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ДОСЛІДЖЕННЯ

Вплив фебуксостату на артеріальний тиск у пацієнтів
із гіперурикемією та гіпертонією
У статті представлені дані ІІ фази проспективного плацебо-контрольованого дослідження
L. Gunawardhana et al. (2017), присвяченого вивченню впливу терапії фебуксостатом у дорослих
пацієнтів із гіперурикемією, стабільною артеріальною гіпертензією (АГ) та різною функціональною
спроможністю нирок. Представляємо вашій увазі огляд цієї роботи.

Патогенез подагри полягає у розвитку гіперурикемії,
що призводить до відкладання кристалів моноурату натрію в суглобах або м’яких тканинах. Доклінічні та клінічні дані показують, що гіперурикемія індукує ендотеліальну дисфункцію, яка є одним із факторів розвитку
ниркової недостатності (Ho et al., 2015; Morris, Jardine,
2010). Інгібітори ксантиноксидази дозволять ефективно лікувати пацієнтів із подагрою завдяки інгібуванню
уратного синтезу й затриманню перетворення гіпоксантину і ксантину на сечову кислоту.
Фебуксостат – інгібітор ксантиноксидази, призначений для тривалої терапії гіперурикемії. Фебуксостат
можна застосовувати у хворих зі зниженою функцією
нирок, оскільки препарат захищає їх від гострого ішемічного реперфузійного ураження та сприяє збереженню
функціонування. Також у дослідженні, в якому вивчали
вплив фебуксостату на швидкість клубочкової фільтрації
(ШКФ) в осіб із хронічною хворобою нирок 3-ї та 4-ї стадії, даний лікарський засіб уповільнював зниження ШКФ
порівняно із плацебо, хоча слід зазначити, що вибірка пацієнтів була невеликою, а спостереження обмежувалося
шістьма місяцями (Sircar et al., 2015).
Зростає інтерес до рівня сечової кислоти як незалежного фактора ризику розвитку АГ, що має складний зв’язок з ендотеліальною дисфункцією (Tsuda et al., 2012).
Метааналіз 25 досліджень (n=97 824) продемонстрував,
що гіперурикемія корелює із вищою ймовірністю розвитку есенціальної АГ (Wang et al., 2014). Крім того, огляд декількох досліджень показав зв’язок між рівнем сечової кислоти та широким спектром серцево-судинних
захворювань (Feig et al., 2008).
Механізм кореляції між гіперурикемією та АГ залишається до кінця не з’ясованим. Також неясно, чи є ендотеліальна дисфункція причиною чи наслідком АГ. Невеликі
клінічні випробування показали, що терапія алопуринолом і пробенецидом знижує артеріальний тиск (АТ)
у підлітків з АГ (Soletsky, Feig, 2012; Feig et al., 2008). У ретроспективному аналізі ІІІ фази дослідження, в якому
вивчали вплив фебуксостату або алопуринолу на рівень
АТ у пацієнтів із подагрою, було доведено позитивний
вплив фебуксостату. Зниження систолічного (САТ) та діастолічного АТ (ДАТ) становило близько 10 і 8 мм рт. ст.
відповідно протягом 28 тижнів (Whelton et al., 2011).
Дослідження L. Gunawardhana et al. (2017) було присвячене гіпотезі про те, що фебуксостат достовірно знижує
АТ порівняно із плацебо у пацієнтів з гіперурикемією
та АГ із різною функціональною спроможністю нирок.

Матеріали й методи дослідження
Випробування проводилося на базі 29 медичних установ Північної Америки. У когорту дослідження були
включені пацієнти чоловічої або жіночої статі, які досягли
18-річного віку, з рівнем САТ у межах 145-165 мм рт. ст.
або ДАТ 90-105 мм рт. ст., що було зафіксовано триразово
(під час 2-тижневого початкового періоду простого сліпого спостереження) та визначено як стабільна АГ.
На 21-й день під час візиту-скринінгу усім учасникам дослідження проведений 24-годинний амбулаторний моніторинг АТ. У пацієнтів рівень АТ був у межах
130-165 мм рт. ст. Крім того, під час даного скринінгу визначали рівень сироваткової сечової кислоти, що у всіх
хворих, залучених у дослідження, складав ≥420 мкмоль/л.
До критеріїв виключення відносилися пацієнти із САТ
>165 мм рт. ст. або ДАТ >105 мм рт. ст. Також у дослідженні не брали участь хворі із вторинними причинами високого АТ або великим вмістом сечової кислоти,
серцево-судинними катастрофами в анамнезі протягом
шести місяців до скринінгу, цукровим діабетом 1-го типу
або декомпенсованим 2-го типу, а також іншими клінічними станами, які могли перешкоджати безпеці терапії.
Загалом було обстежено 1034 особи, з-поміж яких критеріям включення відповідав 121 пацієнт. Серед учасників
дослідження були хворі, що попередньо приймали інгібітор ангіотензинперетворювального ферменту (іАПФ)

або блокатор рецепторів ангіотензину (БРА), та суб’єкти,
які не застосовували ці препарати. Дослідження складалося з 6-тижневого періоду терапії та одного додаткового
тижня для відстеження профілю безпеки.
Терапія
Під час 14-денного початкового періоду простого сліпого спостереження суб’єкти перорально приймали одну
капсулу плацебо щодня. Після його завершення учасникам було призначено фебуксостат у дозі 80 мг/добу
або плацебо раз на день. Крім того, особи, які отримували
антигіпертензивне лікування до спостереження, продовжили терапію впродовж дослідження.
Оцінка ефективності
З метою аналізу ефективності лікування використовували 24-годинний амбулаторний моніторинг АТ наприкінці 3-го і 6-го тижнів терапії. Даний метод мав суттєві
переваги, оскільки забезпечував об’єктивну оцінку відмінностей АТ у денний і нічний період, а також дозволяв
уникнути «ефекту білого халату».
Функцію нирок визначали як помірно порушену
(ШКФ 30-60 мл/хв), дещо порушену (ШКФ 60-90 мл/хв)
або нормальну (ШКФ ≥90 мл/хв).

Результати дослідження

Учасники
Учасників дослідження було рандомізовано у дві групи: приймання фебуксостату (n=61) і плацебо (n=60).
Середній вік пацієнтів становив 54 роки. Середній рівень
сечової кислоти був зіставним між групами хворих, які
отримували плацебо і фебуксостат (460 та 450 мкмоль/л
відповідно); 87 осіб (71,9%) мали <480 мкмоль/л, а у 34
(28,1%) показник становив >480 мкмоль/л. Щодо функції
нирок, у 45 пацієнтів (37,2%) спостерігалася нормальна
ШКФ, а у 76 (62,8%) – помірно порушена.
Серед загальної когорти учасників дослід жен ня
51 суб’єкт (42,1%) отримував іАПФ або БРА; інші супутні препарати включали β-блокатори (12,4%), блокатори
кальцієвих каналів (12,4%) та діуретики (13,2%).
Ефективність
Аналіз АТ. За результатами добового моніторингу АТ,
не виявлено статистично значущої різниці між групами
фебуксостату та плацебо у зміні показника САТ і ДАТ
від вихідного рівня до 3-го й 6-го тижнів. Також не було
достовірної різниці між вказаними групами при аналізі
денного або нічного середнього значення САТ і ДАТ.
Аналіз рівня сечової кислоти та маси тіла. Як і очікувалося, фебуксостат достовірно зменшував концентрацію сироваткової сечової кислоти порівняно із плацебо
протягом періоду лікування. Середня різниця даного
показника, розрахована за методом найменших квадратів (LS), від вихідного рівня до третього тижня становила
0,0 і -190 мкмоль/л для плацебо і фебуксостату відповідно. На 6-му тижні середня різниця вмісту сечової кислоти від вихідного значення була 0,01 і -190 мкмоль/л
для плацебо і фебуксостату відповідно.
Середня різниця маси тіла, розрахована за LS від вихідного рівня до 6-го тижня, склала 0,0 (0,49) кг у групі
плацебо і -0,9 (0,47) кг – фебуксостату. Загалом відмінності між групами дослідження були незначними (у середньому LS -0,8).
Аналіз підгруп за функцією нирок. Спостерігалася невелика, проте статистично значуща різниця між плацебо і фебуксостатом у зміні вихідного САТ у підгрупі
з нормальною функцією нирок на шостому тижні (у середньому LS -6,7). Не було виявлено достовірних відмінностей між плацебо та фебуксостатом у зміні САТ
від вихідного рівня до 3-го або 6-го тижнів у підгрупах
із дещо або помірно порушеною функцією нирок. Незалежно від функції нирок, фебуксостат достовірно знижував рівень сечової кислоти порівняно із плацебо на 3-му
і 6-му тижнях оцінювання.

Додатковий аналіз підгруп. Не встановлено значущої
різниці між плацебо і фебуксостатом у зміні базового
САТ та ДАТ при супутньому використанні іАПФ або БРА.
Проте фебуксостат суттєво знижував рівень сечової кислоти порівняно із плацебо на 3-му та 6-му тижнях незалежно від використання антигіпертензивної терапії.
Профіль безпеки
Лікування фебуксостатом мало добру переносимість.
Частота небажаних подій, асоційованих із терапією, істотно не відрізнялася між групами фебуксостату і плацебо (30,0 проти 24,6% відповідно). Під час дослідження
було зафіксовано дві нефатальні серйозні небажані події: в одного пацієнта із групи фебуксостату (зловживав
алкоголем, індекс маси тіла дорівнював 35,3, в анамнезі мав гіпертонічну хворобу, гіперліпідемію, цукровий
діабет та астму) розвинулася недостатність коронарних
артерій, що, відповідно, призвело до госпіталізації; в одного пацієнта із групи плацебо (індекс маси тіла – 28,9,
гіпертонічна хвороба в анамнезі) АТ підвищився до показника, небезпечного для життя, що потребувало лікування в умовах стаціонара.

Обговорення
Це дослідження було проведене з метою оцінки потенціалу фебуксостату знижувати АТ, вимірюваний за допомогою амбулаторного моніторингу, в осіб з АГ та гіперурикемією. Більшість пацієнтів (71,9%) застосовували
принаймні один антигіпертензивний препарат до початку
та під час дослідження, а 28,1% не отримували жодного.
Загалом лікування фебуксостатом осіб із гіперурикемією та підтвердженою АГ, які отримували до двох антигіпертензивних засобів, не показало суттєвих відмінностей порівняно із плацебо у зміні амбулаторного значення
САТ і ДАТ від вихідного рівня до 3-го або 6-го тижня.
У загальній когорті учасників на тлі прийому фебуксостату САТ знижувався на ≥4 мм рт. ст., ДАТ – на ≥3 мм рт. ст.
на 3-му та 6-му тижнях порівняно із плацебо; препарат
мав добру переносимість протягом шести тижнів терапії.
В аналізі підгруп не було виявлено статистично значущих відмінностей між плацебо і фебуксостатом щодо
змін амбулаторного показника САТ та ДАТ від вихідного
до 3-го або 6-го тижня у пацієнтів із порушенням функції нирок або тих, хто приймав іАПФ чи БРА. Було показане невелике, але достовірно значуще зниження САТ
від початкового рівня до 6-го тижня у суб’єктів із нормальною функцією нирок, що приймали фебуксостат.
ДАТ не досягнув статистично значимих показників від
базових у даній групі, але продемонстровано позитивну,
подібну до САТ, тенденцію.
Значне зниження рівня сечової кислоти від вихідного
порівняно із плацебо спостерігалося у групі фебуксостату на 3-му і 6-му тижнях незалежно від статусу функції
нирок або застосування одного з вищевказаних антигіпертензивних препаратів.
Існує зв’язок між вмістом сечової кислоти та АГ, хоча
механізм усе ще достеменно не з’ясований (Mazzali et al.,
2001, 2002). В експериментальних моделях доведено,
що, по-перше, сечова кислота може викликати гостру
вазоконстрикцію шляхом активації ренін-ангіотензинальдостеронової системи. По-друге, її проникнення
у гладком’язові клітини судин призводить до клітинної
проліферації та вторинного артеріолосклерозу (Mazzali
et al., 2010). Хронічне підвищення рівня сечової кислоти
нерідко викликає незворотні зміни судин і клубочків нирок, що проявляється натрій-залежним варіантом гіпертонічної хвороби. Пацієнти із хронічною АГ та хронічною
хворобою нирок, ймовірно, потрапляють до цієї категорії
і тому можуть не реагувати на терапію, що знижує урати.
Дані дослідження свідчать про те, що сечова кислота
буває модифікувальним і причинним фактором первинної АГ. Рання терапія гіперурикемії здатна затримати розвиток есенціальної АГ, тоді як тривала гіперурикемія разом із появою ниркової недостатності й гіпертонії можуть
призвести до певної резистентності, за якої зниження
сечової кислоти матиме менший вплив на АТ.
Підготувала Маргарита Марчук
Оригінальний текст документа читайте на сайті
www.ahajournals.org
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ДЕПО-МЕДРОЛ (метилпреднізолон)
суспензія для ін’єкцій; по 40 мг у флаконах; по 1 флакону в картонній коробці.
Коротка інструкція для медичного застосування препарату.
Показання. Ендокринні захворювання, ревматичні захворювання, колагенози (системні хвороби
сполучної тканини), дерматологічні захворювання, алергічні стани, офтальмологічні захворювання, шлунково-кишкові захворювання, набрякові стани, захворювання органів дихання;
виразковий коліт, гематологічні та онкологічні захворювання, захворювання нервової системи
та ін. Спосіб застосування та дози. Препарат застосовують внутрішньом’язово, внутрішньосуглобово, періартикулярно, інтрабурсально або через введення в м’які тканини, через введення
в патологічний осередок та пряму кишку. Доза повинна бути індивідуальною та залежати від
тяжкості захворювання і відповіді пацієнта на лікування. Загалом тривалість лікування повинна
бути якнайкоротшою (наскільки це можливо). Пацієнтам з адреногенітальним синдромом може
бути достатньо одноразової внутрішньом’язової ін’єкції 40 мг кожні два тижні. Для підтримуючої
терапії пацієнтів з ревматоїдним артритом доза щотижневого внутрішньом’язового введення
знаходиться в діапазоні 40–120 мг. Більш детально – див. інст. Протипоказання. Гіперчутливість
до метилпреднізолону ацетату або будь-якої допоміжної речовини, що входить до складу препарату. Інтратекальне введення, внутрішньовенне введення, епідуральне введення, інтраназальне
введення та введення в око, а також деякі інші місця ін’єкції (шкіра у ділянці черепа, ротоглотка,
крилопіднебінний вузол). Системні грибкові інфекції. Побічні реакції. Опортуністичні інфекції,
інфекції, інфекції у місці ін’єкції, перитоніт. Кушингоїдний синдром, гіпопітуїтаризм, синдром
відміни стероїдів. афективні розлади, підвищення внутрішньочерепного тиску, дисліпідемія,
порушення толерантності до глюкози, підвищена потреба в інсуліні, підвищення печінкових
ферментів (таких як АСТ, АЛТ). Введення in situ може призводити до атрофії шкіри та підшкірної клітковини. Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Метилпреднізолон є субстратом
ферменту цитохрому P450 (CYP) і метаболізується переважно за участю ізоферменту CYP3A.
При одночасному застосуванні з інгібітором CYP3A4, можливо, буде необхідно знизити дозу
метилпреднізолону з метою уникнення стероїдної токсичності. При одночасному застосуванні
з індуктором CYP3A4, можливо, буде необхідно збільшити дозу метилпреднізолону для досягнення бажаного ефекту. Одночасне застосування з антигіпертензивними препаратами може
призвести до часткової втрати контролю над артеріальною гіпертензією, оскільки мінералокортикоїдний ефект кортикостероїдів може спричинити підвищення показників артеріального
тиску. Більш детально – див. інст. Особливості застосування. У разі внутрішньосуглобового
введення і/або іншого місцевого застосування потрібно дотримуватися стерильної методики
для запобігання ятрогенним інфекціям. Внутрішньосиновіальна ін’єкція кортикостероїду може
призвести до розвитку системних та місцевих ефектів. Кортикостероїди слід застосовувати
з обережністю пацієнтам із епілептичними розладами. Слід дотримуватись обережності під час
тривалої терапії кортикостероїдами пацієнтів літнього віку через підвищений ризик остеопорозу,
також через ризик затримки рідини, що може спричинити артеріальну гіпертензію. Фармакологічні властивості. Депо-Медрол є стерильною суспензією для ін’єкцій, що містить синтетичний глюкокортикоїд метилпреднізолону ацетат. Він чинить сильну та тривалу протизапальну,
імуносупресивну та антиалергічну дію і проявляє більш потужний протизапальний ефект, ніж
преднізолон. Окрім цього, Депо-Медрол спричиняє меншу затримку рідини та натрію, ніж
преднізолон. Депо-Медрол можна вводити внутрішньом’язово для досягнення тривалої дії,
а також in situ для місцевого лікування. Тривала активність препарату Депо-Медрол пояснюється
повільнішим вивільненням діючої речовини. Категорія відпуску. За рецептом.
Перед використанням препарату необхідно ознайомитись з повною інструкцією для застосування.
Інформація для лікарів та фармацевтів. Призначено для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики.
Реєстраційне свідоцтво в Україні: № UА/10030/01/01 від 09.09.2014 р., зі змінами від 05.12.2018 р.

СОЛУ-МЕДРОЛ (метилпреднізолон)
Ліофілізований порошок 40 мг, 125 мг у двоємкісних флаконах; 500 мг, 1000 мг у флаконах + 1
флакон із розчинником; по 1 флакону у картонній коробці.
Коротка інструкція для медичного застосування препарату.
Показання. Ендокринні розлади, ревматичні захворювання, колагенози (системні хвороби сполучної
тканини), дерматологічні захворювання, алергічні стани, офтальмологічні захворювання, захворювання шлунково-кишкового тракту, респіраторні захворювання; стани, які супроводжуються
набряками; імуносупресивне лікування, гематологічні та онкологічні захворювання, захворювання
нервової системи та ін. Спосіб застосування та дози. Солу-Медрол можна призначати у вигляді в/в
або в/м ін’єкції, або у вигляді в/в інфузій. Як додаткова терапія при станах, що загрожують життю,
Солу-Медрол рекомендовано вводити 30 мг/кг в/в впродовж щонайменше 30 хвилин. Введення
можна повторювати кожні 4-6 годин протягом 2 діб. Пульс-терапія при лікуванні ревматоїдних
захворювань: 1г/добу в/в протягом 1-4 днів або 1 г/місяць протягом 6 місяців в/в. Більш детально – див. інструкцію для застосування. Протипоказання: відома підвищена чутливість до метилпреднізолону або будь-якого компонента цього лікарського засобу, системні грибкові інфекції.
Інтратекальний та епідуральний шляхи введення. За пацієнтами, які належать до нижченаведених особливих груп ризику, необхідно проводити ретельне медичне спостереження, а лікування
вони повинні отримувати протягом якнайкоротшого періоду: діти, пацієнти з цукровим діабетом,
артеріальною гіпертензією, психіатричними симптомами в анамнезі, окремими інфекційними
хворобами, зокрема туберкульозом або певними вірусними захворюваннями, наприклад герпесом
або оперізуючим герпесом, що супроводжуються симптомами в ділянці ока. Побічні реакції. Опортуністичні інфекції, інфекції, перитоніт. Порушення функції імунної, ендокринної систем, порушення
метаболізму та обміну речовин, порушення психіки, функції нервової системи, функції органа зору,
слуху та вестибулярного апарату, порушення функції серцево-судинної системи, органів дихання,
грудної клітки та середостіння, порушення функції шлунково-кишкового тракту, з боку шкіри
та підшкірної тканини, порушення функції опорно-рухового апарату та сполучної тканин, порушення
функції репродуктивної системи і молочних залоз, загальні порушення в місці введення препарату,
зміни в результатах лабораторних досліджень, ускладнення при проведенні процедур (патологічні
переломи, компресійні переломи хребта, розрив сухожилля). Взаємодія з іншими лікарськими
засобами. При одночасному призначенні метилпреднізолону та циклоспорину відбувається взаємне пригнічення метаболізму. Препарати, що впливають на активність СYР3А4: можуть впливати
на метаболізм метилпреднізолону і, тим самим, змінювати його кліренс. Метилпреднізолон може
підвищувати кліренс ацетилсаліцилової кислоти. Кортикостероїди можуть як підвищувати, так
і знижувати ефективність пероральних антикоагулянтів (більш детально – див. інструкцію для
застосування). Особливості застосування. Кортикостероїди можуть підвищувати сприйнятливість
до інфекцій, можуть маскувати деякі ознаки інфекції, а під час їх застосування можуть виникати
нові інфекції. Під час застосування кортикостероїдів може знижуватися опірність організму та його
здатність локалізувати інфекцію. Введення живих або живих атену- йованих вакцин протипоказане
пацієнтам, які отримують імуносупресивні дози кортикостероїдів. Іноді можуть виникати алергічні
реакції. Спостерігалися випадки серцевої аритмії та/або серцево-судинної недостатності. Можливі
порушення психіки. Можливе підвищення рівня глюкози крові. Більш детально – див. інструкцію
до застосування. Фармакологічні властивості. Ін’єкційна форма метилпреднизолону (синтетичний глю- кокортикостероїд) для внутрішньом’язового та внутрішньовенного введення. Даний
висококонцентрований розчин підходить для лікування патологічних станів, при яких необхідна
ефективна та швидка дія гормону. Метилпреднізолон чинить сильну протизапальну, імуносупресивну та антиалергічну дію. Категорія відпуску. За рецептом. Перед застосуванням препарату
необхідно ознайомитись з інструкцією для застосування. Інформація для лікарів та фармацевтів.
Призначено для розповсюдження на семінарах, симпозіумах, конференціях з медичної тематики.
Реєстраційне посвідчення в Україні: № UА/2047/01/01, UА/2047/01/02, UА/2047/01/03, UА/2047/01/04
від 09.09.2014 р., зі змінами від 14.07.2017 р.

