз-

можность применения фиксирующих повязок/сте-
лек в качестве дополнения к основному лечению.

3. В качестве дополнения к основному лече-
нию при ОА можно использовать приспособления, 
помогающие решить проблемы в повседневной 
деятельности (например, трости). При необхо-
димости следует консультироваться с экспертами 
(например, специалистами по оборудованию для 
инвалидов).
Инвазивные методы лечения при коленном 
остеоартрите

Направлять пациента для проведения артроско-
пического лаважа и санации сустава в рамках лече-
ния ОА следует только при поражении коленных 
суставов с подтвержденной механической блоки-
ровкой в анамнезе (в отличие от утренней скован-
ности в суставах, неустойчивости в суставе [giving 
way] или артремфита [суставной мыши] по данным 
рентгенографии).

Фармакотерапия при ОА
Специалисты NICE намерены провести полный 

анализ данных по фармакотерапии ОА после того, 
как Агентство по контролю за оборотом лекар-
ственных средств и изделий медицинского назна-
чения (Medicines and Healthcare Products Regulatory 
Agency) завершит оценку безопасности примене-
ния безрецептурных анальгетиков.

Группа по разработке рекомендаций обращает 
внимание на выводы, сделанные в обзоре данных 
об эффективности парацетамола. Это обзор выя-
вил, что эффективность парацетамола при лечении 
остеоартрита ниже, чем считалось ранее. Однако 
члены группы считают, что лечащим врачам не 
следует принимать во внимание эту информацию в 
повседневной практике до опубликования полного 
обзора данных о фармакотерапии ОА.
Пероральные анальгетики

1. Следует предложить терапию парацетамолом 
для облегчения боли в дополнение к основному 
лечению; может потребоваться систематический 
прием. Рассмотреть назначение парацетамола и/
или местных нестероидных противовоспалитель-
ных препаратов (НПВП) следует до возможного 
назначения пероральных НПВП, ингибиторов ци-
клооксигеназы 2 (ЦОГ-2) или опиоидов.

2. Если парацетамол или местные НПВП недо-
статочно облегчают боль при ОА, следует рассмо-
треть возможность добавления опиоидных пре-
паратов, с учетом рисков и пользы, особенно у 
пожилых лиц.
Местное лечение

1. Следует рассмотреть возможность назначения 
местных НПВП для облегчения боли в дополнение 
к основному лечению у пациентов с ОА коленных 
суставов или суставов верхних конечностей. На-
значать парацетамол и/или местные нестероид-
ные противовоспалительные препараты (НПВП) 
следует до возможного применения пероральных 
НПВП, ингибиторов циклооксигеназы 2 (ЦОГ-2) 
или опиоидов.

 

РАЦИОНАЛЬНАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ № 4 (33) 201464

РЕКОМЕНДАЦИИ

RFT_4(33).indb   64 07.11.2014   14:45:21



2. Следует рассмотреть местное применение кап-
саицина в качестве дополнения к основному ле-
чению у пациентов с ОА коленных суставов или 
суставов верхних конечностей.

3. Не следует назначать для лечения ОА препара-
ты, вызывающие гиперемию кожи.
НПВП и высокоселективные  
ингибиторы ЦОГ-2

Хотя НПВП и ингибиторы ЦОГ-2 можно рас-
сматривать как единый класс НПВП, в рекоменда-
циях использованы два термина с целью уточнения 
и из-за различий в профилях побочных реакций на 
препараты.

1. При неэффективности применения параце-
тамола или местных НПВП для облегчения боли у 
пациентов с ОА следует рассмотреть возможность 
замещения их пероральными НПВП/ингибитора-
ми ЦОГ-2.

2. Если парацетамол или местные НПВП недо-
статочно облегчают боль у пациентов с ОА, следует 
рассмотреть возможность назначения пероральных 
НПВП/ингибиторов ЦОГ-2 в дополнение к пара-
цетамолу.

3. Пероральные НПВС/ингибиторы ЦОГ-2 сле-
дует назначать в наименьшей эффективной дозе в 
течение кратчайшего периода времени.

4. Предлагая терапию пероральным НПВП/ин-
гибитором ЦОГ-2, прежде всего следует выбирать 
либо стандартный НПВП, либо ингибитор ЦОГ-2 
(кроме эторикоксиба 60 мг). В любом случае необ-
ходимо дополнительно назначать ингибитор про-
тонной помпы (ИПП), выбирая препарат с наи-
меньшей стоимостью.