МЕДРОЛ (метилпреднізолон)
таблетки 4 мг по 30 таблеток в упаковці; 16 мг по 50 таблеток в упаковці; 32 мг по 20 таблеток в упаковці.
Коротка інструкція для медичного застосування препарату.
Показання до застосування. Ендокринні захворювання, ревматичні захворювання, колагенози,
шкірні захворювання, алергічні стани, захворювання очей і органів дихання, гематологічні
та онкологічні захворювання, набряковий синдром, захворювання травного тракту та нервової
системи, трансплантація органів; туберкульозний менінгіт із субарахноїдальним блоком або
при загрозі блока, у поєднанні з відповідною протитуберкульозною хіміотерапією; трихінельоз
із ураженням нервової системи або міокарда. Спосіб застосування та дози. Початкова доза
препарату може варіювати залежно від показань. Високі дози можуть бути застосовані при
таких клінічних ситуаціях, як розсіяний склероз (200 мг/добу), набряк мозку (200-1000 мг/добу)
і трансплантація органів (до 7 мг/кг/добу). Протипоказання. Системні грибкові інфекції. Системні
інфекції у тих випадках, коли специфічна протимікробна терапія не призначена. Гіперчутливість
до метилпреднізолону або до компонентів препарату. Введення живих або живих ослаблених
вакцин протипоказане пацієнтам, які отримують імуносупресивні дози кортикостероїдів. Побічні
реакції. Часто спостерігали: інфекції (включаючи підвищену сприйнятливість до виникнення
інфекцій та підвищення тяжкості інфекцій з супресією клінічних симптомів), кушингоїдний
синдром, затримку натрію, затримку рідини в організмі, афективний розлад (у тому числі
депресивний настрій, ейфорійний настрій), артеріальну гіпертензію, пептичну виразку (з можливою перфорацією та кровотечею), атрофію шкіри, акне, м’язову слабкість, затримку росту,
порушення загоєння ран, зниження рівня калію у крові. Більш детально – див. інструкцію.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Метилпреднізолон є субстратом ферменту цитохрому P450 (CYP) і метаболізується переважно за участю ізоферменту CYP3A4. При супутньому
застосуванні кортикостероїдів з нестероїдними протизапальними засобами може збільшуватися
частота шлунково-кишкових кровотеч та виразок. Вплив метилпреднізолону на антикоагулянти
для перорального застосування є варіабельним. Надходили повідомлення як про посилення, так
і про зниження ефектів антикоагулянтів при їх супутньому застосуванні з кортикостероїдами.
Стероїди можуть знижувати терапевтичний ефект антихолінестеразних засобів при лікуванні
міастенії гравіс. Оскільки кортикостероїди можуть збільшувати концентрацію глюкози в крові,
може виникнути необхідність у корекції дози антидіабетичних засобів. Більш детально – див.
інструкцію. Особливості застосування. Кортикостероїди можуть підвищувати сприйнятливість
до інфекцій; вони можуть маскувати деякі симптоми інфекцій; крім того, на фоні кортикостероїдної терапії можуть розвиватися нові інфекції. Можуть виникати алергічні реакції. Пацієнтам,
яким проводять терапію кортикостероїдами та які піддаються впливу незвичайної стресової ситуації, показане підвищення дози швидкодіючих кортикостероїдів до, під час та після стресової
ситуації. Кортикостероїди, що застосовуються протягом тривалого періоду часу у фармакологічних дозах, можуть призводити до пригнічення гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової системи
(вторинна адренокортикальна недостатність). Більш детально – див. інструкцію. Фармакологічні
властивості. Метилпреднізолон належить до групи синтетичних глюкокортикоїдів. Глюкокортикоїди не тільки виявляють істотний вплив на запальний процес та імунну відповідь, а також
впливають на вуглеводний, білковий та жировий обмін, серцево-судинну систему, скелетні
м’язи і центральну нервову систему. Більшість показань для застосування глюкокортикоїдів
обумовлені їх протизапальними, імуносупресивними і протиалергічними властивостями. Категорія відпуску. За рецептом.
Перед застосуванням препарату необхідно ознайомитись з інструкцією для застосування.
Інформація для лікарів та фармацевтів. Призначено для розповсюдження на семінарах, симпозіумах, конференціях з медичної тематики.
Реєстраційне посвідчення в Україні: UA/2047/02/01, UA/2047/02/02, UA/2047/02/03 від 13.05.2017
р., зі змінами від 21.03.2019 р.

Інформація для лікарів та фармацевтів. Призначено для розповсюдження на семінарах, симпозіумах, конференціях з медичної тематики.
За додатк
додатковою інформацією звертайтеся у: Представництво «Пфайзер Ек
Експорт Бі. Ві.» в Україні:
03038, м. Київ, вул. Амосова, 12. Тел. (044) 391-60-50.
Більше інформації Ви знайдете на медичному порталі для професіоналів www.pfizermed.com.ua
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О.О. Гарміш, к. мед. н., ННЦ «Інститут кардіології М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ

Глюкокортикоїди при ревматичних
захворюваннях: еволюція поглядів
Глюкокортикоїди (ГК) широко застосовуються майже при всіх запальних ревматичних захворюваннях.
Діапазон терапевтичного ефекту ГК простирається від знеболювального на пізніх стадіях ревматоїдного артриту (РА)
та хворобо-модифікуючого – на ранніх (у межах 6-місячного терапевтичного вікна) до значного імуносупресивного
при васкулітах, системному червоному вовчаку (СЧВ) та інших захворюваннях сполучної тканини. Незважаючи
на розвиток нових лікувальних можливостей, зокрема біологічної терапії, ГК вже протягом 70 років посідають перше
місце за частотою призначення у лінійці протиревматичних препаратів. Дані Walsh та Ramsey-Goldman свідчать,
що від 0,5 до 1% загальної популяції тривало приймають ГК. Доведено їхню високу ефективність майже при всіх
запальних та автоімунних ревматичних захворюваннях завдяки впливу на всі ланки патогенезу. Довгострокове
застосування ГК обмежене лише розвитком значної кількості побічних реакцій (ПР), які напряму залежать від дози,
тривалості використання та ступеня впливу різних ГК на гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникову систему (ГГНС).
Вибір дози залежить від поточного ревматологічного захворювання, його активності, індивідуальної відповіді
на лікування, а також наявності супутніх патологій і факторів ризику ПР (van der Goes, 2014).

Механізм дії
Ефекти ГК реалізуються через різні механізми: геномні та негеномні ефекти.
Класичні геномні ефекти, які призводять до зміни експресії генів на етапі
транскрипції, найбільш важливі при використанні низьких доз. ГК легко проникають через клітинну мембрану, зв’язуються зі специфічними цитозольними
ГК-рецепторами, і після активації комплекс «ГК – ГК-рецептор» транспортується до ядра. В ядрі відбуваються процеси
трансактивації та трансрепресії (рисунок). Зв’язування активованих комплексів «ГК – ГК-рецептор» із промоторною
ділянкою ГК-залежного гена призводить
до підвищення синтезу регуляторних
протеїнів завдяки активації транскрипції (трансактивація). При трансрепресії
взаємодія комплексу «ГК – ГК-рецептор»
із факторами транскрипції, як-то активаторний білок 1 і нуклеарний фактор-κВ,
спричиняє зниження синтезу прозапальних протеїнів. Геномні ефекти в ядрі клітини розпочинаються вже через 30 хвилин
після прийому ГК і активації комплексів
«ГК – ГК-рецептор», але зазвичай для досягнення достатнього терапевтичного
ефекту на органному рівні необхідно декілька днів (Stahn, 2008; Buttgereit, 2011).
До недавнього часу вважалося, що протизапальні ефекти ГК головним чином базуються на механізмі трансрепресії, тоді
як негативні (інфекційні та метаболічні
ускладнення) – на механізмі трансактивації. На сьогодні доведено, що ключові
механізми протизапальної дії ГК реалізуються через процеси трансактивації,
тобто підвищення синтезу протизапальних протеїнів (Coutinho, 2011).
Негеномні ефекти реалізуються через цитозольні, мембранозв’язувальні

Клітинна мембрана
Цитоплазма
ГК

ГК-чутливий
регуляторний
елемент

ГК-рецептори та неспецифічну взаємодію
з мембранами клітин і органел. Розвиваються вони протягом хвилин від початку
застосування в дозі, вищій ніж 30 мг/добу.

Номенклатура доз
Загальноприйнятою є номенклатура
доз ГК, яку було затверджено експертами Європейської антиревматичної ліги
(EULAR) (Buttgereit, 2002).
Дози, визначені в еквіваленті за преднізолоном:
• низькі дози ГК ≤7,5 мг/добу;
• середні дози ГК >7,5 мг ≤30 мг/добу;
• високі дози ГК >30 мг ≤100 мг/добу;
• дуже високі дози ГК >100 мг/добу;
• пульс-терапія ≥250 мг/добу внутрішньовенно (в/в) протягом 1-5 днів.

ГК як первинна імуносупресивна терапія
При міозитах, васкулітах та ревматичній
поліміалгії ГК відіграють роль основного
імуносупресивного препарату. При інших
ревматологічних захворюваннях вони
застосовуються як допоміжна, так звана
міст-терапія, на період розвитку ефекту хворобо-модифікуючих препаратів
(ХМП), або взагалі не використовуються.
Монотерапія ГК
Ревматична поліміалгія. Монотерапія
ГК є обґрунтованою при ревматичній
поліміалгії. Початкова доза в період індукції ремісії не повинна перевищувати
30 мг/добу та згідно з рекомендаціями
EULAR (2015) знаходиться в діапазоні
12,5-25 мг/добу в еквіваленті за преднізолоном. Після отримання терапевтичного ефекту рекомендовано знижувати дозу
до 10 мг/добу протягом 4-8 тижнів. Тривалість прийому та швидкість знижування дози в період розвитку й підтримання

Ядро

ДНК

Ядерна мембрана
мРНК

ГК-рецептор

Регуляція синтезу білків
шляхом активації генів

Трансактивація
Трансрепресія
Немає зв’язування
Транскипційний
фактор NF-κB

Не синтезується
мРНК

ДНК

Регуляція синтезу білків
шляхом пригнічення
синтезу генів

Регуляторний елемент, чутливий до NF-κB

Рисунок. Вплив ГК на експресію генів

Примітки: ГК зв’язується із ГК-рецептором у цитоплазмі, а потім цей комплекс мігрує в ядро. Активація транскрипції
відбувається шляхом зв’язування комплексних димерів «ГК – ГК-рецептор» із ГК-чутливими елементами ДНК, за рахунок чого
здійснюється регуляція синтезу регуляторних білків, які вважаються відповідальними за метаболічні та деякі протизапальні/
імуносупресивні ефекти. Взаємодія комплексних мономерів «ГК – ГК-рецептор» із прозапальними факторами транскрипції,
як-то білок-активатор 1, регуляторний фактор інтерферонів 3 і ядерний фактор NF-κB, інгібує їхнє зв’язування з консенсусними
сайтами у складі ДНК (для NF-κB – із чутливими до нього елементами). Таким чином відбувається пригнічення транскрипції
цих прозапальних факторів. Даний процес, через який здійснюється пригнічення синтезу переважно білків гострої фази
запалення / імуносупресивних білків, отримав назву «трансрепресія».
Адаптовано за Huisman et al., 2006.

ремісії розраховується індивідуально
залежно від активності хвороби та наявності факторів ризику ГК-асоційованих ПР. Так, наприклад, початкова доза
25 мг/добу може бути швидко знижена
до 15-12,5 мг/добу, тоді як початкова доза
12,5 мг/добу – прийматись більш тривало з поступовим зниженням та відміною
після досягнення ремісії. Загальноприйнятою схемою відміни ГК при ревматичній поліміалгії є зниження дози після
досягнення стійкої ремісії на 1 мг 1 раз
на чотири тижні або за альтернувальною схемою на 1,25 мг 1 раз на чотири
тижні (10/7,5 мг через добу і далі). У разі
загострення треба підвищити дозу до попереднього рівня на період 4-8 тижнів
і при стабілізації стану продовжувати
зниження за стандартною схемою. За клінічної необхідності можливе додавання
метотрексату (МТХ) до ГК, як на етапі
індукції ремісії, так і протягом підтримуючого лікування, особливо у пацієнтів
із ризиком чи наявністю загострень або
ГК-асоційованих ПР (Dejaco et al., 2015).
Як альтернативу таблетованому щоденному прийому ГК у пацієнтів із високим ризиком розвитку ПР можливо
використовувати метілпреднізолон (МП)
внутрішньом’язово (в/м). Ефективність
в/м ін’єкцій МП доведена у клінічному
досліджені, але доза 120 мг для в/м введення зареєстрована не у всіх країнах,
зокрема в Україні (Br J Rheumatol, 1998;
Arthritis Rheum, 1997).
Гігантоклітинний артеріїт. Дотепер ГК
були єдиним препаратом для лікування
гігантоклітинного артеріїту (ГКА). Монотерапію високими дозами ГК застосовували зазвичай у таблетках (40-60 мг/добу)
або у вигляді пульс-терапії (у разі гострої втрати зору та розвитку загрозливих
для життя ускладнень). У 2017 р. Американська та Європейська агенції з контролю
за лікарськими засобами (FDA та EMEA)
затвердили призначення моноклонального антитіла до інтерлейкіну 6, тоцилізумабу
(ТОЦ), для лікування ГКА з метою індукції
та підтримання ремісії, а також зменшення потреби у ГК. За даними дослідження
GIACTA, майже втричі більше пацієнтів
мали стійку ремісію на 52-му тижні при застосуванні комбінації ТОЦ + ГК порівняно
із мототерапією ГК. У групі комбінованого
лікування кумулятивна доза ГК була вдвічі
меншою (N Engl J Med, 2017). На сьогодні, згідно з реєстраційними даними FDA
та EMEA, у пацієнтів із ГКА ТОЦ рекомендовано призначати в комбінації із ГК. Після
досягнення ремісії підтримуюча монотерапія ТОЦ може бути продовжена, але вона
не рекомендована для лікування загострень.
При інших ревматологічних захворюваннях мототерапія ГК не рекомендована
і може бути призначена лише за умов непереносимості всіх інших ХМП, як синтетичних, так і біологічних.

О.О. Гарміш

Ревматоїдний артрит
Незважаючи на те що протягом останнього часу погляд світової ревматологічної спільноти на використання
ГК при РА значно змінився, в рутинній
практиці це питання залишається невирішеним. Існують суперечливі точки зору
серед лікарів і пацієнтів, зумовлені насамперед страхом розвитку ПР. З одного
боку, лікарі уникають системного призначення низьких доз, а з іншого – зловживають необґрунтовано частим використанням депо-форм ГК. Така тактика
не може забезпечити «лікування до досягнення мети» за сучасною концепцією,
а надає лише епізодичне покращання
симптомів та розвиток ПР, іноді загрозливих і необоротних.
Згідно з рекомендаціями ACR (2015)
та EULAR (2016), ГК призначаються
як міст-терапія на період розвитку максимального ефекту ХМП – як при первинному призначенні, так і при заміні ХМП
за умов неефективності або непереносимості. Навіть при ранньому артриті, коли
пацієнт ще не відповідає діагностичним
критеріям жодної нозологічної форми
запальних захворювань суглобів, а інші
причини розвитку синовіту виключені,
ГК рекомендовані як тимчасова (до шести
місяців) допоміжна терапія. За наявності
моно- або олігоартриту певні переваги
перед системним призначенням має внутрішньосуглобове (в/с) введення ГК.
Безпечним вважається застосування низьких доз протягом певного часу
(до шести місяців), необхідного для досягнення ремісії. Надають перевагу стабільному прийому таблетованих ГК перед
епізодичним парентеральним застосуванням препаратів тривалої дії. В науковій
літературі немає даних щодо використання бетаментазону та дексаметазону
в/м для лікування РА. Не дозволене призначення ГК тривалої дії частіше ніж раз
на три місяці.
Рекомендації щодо доз та тривалості
прийому ГК базуються на результатах
декількох сучасних досліджень при ранньому РА: tREACH (Нідерланди, 2014),
CareRA (Бельгія, 2015), IDEA (Великобританія, 2014) та ESPOIR (Франція, 2017).
У дослідженні tREACH (n=281) вивчали ефективність ГК per os у дозі
15 мг/добу протягом місяця з наступним
зниженням дози на 2,5 мг кожного тижня з повною відміною через 10 тижнів
прийому порівняно із однократним в/м
введенням 120 мг МП або 80 мг тріамцинолону. Всі пацієнти додатково приймали МТХ або комбіновану ХМТ. Мета
лікування полягала у досягненні ремісії,
моніторинг активності проводили кожні
три місяці (de Jong, 2014).
Продовження на наступній стор.
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Початок на попередній стор.
У дослідженні CareRA (n=400) порівнювали ефективність високих (60-4025-20-15-10-7,5 мг/добу/тижд) та середніх
(30-20-12,5-10-7,5-5 мг/добу/тижд) доз ГК.
Після швидкого зменшення дози із початкової 60 або 30 мг/добу протягом шести
тижнів до 7,5 або 5 мг/добу відповідно
прийом низьких доз було продовжено
до семи місяців. За дизайном дослідження CareRA комбінацію високих/середніх
доз ГК із моно- або комбінованою ХМТ
призначали пацієнтам високого ризику,
які мали помірну/високу активність РА
(DAS28>3,2) у поєднанні з серопозитивністю або наявністю ерозій. Додатково
порівняльну ефективність монотерапії
МТХ та комбінації МТХ + ГК вивчали
у пацієнтів, які мали низьку активність
РА незалежно від наявності ерозій та серопозитивності (Verschueren, 2015).
Оптимальною схемою за даними двох
досліджень виявилась комбінація МТХ
із низькими або середніми дозами ГК.
Цільовою є доза МТХ 25 мг на тиждень,
яку поступово підвищують за стандартною
схемою на 2,5-5 мг на місяць зі стартової
10-15 мг на тиждень. Доза МТХ залежить
від індивідуальної переносимості, за неможливості підвищити дозу МТХ до максимально ефективної для досягнення
ремісії можна додати другий ХМП, підвищити дозу або продовжити термін прийому ГК. Аналізуючи ефективність різних схем застосування ГК, стартову дозу
15 мг/добу протягом місяця із поступовою
відміною через 10 тижнів можна рекомендувати пацієнтам із помірною активністю
РА без системних проявів. У разі високої активності РА, наявності системних
проявів, факторів несприятливого перебігу та швидко прогресуючого ерозивного процесу після прийому стартової дози
15-30 мг/добу доцільно проводити більш
тривалу терапію ГК низькими дозами
(<7,5 мг/добу до шести місяців). Використання високих доз (>30 мг/добу) не супроводжується підвищенням ефективності
та викликає вдвічі більше ПР.
У дослідженні IDEA (n=112) ефективність міні-пульс-терапії (МП 250 мг в/в
одноразово) порівнювали із біологічною терапією (інфліксимаб по 3 мг/кг
за стандартною схемою) у терапевтично
наївних пацієнтів із раннім РА (Nam,
2014). В обох групах за потреби було дозволене використання МП в/м раз на три
місяці, ГК у таблетках пацієнти не приймали. Через рік результати лікування

за клінічними та рентгенологічними показниками не відрізнялись, із переважанням ефекту інфліксимабу лише в перші
шість тижнів. Відсутність рентгенологічного прогресування у більшості (96%)
серопозитивних пацієнтів зареєстровано
при лікуванні МП, тоді як у серонегативних – інфліксимабом (74%).
Питання безпеки безперервного тривалого прийому (сім років) низьких доз
ГК було детально вивчене у французькому дослід жен ні ESPOIR на моделі
рутинної клінічної практики (Roubille,
2017). За даними лікування 602 пацієнтів із раннім РА, не було виявлено різниці в кількості та якості ПР між групами
хворих, які отримували (64,1%) та не отримували ГК. Середня доза ГК складала
3,1±2,9 мг/добу, середня тривалість прийому – 1057±876 днів, лише шість пацієнтів отримували ГК парентерально.
Таким чином, використання ГК у лікуванні РА є доцільним і обґрунтованим.
Призначення ГК у комбінації з синтетичними ХМП на будь-якому етапі терапії
РА (початок, загострення, заміна ХМП)
безумовно підвищує шанси на досягнення ремісії. Продовження прийому ГК
до моменту розвитку максимальної терапевтичної ефективності ХМП (шість місяців) має певні переваги перед призначенням коротких курсів за потреби (у разі
загострення) (Bakker, 2012; Schett, 2016).
За наявності ризику розвитку системних
ПР можливо надавати перевагу парентеральному застосуванню (в/в, в/м та в/с)
(Hørslev-Petersen, 2014). У разі використання біологічної терапії при ранньому РА призначення ГК не є доцільним,
з одного боку, через розвиток швидкої
хворобо-модифікуючої дії біологічного
агента, а з другого – можливе потенціювання ризику інфекційних ускладнень
(Ann Rheum Dis, 2015; Best Pract Res Clin
Rheumatol, 2015). Підбиваючи підсумки,
слід зазначити, що дозу, тривалість прийому, лікарську форму та шлях введення ГК
у будь-якому разі визначає безпосередньо
лікар з урахуванням індивідуального клінічного сценарію та даних останніх наукових досліджень і рекомендацій.

Системний червоний вовчак
У 2019 р. опубліковані новітні рекомендації з лікування СЧВ. Загальні принципи
щодо використання ГК перекликаються
із сучасною стратегією лікування РА і передбачають два підходи (Fanouriakis et al., 2019):
1. Пульс-терапія МП у різних дозах
(залежно від активності та ваги хворого),

Таблиця. Загальне застосування ГК у ревматології
Патологія

Початкова доза
(перорально)
низька середня

висока

Артрити
Гострий подагричний артрит
2
2
Ювенільний ідіопатичний артрит
1
1
Остеоартрит
Гострий артрит, зумовлений відкладенням
кристалів пірофосфату кальцію
Псоріатичний артрит
1
Реактивна артропатія
Гостра ревматична лихоманка
1
1
Ревматоїдний артрит
2
2
1
Порушення колагеноутворення
Дерматоміозит, поліміозит
3
Змішане ураження сполучної тканини
1
Ревматична поліміалгія
3
Синдром Шегрена, первинний
1
Системний червоний вовчак
2
1
Системна склеродермія
1
Системні васкуліти
Загалом
3

В/в, дуже
висока доза
або пульстерапія

В/с
ін’єкція

-

2
1
1

-

2

1

2
1
2

1
1
1
1
-

1
-

1

-

Примітки: «-» – використовується рідко; «1» – використовується рідко, для лікування резистентних до традиційної
терапії захворювань, ускладнень, раптових/тяжких загострень, як міст-терапія; «2» – часто використовують як основну
або додаткову терапевтичну стратегію; «3» – основна частина терапевтичної стратегії.
Адаптовано за Jacobs et al., 2012.
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яка завдяки швидкому негеномному
ефекту ГК дозволяє надалі застосовувати нижчі стартові дози ГК per os із можливістю їхнього зниження та відміни.
Високі дози МП в/в (250-1000 мг/добу
три дні) зазвичай використовують у разі
гострих, загрозливих для життя станів
(нефрит, нейро-люпус тощо) після виключення інфекцій (Arthritis Care Res,
2018; Autoimmun Rev, 2017).
2. Ініціація імуносупресивної терапії
(МТХ, азатіоприн, мофетилу мікофенолат) одночасно із призначенням ГК у таблетках із метою швидкого зниження дози
та їхньої відміни у подальшому.
За необхідності хронічного підтримуючого лікування ГК не рекомендовано
перевищувати дозу 7,5 мг/добу. За умов
ремісії та/або контролю симптомів
за допомогою імуносупресивної терапії бажано відмінити ГК. За наявності
персистуючої активності або загострення позаниркових проявів необхідно вирішити питання про призначення белімумабу; у разі рефрактерного перебігу
та тяжкого органного ураження можна
призначати ритуксимаб.

АНЦА-васкуліти
Починаючи із 2014 р., чотири наукових товариства створюють та постійно
переглядають рекомендації щодо менеджменту АНЦА-васкулітів на основі
сучасних даних доказової медицини:
• Британське товариство ревматологів
(BSR/BHPR, 2014);
• Канадське наукове товариство з вивчення васкулітів (Can Vasc, 2016);
• Європейська антиревматична ліга /
Європейська ниркова асоціація та Європейська асоціація діалізу і трансплантації
(EULAR/ERA-EDTA, 2015);
• Бразильське товариство ревматологів
(SBR, 2017).
Згідно зі всіма рекомендаціями, ГК
є першою лінією терапії АНЦА-васкулітів. Тяжке захворювання потребує початкового призначення пульс-терапії МП
по 250-500 мг у поєднанні з циклофосфамідом 1 раз на два тижні № 2 (BSR/BHPR)
або 500-1000 мг/добу № 3 за наявності
станів, загрозливих для життя (CanVasc).
Рекомендації EULAR не містять специфічної інформації щодо використання
пульс-терапії і регламентують початкове призначення ГК у таблетках в дозах
0,5-1 мг/кг/добу за преднізолоном із максимумом 60-80 мг/добу.
Дискутованим є питання швидкості
зниження дози ГК. Відповідно до даних
останніх досліджень RAVE та RITUXVAS,
за рекомендаціями CanVasc максимальна
тривалість високодозової (1 мг/кг/добу)
терапії ГК не повинна перевищувати один
місяць, а згідно зі стандартами SBR її тривалість складає від 1 до 4 тижнів (N Engl J
Med, 2010). За рекомендаціями EULAR/
ERA-EDTA та BSR/BHPR знизити дозу ГК
до 10-15 мг/добу необхідно через 12 тижнів лікування. SBR вважає за потрібне
зменшувати дозу на 10 мг кожні 2-4 тижні
до 20 мг/добу, потім – на 2,5-5 мг кожні
2-4 тижні до повної відміни.
Не існує єдиної точки зору щодо загальної тривалості підтримуючого лікування
низькими дозами ГК при АНЦА-васкулітах. Експерти CanVasc та EULAR відмічають відсутність доказової бази щодо цього
пункту. SBR визначили шість місяців як мінімальну тривалість терапії ГК, що може
бути продовжено до 1-2 років за клінічної
потреби. Згідно зі всіма рекомендаціями,
у пацієнтів із загостреннями варто продовжувати прийом ГК на термін, необхідний
для досягнення ремісії хвороби.

Вибір ГК для тривалого застосування
Таким чином, на сьогодні ГК є невід’ємною частиною новітньої терапевтичної
стратегії «лікування до досягнення мети».

Вони показані для індукції ремісії майже
при всіх РЗ (таблиця). Рекомендовано
застосовувати ГК як міст-терапію на період розвитку максимальної ефективності ХМП, включно з імуносупресивними
агентами та біологічною терапією при
васкулітах, СЧВ й інших системних захворюваннях. Після досягнення ремісії
необхідно поступово знизити дозу та відмінити ГК. За неможливості відмінити
ГК слід переглянути стратегію призначення ХМП. Профілактикою розвитку
ПР є призначення ГК коротким курсом
у найменшій дозі, яка дозволяє контролювати симптоми та вибір оптимального препарату.
Доведено, що системного застосування ГК протягом трьох тижнів достатньо
для супресії ГГНС. Це стосується не лише
прийому ГК у таблетках, але й парентерального введення депо-препаратів ГК
(бетаметазон, тріамцинолон), строк дії
яких у середньому становить чотири тижні.
Розвиток синдрому Кушинга, який
включає широкий спектр патологічних
симптомів, напряму залежить від ступеня
супресії ГГНС. Ступінь супресії ГГНС має
кореляцію із силою протизапальної активності препарату, чим вища активність, тим
більша супрессія. Протизапальна активність є відносною величиною і відображає,
у скільки разів синтетичний ГК перевищує
активність ендогенного кортизолу. Так,
сила негеномних ефектів преднізолону
перевищує такі кортизолу в чотири рази,
МП – у п’ять разів, бетаметазону та дексаметазону – в 25 разів. Тому при використанні бетаметазону і дексаметазону
з метою тривалої системної терапії ПР
переважають над ефективністю. Необхідно зазначити, що прийом бетаметазону
частіше ніж 1 раз на три місяці, а дексаметазону – курсами в/в або в/м 3-4 рази
на рік вже є системним лікуванням. Розвиток ПР залежить також від періоду напіввиведення препарату. ГК тривалої дії
(36-72 години) за рахунок постійної стимуляції ГК-рецепторів периферичних тканин
у менших дозах і термінах прийому викликають супресію ГГНС (Paragliola, 2017).
Оптимальними медикаментами для
системної протизапальної терапії є преднізолон та метилпреднізолон. Недоліком
преднізолону є майже відсутність геномних ефектів (перевищує такі кортизолу
лише у чотири рази), що унеможливлює
проведення пульс-терапії цим препаратом. Протизапальний ефект МП перевищує преднізолон та має унікальне співвідношення негеномних і геномних ефектів:
5 та 13.3 (порівняно із кортизолом). Такий
баланс дозволяє уникати значної супресії
ГГНС при тривалому системному прийомі низьких доз, а саме знижувати силу
та спектр ПР, і надає можливість проводити пульс-терапію. Співвідношення ж
негеномних/геномних ефектів для дексаметазону складає 25/20, а для бетаметазону – 25/<2,7, що наглядно демонструє
недоліки цих препаратів для проведення
системного протизапального лікування
ревматичних захворювань. Застосування
дексаметазону має певні переваги у невідкладній медицині, а показанням для
призначення бетаметазону є ін’єкції в/с.
Представником оригінального МП
на вітчизняному фармринку є препарат
Медрол (компанія Pfizer, США). Різні
форми випуску дозволяють проводити
системне протизапальне лікування в таблетках, застосовувати пульс-терапію при
гострих епізодах тяжких ревматологічних захворювань та їхніх ускладненнях
і за потреби проводити ін’єкції в/с та в/м
із метою зниження кумулятивної дози
системної терапії пацієнтам з моно-,
олігоартритами.
Стаття друкується за підтримки Представництва
«Пфайзер Експорт Бі Ві» в Україні
З
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Менеджмент пациентов с остеоартритом
коленных суставов: анализ и обсуждение основных
положений рекомендаций ESCEO 2019 года
Остеоартрит (ОА) – наиболее распространенная форма патологии суставов, которая сопровождается разрушением
суставного хряща, воспалением синовиальной оболочки и ремоделированием субхондральной кости [1].
Это заболевание характеризуется болью и тугоподвижностью в суставах, приводящими к нарушению функции
и ухудшению качества жизни больных. Заболеваемость ОА растет из-за старения населения и увеличения
распространенности ожирения [2]. ОА коленного сустава – наиболее частая локализация ОА, он поражает
более 250 млн человек во всем мире [2].

ОА является основной причиной боли
у пожилых людей. Так, согласно исследованию, проведенному E. Nuesch et al.
(2011), хроническая боль в бедре, суставах нижних конечностей приводит
к инвалидности и повышенному риску
смертности от всех причин [3]. Коленный
сустав считается самым крупным синовиальным суставом, который состоит
из костных структур (дистальная часть
бедра, проксимальная часть большеберцовой кости и коленная чашечка), хряща (мениск и гиалиновый хрящ), связок
и синовиальной оболочки. Последняя
отвечает за выработку синовиальной
жидкости, обес печивающей любрикацию и питательные вещества для аваскулярного хряща [4].
Раннее считалось, что ОА является
исключительно дегенеративным заболеванием хряща, однако последние
исследования доказали, что ОА – многофакторная болезнь, в патогенезе которой участвует множество причинных
факторов, таких как травма, механическое воздействие, воспаление, биохимические реакции и метаболические
нарушения [1]. Также установлено,
что в патологический процесс вовлекается не только хрящевая ткань. Эти выводы
были сделаны исходя из того, что, учитывая отсутствие кровоснабжения и иннервации, хрящ сам по себе не способен
инициировать воспалительные реакции

или боль, по крайней мере, на ранних
стадиях заболевания.
Следовательно, источником боли
являются главным образом изменения
в нехрящевых составляющих сустава,
таких как суставная капсула, синовиальная оболочка, субхондральная кость,
связки и периартикулярные мышцы [4].
По мере развития болезни эти структуры с различной скоростью вовлекаются
в патологический процесс, обусловливая
патологическое ремоделирование кости,
образование остеофитов, ослабление периартикулярных мышц, слабость связок
и синовиальный выпот [6].
Роль воспаления не совсем ясна.
В настоящее время ведутся споры по поводу того, что первично – воспалительная
реакция, которая вызывает ОА, или ОА,
инициирующий развитие воспаления [6]. В отличие от воспалительного
артрита, воспаление при ОА хроническое
и не столь выраженное, оно инициируется, в основном, врожденными иммунными механизмами. Синовит (инфильтрация
воспалительными клетками синовиальной
оболочки) – характерный признак ОА,
который часто присутствует на ранних
стадиях заболевания, но более распространен на поздних и связан с тяжестью
патологического процесса [4].
При ОА в синовиальной жидкости
было обнаружено несколько медиаторов воспаления, включая белки плазмы

(С-реактивный белок, предложенный
в качестве маркера для развития и прогрессирования ОА), простагландины,
лейкотриены, цитокины, факторы роста,
оксид азота и компоненты комплемента [7]. Локально все эти компоненты могут индуцировать матриксные металлопротеиназы и другие гидролитические
ферменты (включая циклооксигеназу 2
и простагландин E), приводя к разрушению хряща [8]. Разрушение внеклеточного матрикса способствует высвобождению молекул, ассоциированных
с повреждением молекулярных структур,
которые распознаются врожденными
иммунными клетками (макрофагами
и тучными клетками) и активируют
их. Эта длительная и нерегулируемая
степень воспаления может привести
к разрушению тканей. В исследованиях на животных было обнаружено, что
макрофаги участвуют в развитии остеофитов, которые являются патологическим признаком ОА [8].

Терапия ОА
ОА – это прогрессирующее заболевание различной степени тяжести, с разными вариантами/фенотипами в течение
всего патологического процесса, которое
требует длительного лечения. Целями терапии ОА являются уменьшение симптомов и замедление прогрессирования болезни, что в свою очередь может снизить

Табл. 1. Рекомендации по лечению ОА коленного сустава, предложенные различными медицинскими сообществами
Лечение

OARSI

Упражнения (на полу и в воде)

Целесообразны

Чрескожная электрическая
стимуляция нерва

Не определено

Контроль веса

Целесообразно

Ацетаминофен

Рекомендуется использование
без сопутствующих заболеваний

ACR
Сильная
рекомендация
Условная
рекомендация
Сильная
рекомендация
Условная
рекомендация

AAOS
Сильная
рекомендация
Эффективность
не доказана
Умеренная
рекомендация
Эффективность
не доказана

Не рекомендуется
использовать

Не рекомендуется
использовать

Хондроитина сульфат
или глюкозамина сульфат

Не определено

Оральные НПВП

Без сопутствующих заболеваний
целесообразно
Условная
С сопутствующими
рекомендация
заболеваниями не рекомендуется

Сильная
рекомендация

Топические НПВП

Целесообразны

Условная
рекомендация

Сильная
рекомендация

Опиоиды

Не определено

Нет рекомендаций

Рекомендуется
только трамадол

Дулоксетин

Целесообразно

Не рекомендуется

Не рекомендуется

Внутрисуставные
глюкокортикоиды

Целесообразны

Условная
рекомендация

Эффективность
не доказана

Внутрисуставная
вискосупплементарная
терапия

Не определено

Нет рекомендаций

Не рекомендуется

ESCEO
Сильная рекомендация
Не определено
Сильная рекомендация
Не рекомендуется
Рекомендуется использовать препараты пКГС
и оригинального рецептурного хондроитина
сульфата в качестве альтернативы пКГС
при постоянной терапии
Рекомендуется использовать пероральные
НПВП в качестве терапии 2-го этапа
периодически, при более длительном
приеме их применение должно основываться
на профиле риска пациента
Сильная рекомендация
Рекомендуется использовать слабые опиоиды
кратковременными курсами в качестве
последней фармакологической попытки
перед хирургическим лечением
Альтернатива слабым опиоидам у пациентов
с болью в результате центральной сенситизации
Рекомендованы при наличии выраженной боли
и синовита
Рекомендуется для пациентов, у которых есть
противопоказания к приему НПВП, или если
у больного сохраняются симптомы несмотря
на применение НПВП

Примечания: НПВП – нестероидный противовоспалительный препарат, пКГС – патентированный кристаллический глюкозамина сульфат.

С.Х. Тер-Вартаньян

И.Ю. Головач

Е.Д. Егудина

влияние ОА на качество жизни пациента
с последующим сокращением потребностей в ресурсах здравоохранения.
На сегодняшний день различные академические и профессиональные общества разработали руководящие принципы
и рекомендации для стандартизации доступных вариантов лечения. Среди них –
Международное общество по изучению
остеоартрита (OARSI, 2014), Американский колледж ревматологии (ACR, 2012),
Американская академия хирургов-ортопедов (AAOS, 2013) и Европейское общество по клиническим и экономическим
аспектам остеопороза и остеоартрита
(ESCEO, 2019) [9-12]. В таблице 1 представлена сравнительная характеристика
основных рекомендаций по лечению ОА.
Основная информация в данном обзоре посвящена новым рекомендациям
ESCEO (2019) в отнош нии менеджмента
ОА коленного сустава. Со времени обнародования предыдущих рекомендаций
2014 и 2016 гг. опубликовано немало новых данных, в частности, касающихся
безопасности и эффективности многих
лекарственных средств, обычно используемых для лечения ОА. Были выявлены
несоответствия в представленных сведениях, а также необходимость разработки
более точного руководства согласно современным клиническим испытаниям.
Таким образом, недавнее согласованное заявление ESCEO представляет
конкретные, четкие, практически направленные и стандартизированные рекомендации по лечению ОА [12]. В этом
обновлении рабочая группа ESCEO пересмотрела алгоритм терапии в свете
последних доказательств эффективности
и безопасности препаратов.
Были сформулированы новые клинические рекомендации, основанные на системе оценки, экспертизе, разработке
и изучении степени их обоснованности
(GRADE) и представлен обновленный
пошаговый алгоритм для практического руководства клиницистам в оказании
ориентированной на пациента помощи
в практике лечения ОА коленного сустава.
Комбинация методов терапии, включая
нефармакологические и фармакологические вмешательства, остается ключевой
для лечения ОА коленного сустава.
Продовження на наступній стор.
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Нефармакологическое лечение
OARSI, ACR, AAOS и ESCEO единогласно
утверждают, что первыми шагами в ведении лиц с ОА являются информированность
и образование пациента в отношении заболевания, нормализация веса и регулярное
выполнение программ физических упражнений (аэробные, силовые или с сопротивлением, на гибкость и растяжку, в воде),
причем эти рекомендации должны быть
имплементированы в лечебные программы
в течение всего времени ведения больного
ОА коленного сустава.
Рабочая группа ESCEO отмечает,
что ос таются некоторые дебаты относительно оптимальных модальностей
подходов к программам физических
упражнений, их реального воздействия
на боль и функцию суставов и возможность выполнения (осуществимость)
в долгосрочной перспективе [13].
Гиподинамия, иммобилизация и полная
обездвиженность вредны для здоровья
коленного сустава, отсутствие механической стимуляции вызывает более быструю
дегенерацию хряща из-за его размягчения и истончения, снижения содержания
гликозаминогликана, нарушения механики и гибкости суставов [13]. Легкая/
умеренная физическая активность предоставляет множество преимуществ этой
группе пациентов. Помимо механических
и функциональных улучшений, она также
способствуют снижению риска развития
сахарного диабета, сердечно-сосудистых
событий, падений, инвалидности, а также улучшению настроения и социальной
самоэффективности [13].
Упражнения должны быть адаптированы к потребностям, толерантности
и предпочтениям каждого пациента. Следует избегать ударной нагрузки, больших
перерывов и обеспечить максимальную
приверженность для увеличения успеха.
Существуют различные виды упражнений,
оказывающих благоприятное воздействие
на лиц с ОА коленного сустава (табл. 2),
комплексы которых пациент должен выполнять три раза в неделю, а для оценки
ответа иметь не менее 12 тренировок [4].
Подчеркивается, что рекомендации
по физической нагрузке при ОА коленного сустава также применимы к больным
в возрасте 70-80 лет, несмотря на то что доказательств их пользы недостаточно [14].
Нормализация массы тела играет
важную роль в управлении симптомами при ОА. Было отмечено, что польза
от упражнений увеличивается при снижении веса [14]. Ожирение имеет предрасполагающие механизмы в развитии
ОА коленного сустава не только за счет
механического, но и молекулярного воздействия. Сама жировая ткань является
источником провоспалительных факторов. Цитокины, адипокины, интерлейкин
(ИЛ) 6, фактор некроза опухоли α (ФНО-α)
и С-реактивный белок повышены в плазме
крови пациентов с ожирением и ассоциированы с изменением гомеостаза хряща [7].
Во время ходьбы коленный сустав выдерживает нагрузку в 3-5 раз больше массы тела, следовательно, даже небольшие
колебания в весе представляют собой высокую вариацию нагрузки на сустав [15].
S.P. Messier et al. (2005) отметили, что при
уменьшении массы тела на 1 килограмм
происходит улучшение в клиническом
течении ОА коленного сустава на 10%
(та же пропорция применяется в противоположном направлении при повышении
веса) [16]. Исследователи обратили внимание, что развитие ОА усугуб ляется
как за счет общей массы пациента, так
и высокого процентного содержания
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жира в организме; уменьшение на 1%
массы именно жировой ткани приводит
к повышению функции сустава на 28%
и улучшению на 9,4% по шкале индекса
выраженности остеоартроза университетов Западного Онтарио и МакМастера
(WOMAC) [17].
Что касается других нефармакологических вмешательств, пациенты могут получить пользу от тепловых модальностей.
Однако данных, чтобы рекомендовать
использование чрескожной электрической нервной стимуляции или терапевтического ультразвука, недостаточно [18].
В версии алгоритма ESCEO (2019) были
кратко рассмотрены другие нефармакологические методы лечения ОА коленного
сустава [12]. Более того, рабочая группа
считает, что следует проводить оценку, чтобы уточнить, могут ли другие физические
вмешательства быть полезными для дополнительного облегчения симптомов
в сочетании с фармакологическими вмешательствами. Неполный список возможных нефармакологических вмешательств,
подкрепленных различными степенями
доказательности, приведен на рисунке.
На первом этапе лечения и после соблюдения основных принципов пациенты
должны быть направлены к физиотерапевту
или другому специалисту для оценки необходимости коррекции варусной либо
вальгусной деформации [19]. Коррекция
с помощью шарнирного коленного бандажа
предпочтительнее клиновидных стелек [20].
Однако на практике нефармакологические методы лечения используются недостаточно. Поставщики медицинских
услуг (ревматологи, хирурги-ортопеды,
физиотерапевты и врачи общей практики) сообщают о трех основных барьерах,
препятствующих немедикаментозной и нехирургической помощи пациентам с ОА
коленного и тазобедренного суставов [21]:
• отсутствие опыта у медицинского
работника (знания и навыки);
• отсутствие рекомендаций по лечению,
основанных на фактических и доказательных данных (например, в отношении контроля веса, интенсивности и дозированности физических упражнений);
• отсутствие условий для оптимальной
организации ухода за пациентами с ОА.
Для преодоления этих барьеров предлагается сфокусировать образование клиницистов и пациентов на инициировании
и поддержке изменений образа жизни,
продвижении вмешательств в соответствии с рекомендациями, основанными
на фактических данных, и улучшении
организации ухода. Для больного существуют барьеры, особенно в отношении

физической активности и упражнений,
поскольку они часто испытывают сильную боль, и предварительное облегчение является обязательным условием
для выдерживания нагрузки. Барьеры
можно преодолеть с помощью положительного опыта упражнений, изменения
убеждений, знаний и отношения пациента к физической нагрузке, а также путем
поддержки медицинских работников
и социальных служб. Наконец, программа должна быть персонализирована
и адаптирована к индивидуальным характеристикам больного и его окружения.
Фармакологическое лечение
Парацетамол (ацетаминофен) ранее
широко применялся и по-прежнему рекомендован OARSI и ACR в качестве первого
шага для анальгезии, несмотря на тот факт,
что его влияние на симптомы ОА минимально [22]. ESCEO с сомнением рекомендовало
использование данного препарата на регулярной основе в алгоритме 2014 г. [23].
Систематический обзор литературы
обсервационных исследований показал,
что парацетамол имеет минимальную
эффективность при боли и не оказывает
значительного влияния на скованность
и функцию у пациентов с ОА коленного
сустава [23]. Профиль безопасности препарата также вызывает значительные опасения
в связи с увеличением числа желудочнокишечных, сердечно-сосудистых, печеночных и почечных нежелательных явлений [24]. Кроме того, обнаружен более
высокий уровень смертности среди больных,
принимавших парацетамол по сравнению
с теми, кто его не получал [25].
Основываясь на сомнительной эффективности и подтвержденных проблемах безопасности, рабочая группа ESCEO (2019)
не рекомендует использовать парацетамол
на постоянной основе для лечения ОА коленного сустава на первом этапе терапии [12].
Дана слабая рекомендация о том, что парацетамол (ацетаминофен) в дозах, не превышающих 3 г/сут, можно применять только
в качестве краткосрочной спасательной
анальгезии на фоне первого этапа постоянной
терапии с симптоматическими препаратами
медленного действия для ОА (SYSADOAs).
Симптом-модифицирующие
препараты замедленного действия
В классе SYSADOA существует много
различных агентов, включая глюкозамин,
хондроитин, диацереин и неомыляемые соединения авокадо и сои (НСАС), влияние
которых подтверждается различной степенью клинической эффективности. Глюкозамин, хондроитин и НСАС являются

Табл. 2. Различные типы физических упражнений
при ОА коленного сустава [13-16]
Аэробика,
тренировки
на выносливость
Включают ходьбу,
подъем по лестнице
и езду на велосипеде.
Уменьшают
болезненность
суставов,
улучшая при этом
функциональное
состояние опорнодвигательного
аппарата, сердечнососудистой
и дыхательной систем.
Езда на велосипеде
особенно полезна
для пациентов,
которым необходим
низкий профиль
воздействия
со сниженной ударной
нагрузкой

Упражнения на земле
упражнения
Аква-терапия
(упражнения в воде) на сопротивление / упражнения
стретчинг
силовые
на баланс
тренировки
Альтернатива
для пациентов,
которые не решаются
начать заниматься
физическими
упражнениями,
учитывая меньшее
влияние этой
нагрузки на суставы.
Некоторые больные
лучше переносят
акватренировки
без обострения
симптомов, что иногда
проявляется при начале
занятий с нагрузкой.
Можно использовать
эту терапию как мост
перед началом
более интенсивных
тренировок в зале
или на улице

Изометрические,
изотонические,
изокинетические
упражнения
для четырехглавой
и отводящих мышц
бедра, подколенных
сухожилий
и икроножных
мышц. Улучшают
силу, физическую
функцию
и уменьшают уровень
боли с той же
эффективностью
и результатами,
что и аэробные
упражнения

Включают
методику тай чи,
использование
медленных
и плавных
движений
при различных
техниках
дыхания

Эта группа
упражнений
особенно
эффективна
для увеличения
диапазона
движения
суставов
и гибкости
пациента