5. Все пероральные НПВС/ингибиторы ЦОГ-2 
обладают примерно одинаковым обезболивающим 
действием, но различаются по своей потенциаль-
ной желудочно-кишечной, печеночной и сердеч-
но-почечной токсичности. Поэтому при выборе 
препарата и дозирования следует учитывать ин-
дивидуальные факторы риска пациента, включая 
возраст, и проводить их постоянный мониторинг.

6. Если пациент с ОА нуждается в приеме аспи-
рина в низких дозах, в случаях, когда боль снижа-
ется неэффективно или недостаточно, необходи-
мо рассмотреть возможность применения других 
анальгетиков перед заменой аспирина на НПВС/
ингибитор ЦОГ-2 (с ИПП) или их добавлением. 
Внутрисуставные инъекции

1. Следует рассмотреть возможность применения 
внутрисуставных инъекций кортикостероидов в ка-

честве дополнения к основным методам лечения 
для облегчения боли (от умеренной до сильной) у 
пациентов с ОА.

2. Не следует предлагать применение внутри-
суставных инъекций гиалуроновой кислоты для 
лечения ОА.

Направление на проведение 
хирургического вмешательства

1. При рассмотрении направления пациента с 
ОА для проведения хирургического вмешательства 
следует убедиться, что ему было предложено, по 
крайней мере, основное (нехирургическое) лече-
ние.

2. Решение о направлении на хирургическое 
лечение следует принимать на основе совместного 
обсуждения представителями пациента, лечащими 
врачами и хирургами, а не только на основании 
оценки состояния больного.

3. Следует рассматривать возможность направ-
ления на хирургическую операцию пациентов с 
ОА с симптомами боли, скованности и снижения 
функции, существенно влияющими на качество их 
жизни, если нехирургическое лечение неэффек-
тивно.

4. Рассмотреть возможность хирургического 
вмешательства следует до появления длительного 
и устойчивого ограничения функций и сильной 
боли.

5. Индивидуальные особенности пациента (в том 
числе возраст, пол, статус курильщика, ожирение 
и сопутствующие заболевания) не должны быть 
препятствием для направления на хирургическую 
операцию.

6. При обсуждении возможности операции на 
суставе следует убедиться, что пациенту было пред-
ложено, по крайней мере, основное (нехирургиче-
ское) лечение. Необходимо информировать его о: 
преимуществах и рисках, связанных с предстоящим 
вмешательством; потенциальных последствиях при 
отсутствии восстановления после хирургическо-
го вмешательства; реабилитации после операции; 
о возможностях протезирования; об организации 
ухода.

Реферативный обзор подготовила Наталия Купко 
по материалам Osteoarthritis. Care and management 
in adults (February 2014) NICE clinical guideline 177. 
http://www.nice.org.uk/guidance/cg177
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Українська військово -медична академія
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб  

ім. Л.В. Громашевського НАМН України»
Кафедра дитячих інфекційних хвороб  

Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

Головний військово- медичний клінічний центр «ГВКГ» МО України

Науково- практична конференція
«Фармакотерапія інфекційних захворювань.

Клініка. Діагностика. Лікування та профілактика»

27 -28 листопада 2014 року, м. Київ

Основні науково -практичні напрямки роботи:
• Вірусні та бактеріальні інфекції.
• Гострі вірусні та хронічні гепатити.
• Інфекційні захворювання шлунково -кишкового тракту.
• Геморагічні лихоманки.
• Протозойні інфекції, гельмінтози.
• Рідкісні та нові інфекції, зокрема завезені інфекції.
• Атиповий перебіг.
• Внутрішньолікарняні інфекції.
• Антибактеріальні, противірусні препарати.
• Імунопрофілактичні засоби.
• Профілактичні засоби, дезінфекційна та стерилізаційна апаратура.
• Діагностичне обладнання, діагностикуми.
• Особливо небезпечні інфекції.
• Організація надання медичної допомоги інфекційним хворим.

Планова кількість учасників – 300 осіб.
Аудиторія буде представлена лікарями інфекціоністами, епідеміологами, терапевтами, педіатрами, 

сімейними лікарями, пульмонологами, гастроентерологами, хірургами та ін. 

Програмою конференції передбачаються доповіді провідних вчених України.

Місце проведення конференції:
м. Київ, вул. Госпітальна, 18

За додатковою інформацією звертатися:
тел. (097) 376 65 83, e mail: Conference_n@ukr.net

Науково -практична конференція внесена до Реєстру з’їздів, симпозіумів та науково-практичних 
конференцій МОЗ України на 2014 рік.

Всі учасники отримають сертифікати.
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