натуральными продуктами. Глюкозамина гидрохлорид (ГГ) представляет собой
простую молекулу, полученную в процессе экстракции и используемую в качестве
нутрицевтического или безрецептурного
продукта. И наоборот, глюкозамина сульфат (ГС) – более сложная молекула, которая может быть получена только с помощью запатентованного полусинтетического
пути и процесса стабилизации. Она обнаруживается только в рецептурном оригинальном лекарственном средстве – патентированном рецептурном кристаллическом ГС
(пКГС) [26]. Хондроитин является высокомолекулярным длинноцепочечным полимером из повторяющихся звеньев, который
воспроизводится в виде хондроитина-4/-6
сульфата (ковалентная связь) различными
процессами экстракции. Таким образом,
доступны многочисленные составы этих
агентов как в виде рецептурных продуктов,
так и в качестве пищевых добавок. Однако,
хотя все эти препараты могут претендовать
на достижение терапевтического уровня
глюкозамина или хондроитина в крови,
клинические данные подтверждают эффективность только некоторых из них [5].
Показано, что только оригинальный
пКГС обеспечивает стабильно высокую
биодоступность глюкозамина и концентрацию в плазме крови у пациентов,
что соответствует продемонстрированной клинической эффективности [27].
И наоборот, ГГ, а не продукты ГС (обычно
состоящие из ГГ с добавлением сульфата
натрия для получения вводящей в заблуждение «сульфатной» маркировки)
неоднократно демонстрировали свою
неэффективность при ОА [28].
Проведен ряд клинических исследований по оценке пКГС: его эффективность
в уменьшении боли была выше, чем у парацетамола и аналогична нестероидным
противовоспалительным препаратам
(НПВП) [29]. пКГС также оказывает
существенное влияние на функцию и имеет модифицирующие болезнь эффекты,
снижая потребность в сопутствующих
препаратах для лечения ОА и отсрочке
для проведения операции по протезированию сустава [30]. Недавний сетевой метаанализ, включавший только долгосрочные
(>1 года) исследования любого фармакологического вмешательства при ОА коленного сустава, показал, что только пКГС имел
модифицирующий заболевание профиль,
был эффективен при боли, обусловленной
ОА коленного сустава, улучшал функцию
и структуру сустава [31]. Другие же препараты глюкозамина не продемонстрировали
положительного влияния в высокодоказательных исследованиях и метаанализах [32]. Кроме того, препараты глюкозамина, отпускаемые без рецепта, включая ГГ
с/без добавления сульфата натрия, не были
эффективны ни для одного из вышеперечисленных результатов.
Аналогично, только хондроитина
сульфат (ХС) с соответствующей фармацевтической степенью чистоты и физикохимическими параметрами показал
эффективность, подтвержденную в исследованиях [33]. Позитивное действие ХС
при боли, как сообщается, варьирует. Недавний метаанализ показал, что ХС обеспечивает умеренную эффективность в уменьшении
боли, с большим влиянием на функцию при
ОА коленного сустава [34]. Недавнее исследование J.Y. Reginster et al. (2017) продемонстрировало, что ХС фармацевтического
уровня не отличается от целекоксиба с точки
зрения эффективности при симптоматическом ОА коленного сустава [33]. Также сообщалось, что он оказывает положительное
действие на структуру сустава, согласно изменениям, визуализированным с помощью
магнитно-резонансной томографии [31].
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Полученные доказательные данные эффективности SYSADOA нашли отражение
в относительно недавних исследованиях,
поэтому в рекомендациях OARSI (2014),
ACR (2012), AAOS (2013) SYSADOA не рекомендованы к использованию.
ESCEO (2019), среди всех доступных продуктов, содержащих глюкозамин и хондроитин, рекомендует использовать препараты
рецептурного кристаллического ГС и оригинального рецептурного ХС в качестве альтернативы пКГС определенного фармацевтического качества, для которых доказательная
база однозначна [12], в качестве фоновой
постоянной терапии, начиная с первого этапа (сильная рекомендация) (рисунок).
ESCEO рекомендует проводить исследования генерических препаратов сложных
молекул с определенной биологической
активностью, так называемых биосимиляров, демонстрирующих сопоставимость
с эталонным лекарственным средством,
с использованием соответствующих
физико- химических и биологических
тестов in vitro, в неклинических и клинических испытаниях.
Глюкозамин и хондроитин часто встречаются в комбинации в качестве пищевых добавок, хотя такие продукты могут
иметь различное фармацевтическое качество. Более того, в клинических исследованиях получены противоречивые
результаты относительно того, есть ли
какая-либо дополнительная выгода от такого сочетания. В недавнем рандомизированном контролируемом испытании
(РКИ) приняли учас тие 164 пациента
с рентгенографическим ОА коленного сустава 2-й или 3-й степени по классификации Келлгрена – Лоуренса и умеренной/
тяжелой болью в колене, которые получали ХС (1200 мг) плюс ГС (1500 мг) один
раз в день или плацебо в течение шести
месяцев. Не удалось продемонстрировать
превосходство комбинации глюкозамин/
хондроитин над плацебо с точки зрения
уменьшения боли в суставах и функциональных нарушений у больных симптоматическим ОА коленного сустава [35].
Эти результаты могут быть объяснены
тем фактом, что ХС, как известно, влияет
на абсорбцию глюкозамина, снижая его
биодоступность на 50-75% [36].
Согласно ESCEO, комбинация глюкозамина и хондроитина не может быть рекомендована для долговременного лечения ОА
(слабая рекомендация).
НСАС представляют собой сложную
смесь многих натуральных растительных
экстрактов, полученных из авокадо и соевых масел. Идентификационные данные
активного компонента(-ов) неизвестны,
и анализ коммерчески доступных добавок
демонстрирует различия в содержании
стеролов [37]. В клинических испытаниях
от трех до шести месяцев было показано
некоторое улучшение боли, скованности
и физической функции при использовании
НСАС (300 мг/сут), что привело к снижению потребности в обезболивании [38].
Положительные результаты по влиянию
НСАС на прогрессирование заболевания
обнаружены в исследованиях продолжительностью 2-3 года у пациентов с ОА тазобедренного или коленного сустава [39].
Диацереин является производным антрахинона и обладает противовоспалительной
активностью [40]. В известном метаанализе он продемонстрировал небольшое
положительное влияние на боль и задержку прогрессирования разрушения тазобедренного сустава при ОА [41]. Однако
значительные долгосрочные эффекты при
ОА коленного сустава еще не показаны.
Безопасность диацереина была поставлена
под сомнение после сообщений о тяжелой диарее и редких случаях потенциально

ОГЛЯД

Основные принципы
Сочетание нефармакологических и фармакологических методов лечения (сильная рекомендация)
Ключевые моменты
• информированность и образование пациентов
• снижение веса при избыточной массе тела и ожирении
• программы упражнений (аэробные, силовые, на выносливость)
Направить на консультацию к физиотерапевту
при необходимости (скрининг на новообразование)

Шаг 1: базисная терапия
Есть симптомы
Постоянный прием SYSDOA – ГС или ХС, Ô
при необходимости парацетамол

Шарнирный бандаж на коленный сустав
Ортопедические стельки
Симптомы сохраняются
ДОБАВИТЬ

Симптомы сохраняются

Вспомогательные средства для ходьбы (палки, ходунки, костыли)
Термические факторы (холод, тепло)
Упражнения на гибкость и растяжку
Тейпирование
Гидротерапия, упражнения в воде
Тай чи

Локальные НПВП

ШАГ 2: расширенная фармакотерапия пациентов с постоянными симптомами
Если симптомы сохраняются или усиливаются
Повторные кратковременные или более длительные циклы оральных НПВП
Нормальный ЖК-риск Повышенный ЖК-риск Повышенный СС-риск
Неселективные
НПВП + ИПП

Предпочтительны ЦОГ-2
селективные НПВП
(целекоксиб) + ИПП

Ограничить прием
любых НПВП

ЦОГ-2
селективные НПВП
(рекомендовано добавить
ИПП)

Любые НПВП могут
вызвать осложнения
со стороны ЖКТ

Длительность лечения
<30 дней для целекоксиба
<7 дней для нсНПВП

Повышенный почечный риск

Избегать любых НПВП

Если симптомы сохраняются
ВСГК
ШАГ 3: последний этап в фармакотерапии
Короткодействующие слабые опиоды
Дулоксетин
ШАГ 4: лечение в конечной стадии и хирургические вмешательства
Симптомы крайне выражены, низкий уровень жизни сохраняется
ТЭПКС
ОАК
Если противопоказано
Опиодные анальгетики

Рисунок. Алгоритм ESCEO (2019) поэтапного лечения при ОА коленного сустава

Примечание: ИПП – ингибитор протонной помпы.

серьезной гепатотоксичности [42]. В недавнем метаанализе безопасности диацереина
показано, что частота побочных эффектов
со стороны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), среди которых – диарея, боль
в животе, мягкий стул, колит, более чем
в два раза выше, чем при использовании
плацебо, с/без сопутствующего лечения
ОА [43].Согласно имеющимся данным,
такая частота возникновения диареи после
ежедневной терапии диацереином в дозе
100 мг варьирует от 2,3 до 45,9%.
Этот широкий диапазон результатов
может быть частично объяснен изменчивостью продуктов, содержащих диацереин, на фармрынке. Тем не менее,
в отчете Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) сделан
вывод о том, что для диацереина характерен баланс пользы и риска при лечении
ОА тазобедренного и коленного сустава
у пациентов в возрасте до 65 лет [44]. Рекомендуется начинать терапию с половины суточной дозы диацерина (то есть 50
вместо 100 мг/сут) и прекратить прием
в случае возникновения диареи.
Недавний отчет ESCEO, основанный
на мнении экспертов, поддерживает диацереин как фоновое лечение ОА, которое может
быть особенно полезно у пациентов с противопоказаниями к НПВП или парацетамолу [45].
Таким образом, диацереин демонстрирует баланс соотношения пользы/риска
при лечении ОА коленного сустава и рекомендуется в качестве альтернативной
терапии на первом этапе.
Топические НПВП могут быть добавлены в схему лечения на первом этапе,
если у пациента сохраняется симптоматика после начала фармакологической

терапии SYSADOAs, и ургентная анальгезия парацетамолом не обеспечивает
достаточное облегчение симптомов согласно рекомендациям сообществ по изучению ОА. Краткосрочная эффективность местных НПВП при ОА коленного
сустава была установлена в нескольких
РКИ, метаанализах и исследованиях
в реальной жизни [46, 47]. Недавний
сетевой метаанализ показал, что топические НПВП превосходили плацебо для
облегчения боли и улучшения функции
при ОА, среди которых пластыри, содержащие диклофенак, были наиболее
эффективными для уменьшения боли
при ОА [48]. Данные, полученные в ходе
исследований, показывают, что местные
НПВП столь же действенны, как и пероральные НПВП. Они ассоциированы с более низким риском системных
нежелательных явлений по сравнению
с пероральными НПВП из-за меньшей
системной абсорбции, но с повышенным риском локальных кожных реакций
по сравнению с плацебо [49, 50]. Из соображений безопасности местные НПВП
можно использовать вместо пероральных
у лиц с ОА в возрасте >75 лет, у пациентов с сопутствующими заболеваниями или повышенным риском развития
побочных эффектов со стороны ЖКТ,
сердечно- сосудистой системы (ССС)
или почек.
Рабочие группы ESCEO и AAOS настоятельно рекомендуют использовать
топические НПВП в качестве дополнительной анальгезии на первичном этапе
у пациентов с сохранением симптомов
после базисной терапии и до применения
оральных НПВП.

Второй этап: расширенная
фармакотерапия
Оральные НПВП
Фармакологические методы терапии
второго этапа назначаются пациентам при
недостаточной эффективности лечебных
мероприятий, а также у лиц с ОА и умеренной/сильной болью. Пероральные
НПВП оказывают слабое или умеренное
влияние на облегчение боли при ОА коленного сустава (200 мг/сут целекоксиба,
150 мг/сут диклофенака, 60 мг/сут эторикоксиба) [51]. Показано, что селективные
ингибиторы циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2),
преимущественно селективные или неселективные (нс) НПВП одинаково эффективны в обезболивании при ОА [52].
Однако кокрановский обзор продемонстрировал, что целекоксиб превосходит
плацебо и некоторые нсНПВП в снижении
боли при ОА и улучшении функции с высоким уровнем доказательности [53]. Кроме
того, в сетевом метаанализе долгосрочных
испытаний фармакологических вмешательств при ОА коленного сустава показано,
что НПВП не связаны с улучшением боли
и изменениями функции или структуры
сустава, за исключением целекоксиба [54].
Выбор НПВП врачами, как правило,
определяется оценкой пользы и балансом риска с точки зрения вариабельности
профиля безопасности побочных явлений
со стороны ЖКТ и ССС между отдельными препаратами и пациентами. Недавние
метаанализы безопасности НПВП позволяют предположить, что все нсНПВП
и ингибиторы ЦОГ-2 обладают высоким
потенциалом токсичности для пищеварительной системы и ССС [55]. Метаанализ 280 исследований НПВП в сравнении
с плацебо (124 513 участников, 68 342 человеко-лет) и 474 испытаний одного НПВП
в сравнении с другим (229 296 участников, 165 456 человеко-лет) выявил, что все
схемы приема НПВП, включая нсНПВП
и ингибиторы ЦОГ-2, увеличивают осложнения со стороны верхней части ЖКТ
по сравнению с плацебо [56].
С точки зрения влияния на пищеварительную систему целекоксиб менее
токсичен, что было показано в ретроспективном объединенном анализе 21 РКИ
9461 пациента в возрасте >65 лет с ОА,
ревматоидным артритом или анкилозирующим спондилитом. Меньшее количество больных, получавших целекоксиб,
имели нежелательные явления со стороны ЖКТ – боли в животе, запоры,
диа рею, диспепсию, метеоризм, тошноту (16,7%), в сравнении с напроксеном
(29,4%), ибупрофеном (26,5%) или диклофенаком (21,0%) [57].
Ранее считалось, что селективность
НПВП в отношении фермента ЦОГ-2 регулирует профиль токсичности для ССС,
однако недавние результаты показывают,
что СС-риск может быть специфичным
для определенных лекарственных средств.
Так, рофекоксиб является единственным
НПВП, четко ассоциированным с повышенным риском СС-событий [58].
Значительная вероятность развития
геморрагического инсульта была также
обнаружена у пациентов, принимавших
диклофенак и мелоксикам [59]. В популяционном когортном исследовании
оценивали абсолютный риск инфаркта
миокарда, связанного с применением НПВП, который составил 0,5-1%
в год [60]. Хотя абсолютное увеличение
риска инфаркта миокарда невелико, использование данных препаратов очень
распространено среди пожилых лиц: более 29 млн взрослых (12,1%) постоянно
принимают НПВП [61].
Продовження на стор. 50
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Актуальні питання ренопротекції
у пацієнтів із серцевою недостатністю
Значимою подією у лікарському товаристві стала IX науково-практична конференція Української
асоціації фахівців із серцевої недостатності за тематикою «Діагностика, лікування та профілактика
серцевої недостатності у коморбідних пацієнтів: роль інноваційних стратегій», що пройшла 11 квітня
в Києві. У межах заходу відбувся круглий стіл, на якому було розглянуте питання діуретичної терапії
у хворих на хронічну серцеву недостатність (ХСН) із виразними порушеннями ниркової функції.
Серед ґрунтовних доповідей та дискусій зацікавлення колег викликала лекція, яку представив завідувач
кафедри нефрології та нирковозамісної терапії Національної медичної академії післядипломної
освіти імені П.Л. Шупика (м. Київ), доктор медичних наук, професор Дмитро Дмитрович Іванов на тему
«Довгострокова ренопротекція з використанням інгібіторів РААС, SGLT2, діуретиків».
нирок і дочасної смерті від кадіоваскулярних ускладнень
є адекватна діуретична терапія. Орієнтиром вдалого проведення дегідратації слугує добове зменшення кількості інтерстиціальної рідини на 800-900 мл при добовому діурезі 2500 мл.
Відповідно до керівництва щодо застосування діуретиків
при застійній СН, призначення дегідратаційної терапії слід
спланувати таким чином, щоб отримувати форсований
діурез, який повинен складати понад трьох літрів (Mullens
et al., 2019). За умови таких показників форсованого діурезу в пацієнта втрата маси тіла становитиме близько одного кілограма. Важливо пам’ятати, що дегідратаційна
Категорії САК (мг/ммоль)

Класифікація ХХН
за рівнем ШКФ
і категорією САК
та рівень несприятливих
наслідків

<3
нормальна
або
незначно
підвищена

>30
3-30
значно
помірно
підвищена
підвищена

Категорії ШКФ, мл/хв/1,73 м 2
Опис і рівні

А1
≥90
Нормальна
або висока

G1

60-89
Незначно знижена

G2

45-59
Незначно або
помірно знижена

G3a

30-44
Помірно або значно
знижена

G3b

15-29
Значно знижена

G4

<15
Ниркова
недостатність

G5

А2

А3

Немає ХХН
за відсутності
маркерів
ниркового
ушкодження

Збільшення ризику

Рис. 1. Визначення рівня ШКФ і САК:
прогноз щодо ХХН (NICE, 2014)

5

Смертність, %

На початку своєї лекції Д.Д. Іванов нагадав слухачам
п’ять типів кардіоренального синдрому (КРС) відповідно
до ініціативи якості гострого діалізу (ADQI):
1. Гострий КРС: різке зниження серцевої функції,
що призводить до гострої ниркової недостатності (ГНН).
Причини: гостра серцева недостатність (СН), оперативні
втручання на серці, гострий коронарний синдром, контраст-індукована нефропатія після коронароангіографії.
2. Хронічний КРС: хронічна серцева дисфункція,
що спричиняє хронічну ниркову недостатність (ХНН).
Причини: ішемічна хвороба серця, артеріальна гіпертензія, вроджені патології серця, ХСН.
3. Гострий ренокардіальний синдром: різке зниження ниркової функції, що призводить до розвитку гострої
серцевої дисфункції. Причини: гострий набряк легень
при ГНН, аритмії, контраст-індукована нефропатія,
що викликає розвиток серцевої дисфункції.
4. Хронічний ренокардіальний синдром: ХНН, що призводить до хронічної серцевої дисфункції. Причини: гіпертрофія міокарда лівого шлуночка при ХНН, кардіоваскулярна дисфункція при ХНН, автосомно-домінантний
полікистоз нирок.
5. Вторинний кардіоренальний синдром: інші коморбідні стани, що призводять до розвитку ниркової та серцевої
дисфункції. Причини: сепсис, цукровий діабет, системний
червоний вовчак, саркоїдоз, амилоїдоз.
Дмитро Дмитрович окреслив питання щодо особливостей
діагностики та терапії, зокрема діуретичної, у пацієнтів із 2-м
типом КРС, тобто із ХСН, що веде до ХНН. Слід зауважити,
що ниркова дисфункція виявляється чи не у кожного третього хворого на ХСН, а з часом (протягом близько п’яти років)
формується у ≥50% пацієнтів, що суттєво впливає на прогресування серцево-судинної патології та передчасної смерті.
Ниркова патологія, яка виникла внаслідок серцевосудинної недостатності, несе високий ризик розвитку
загрозливих кардіоваскулярних ускладнень. Тому, як зазначив доповідач, важливим є призначення кардіологічних препаратів таким пацієнтам, адже це підвищує якість
і тривалість життя, а також впливає на зниження розвитку
фатальних кадіологічних подій.
Професор звернув увагу слухачів на основні маркери розвитку несприятливих кардіоваскулярних подій,
а саме рівень альбумінурії або співвідношення альбумін/
креатинін (САК) та швидкість клубочкової фільтрації
(ШКФ). Відомо, що за відсутності альбумінурії та ШКФ
≥60 мл/хв/м2 у хворого на ХСН прогноз щодо хронічної
хвороби нирок (ХХН) є цілком сприятливим, а зусилля,
спрямовані на запобігання нирковим ускладненням, можуть мати успіх. І навпаки, за наявності в сечі загального
білка ≥0,33 г/л і ШКФ ≤60 мл/хв/м2 пацієнт, попри всі
намагання, ніколи не уникне розвитку ураження нирок
із формуванням хронічної патології (рис. 1).
Найсучаснішим та найточнішим методом розрахунку ШКФ можна вважати формулу, розроблену Товариством з епідеміології хронічної хвороби нирок (GFR-EPI)
(Levey et al., 2009). До речі, на сьогодні цей спосіб доступний у мобільному додатку.
Крім того, професор Д.Д. Іванов зупинився на проблемі діагностики затримки рідини в організмі хворих
на СН та виділив особливо важливі діагностичні критерії
(Mullens et al., Асоціація серцевої недостатності Європейського товариства кардіологів, 2019):
• підвищений тиск наповнення лівого передсердя
>7 мм рт. ст. або тиск заклинювання в легеневих капілярах
>18 мм рт. ст.;
• рентгенографія органів грудної клітки: розширення
коренів легень, збільшення тіні серця; В-лінії при ультразвуковому дослідженні легень: множинні В-лінії вважаються ультразвуковою ознакою інтерстиціального набряку
легень, а їхня кількість пропорційна зменшенню дихального об’єму легеневої тканини;
• сурогатні маркери: гематокрит та збільшення маси
тіла >2 кг/тижд;
• визначення імпедансу: рівень інтерстиціальної рідини
в організмі після вирахування м’язової та жирової частки.
Одним із найважливіших чинників сповільнення прогресування СН, зниження ризику розвитку хронічної хвороби
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Рис. 2. Частота повторних госпіталізацій та рівень
смертності хворих на ХСН при терапії торасемідом
і фуросемідом: дослідження TORIC

Адаптовано за Cosіn et al., 2002.
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БРА або іАПФ 1/2 дози на ніч
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іРААС у повній дозі

рШКФ 120-60 мл/хв/м 2
АТ <130 мм рт. ст.: БРА або іАПФ
у повній дозі, або БРА + іАПФ
при протеїнурії 0,5-1,0 г/л
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Рис. 3. Сучасний підхід до антигіпертензивної терапії
у нефрології

Примітки: АТ – артеріальний тиск, іАПФ – інгібітори ангіотензинперетворювального
ферменту, БРА – блокатори рецепторів ангіотензину, іРААС – інгібітори
ренін-ангіотензин-альдостеронової системи.

Д.Д. Іванов

терапія не має супроводжуватися спрагою, яка може свідчити про підвищення осмолярності. У такому разі слід
переглянути лікування.
Основними препаратами для форсованого діурезу є петльові діуретики (торасемід, ксипамід, фуросемід) та антагоністи мінералокортикоїдних рецепторів (спіронолактон,
еплеренон). Проте найчастіше все ж прийнято призначати
фуросемід і торасемід. Спікер наголосив, що фуросемід
та торасемід одночасно застосовувати не слід, оскільки ці
лікарські засоби діють на одній і тій самій ділянці – висхідній частині петлі Генле.
Торасемід має низку переваг, а саме більш довгочасну
дію, забезпечує помірний діурез на значний період та рівномірне виведення Na+. Препарат, не втрачаючи своєї
основної здатності сприяти сталому і тривалому діурезу,
добре комбінується з іншими групами лікарських засобів
та асоціюється із кращою виживаністю пацієнтів із ХСН,
обтяженою гіпергідратацією.
Ці твердження підкріплені переконливою доказовою
базою. Так, у дослід жен ні TORIC (Cosín et al., 2002)
порівнювали вплив терапії торасемідом і фуросемідом
на частоту повторних госпіталізацій та рівень смертності хворих на ХСН. Торасемід показав значні переваги за всіма кінцевими точками, особливо стосовно
фатальних подій (рис. 2).
Одним із ключових повідомлень доповіді професора
Д.Д. Іванова було те, що петльові діуретики, зокрема
торасемід, мають три терапевтичних інтервали, про які
важливо пам’ятати, щоб вибрати вірну тактику лікування
у тих чи інших клінічних ситуаціях:
• 1-й інтервал: 5-10 мг, що чинить вазодилатаційний
ефект (сечогінної дії така доза препарату практично
не має);
• 2-й інтервал: 20-100 мг – чинить діуретичний ефект:
за умови гіпергідратації у пацієнта, який уже отримував
діуретики в анамнезі, слід відразу призначати торасемід
по 50 мг без попереднього титрування дози; якщо хворий вже отримував аналогічну терапію – титрувати дозу
до 100 мг;
• 3-й інтервал: 200-300 мг – форсований діурез
при значних нефротичних набряках.
Торасемід Сандоз – єдиний в Україні петльовий діуретик з унікальним дозуванням, що дозволяє забезпечити
зручний спосіб прийому препарату у всіх терапевтичних
інтервалах діуретичної терапії.
Дмитро Дмитрович також зупинився на прогностичних
факторах діуретичної терапії при ХСН. Так, концентрація натрійуретичного пептиду має слугувати орієнтиром вдало підібраного лікування та запобігати розвитку
резистентності до призначених сечогінних препаратів.
Відтак, досягнення нижче граничної норми натрійуретичного пептиду при ХСН може свідчити про необхідність призупинення застосування діуретиків на певний
час до відновлення чутливості. Задля уникнення розвитку
резистентності до діуретичної терапії професор Іванов
радить наступну схему призначення: 6 днів хворий приймає діуретичні засоби, 1 день – перерва. Якщо пацієнт
отримує високі дози діуретиків – доцільно застосувати
схему 2 дні прийому препарату, 2 дні – перерва.
І ще один фактор, яким не варто нехтувати, – достатній рівень К+ і Na+. Наприклад, якщо у пацієнта низький
рівень натрію, торасемід не забезпечуватиме адекватного
терапевтичного ефекту, який реалізується саме за рахунок
цього мікроелемента.
Стосовно терапії ХСН, максимально «дружньої» до нирок, професор навів схему, зображену на рисунку 3, що застосовується у сучасній нефрології разом із діуретичною
терапією та забезпечує, зокрема, ренопротекторний ефект.
Підводячи підсумок вищевикладеного, слід пам’ятати, що
ниркова патологія у пацієнтів із ХСН є домінуючим супутнім
захворюванням, здатним суттєво зменшити якість та тривалість життя. Своєчасне та адекватне лікування, спрямоване
на ниркову недостатність, може набувати пріоритетного значення на всіх етапах допомоги.
Підготувала Наталія Поваляшко
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Синдроми передчасного збудження шлуночків:
звертаємося до підручника
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«Синдроми передчасного збудження шлуночків».

Із позицій сучасних можливостей катетерного лікування синдроми передчасного збудження («преекзитації») шлуночків потрібно розглядати як потенційно
курабельні аритмії. У більшості (до 80%)
пацієнтів з ознаками преекзитації реєструють порушення ритму серця. Приблизно в половини пацієнтів виникають
тахіаритмії, які за своїм механізмом
пов’язані з наявністю додаткових шляхів
проведення (ДШП) імпульсів, нерідко
загрожують життю хворих і погіршують
його якість. Впровадження сучасних методів функціональної діагностики, зокрема
амбулаторного моніторування електрокардіограми (ЕКГ), електрофізіологічного
дослідження та ендокардіального картування серця, забезпечило прогрес у топічній діагностиці та розширило можливості
катетерного лікування синдромів передчасного збудження шлуночків та асоційованих із ними аритмій. Утім діагностика
та оцінка локалізації ДШП починаються
з аналізу ЕКГ у 12 відведеннях.

Класифікація і термінологія
У 1930 р. L. Wolff, J. Parkinson і P. White
(останній за походженням – українець)
вперше описали клініко-електрокардіографічний синдром, який характеризувався поєднанням певних особливостей
ЕКГ (короткий інтервал РQ і розширений комплекс QRS) із пароксизмами
тахікардії. Він отримав назву синдрому
Вольфа – Паркінсона – Уайта (ВПУ).
ЕКГ-ознаки преекзитації виявляють
у 1-3 із 1000 обстежених, причому дещо
частіше – в молодих осіб чоловічої статі
(Ардашев А.В., 2009). Власне преекзитація шлуночків суттєво не впливає на стан
гемодинаміки. Отже, клінічне значення
синдрому ВПУ переважно пов’язане
з можливістю виникнення тахіаритмій.
Найчастіше спостерігаються АВ-реципрокні тахікардії, рідше – фіб риляція
і тріпотіння передсердь.
Преекзитацію визначають як збудження
частини міокарда шлуночків імпульсом,
проведеним із передсердь через ДШП
раніше, ніж при проведенні його через
АВ-вузол та/або систему Гіса – Пуркіньє.
Додаткові шляхи – це тракти, утворені
зміненими клітинами міокарда або провідної системи серця. Найчастіше вони
з’єднують міокард передсердь і шлуночків (пучок Кента), рідше – міокард передсердь і нижню частину АВ-вузла (пучок
Джеймса) або різні елементи провідної
системи серця (пучки Махейма) (рис. 1).
ДШП мають електрофізіологічні властивості, подібні до характеристик провідної системи серця. Водночас антеро- і ретроградне проведення імпульсів
через ДШП може відбуватися з більшою
швидкістю, ніж через нормальні провідні шляхи. ДШП можуть локалізуватися
в будь-якому місці навколо передсердношлуночкової борозни або перегородки,
але найчастіше – у вільній стінці ЛШ
або задньосептальній ділянці. У 10% осіб
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з ознаками преекзитації знаходять більш
ніж один ДШП, що функціонує. Переважно ДШП виявляють у нормальному
серці. Втім вони нерідко поєднуються
з іншими аномаліями та вродженими
вадами серця, наприклад, з аномалією
Ебштейна.
Маніфестна преекзитація характеризується антероградним проведенням
імпульсів через ДШП. Якщо імпульс
від передсердь до шлуночків йде не лише
через АВ-з’єднання, але й по пучку
Кента, де швидкість проведення більша, то збуд жен ня частини шлуночка
почнеться раніше, ніж зазвичай. Крім
того, змінюється напрямок поширення збу д жен ня по міокарду шлуночків.
Передчасне збудження шлуночків проявляється певними особливостями ЕКГ.
Унаслідок прискореного проходження
імпульсу від передсердь до шлуночків
зменшується тривалість інтервалу PQ.
Спостерігається початкова деформація
шлуночкового комплексу з виникненням «сходинки» на висхідній частині
зуб ця R – так званої хвилі дельта (∆).
Оскільки хід подальшого збуд жен ня
шлуночків мало змінюється, закінчення комплексу QRS може суттєво не відрізнятися від нормального як за графікою, так і тривалістю. Але з огляду
на наяв ність ∆-хвилі загальна тривалість збуд жен ня шлуночків збільшується, і комплекс QRS розширюється
до 0,12 с і більше. Початкове аномальне
поширення збудження в одному із шлуночків спричиняє також зміни напрямку реполяризації шлуночків з інверсією
зубця T і можливим зміщенням сегмента ST (Кушаковський М.С., 2004).
Наявність ознак передчасного збудження шлуночків через пучок Кента
без супутніх тахіаритмій позначають
2
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Рис. 1. Типи ДШП: 1 – передсердношлуночкові, 2 – між передсердям
і системою Гіса – Пуркіньє,
3 – між АВ-вузлом і шлуночками,
4 – між дистальними відділами провідної
системи і шлуночками

Рис. 2. Інтермітивний синдром ВПУ:
фрагмент холтерівського моніторування ЕКГ

як «феномен преекзитації», а поєднання
ознак передчасного збудження шлуночків із пароксизмальними тахіаритміями –
як «синдром преекзитації», або «синдром
ВПУ». Зміни, характерні для синдрому
ВПУ, можуть спостерігатися постійно,
бути інтермітивними (періодично зникати) (рис. 2), латентними (індукуватися
під час діагностичної кардіостимуляції)
або транзиторними (реєструватися протягом певних проміжків часу).
При інтермітивному та транзиторному синдромах ВПУ здійснюється диференціальна діагностика з минущими
порушеннями внутрішньошлуночкової
провідності, а інколи – зі шлуночковою
екстрасистолією. При прихованих ДШП
проведення імпульсу через пучок Кента
можливе лише в ретроградному напрямку.
Клінічно приховані ДШП можуть брати
участь у формуванні кільця повторного
входу збудження лише у разі виникнення передсердних реципрокних імпульсів
(«ехо-комплексів») або АВ-реципрокної
(ортодромної) тахікардії. Функціонування
додаткового пучка Джеймса супроводжується вкороченням інтервалу PQ без деформації шлуночкового комплексу, а пучка Махейма – деформацією шлуночкового
комплексу за рахунок ∆-хвилі без зменшення тривалості інтервалу PQ. Одночасне залучення пучків Джеймса і Махейма
виявляється графікою, типовою для синдрому ВПУ (Кушаковський М.С., 2004).

ЕКГ-ознаки
При преекзитації шлуночків по пучку
Кента проведення синусового імпульсу
відбувається одночасно через АВ-вузол
і ДШП, що створює анатомічну основу
для конкуренції стосовно проведення цими
шляхами. Через ДШП імпульс проводиться швидше і досягає шлуночків раніше,
ніж через АВ-вузол, що призводить до вкорочення інтервалу PR. Після досягнення
шлуночків через ДШП імпульс поширюється по міокарду повільніше, ніж через
систему Гіса – Пуркіньє, що зумовлює
формування на ЕКГ ∆-хвилі. При цьому
імпульс до шлуночків через АВ-вузол проводиться з меншою швидкістю, ніж через
ДШП, і подальше поширення імпульсу
відбувається звичайним шляхом – через
ніжки пучка Гіса (ПГ) і волокна Пуркіньє.
Таким чином, типовий для синдрому ВПУ
комплекс QRS є зливним. Причому його
початкову частину (∆-хвилю) формує
лише імпульс, проведений через ДШП.
При синдромі ВПУ форма комплексу QRS нагадує таку при блокаді ніжки
ПГ. Тривалість комплексу QRS збільшена до 0,11-0,12 с у дорослих людей
і до 0,10 с і більше у дітей за рахунок додавання ∆-хвилі до початкової його частини.
Кінцева частина комплексу QRS зазвичай
не змінюється. Тривалість інтервалу PJ
(від початку зубця P до точки переходу
комплексу QRS у сегмент ST) залишається
такою ж, як і при нормальному АВ-проведенні, та зазвичай не перевищує 0,25 с.

Ю.А. Іванів

В.О. Куць

Ступінь розширення комплексу QRS
залежить від того, яка маса міокарда шлуночків збуджується через ДШП, по суті –
від тривалості ∆-хвилі (від 0,02 до 0,07 с).
Сповільнення АВ-провідності зумовлює
відносне підвищення ролі преекзитації
у збудженні шлуночків. При цьому збільшуються амплітуда і тривалість ∆-хвилі
та ширина комплексу QRS.
Збільшення тривалості комплексу QRS
при синдромі ВПУ асоціюється із вторинними змінами сегмента SТ і зубця Т,
які часто стають дискордантними щодо
комплексу QRS. Причому що виразніші
ознаки преекзитації шлуночків, то більша дискордантність сегмента ST і зубця Т. Утім за наявності супутніх змін міокарда це правило може порушуватися.
У разі функціонування пучка Джеймса на ЕКГ зменшується тривалість інтервалу РQ. При цьому комплекс QRS
і графіка реполяризації не змінюються.
Передчасне збудження з участю пучка
Джеймса може бути анатомічною основою для формування пароксизмальної
тахікардії з вузькими комплексами QRS.
При поширенні збудження по пучку
Махейма на ЕКГ реєструють нормальної тривалості інтервал РQ, ∆-хвилю,
розширення комплексу QRS, вторинні
зміни сегмента ST і зубця Т. Інтервал РQ
більш ніж 0,12 с, оскільки синусовий
імпульс долає АВ-вузол зі звичайною
затримкою і лише потім досягає місця
відходження волокон Махейма. Правий
шлуночок, до якого підходять волокна
Махейма, активується раніше, ніж лівий.
Це призводить до помірного розширення комплексу QRS (до 0,12 с), який нагадує за своєю морфологією неповну блокаду лівої ніжки ПГ (ЛНПГ). Оскільки
перегородка збуджується справа наліво,
зникає зубець q у лівих грудних відведеннях. Різні варіанти збудження шлуночків
по пучку Махейма можуть сприяти виникненню пароксизмальних тахікардій.

Оцінка локалізації ДШП
Визначення локалізації ДШП має важливе значення при плануванні катетерних втручань. Реєстрація ЕКГ у 12 відведеннях дозволяє отримати попередню
інформацію про місце розташування
ДШП (Surawicz В., Knilans T.K., 2001).
Але перед здійсненням радіочастотної
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абляції цю інформацію уточнюють за допомогою методу картування серця.
У 1945 р. F. Rosenbaum та співавт. запропонували диференціювати за графікою комплексу QRS i спрямованістю ∆-хвилі два типи синдрому ВПУ.
При типі А ДШП розташований зліва
від АВ-вузла. Таким чином, спостерігається передчасне збудження задньобазальної або базальноперегородкової ділянки ЛШ. Просторовий вектор ∆-хвилі
орієнтований зліва направо, ззаду вперед
і зверху донизу. Електрична вісь комплексу QRS відхилена вправо, кут α понад +90°. У відведеннях I та aVL ∆-хвиля частіше буває негативною, імітуючи
збільшений зубець Q (комплекс Qr),
а у відведеннях III і aVF ∆-хвиля зазвичай позитивна. У грудних відведеннях
∆-хвиля позитивна, причому максимально виражена у V 1 і V 2. Комплекс QRS
у правих або всіх грудних відведеннях
спрямований уверх. У відведеннях V 1
і V3R переважно він має форму R із крутим підйомом і великою амплітудою або
характеризується морфологією Rs, RS,
RSr або Rsr. Загалом при синдромі ВПУ
типу А конфігурація комплексу QRS нагадує таку при блокаді правої ніжки ПГ.
При типі В синдрому ВПУ ДШП розташований справа від АВ-вузла, що зумовлює передчасне збудження передньобазальних відділів правого шлуночка (ПШ).
Вектор ∆-хвилі спрямований справа наліво, спереду назад і знизу вверх. Електрична вісь комплексу QRS відхилена вліво.
У I, aVL і лівих грудних відведеннях комплекс QRS характеризується високим зубцем R, ∆-хвиля є позитивною. Водночас
у відведеннях II, III і aVF ∆-хвиля негативна. У III відведенні комплекс QRS має
графіку QS, що імітує ознаки нижнього
інфаркту міокарда (ІМ). У відведеннях
V 1-V 3R ∆-хвиля є негативною, комплекс QRS характеризується графікою QS
або rS. Конфігурація комплексу QRS

при синдромі ВПУ типу В нагадує таку
при блокаді ЛНПГ.
Пізніше були виділені також синдроми
преекзитації типів АВ і С. При синдромі ВПУ типу АВ передчасно збуджується задньобазальний відділ ПШ. Вектор
∆-хвилі спрямований ззаду вперед, справа наліво, знизу вверх. Електрична вісь
серця (ЕВС) відхилена вліво. У I, aVL
і грудних відведеннях ∆-хвиля та комплекс QRS позитивні. У II, III і aVF відведеннях ∆-хвиля зазвичай негативна,
подібно до типу В, а у відведенні V1 –
позитивна, як при типі А.
При синдромі ВПУ типу С ДШП з’єднує субепікардіальну ділянку лівого передсердя з бічною стінкою ЛШ. ЕВС відхилена вправо. У відведеннях V3R, V1-V4
∆-хвиля є позитивною, інколи її погано
видно, комплекси QRS мають графіку R,
Rs; у відведеннях V5-V6 ∆-хвиля негативна
й імітує зубець q (комплекс QRS у вигляді qR) або є двофазною. У відведеннях I,
aVL ∆-хвиля негативна, а у відведеннях III і aVF – позитивна.
Досягнення сучасної електрофізіології
та картування серця суттєво вплинули
на розуміння локалізації ДШП та дозволили побачити недосконалість наведеної
класифікації. Стало зрозуміло, що існує
чимало інших варіантів локалізації ДШП,
а ЕКГ-метод пов’язаний з огляду на це
із суттєвими обмеженнями. У більш ніж
90% випадків ДШП мають один із таких
чотирьох варіантів локалізації: права бічна (13%), ліва бічна (45%), права чи ліва
задньобічна (30-35%), права або ліва передньоперегородкова (менш поширена).
Ключовими критеріями визначення напрямку проведення через ДШП є полярність комплексу QRS у правих грудних
відведеннях, ЕВС і спрямованість ∆-хвилі. Запропоновано різні алгоритми визначення локалізації ДШП. Утім кожен із них
має суттєві обмеження, і в різних алгоритмах можна помітити певні неузгодженості.

Таблиця. Спрямованість комплексу QRS у відведеннях V1-V3,
електрична вісь комплексу QRS і Δ-хвилі при різних локалізаціях ДШП
Переважна спрямованість комплексу QRS

Локалізація ДШП

V1

V2

V3

QRS і Δ-хвилі

Передньоперегородкова

–

–

–
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+

+
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+
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Рис. 3. Алгоритм оцінки локалізації ДШП

Примітки: ЛЛ – лівий латеральний, ЛПЛ – лівий передньолатеральний, ЛЗС – лівий задньосептальний,
ЛЗЛ – лівий задньолатеральний, ЗС – задньосептальний, ПЗС – правий задньосептальний, ПС – передньосептальний,
СС – середньосептальний, ПП – правий передній, ППЛ – правий передньолатеральний, ПЛ – правий латеральний,
ПЗ – правий задній, ПЗЛ – правий задньолатеральний.
Адаптовано за Arruda M.S. та співавт., 1998.

Спрямованість комплексу QRS i ∆-хвилі
вниз у відведеннях V1-V3, а також відхилення ЕВС уліво у фронтальній площині
загалом вказують на праву бічну локалізацію ДШП. Нормальне положення ЕВС
свідчить про правий передньоперегородковий ДШП (Arruda M.S. та співавт.,
1998). Водночас позитивний комплекс
QRS у відведеннях V1-V3 із відхиленням
ЕВС уліво у фронтальній площині вказує
на ліву задньоперегородкову локалізацію
ДШП, а відхилення електричної осі комплексу QRS вправо і вниз свідчить про лівий бічний ДШП (таблиця).
У 1998 р. M.S. Arruda та співавт. запропонували алгоритм, який дозволяє диференціювати ДШП у вільних стінках лівого
шлуночка (ЛШ) і ПШ, субепікардіальні
та перегородкові ДШП (рис. 3).
На першому кроці алгоритму виявляють
лівобічні ДШП. Про це свідчить негативна
або ± ∆-хвиля у відведенні І, а також те, що
амплітуда зубця R дорівнює або є більшою
за амплітуду зубця S у відведенні V1. Якщо
при цьому ∆-хвиля позитивна у відведенні aVF, можна передбачити бічну або передньобічну, а при негативній її спрямованості
у відведенні aVF – задньобічну або задньоперегородкову локалізацію ДШП (рис. 4).
Якщо немає ознак, характерних для лівобічних ДШП, на другому кроці алгоритму оцінюють ∆-хвилю у відведенні ІІ.
Її негативна спрямованість із формуванням шлуночкового комплексу типу QS
свідчить про субепікардіальну локалізацію
ДШП у ділянці коронарного синуса, нерідко в поєднанні з аномалією його розвитку (рис. 5).
За відсутності вказаних змін на третьому
кроці оцінюють наявність ознак перегородкової локалізації ДШП. Про це свідчить
негативна або ± ∆-хвиля у відведенні V1.
Далі звертають увагу на спрямованість
∆-хвилі у відведеннях aVF і III. Негативна або ± ∆-хвиля у відведенні aVF вказує
на задньоперегородкову локалізацію ДШП.
Якщо цих ознак немає, співвідношення
R>S у ІІІ відведенні є характерним для передньоперегородкової локалізації ДШП.
Врешті-решт, в іншому разі можна думати
про середньоперегородковий ДШП (рис. 6).
Якщо ознак септальних ДШП немає,
на останньому кроці роблять висновок
про локалізацію ДШП у вільній стінці ПШ. При позитивній ∆-хвилі у відведенні aVF можна думати про праву передню або праву передньобічну локалізацію
ДШП (рис. 7). Якщо цієї ознаки немає,
звертають увагу на спрямованість ∆-хвилі у ІІ відведенні. Якщо вона позитивна, припускають праву бічну, а в іншому
разі – праву задню або праву задньобічну
локалізацію ДШП. Важливо зазначити,
що напрямок ∆-хвилі оцінюють у перші
20-40 мс від початку комплексу QRS у всіх
12 відведеннях.
Точність топічної діагностики суттєво знижується за наявності множинних
ДШП (Ардашев А.В., 2009). Крім того,
на значущість діагностичних критеріїв
можуть впливати ступінь преекзитації
(співвідношення проведення через ДШП
і нормальні провідні шляхи), а також наявність супутніх хвороб серця (наприклад,
після перенесеного ІМ). Кінцевого висновку щодо локалізації ДШП можна дійти лише на підставі електрофізіологічного
дослідження з картуванням серця.

Диференціальна діагностика

Негативна ∆-хвиля з елевацією сегмента ST виявляється у 53,5-85% випадків синдрому ВПУ (Кушаковський М.С., 2004). Поява негативної ∆-хвилі у відведеннях І, aVL,
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Рис. 4. Синдром ВПУ: у І відведенні
Δ-хвиля ±, а у відведенні V1 R>S,
що дозволяє зробити висновок про
лівобічне розташування ДШП; у відведенні
aVF Δ-хвиля негативна – можливий
лівий задньосептальний або лівий
задньолатеральний ДШП; особливість
цього випадку полягає у відсутності
вторинних змін сегмента ST і зубця Т;
за класифікацією F. Rosenbaum та співавт. –
синдром ВПУ типу АВ
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Рис. 5. Синдром ВПУ: у відведенні I Δ-хвиля
позитивна, а у відведенні V1 амплітуда
R<S, що вказує на відсутність ДШП
у вільній стінці ЛШ; у ІІ відведенні Δ-хвиля
негативна, із шлуночковим комплексом
типу QS, що вказує на субепікардіальну
локалізацію ДШП; за класифікацією
F. Rosenbaum та співавт. – більше підстав
для висновку про синдром ВПУ типу В

а також V5-V6 нагадує графіку ІМ передньобічної, у відведеннях ІІ, ІІІ і aVF –
нижньої локалізації. У таких випадках
для диференціальної діагностики важливо
оцінити наявність типових змін сегмента ST і зубця Т та їхню динаміку.
Але особливо часто наявність ДШП поєднується зі змінами ЕКГ, які нагадують
реципрокні ознаки ІМ задньобазальної
локалізації (з високими зубцями R у правих грудних відведеннях). При цьому
ступінь зміщення сегмента ST може змінюватися, що залежить від вегетативних
Закінчення на наступній стор.
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Початок на стор. 16
впливів на АВ-вузол. При ІМ, на відміну
від синдрому ВПУ, в динаміці з’являються високі загострені симетричні зубці Т
у правих грудних відведеннях, ознаки
ураження бічної або нижньої стінки ЛШ,
а також немає зменшення тривалості інтервалу PR i ∆-хвилі.
Інша причина появи високих зубців R
у правих грудних відведеннях – гіпертрофія ПШ. У цих пацієнтів нерідко виявляють зміщення ЕВС управо, а також
супутні ознаки гіпертрофії правого передсердя (P-pulmonale).
Коли ∆-хвиля призводить до розщеплення початкової частини комплексу QRS,
синдром ВПУ диференціюють та кож
від порушень внутрішньошлуночкової
провідності, особливо часто – блокади
правої ніжки ПГ (тип rSR’). Для диференціальної діагностики важливо зважати
на те, що для синдрому ВПУ характерними є зменшення тривалості інтервалу PR
та відсутність структурного ураження серця. Крім того, тривалість інтервалу PJ у пацієнтів з ознаками преекзитації шлуночків
зазвичай не перевищує 0,25 с.
При проведенні диференціальної діагностики синдромів преекзитації, а також
оцінки ЕКГ у динаміці потрібно пам’ятати про потенційну змінність функціональних властивостей ДШП. Зокрема,
брадизалежну блокаду ДШП діагностують
у разі зникнення ∆-хвилі після тривалої
паузи або під час синусової брадикардії.
Тахізалежною блокадою ДШП називають
зникнення преекзитації в комплексах після короткої синусової паузи або під час
фібриляції передсердь. Саме брадиі тахізалежна блокади ДШП є основою
для формування інтермітивного синдрому ВПУ (Zimetbaum P.J., Josephson M.E.,
2009). Інколи спостерігають зникнення
раніше зареєстрованих на ЕКГ ознак
преекзитації шлуночків унаслідок фіброзного ураження ДШП.
У випадках тривалого латентного перебігу синдрому ВПУ його ознаки з’являються лише у похилому віці. Можливо,
це зумовлено погіршенням провідності
в АВ-вузлі.
«Феномен концертино» («ефект акордеона») – поступове збільшення ∆-хвилі
у різних комплексах на короткому епізоді
ЕКГ та наступне її зменшення. Цей феномен пояснюють поступовим сповільненням та подальшим прискоренням
провідності в АВ-вузлі (рис. 8).
Але у деяких випадках можливі проблеми диференціальної діагностики вказаного феномена, коли зливні комплекси QRS, спричинені прискореним
ідіовентрикулярним ритмом, нагадують
за графікою шлуночкові комплекси при
синдромі ВПУ (рис. 9).
Інколи спостерігають поєднання затримки антероградного проведення через ДШП (блокади ДШП 1-го ступеня)
і АВ-блокади 1-го ступеня. Тому ознаки
синдрому ВПУ можуть трансформуватися
у форму синдрому преекзитації з подовженим інтервалом РR при збереженні
на ЕКГ ∆-хвилі.

Пароксизмальні тахікардії
при синдромах преекзитації
Синдром передчасного збудження шлуночків – найбільш поширена причина
пароксизмальних суправентрикулярних
тахікардій. Виникненню односторонньої
блокади проведення і формуванню кільця ріентрі сприяє наявність двох шляхів
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Рис. 8. «Феномен концертино»
II

Рис. 9. Початок епізоду прискореного
ідіовентрикулярного ритму зі зливними
комплексами QRS: поход ження
останнього комплексу QRS – шлуночкове
(спорадична АВ-дисоціація)

Рис. 6. Синдром ВПУ: на першому
і другому кроках діагностичного пошуку
можна дійти висновку про відсутність
лівобічних та субепікардіальних ДШП;
Δ-хвиля у відведенні V1 ±, що характерно
для септальної локалізації ДШП;
відсутність негативної, ± Δ-хвилі
у відведенні aVF та R>S у відведенні ІІІ
свідчать про середньосептальний ДШП;
наявні вторинні зміни сегмента ST
і зубця Т; за класифікацією F. Rosenbaum
та співавт. – більше підстав для висновку
про синдром ВПУ типу В
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Рис. 10. АВ-реципрокна (ортодромна)
тахікардія із ЧСС 194 за хвилину
(стрілкою вказані зубці Р’)
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Рис. 7. Синдром ВПУ: на 1, 2 і 3-му кроках
діагностичного пошуку можна дійти
висновку про відсутність лівобічних,
субепікардіальних та септальних ДШП;
Δ-хвиля у відведенні V1 позитивна,
що характерно для правобічної локалізації
ДШП; позитивна Δ-хвиля у відведенні aVF
свідчить про правий передній або правий
передньобічний ДШП; наявні вторинні зміни
сегмента ST і зубця Т; за класифікацією
F. Rosenbaum та співавт. чітко оцінити тип
синдрому ВПУ неможливо

із різними рефрактерністю і швидкістю
проведення імпульсів. Компонентами
кільця повторного входу збудження є аномальне АВ-з’єднання, міокард передсердь
і шлуночків, а також провідна система серця (АВ-вузол і система Гіса – Пуркіньє).
При цьому ДШП можуть проводити збудження як антероградно, так і ретроградно.
АВ-реципрокна тахікардія з антероградним проведенням через АВ-вузол
і ретроградним через додатковий шлях
(ортодромна) – одна з найбільш поширених суправентрикулярних тахікардій.
Найчастіше під час цієї тахікардії спостерігається суправентрикулярна морфологія
комплексу QRS, а ЧСС зазвичай становить 160-220 за хвилину (рис. 10).
Пароксизм починається раптово після
передсердної екстрасистоли з помірним
подовженням інтервалу PR. Наголосимо,
що тахікардія із ЧСС 180-220 за хвилину нерідко супроводжується клінічними
та гемодинамічними симптомами: стенокардією, гіпотензією, нападами лівошлуночкової недостатності, та з огляду
на це пацієнти потребують невідкладної
допомоги. Інколи комплекс QRS поширений унаслідок фонової блокади однієї
з ніжок ПГ (блокада зберігається і після припинення пароксизму тахікардії)
або аберантного проведення.
Найскладніше здійснювати диференціальну діагностику ортодромної тахікардії та АВ-вузлової реципрокної тахікардії
(Zimetbaum P.J., Josephson M.E., 2009).
Про ймовірне залучення ДШП свідчить наявність ознак преекзитації під час синусового ритму, дискретний негативний зубець Р’
під час тахікардії у нижніх відведеннях з інтервалом RР’ 100 мс і більше, тривалістю
RР’<Р’R, а також можлива електрична альтернація шлуночкових комплексів. Якщо
імпульс повертається до передсердь через
повільний ДШП, зубець Р’ розташований
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Рис. 11. Маніфестний синдром ВПУ (А),
збереження ідентичної морфології
комплексу QRS з ознаками передчасного
збуд ження шлуночків під час пароксизму
тахікардії з ЧСС 146 за хвилину (Б)

далеко від комплексу QRS, і тому інтервал
RР’>Р’R. Така форма тахікардії трапляється рідко і може бути постійною (перманентною). За графікою ЕКГ вона нагадує рідкісну атипову форму АВ-вузлової
реципрокної тахікардії, а також нижньопередсердну тахікардію.
Під час АВ-реципрокної тахікардії комплекс QRS може бути аберантним унаслідок
частотно-залежної блокади правої або (рідше) лівої ніжки ЛНПГ. Поява блокади ніжки ПГ із боку розташування пучка Кента
призводить до збільшення тривалості інтервалу RР’ та подовження циклу тахікардії
зі зменшенням ЧСС. При антидромній тахікардії імпульс проводиться антероградно через додатковий шлях і ретроградно – через
АВ-вузол. Це зумовлює формування широких комплексів QRS з ознаками преекзитації (рис. 11), інколи – з дуже високою ЧСС.
Антидромна тахікардія спостерігається
значно рідше, ніж ортодромна.
Приблизно 30% випадків АВ-реципрокної тахікардії пов’язують із прихованим додатковим АВ-шляхом проведення.
Про можливе його функціонування свідчить дуже висока ЧСС на тлі тахікардії
з вузькими комплексами QRS, інтервалом RР’ 100 мс і більше та альтернацією
комплексів QRS у пацієнтів без вихідних
ознак синдрому преекзитації.
Пароксизмальні тахікардії можуть виникати також у пацієнтів з іншими варіантами ДШП. Зокрема, приблизно
3% тахікардій з участю ДШП припадають
на атріофасцикулярну тахікардію (Махейма). Пучки Махейма здатні проводити імпульси лише антероградно, та їхні електрофізіологічні властивості подібні до таких
АВ-вузла. Поза нападом на ЕКГ у більшості пацієнтів можна помітити лише окремі
ознаки преекзитації, такі як відсутність
зубця q (що відображає збудження міжшлуночкової перегородки) у відведеннях I і V6.

Для цих пацієнтів характерна тахікардія
з широкими комплексами QRS за типом блокади ЛНПГ, із крутою низхідною
частиною зубця S у відведенні V1, що дозволяє відрізнити тахікардію із залученням
пучка Махейма від правошлуночкової
тахікардії. Інвертований зубець Р, який
відображає ретроградну активацію передсердь, зазвичай збігається з комплексом QRS і тому не візуалізується.
Загрозливим для життя порушенням
серцевого ритму у хворого з додатковим
пучком Кента або атріофасцикулярним
трактом є фібриляція/тріпотіння передсердь. Оскільки тривалість рефрактерного періоду ДШП буває меншою за 200 мс,
частота шлуночкового ритму може сягати
300 і більше за хвилину. А це, своєю чергою, нерідко призводить до тріпотіння
та фібриляції шлуночків.
Передчасне збудження шлуночків спричинене вродженою аномалією, але може
виявитися у будь-якому віці. Сама преекзитація шлуночків не має жодних клінічних
виявів, не впливає на стан гемодинаміки і часто є ЕКГ-знахідкою. Для клініки важливим є поєднання преекзитації
з тахіаритмією. Прогноз може суттєво
погіршитися у разі виникнення супутньої фібриляції/тріпотіння передсердь
або структурного ураження серця.
Пацієнти з синдромом ВПУ обов’язково потребують лікування при виникненні
у них тахіаритмій. Радіочастотна катетерна
абляція ДШП забезпечує повне одужання
у більшості випадків. Зберігається певна
невизначеність щодо тактики ведення пацієнтів із феноменом ВПУ, у яких преекзитація виявляється випадково і не супроводжується пароксизмальними тахікардіями.
Припускають, що безсимптомними є понад 50% пацієнтів з ознаками преекзитації. Проспективні спостереження свідчать
про можливе збільшення частоти раптової
серцевої смерті в пацієнтів із ДШП, очевидно, у разі виникнення передсердних тахіаритмій (зокрема фібриляції передсердь).
Отже, при визначенні тактики ведення
безсимптомних хворих з ознаками преекзитації потрібно ретельно порівняти потенційну небезпеку виникнення тахіаритмії
та ризик ускладнень, асоційованих із катетерним лікуванням у конкретного пацієнта.
У деяких професійних категоріях, пов’язаних з великими фізичними навантаженнями або відповідальністю за життя багатьох
людей (пілоти, машиністи поїздів, спортсмени високої кваліфікації), обов’язково
розглядаються інвазивне електрофізіологічне дослідження та катетерна деструкція клінічно виражених ДШП. Загалом,
завдяки покращенню співвідношення
ефективності та безпеки інтервенційного
лікування в сучасних електрофізіологічних
лабораторіях, феномен ВПУ дедалі частіше
є показанням для катетерного втручання
(Page R.L. та співавт., 2015).
Сучасна стратегія ведення осіб із синдромом ВПУ відзначається суттєвим зменшенням ролі медикаментозної терапії
та пріоритетом катетерних інтервенцій,
які в більшості випадків забезпечують
повне вилікування пацієнтів. Отже, наявність ознак передчасного збудження шлуночків із пароксизмами тахіаритмії або без
пароксизмів є одним із найважливіших
показань для інвазивного електрофізіологічного дослідження. ЕКГ-метод має
ключове значення в діагностиці синдромів передчасного збудження шлуночків
та асоційованих із ними пароксизмальних
тахіаритмій, а також орієнтовній оцінці
локалізації ДШП.
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Фіксовані комбінації в терапії артеріальної
гіпертензії – сучасний погляд
На науково-практичній конференції «Медико-соціальні проблеми артеріальної гіпертензії в Україні»,
яка проходила 29-30 травня 2019 р. у Києві, серед інших аспектів було детально розглянуто актуальну тему
комбінованої антигіпертензивної терапії. Принципами персоніфікованого підходу до лікування пацієнтів
з артеріальною гіпертензією (АГ), що базуються на даних доказової медицини, поділився Юрій Миколайович Сіренко,
доктор медичних наук, професор кафедри кардіології та функціональної діагностики Національної медичної
академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, завідувач відділення симптоматичних гіпертензій
Інституту кардіології імені академіка М.Д. Стражеска НАМН України (м. Київ).
Стандартизований показник поширеності
АГ станом на 2011 р. становив 29% у міській популяції, 35 та 38% серед сільського
населення для чоловіків і жінок відповідно. Останню клінічну настанову щодо терапії АГ було затверджено в Україні Наказом Міністерства охорони здоров’я (МОЗ)
№ 384 ще 2012 р. Проте 28 квітня 2017 р.
набув чинності Наказ МОЗ України № 1422
від 29 грудня 2016 р., який дозволяє українським лікарям використовувати у своїй
роботі міжнародні клінічні протоколи.
Спираючись на рекомендації Європейського товариства кардіологів (ESC)
та Європейського товариства гіпертензії
(ESH) від 2018 р., професор Ю.М. Сіренко
наголосив, що ризик розвитку фатальних
серцево- судинних (СС) подій протягом
10 років у пацієнтів з АГ залежить від рівня
артеріального тиску (АТ) за наявності факторів ризику СС-ускладнень, ознак гіпертензивного ураження органів-мішеней (гіпертрофія лівого шлуночка, генералізоване
звуження артерій сітківки тощо) або супутніх захворювань (табл. 1).
Жорсткий контроль рівня АТ є одним
із ключових факторів, що суттєво зменшує
частоту СС-ускладнень (Verdecchia et al.,
2009). Відповідно до рекомендацій ESC/
ESH (2018), контроль рівня АТ досягається
шляхом зміни способу життя та ініціації
антигіпертензивного лікування залежно
від рівня початкового АТ:
1. Високий нормальний АТ (130-139/
85-89 мм рт. ст.): рекомендовано розглянути призначення антигіпертензивної терапії
особам дуже високого ризику з серцевосудинними захворюваннями (ССЗ), особливо з ішемічною хворобою серця (ІХС).
2. Ступінь 1 АГ (АТ 140-159/90-99 мм рт. ст.):
необхідно негайно розпочати лікування
пацієнтів високого СС-ризику із хронічною хворобою нирок (ХХН) чи гіпертензивним ураженням органів-мішеней. Медикаментозну корекцію рекомендовано
виконувати хворим низького й помірного
СС-ризику без ХХН та ознак гіпертензивного ураження органів-мішеней через
3-6 місяців після невдалої спроби знизити
АТ шляхом впровадження заходів із корекції способу життя.
3. Ступінь 2-3 АГ (АТ ≥160/100 мм рт. ст.):
необхідно негайно розпочати лікування усіх
хворих.
У рекомендаціях ESC/ESH задекларовано наступні цільові рівні АТ в осіб з АГ. Так,
першою метою лікування є зниження АТ
до <140/90 мм рт. ст. у всіх хворих. За умови доброї переносимості терапії слід прагнути досягнення рівня АТ 130/80 мм рт. ст.,
але не <120/70 мм рт. ст. (ІА). У більшості
пацієнтів віком до 65 років рекомендовано знизити рівень систолічного АТ (САТ)
до 120-129 мм рт. ст. (ІА). У хворих похилого
віку (>65 років) цільовий рівень САТ дорівнює 130-139 мм рт. ст. (ІА). В усіх пацієнтів
з АГ оптимальним рівнем діастолічного АТ
(ДАТ) є ≤80 мм рт. ст. (ІІаВ).
Для вибору терапевтичної тактики та корекції рівня АТ у пацієнтів з АГ професор
порекомендував використовувати стратегію
щодо медикаментозного лікування, яку наведено у таблиці 2 (Williams et al., 2018).
Згідно з рекомендаціями ESC/ESH (2018),
терапія АГ та ІХС передбачає ті самі кроки,
що наведені вище, за виключенням групи
β-блокаторів, які варто призначати вже
на першому етапі лікування.
Окрім того, доповідач привернув увагу
до раціональності призначення саме комбінованої терапії, переваги якої полягають у:
• використанні різних механізмів дії
з впливом на декілька ланок патогенезу;
• взаємній потенціації ефекту;

• збільшенні тривалості дії;
• зменшенні побічних явищ за рахунок
застосування низьких доз компонентів
та компенсації активації контррегуляції.
До переваг призначення комбінованого
лікування на початковому етапі відносять
наступні заходи:
1. Рання CC-протекція у пацієнтів високого та дуже високого ризику розвитку
СС-подій (Low et al., 2003).
2. Скорочення часу титрації для досягнення цільових рівнів АТ.
3. Покращення прихильності хворих – використання комбінації порівняно з монотерапією знижує ризик припинення лікування
на 71%, що пояснюється більшою ефективністю, яку пацієнт розцінює позитивно
та підтримує комплаєнс (Corrao et al., 2011).
У дослідженні, що було проведене у 26 країнах Європи, Середнього Сходу, Азії та охоплювало понад 18 тис. пацієнтів із АГ на первинній ланці лікування, вивчали необхідність
комбінованої терапії. Виявилося, що 30% респондентів достатньо монотерапії, 40% досягають цільового рівня АТ на подвійній комбінації
та 30% потребують лікування трьома і більше
лікарськими засобами (Volpe et al., 2010).
Недоліком комбінованої терапії є потреба у прийомі хворим декількох препаратів,
що суттєво впливає на прихильність до лікування, особливо у пацієнтів зі зниженою
когнітивною функцією та мнестичними
розладами. Розв’язання цієї проблеми полягає у призначенні комбінованої фармакотерапії у вигляді одного лікарського засобу.
Встановлено, що така тактика знижує ризик

припинення лікування на 73% та на 24%
зменшує ймовірність недотримання режиму
прийому медикаментів (Corrao et al., 2010).
Вже 15 років тому в дослідженні STRATHE
було показано раціональність застосування
стартового комбінованого лікування у контексті підвищення ефективності та зниження частоти побічних ефектів порівняно
з послідовним призначенням монотерапії
(Mourad et al., 2004).
У випробуванні ACCOMPLISH на тлі використання комбінації препаратів у одній
таблетці (іАПФ + БКК та іАПФ + тіазидний
діуретик) ефективність лікування підвищувалася вдвічі (Jamerson et al., 2007). Комбінація із БКК виявилася ефективнішою за таку
із тіазидним діуретиком у контексті зниження частоти кардіоваскулярних подій (кінцеві
точки дослідження – СС-смерть, нефатальний інфаркт міокарда, нефатальний інсульт).
На додаток, Юрій Миколайович зазначив,
що ще одним важливим критерієм раціонального лікування є швидкість настання ефекту.
В дослідженні VALUE увагу було приділено
вивченню саме цього показника (Weber et al.,
2004). Виявилося, що стартова комбінована
антигіпертензивна терапія та досягнення
цільових меж АТ протягом першого місяця
лікування дозволяють надалі суттєво знизити
ризик розвитку СС-ускладнень.
Серед випробувань, у яких порівнювали ефективність фіксованих комбінацій
антигіпертензивних препаратів, варто зупинитися також на ASCOT (Dahlof et al.,
2005). Сумісне застосування периндоприлу (іАПФ) з амлодипіном (БКК) показало

Табл. 1. Визначення ризику виникнення фатальних
СС-подій протягом 10 років у пацієнтів з АГ
Стадія АГ

Ступінь підвищення АТ, мм рт. ст.
Інші фактори
ризику, ураження
високий
ступінь 1
ступінь 2
органівнормальний
САТ 140-159
САТ 160-179
мішеней чи
САТ 130-139
ДАТ 90-99
ДАТ 100-109
захворювання
ДАТ 85-89
Немає ФР
Низький
Низький
Помірний
Стадія І
1 або 2 ФР
Низький
Помірний
Помірний/високий
(неускладнена)
Низький/
Помірний/
≥3 ФР
Високий
помірний
високий
Ознаки
гіпертензивного
ураження
Стадія ІІ
органів-мішеней
Помірний/
(асимптомне
Хронічна хвороба
Високий
Високий
високий
захворювання) нирок
Цукровий діабет
без ураження
органів-мішеней
Симптомне ССЗ
Хронічна хвороба
Стадія ІІІ
нирок ≥4 стадії
(симптомне
Дуже високий Дуже високий Дуже високий
Цукровий діабет
захворювання)
з ураженням
органів-мішеней

ступінь 3
САТ ≥180
ДАТ ≥110
Високий
Високий
Високий

Дуже
високий

Дуже
високий

Примітки: САТ – систолічний артеріальний тиск, ДАТ – діастолічний артеріальний тиск; ФР – фактори ризику, до яких
відносять вік, стать, спадковість, збільшення маси тіла, аліментарні уподобання (сіль, кофеїн, алкоголь, вміст білків, жирів,
вуглеводів, харчових волокон), куріння, стреси, соціально-економічний статус, фізичну активність.

Табл. 2. Стратегія медикаментозної терапії АГ
Крок

Препарати

І крок: початкова
терапія – подвійна
комбінація

1. іАПФ або БРА
2. БКК або діуретик

ІІ крок: потрійна
комбінація

1. іАПФ або БРА
2. БКК
3. Тіазидний діуретик

ІІІ крок: потрійна
комбінація
зі спіронолактоном
або іншим препаратом

До попереднього переліку препаратів
додається спіронолактон у дозі
25-50 мг/добу або інший діуретик,
або α-блокатор, або β-блокатор*

Примітки
Монотерапію може бути
призначено пацієнтам із низьким
ризиком при ступеню 1 АГ, особам
>80 років або ослабленим хворим

Розглянути доцільність
направлення до спеціалізованого
центру для наступного обстеження
та визначення причини
резистентної АГ

Примітки: іАПФ – інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту, БРА – блокатори рецепторів ангіотензину, БКК – блокатори
кальцієвих каналів; * призначення β-блокатора слід розглядати на кожному з етапів за наявності показань: ІХС, хронічна серцева
недостатність, постінфарктний кардіосклероз, фібриляція передсердь, а також у молодих жінок та при плануванні вагітності.

Ю.М. Сіренко

більш дієве зниження СС-ризиків (зокрема
СС-смерті), ніж комбінація β-блокатора
та тіазидного діуретика.
В Україні, зокрема, зареєстровано препарат АМ-АЛІТЕР із фіксованою комбінацією периндоприлу й амлодипіну в зручному
дозуванні – 4/5 мг, 4/10 мг та 8/5 мг, 8/10 мг
відповідно.
Переконливим є порівняння комбінації
периндоприлу та індапаміду із плацебо,
що проводилося у випробуванні ADVANCE
(Patel et al., 2007). За отриманими даними,
протягом усього дослід жен ня середній
АТ достовірно знижувався та становив
134/75 мм рт. ст. в експериментальній групі
порівняно із 140/77 мм рт. ст. при прийомі
плацебо. При продовженні спостереження за когортою пацієнтів (ADVANCE-ON)
було з’ясовано, що порівняно із плацебо
вказана комбінація препаратів знижувала
загальну смертність на 9% упродовж 10 років у пацієнтів з АГ на тлі цукрового діабету 2-го типу (Zoungas et al., 2016).
Слід зауважити, що для українських
пацієнтів доступний препарат ІН-АЛІТЕР,
який містить 2/0,625 мг; 4/1,25 мг; 8/2,5 мг
периндоприлу й індапаміду відповідно.
Лектор наголосив, що периндоприл забезпечує краще співвідношення систем
брадикініну/ангіотензину ІІ у тканинах.
Позитивні властивості брадикініну полягають у наступному (Ceconi et al., 2006):
• покращенні функцій ендотелію;
• підвищенні еластичності судин;
• зменшенні ремоделювання судин;
• зниженні прогресування атеросклерозу.
Крім того, наведені спікером дані численних фармакологічних досліджень, як-то
PROGRESS (2001), EUROPA (2003), ASCOT
(2005), PREAMI (2006), PEP-CHF (2006),
ADVANCE (2007), щодо дії периндоприлу
свідчать про достовірне зниження у пацієнтів
ризику розвитку повторного інсульту на 28%,
інфаркту міокарда – на 20%, серцевої недостатності та ремоделювання лівого шлуночка – на 38%, загальної смертності – на 9%.
У контексті вищевикладеного Юрій Миколайович зазначив, що потрійна фіксована
комбінація, до складу якої входять периндоприл, амлодипін та індапамід із різними співвідношеннями доз, є корисною. Ефективність
даного препарату зумовлена потенціюванням
дії компонентів та високим профілем безпеки.
Незабаром на українському фармринку
з’явиться препарат ТРИ-АЛІТЕР, до складу якого входять периндоприл, індапамід
та амлодипін із оптимальним спектром доз
діючих речовин: 4/1,25/5 мг; 4/1,25/10 мг
і 8/2,5/5 мг; 8/2,5/10 мг відповідно. Завершено клінічні випробування даного лікарського
засобу і встановлено, що він відповідає критеріям, які перелічив професор Сіренко, згідно із сучасними принципами лікування АГ.
Всі три українські препарати, що згадані вище, пройшли клінічні випробування
за процедурою оцінки біоеквівалентності.
Професор зауважив, що вказані комбіновані препарати, а саме АМ-АЛІТЕР,
ІН-АЛІТЕР і ТРИ-АЛІТЕР – лікарські засоби українського виробництва, що мають
вдале співвідношення ціна/якість.
Наприкінці своєї доповіді Ю.М. Сіренко
підсумував: адекватне лікування пацієнта
з АГ передбачає призначення фіксованого
комбінованого дво- або трикомпонентного антигіпертензивного препарату з достовірною ефективністю та високим профілем
безпеки, статинів і антитромбоцитарного
або антикоагулянтного препарату.
Підготувала Маргарита Марчук
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ЯКЩО ОБИРАТИ ДЛЯ СЕБЕ,

ЧИ РОЗГЛЯНУЛИ Б ВИ
ПОЄДНАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА БЕЗПЕКИ?

Для пацієнтів з неклапанною фібриляцією
передсердь Еліквіс - єдиний інгібітор Ха
фактору, який поєднує:
• перевагу у зниженні ризику інсультів та системних
емболій порівняно з варфарином1
• перевагу у зниженні ризику великих кровотеч
порівняно з варфарином1

Оберіть поєднання ефективності
та безпеки при застосуванні препарату Еліквіс

ЕЛІКВІС (апіксабан) таблетки, вкриті плівковою оболонкою, таблетки по 5 мг, по 10 таблеток у блістері по 3, по 6 або по 10 блістерів у пачці з картону. Таблетки по 5 мг, по 14 таблеток у блістері. По 2 блістери у пачці з картону.
Таблетки по 2,5 мг, по 10 таблеток у блістері. По 2 блістери у пачці з картону. Коротка інструкція для медичного застосування препарату. Показання до застосування. Таблетки по 2,5 мг: профілактика венозної тромбоемболії
у дорослих пацієнтів, які перенесли планову операцію з протезування колінного або кульшового суглоба. Таблетки по 2,5 та 5 мг: профілактика інсультів та системної емболії у дорослих пацієнтів з неклапанною фібриляцією
передсердь, у яких мають місце один або більше факторів ризику, таких як наявність у анамнезі інсульту чи транзиторної ішемічної атаки, вік ≥ 75 років і старше, гіпертонія, цукровий діабет, симптоматична серцева недостатність
(щонайменше клас II за класифікацією Нью-Йоркської кардіологічної асоціації). Лікування та профілактика рецидивів тромбозу глибоких вен та тромбоемболії легеневої артерії дорослих. Протипоказання. Гіперчутливість до
активної речовини або до будь-якого допоміжного компонента. Клінічно значуща активна кровотеча. Патологія або стан, що супроводжується значним ризиком сильної кровотечі, у тому числі захворювання печінки. Одночасне
застосування будь-яких інших антикоагулянтів або введення нефракціонованного гепарину. Спосіб застосування та дози. Препарат застосовують перорально, запиваючи водою, з їжею чи без їжі. Рекомендована доза препарату
для профілактики венозної тромбоемболії у разі протезування колінного або кульшового суглоба становить 2,5 мг перорально двічі на день. Першу дозу слід прийняти через 12-24 години після операції. Рекомендована
тривалість лікування пацієнтів, що перенесли операцію з метою заміни кульшового суглоба становить 32-38 днів; колінного - 10-14 днів. Рекомендована доза препарату при профілактиці інсульту та системної емболії у пацієнтів
з неклапанною фібриляцією передсердь становить 5 мг перорально двічі на день. Доза Еліквісу для лікування гострого тромбозу глибоких вен та легеневої емболії становить 10 мг перорально двічі на день протягом перших 7
днів. Потім препарат застосовують у дозуванні 5 мг перорально двічі на день. Тривалість лікування становить щонайменше 3 місяці. Для профілактики тромбозу глибоких вен та легеневої емболії доза становить 2,5 мг перорально
двічі на добу. Якщо пацієнту показана профілактика рецидивів - дозу 2,5 мг двічі на добу слід починати приймати після завершення 6-місячного курсу лікування препаратом Еліквіс у дозі 5 мг двічі на добу або курсу лікування
іншим антикоагулянтом. Побічні реакції. Частими небажаними реакціями були кровотеча, контузія, носова кровотеча та гематома. Застосування Еліквіс може бути пов›язане зі збільшенням ризику прихованої або явної кровотечі
з будь-яких тканин або органів, що може призвести до постгеморагічної анемії (Див. повну інструкцію для медичного застосування). Особливості застосування. Даних про застосування апіксабану вагітним жінкам немає. На
сьогоднішній день невідомо, чи виділяється апіксабан або його метаболіти з грудним молоком людини. Ефективність та безпека застосування Еліквіс дітям до 18 років не встановлена.
Пацієнтам з рівнем креатиніну сироватки ≥ 133 мкмоль/л і віком ≥ 80 років або з масою тіла ≤ 60 кг слід призначати меншу дозу апіксабану, а саме 2,5 мг двічі на добу. Пацієнти з
ознаками тяжкого порушення функцій нирок (кліренс креатиніну 15-29 мл/хв) також повинні приймати 2,5 мг двічі на день. Відомого антидоту до препарату не існує. У разі виникнення
геморагічних ускладнень необхідно припинити лікування та провести обстеження джерела кровотечі. Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Паралельне
лікування пацієнтів будь-якими іншими антикоагулянтами протипоказане. Застосування одночасно з антитромбоцитарними препаратами підвищує ризик кровотечі. Слід проявляти
обережність, при паралельному використанні нестероїдних протизапальних препаратів, включаючи ацетилсаліцилову кислоту. Не рекомендовано застосовувати для лікування пацієнтів
з тяжкими порушеннями функцій печінки, призначати пацієнтам, при системному лікуванні потужними інгібіторами одночасно CYP3A4 та P-гп або інгібіторами протеази ВІЛ. Одночасне
застосування препарату Еліквіс та потужних препаратів-індукторів CYP3A4 та P-гп може призвести до зниження експозиції апіксабану приблизно на 50%. Фармакологічні властивості.
Апіксабан є потужним зворотним прямим та високоселективним інгібітором активного сайту фактора Ха, призначеним для перорального прийому. За рахунок пригнічення фактора Ха
апіксабан перешкоджає утворенню тромбіну та формуванню тромба. Категорія відпуску. За рецептом. Перед використанням препарату необхідно ознайомитись з повною інструкцією
для застосування. Інформація для лікарів та фармацевтів. Призначено для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики. Реєстраційні посвідчення МОЗ
України № UA/13699/01/01, UA/13699/01/02 від 27.06.2014, 1.10.2015, 01.12.2016; 02.03.2017, 10.08.2018
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Апіксабан: огляд клінічної фармакокінетики
та фармакодинаміки
Апіксабан – прямий інгібітор Xa-фактора згортання крові, який отримав схвалення у багатьох країнах за низкою
показань. Підставою для реєстрації стали результати ключових клінічних досліджень фази III, які продемонстрували,
що апіксабан є вдалою альтернативою наявним антикоагулянтам, таким як антагоністи вітаміну К (АВК) та гепарини
низької молекулярної маси (ГНММ), завдяки покращеному профілю користь/ризик. Представляємо до вашої уваги
огляд статті Byon et al. (2019), опублікованої у журналі Clinical Pharmacokinetics. У цьому матеріалі підсумовуються
фармакокінетичні, фармакодинамічні характеристики та взаємодії апіксабану, а також обговорюється потенціал
його практичного впровадження з урахуванням даних глобальної програми клінічних досліджень.
За даними досліджень, у пацієнтів із неклапанною фібриляцією передсердь (НКФП)
апіксабан у дозі 5 мг двічі на день достовірно
знижував ризик інсульту або системної емболії на 21%, значних кровотеч – на 31%,
смерті – на 11% порівняно з варфарином
(Granger et al., 2011). Подібним чином, в осіб
із НКФП, які не відповідали на терапію
АВК або не могли її отримувати, апіксабан
зменшував ймовірність розвитку інсульту
чи системної емболії більш ніж на 50% порівняно з ацетилсаліциловою кислотою (АСК),
без суттєвого підвищення частоти значних
кровотеч (Connolly et al., 2011). Апіксабан
у дозі 2,5 мг двічі на день перевершив еноксапарин по 40 мг/добу і продемонстрував чисельно зіставну ефективність з еноксапарином у дозі 30 мг двічі на день, не підвищуючи
частоти геморагічних подій. Препарати застосовували з метою профілактики венозного тромбоемболізму (ВТЕ) у пацієнтів, яким
проводили операції з протезування колінних
або кульшових суглобів (Lassen et al., 2009,
2010). Крім того, порівняно з терапією АВК,
якій передували ін’єкції еноксапарину
в дозі 1 мг/кг двічі на день, апіксабан у режимі 10 мг два рази на день сім днів, а потім
5 мг двічі на день упродовж шести місяців
показав не меншу ефективність у лікуванні
ВТЕ, але достовірно нижчий (на 69%) ризик значних кровотеч. Після завершення
початкової терапії ВТЕ продовжена антикоагуляція схваленою дозою апіксабану
2,5 мг двічі на день достовірно знижувала
ризик повторних ВТЕ порівняно із плацебо,
не підвищуючи частоти значних кровотеч
(Agnelli et al., 2013).

Механізм дії

Апіксабан – сильний прямий високоселективний інгібітор фактора Xa (константа
інгібування 0,08 нМоль [0,037 нг/мл] за температури 25 °C) зі зворотною дією, розроблений для перорального прийому (Pinto
et al., 2007; Luettgen et al., 2011). Препарат
не потребує наявності антитромбіну III для
реалізації антитромботичної активності
(Ansell, 2007). Апіксабан пригнічує вільний
та зв’язаний у тромбі Xa, а також активність
протромбінази, наслідком чого є обмеження
росту тромбу (Jiang et al., 2009). Також він
не має прямого впливу на агрегацію тромбоцитів, але опосередковано інгібує агрегацію,
індуковану тромбіном (Wong, 2011). Зв’язок між концентрацією апіксабану в плазмі та його анти-Xa-активністю є лінійним
у широкому діапазоні доз.

Фармакокінетика

Характеристики всмоктування, розподілу, метаболізації та виведення апіксабану
наведені на рисунку. Експозиція апіксабану зростає пропорційно в діапазоні схвалених доз від 2,5 до 10 мг. При прийомі двічі
на день стабільна концентрація у плазмі
крові досягається на третій день (Frost
et al., 2013, 2018).

Особливості фармакокінетики
в окремих групах пацієнтів
Вік і стать

Дослідження за участю здорових добровольців обох статей віком 18-40 років (молоді) та 65-79 років (похилого віку) показало, що максимальна концентрація у плазмі
(Cmax) апіксабану була зіставною, але площа під кривою час/концентрація (AUC) –
на 32% більшою в осіб похилого віку (Frost
et al., 2015). Виявлено прямий зв’язок між
кліренсом апіксабану та креатиніну, отже,
відмінності між віковими групами найімовірніше зумовлені зниженням ниркової

функції. Субаналізи клінічних досліджень
фази ІІІ апіксабану не підтвердили впливу віку на співвідношення користь/ризик,
тому корекція дози лише з урахуванням
віку не потрібна (Bristol-Myers Squibb, 2018;
Agnelli et al., 2013; Halvorsen et al., 2014; Pineo
et al., 2013; Ng et al., 2016).
Cmax та AUC апіксабану були на 18 і 15%
вищими у жінок, ніж у чоловіків відповідно. Ця відмінність розцінюється як клінічно
незначуща (Frost et al., 2015).

Маса тіла

У здорових осіб із низькою масою тіла
(≤50 кг) C max та AUC апіксабану були
на 27 та 20% вищими відповідно, ніж у групі порівняння (65-85 кг). І навпаки, у пацієнтів із надмірною масою тіла (≥120 кг)
спостерігалися нижчі показники експозиції: на 31% Cmax та на 23% AUC (Upreti et al.,
2013). Субаналізи клінічних досліджень
фази ІІІ не підтвердили впливу маси тіла
на співвідношення користь/ризик, тому
корекція дози за масою тіла не потрібна
(Bristol-Myers Squibb, 2018; Agnelli et al.,
2013; Sandhu et al., 2016).

Ураження нирок

Через обмежену участь нирок у виведенні
апіксабану (~27%) вплив ниркової дисфункції на експозицію препарату був помірним.
Ураження нирок не впливало на Cmax. В осіб
із легким зниженням функції (кліренс креатиніну [ККр] 65 мл/хв), помірною (ККр
40 мл/хв) та тяжкою (ККр 15 мл/хв) нирковою дисфункцією AUC апіксабану підвищувалася на 16, 29 та 44% відповідно порівняно зі здоровими особами (ККр 100 мл/хв)
(Chang et al., 2016).
Рекомендації з дозування апіксабану мають локальні відмінності. У США не показана корекція дози з урахуванням функції
нирок на підставі результатів дослідження
фази І, в яких брали участь хворі на гемодіалізі (Bristol-Myers Squibb, 2018; Wang et al.,
2016). Пацієнтам із НКФП знижена доза
(2,5 мг двічі на день) рекомендована за відповідності принаймні двом із наступних
критеріїв: вік ≥80 років, маса тіла ≤60 кг,
креатинін сироватки ≥1,5 мг/дл. В Європі
знижену дозу (2,5 мг двічі на день) можна
призначати лише пацієнтам із НКФП, які
мають тяжку ниркову недостатність (ККр
15-29 мл/хв), а особам із ККр <15 мл/хв
або на діалізі апіксабан протипоказаний.

Ураження печінки

Легка (клас А за шкалою Чайлда – П’ю)
та помірна (клас В) печінкова недостатність
не впливає на фармакокінетику апіксабану.
Оскільки пацієнти з тяжкою печінковою
недостатністю можуть мати властиві цьому
Об’єм розподілу
Vss~21л
Метаболізм
• Незмінений апіксабан – основна
фракція у плазмі крові
• ~25% дози виводиться у вигляді
метаболітів із сечею та калом
• Метаболізується переважно
за участю CYP3A4, меншу роль
відіграють CYP1A2, 2C8, 2C9,
2C19, 2J2
Із калом
56% дози апіксабану
(60,7% у незміненому вигляді)

стану порушення коагуляції, і наразі у них
мало клінічного досвіду застосування препарату, цій категорії він протипоказаний
(Bristol-Myers Squibb, 2018).

Фармакокінетичні взаємодії
з іншими ліками

У дослідах in vitro апіксабан не активував
і не пригнічував основних ферментів системи цитохрому, а також не втручався у транспортування субстратів P-глікопротеїну
(Wang et al., 2010). Отже, вплив апіксабану
на фармакокінетику інших лікарських засобів малоймовірний.
З іншого боку, апіксабан метаболізується
за участю ферментів CYP3A4/5 та є субстратом
для Р-глікопротеїнового транспортера (P-gp)
(Wang et al., 2010; Zhang et al., 2013). Тому інші
ліки, які є модуляторами CYP3A4 та P-gp,
можуть впливати на його фармакокінетику.
Найбільший ефект на екпозицію апіксабану чинять кетоконазол – сильний інгібітор
CYP3A4 і P-gp, та рифампіцин – сильний
активатор CYP3A4 і P-gp. Таким чином,
при одночасному прийомі з кетоконазолом Cmax та AUC апіксабану збільшуються
у 1,6 та два рази, а з рифампіцином – знижуються на 42 та 54% відповідно. Очікується,
що інші потужні інгібітори CYP3A4 та P-gp
(як-то ітраконазол, ритонавір) також можуть
підвищувати концентрацію апіксабану в крові,
а інші потужні індуктори вказаних ферментів (наприклад, карбамазепін, фенітоїн, трава звіробою) – обмежувати його екпозицію
(Vakkalagadda et al., 2016; Frost et al., 2015).
У клінічних дослідженнях апіксабану
фази ІІІ заборонялося використання сильних інгібіторів та індукторів CYP3A4. З урахуванням обмеженого клінічного досвіду,
відповідні рекомендації в інструкції з медичного застосування залежать від схвалених
показань та регіону реєстрації. Одночасне
призначення апіксабану з сильними інгібіторами CYP3A4 та P-gp здебільшого протипоказане, хоча в деяких країнах, зокрема
у США, рекомендоване обмеження дози
на 50%. Одночасне призначення апіксабану з сильними індукторами CYP3A4 та P-gp
переважно протипоказане, особливо у пацієнтів, які отримують лікування ВТЕ, зважаючи на високий ризик зниження ефективності препарату. В деяких регіонах, зокрема
у Європі, допускається одночасне застосування апіксабану з сильними індукторами
ферментів з обережністю в осіб із НКФП
та тих, яким призначають профілактику
ВТЕ після ортопедичних операцій. Немає
потреби в корекції дози апіксабану, якщо
його використовують паралельно із препаратами, які не визнані сильними інгібіторами
CYP3A4 та P-gp, як-от напроксен, дилтіазем,
кларитроміцин (Bristol-Myers Squibb, 2018).
Біодоступність
• Абсолютна оральна біодоступність ~50%
для доз до 10 мг
• Їжа не впливає на біодоступність
Зв’язування
Зв’язування з білком плазми становить 87%
Виведення
• Плазмовий кліренс ~3,3 л/год після в/в введення
• На ниркову екскрецію припадає ~27% загального
плазмового кліренсу після в/в введення
• Період напіввиведення ~12 год
Із сечею
24,5% дози апіксабану (87,7% у незміненому вигляді)

Рисунок. Фармакокінетичні характеристики апіксабану

Адаптовано за Bristol-Myers Squibb, 2018; Frost et al., 2013; Raghavan et al., 2009; Zhang et al., 2009.

Фармакодинамічні взаємодії
з антикоагулянтами
та антитромбоцитарними препаратами

При комбінованому призначенні еноксапарину (одна доза 40 мг) з апіксабаном
(одна доза 5 мг) спостерігався адитивний
ефект анти-Ха-активності (Barrett et al.,
2012). Через підвищення ризику кровотеч не рекомендоване одночасне застосування з апіксабаном нефракціонованого
гепарину та похідних гепарину (зокрема
ГНММ), олігосахаридів із Xa-інгібіторною
активністю (фондапаринукс), прямих інгібіторів тромбіну ІІ (дезирудин), тромболітичних агентів, антагоністів глікопротеїнових рецепторів IIb/IIIа, тієнопіридинів
(клопідогрел), дипіридамолу, декстрану,
АВК та інших оральних антикоагулянтів.
Фармакокінетичні або фармакодинамічні
взаємодії не виникали при паралельному
призначенні апіксабану з АСК у дозі 325 мг.
Одночасний прийом 500 мг напроксену
з апіксабаном не викликав додаткового
пригнічення агрегації тромбоцитів, окрім
того, яке властиве напроксену (Frost et al.,
2014). Подібним чином, одночасне призначення апіксабану з клопідогрелом (75 мг),
прасугрелом (навантажувальна доза –
60 мг, потім по 10 мг/добу) або із комбінацією клопідогрел (75 мг) + АСК (162 мг)
не викликало збільшення часу кровотечі
або ще глибшого пригнічення агрегації
тромбоцитів порівняно із прийманням
антиагрегантів без апіксабану (Frost et al.,
2014; AbuTariff et al., 2014). Незважаючи
на ці результати, апіксабан слід застосовувати з обережністю, призначаючи одночасно з нестероїдними протизапальними
(включно з АСК), а також іншими антиагрегантними препаратами, оскільки згаданим лікам властиве підвищення ризику
кровотеч, а деякі особи можуть демонструвати виразнішу фармакодинамічну відповідь на одночасний прийом антитромбоцитарних засобів з апіксабаном.

Фармакокінетика
у великих популяціях пацієнтів

За даними клінічних досліджень апіксабану І-ІІІ фази, був проведений популяційний аналіз його фармакокінетики
при застосуванні щодо кожного з показань
(Leil et al., 2014; Byon et al., 2017; Cirincione
et al., 2018). Після врахування усіх значимих факторів впливу виявлено, що фармакокінетичні параметри апіксабану
демонструють помірну міжіндивідну варіативність: у межах близько 40% для плазмового кліренсу та десь 25% для об’єму
розподілу. Залишкова варіативність, яку
не можна було пояснити впливом різних
чинників, становила приблизно 30%. Терапія апіксабаном не потребує рутинного
моніторування показників експозиції, хоча
вони можуть бути корисними для прийняття рішень в індивідуальних клінічних
випадках, наприклад, при передозуванні
або виникненні потреби в екстреному хірургічному втручанні.

Підсумки

1. Апіксабан – прямий інгібітор фактора Xa з передбачуваними фармакокінетичними та фармакодинамічними характеристиками, які зберігають стабільність
у різних вивчених підгрупах пацієнтів,
зокрема в осіб похилого віку та з нирковою
дисфункцією.
2. Швидкий початок дії, низький потенціал взаємодії з іншими ліками та продуктами
харчування, відсутність потреби в рутинному
моніторуванні при клінічному застосуванні роблять апіксабан привабливою опцією
для спрощення антикоагулянтної терапії.
Підготував Сергій Романюк
Стаття друкується за підтримки компанії
«Пфайзер»
PP-ELI-UKR-0037
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МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ
КОНФЕРЕНЦІЯ

Серцево-судинні захворювання у пацієнтів
із цукровим діабетом: як знизити ризики?
Цукровий діабет (ЦД) 2-го типу підвищує ризик виникнення захворювань серцево-судинної (СС) системи й нирок
та пришвидшує їхній розвиток. Коморбідні патології своєю чергою значно погіршують прогноз при ЦД. Сучасні
можливості зниження СС-ризиків у пацієнтів із ЦД обговорювали на одному із пленарних засідань всеукраїнської
науково-практичної конференції з міжнародною участю «Проблемні питання діагностики та лікування ендокринних
захворювань», що відбулася у Львові 31 травня – 1 червня 2019 р.

Про зміни акцентів у лікуванні ЦД,
зокрема про кінець
глюкоцентричного підходу, розповів
слу хачам завідувач
кафедри діабетології Національної медичної академії післядипломної освіти імені
П.Л. Шупика (м. Київ), член-кореспондент
НАМН України, доктор медичних наук, професор Борис Микитович Маньковський.
Професор Маньковський нагадав,
що глюкоцентричний підхід – це акцент
у лікуванні осіб із ЦД на рівень глікемії
(глікозильованого гемоглобіну, HbA1С).
Однак постає питання, чи можна вважати задовільними результати терапії,
при якій вдалося досягти рівня HbA 1С,
наприклад, 6,9%? З одного боку, якщо
пацієнт не страждає на серцево-судинні захворювання (ССЗ) або патологію
нирок, то таке лікування, можливо,
є прийнятним. Але якщо хворий має
коморбідні стани, то лише компенсації
ЦД явно недостатньо. Останніми роками
з’явилася можливість впливати на прогноз ЦД, ризик розвитку ССЗ, діабетичної хвороби нирок (ДХН) та смертність
шляхом призначення цукрознижувальних препаратів, які чинять дію не тільки
на рівень глюкози крові.
Незважаючи на досягнуті успіхи в лікуванні ЦД, ця патологія все ще пов’язана
з підвищенням ризику смерті, насамперед кардіоваскулярної. У дослідженні Rawshani et al. (2017), проведеному
на базі даних Шведського національного діабетичного реєстру, було показано,
що загальна і кардіоваскулярна смертність за останніх 15 років зменшилася –
як у загальній популяції, так і серед пацієнтів із ЦД 2-го типу. Але з-поміж хворих
рівень летальності залишається високим,
і останнім часом тенденція до його зниження майже зникла.
Якщо людина захворіла на ЦД у середньому віці та має супутні ССЗ, то очікувана тривалість життя зменшується приблизно на 12 років (Emerging Risk Factors
Collaboration, 2015). Також визначено,
що чим раніше людина захворіє на ЦД,
тим на більшу кількість років у неї знизиться очікувана тривалість життя. Це важливо з огляду на терапію ЦД: для осіб
середнього віку лікування має бути агресивнішим, ніж для літніх пацієнтів.
Б.М. Маньковський звернув увагу
слухачів на те, що останнім часом опубліковано результати досліджень впливу
сучасних цукрознижувальних препаратів на СС-ризики. Як відомо, поштовхом
до їхнього проведення стала історія із препаратом розиглітазоном. У 2007 р. було заявлено, що цей лікарський засіб підвищує
ризик інфаркту міокарда (ІМ) та смертності. Дані щодо розиглітазону не були
підтверджені в наступних випробуваннях,
але сьогодні у США для кожного нового
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цукрознижувального засобу має бути доведена СС-безпека. Перші дослідження,
які були завершені, стосувалися інгібіторів
дипептидилпептидази-4 (ДПП-4) та показали СС-безпеку ситагліптину, алогліптину,
саксагліптину та лінагліптину. Але справжньою сенсацією у медичному світі стали результати досліджень EMPA-REG
OUTCOME (2015), CANVAS/CANVAS-R
(2017) та DECLARE-TIMI 58 (2018), в яких
було доведено не тільки безпеку, але й кардіопротекторну дію препаратів класу інгібіторів натрій-залежного котранспортера
глюкози 2-го типу (іНЗКТГ-2) – емпагліфлозину, канагліфлозину та дапагліфлозину відповідно. Для оцінки СС-ризику використовували комбіновану первинну кінцеву
точку 3P-MACE, що включає СС-смертність, нефатальні ІМ та інсульт. Отримані
дані вже спричинили перегляд міжнародних рекомендацій із лікування ЦД та ССЗ.
У 2018 р. Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) повернулося
до питання, чи варто витрачати кошти
на дослідження СС-безпеки нових цукрознижувальних засобів, якщо в жодному
дослідженні таких ризиків не зафіксовано. За результатами голосування ради
експертів FDA з перевагою в один голос
(10 проти 9), було підтримане проведення
наступних випробувань з оцінки впливу
гіпоглікемічних препаратів на СС-систему. Наразі тривають дослідження кардіоваскулярних ефектів ертугліфлозину
(VERTISCV) та сотагліфлозину (SORTED).
Професор Маньковський представив
деякі результати дослідження EMPA-REG
OUTCOME (n=7020, медіанний період
спостереження – 3,1 року). Він звернув
увагу на те, що 99% учасників дослід ження окрім ЦД 2-го типу мали встановлені ССЗ, але це були не тільки ІМ
або інсульт в анамнезі, але й серцева
недостатність (СН), захворювання периферичних артерій, ураження коронарних артерій тощо. Хворі отримували
базову терапію для управління СС-ризиками (антигіпертензивні, гіполіпідемічні

засоби, аспірин). Емпагліфлозин порівняно із плацебо не чинив значного впливу на ризик ІМ та інсульту, але показав
інші важливі ефекти: препарат зменшував відносний ризик СС-смерті на 38%,
госпіталізації з приводу СН – на 35%,
летальних наслідків через будь-які причини – на 32% (Zinman et al., 2015). Механізми кардіопротекторної дії емпагліфлозину поки що не зрозумілі, але вони
явно не пов’язані з цукрознижувальними властивостями (адже не характерні,
наприклад, для інсуліну). Дослідження
EMPA-REG OUTCOME також продемонструвало багатофакторну ефективність емпагліфлозину порівняно
із групою плацебо: зниження систолічного артеріального тиску – в середньому
на 4,0 мм рт. ст., маси тіла – на 2 кг, окружності талії – на 2 см, а також відтермінування початку інсулінотерапії. Лектор
зауважив, що завдяки впливу препарату
на масу тіла пацієнти, як правило, швидше погоджуються розпочати лікування.
Доповідач також презентував перші
результати дослідження EMPRISE, в якому оцінюються ефективність та безпека
застосування емпагліфлозину в реальній
клінічній практиці (Patorno et al., 2019).
Подібні випробування мають як недоліки,
так і переваги порівняно з рандомізованими клінічними дослідженнями (РКД),
зокрема, вони дозволяють спостерігати
за значно більшою кількістю пацієнтів,
а також зіставляти ефекти кількох препаратів. За період із серпня 2014 р. по вересень 2016 р. (24 місяці) велося спостереження за двома групами пацієнтів,
одна з яких отримувала емпагліфлозин
(n=17 551), інша – інгібітор ДПП-4 сітагліптин (n=17 551). Як вже зазначалося, інгібітори ДПП-4 – ефективні та безпечні
цукрознижувальні засоби, що не мають
додаткових кардіоваскулярних ефектів.
Отже, отримані результати показали,
що емпагліфлозин порівняно з інгібітором
ДПП-4 знижує ризик госпіталізації з приводу СН на 44%, що повністю узгоджується з даними РКД EMPA-REG OUTCOME.

Табл. 1. Збільшення тривалості життя при застосуванні емпагліфлозину
в пацієнтів із ЦД 2-го типу та ССЗ (EMPA-REG OUTCOME)
Вік, роки
45
50
60
70
80

Середнє виживання, роки
емпагліфлозин
плацебо
32,1
27,6
28,5
25,4
21,8
19,2
14,8
12,8
7,7
6,7

Різниця, роки

95% довірчий
інтервал

р

4,5
3,1
2,5
2,0
1,0

1,3, 7,8
0,9, 5,3
1,1, 3,9
0,7, 3,2
-0,3, 2,2

0,007
0,005
0,001
0,003
0,13

Табл. 2. Вплив цукрознижувальних препаратів на ССризики у пацієнтів із ЦД 2-го типу
Препарат

3P-MACE

ССсмертність

Емпагліфлозин2
Ліраглютид3, 4
Канагліфлозин5, 6
Дапагліфлозин7

↓14%1
↓13%1
↓14%1
Ô↓7%

↓38%1
↓22%1
↓13%
↓2%

Смертність
через будь-які
причини
↓32%1
↓15%1
↓13%1
↓7%

Госпіталізація
із приводу СН
↓35%1
↓13%
↓33%
↓27%

Подвоєння рівня
сироваткового
креатиніну
↓44%1
↓11%
–
–

Примітки: 1 р<0,05; 2 Zinman et al., 2015; 3 Wanner et al., 2016; 4 Marso et al., 2016; 5 Neal et al., 2017;
6
Mann et al., 2017; 7 Wiviott et al., 2019. Порівняння представлених даних потребує обережності через
відмінності у дизайні досліджень.

На основі результатів EMPA-REG
OUTCOME щодо впливу емпагліфлозину на показники загальної смертності
у пацієнтів із ЦД 2-го типу та ССЗ було
розраховано, на скільки років може подовжити життя хворого додавання препарату до стандартного лікування та його
тривале застосування (табл. 1).
Наявні дані про кардіопротекторні
ефекти цукрознижувальних препаратів
підсумовані в таблиці 2.
Професор нагадав слухачам, що, згідно зі стандартами медичної допомоги
при ЦД (2018) Американської діабетичної асоціації (ADA), а також консенсусом
ADA та Європейської асоціації з вивчення
діабету (EASD) 2018 р., при лікуванні осіб
із ЦД 2-го типу вибір препарату для додавання до метформіну повинен ґрунтуватися на наявності встановленого атеросклеротичного ССЗ, СН, ХБН та/або
інших супутніх станів, гіпоглікемічній
активності, необхідності зниження ваги,
переносимості, безпеці та вартості терапії.
Для пацієнтів із переважанням атеросклеротичного ССЗ насамперед рекомендоване застосування агоніста рецептора
глюкагоноподібного пептиду-1 (ГПП-1)
або іНЗКТГ-2 (при адекватній функції
нирок) із доведеною користю при ССЗ.
У пацієнтів із переважанням СН або ХХН
послідовність зворотна: спочатку слід
використовувати іНЗКТГ-2, що здатний
поліпшити прогноз при СН (у разі адекватної функції нирок), тоді як альтернативою є агоніст рецептора ГПП-1 із доведеною ефективністю при ССЗ. Варто
зауважити: у примітках до алгоритму лікування ЦД EASD-ADA зазначено, що
серед іНЗКТГ-2 сила доказів щодо користі при ССЗ дещо більша для емпагліфлозину, ніж канагліфлозину (Davies et al.,
2018). З урахуванням усіх терапевтичних
ефектів та безпеки іНЗКТГ-2 є кандидатами у засоби терапії ЦД 2-го типу першої лінії, але цьому перешкоджає висока
вартість даної групи препаратів.
Отже, метформін залишається препаратом першої лінії при ЦД 2-го типу,
але за наявності у пацієнта атеросклеротичних ССЗ, СН, ХХН до лікування необхідно
додавати іНЗКТГ-2 або агоніст рецептора
ГПП-1 (EASD-ADA, 2018). Аналогічна схема запропонована в рекомендаціях ACC/
AHA з первинної профілактики ССЗ (2019)
для хворих на ЦД 2-го типу.
На завершення професор Маньковський зазначив, що лікарям слід оцінювати успішність терапії пацієнтів із ЦД
2-го типу не лише за рівнем глікозильованого гемоглобіну, але й впливом на прогноз, зокрема на тривалість життя.
Професор факультету
ендокри нології Медичного уні верситету (Софія, Болгарія)
Цветаліна Танкова
присвятила доповідь
докладній ха рак теристиці та по рів нянню кардіоваскулярних і ренальних
ефектів різних препаратів класу іНЗКТГ-2.
Лектор нагадала, що в Україні, як і в багатьох країнах світу, зареєстровані три
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протидіабетичних засоби класу іНЗКТГ-2 –
емпагліфлозин, канагліфлозин та дапагліфлозин. За останні роки було отримано великий обсяг даних щодо впливу
іНЗКТГ-2 на СС-систему. Результати
клінічних випробувань емпагліфлозину,
канагліфлозину, дапагліфлозину вже опубліковані, а ертугліфлозину та сотагліфлозину – ще тривають. У всіх дослідженнях
використано комбіновану первинну точку
3P-MACE, яка включає СС-смертність,
нефатальні ІМ та інсульт.
Пані Цветаліна ще раз нагадала аудиторії
про масштабні дослідження, які розширили наше розуміння та можливості стосовно покращання прогнозу ЦД 2-го типу.
Це EMPA-REG OUTCOME (2015), в якому
були отримані вражаючі результати щодо
позитивного впливу емпагліфлозину на ризик СС-смерті, летальних наслідків через
будь-які причини та госпіталізації з приводу СН (Zinman et al., 2015). У випробуванні
CANVAS/CANVAS-R (2017) у пацієнтів
із ЦД 2-го типу та ССЗ або високим ризиком їхнього розвитку, які отримували
канагліфлозин, таких ефектів не спостерігалося. Було показане зменшення ймовірності настання подій за первинною точкою
3P-MACE на 14% порівняно із плацебо
та статистично незначиме зниження ризику госпіталізації з приводу СН (Neal et al.,
2017). У дослідженні DECLARE-TIMI 58
(2018) в осіб із ЦД 2-го типу та атеросклеротичними ССЗ або значною вірогідністю
їхнього розвитку, що приймали дапагліфлозин, не відзначене зменшення ризику настання подій за первинною точкою
3P-MACE. Проте було показане зниження показників СС-смерті або госпіталізації
з приводу СН на 17% (Wiviott et al., 2019).
Ц. Танкова акцентувала увагу на тому,
що дизайн та когорти цих трьох досліджень мали багато відмінностей. Зокрема,
серед учасників EMPA-REG OUTCOME
ССЗ в анамнезі був у 99%, в CANVAS/
CANVAS-R – у 72% (у решти – високий
ризик ССЗ), а в DECLARE-TIMI 58 –
близько 40% (у решти – високий ризик
ССЗ). При цьому визначення ризику ССЗ
у випробуваннях також відрізнялося.
Лектор докладно зупинилася на дизайні
та результатах дослідження DECLARETIMI 58. Первинною кінцевою точкою
безпеки у ньому виступав час до настання подій 3P-MACE, первинною кінцевою
точкою ефективності – час до настання
події 3P-MACE та госпіталізації з приводу СН (Wiviott et al., 2019). При прийомі
дапагліфлозину протягом 1440 діб не спостерігалося значного зниження ризику
подій 3P-MACE порівняно із плацебо.
Також у групі хворих, що отримували дапагліфлозин, не було відзначене зменшення ймовірності СС-смерті ані в пацієнтів
із ССЗ, ані серед осіб із високим ризиком
ССЗ порівняно із плацебо. Водночас дапагліфлозин значно (на 27%) зменшував
вірогідність госпіталізації з приводу СН.
Щоб оцінити та порівняти кардіо-/
ренопротекторні властивості іНЗКТГ-2
Zelniker et al. (2019) провели метааналіз досліджень EMPA-REG OUTCOME
(емпагліфлозин), CANVAS/CANVAS-R
(канагліфлозин), DECLARE-TIMI 58
(дапагліфозин). Загалом було залучено
34 322 пацієнти із ЦД 2-го типу, яких розділили на дві групи – з/без встановленого
ССЗ (n=20 650), із множинними факторами ризику ССЗ (n=13 672). Метааналіз
показав, що вірогідність подій 3P-MACE
значимо зменшують емпагліфлозин (14%)
та канагліфлозин (14%). При цьому істотне
зниження ризику подій 3P-MACE при прийомі емпагліфлозину та канагліфлозину
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спостерігається переважно за рахунок
хворих із підтвердженим ССЗ (14 і 18% відповідно). Для пацієнтів без встановленого
ССЗ зниження ризику подій 3P-MACE при
прийомі канагліфлозину та дапагліфлозину не виявлене (у дослідженні емпагліфлозину EMPA-REGOUTCOME цю когорту
не було включено). Серед пацієнтів із підтвердженим ССЗ виразну ефективність
щодо зменшення ймовірності СС-смерті
доведено лише для емпагліфлозину (38%).
Для інших іНЗКТГ-2 такого ефекту не було
у жодній із груп пацієнтів.
Аналогічна ситуація спостерігалася
із загальною летальністю: ризик смерті
через будь-яку причину істотно знижувався у пацієнтів, що отримували емпагліфлозин (32%); канагліфлозин та дапагліфлозин значно менше впливали на цей
показник (13 та 7% відповідно). Ефектом,
що був притаманний усім дослідженим
іНЗКТГ-2, виявилося істотне зменшення
вірогідності госпіталізації з приводу СН
серед усіх хворих. Для осіб із встановленим ССЗ емпагліфлозин знижував даний
показник на 35%, канагліфлозин – на 32%,
дапагліфлозин – на 22%; для суб’єктів без
ССЗ в анамнезі як канагліфлозин, так і дапагліфлозин зменшували ймовірність госпіталізації з приводу СН на 36%.
Професор Танкова звернула увагу на те,
що наразі в різних країнах тривають клінічні випробування іНЗКТГ-2 у пацієнтів
із СН, серед яких всі мають ЦД 2-го типу:
EMPIRE HF, EMPA-RESPONSE-AHF,
EMPEROR-Reduced/-Preserved тощо. Так,
в останньому вивчають вплив емпагліфлозину на ризик СС-смерті та госпіталізації
з приводу СН у пацієнтів із СН зі зниженою (n=2850) або збереженою (n=4126)
фракцією викиду.
Після виявлення кардіопротекторних
властивостей препаратів класу іНЗКТГ-2
постало питання про їхні механізми.
Вони, безперечно, комплексні та включають метаболічну, гормональну і гемодинамічну складові. Обговорюється можлива
роль підвищення рівня глюкагону, кетонів тощо. Але на сьогодні повну картину
впливу іНЗКТГ-2 на ССЗ не з’ясовано.
Окремої уваги потребують результати
досліджень впливу іНЗКТГ-2 на функції
нирок. Так, в EMPA-REG OUTCOME
вивчали ефект емпагліфлозину на функціонування нирок у пацієнтів із ЦД
2-го типу та швидкістю клубочкової фільтрації (ШКФ) ≥30 мл/хв/1,73 м2 (Wanner
et al., 2016). Зокрема протягом 48 місяців
фіксували випадки подвоєння рівня сироваткового креатиніну, початку замісної ниркової терапії або смерті внаслідок
хвороби нирок. Емпагліфлозин знижував
кумулятивний ризик цих подій на 46% порівняно із плацебо. Також спостерігалося
виникнення нефропатії або її погіршення
в осіб, які хворіли на початку дослідження (мали ШКФ <60 мл/хв/1,73 м2, співвідношення альбумін/креатинін у сечі
>300 мг/г). Було встановлено, що емпагліфозин зменшував кумулятивний ризик
цих подій на 39% порівняно із плацебо.
У дослід жен ні CANVAS PROGRAM
аналізували вплив канагліфлозину на
функції нирок у осіб із ЦД 2-го типу
та ШКФ ≥30 мл/хв/1,73 м2 (Neal et al.,
2017). Експлоративна комбінована кінцева точка включала зниження ШКФ
на 40%, необхідність у проведенні замісної ниркової терапії або смерть внаслідок хвороби нирок. Через 338 тижнів
від початку спостереження кількість пацієнтів із цими подіями у групі канагліфлозину була на 40% нижчою, ніж у такій плацебо.

У випробуванні DECLARE-TIMI 58 вивчали дію дапагліфлозину на функції нирок
у пацієнтів із ЦД 2-го типу (Wiviott et al.,
2019). Як вторинну комбіновану кінцеву
точку ефективності розглядали зниження
ШКФ на ≥40%, розвиток хронічної хвороби нирок (ХХН) до кінцевої стадії, ССсмерть або летальні наслідки, асоційовані
з патологією нирок. Через 1440 діб від початку спостереження кумулятивний ризик
вказаних подій у групі дапагліфлозину був
на 24% нижчим порівняно із плацебо.
У метааналізі Zelniker et al. (2019) підтверджено стабільний позитивний вплив
іНЗКТГ-2 на функції нирок. Усі три препарати іНЗКТГ-2 істотно знижували кумулятивний ризик прогресування ХХН,
розвитку термінальної стадії ниркової недостатності або смерті внаслідок хвороби
нирок: у пацієнтів із встановленим ССЗ –
на 44%, без встановленого ССЗ – на 46%.
Також професор Танкова представила
РКД застосування іНЗКТГ-2 у пацієнтів
із ДХН/ХХН: CREDENCE (канагліфлозин, n=4401), Dapa-CKD (дапагліфлозин, n=~4000), SCORED (сотагліфлозин,
n=10 500) та EMPA-Kidney (емпагліфлозин, n=5000). Варто зазначити, що у друге та четверте з цих випробувань залучені пацієнти не лише із ЦД 2-го типу,
але й без цього діагнозу.
Наразі опубліковані результати дослідження CREDENCE, в якому оцінювали ефекти канагліфлозину на СС-ризики та функцію нирок у пацієнтів із ЦД
2-го типу та ХХН стадії 2 або 3. Через
42 місяці після початку спостереження
зменшення кумулятивного ризику прогресування ХХН до термінальної стадії
ниркової недостатності, подвоєння рівня
креатинину в крові, СС-смерті або летальних наслідків через хворобу нирок
склало 30%. У випробуванні CREDENCE
також було підтверджено кардіопротекторний вплив канагліфлозину, зокрема
зниження ризику госпіталізації з приводу
СН на 39% (Perkovic et al., 2019).
На додачу, лектор не оминула увагою
проблему побічної дії іНЗКТГ-2. Так,
згідно з даними метааналізу Zelniker
et al. (2019), емпагліфлозин, канагліфлозин та дапагліфлозин підвищують ризик розвитку діабетичного кетоацидозу
приблизно вдвічі. Ймовірність ампутації
дещо зростає (<10%) при використанні
емпагліфлозину та дапагліфлозину та істотно зростає (на 97%) – канагліфлозину порівняно із плацебо. Схожа ситуація з ризиком переломів, який помітно
підвищує лише канагліфлозин (на 56%).
Сприятливий профіль безпеки демонструє емпагліфлозин, для якого єдиним
частим побічним ефектом, окрім кетоацидозу, є інфекції статевих органів (дані
EMPA-REG OUTCOME).
Професор зазначила, що в Болгарії
вартість препаратів класу іНЗКТГ-2 відшкодовується пацієнтові на 100%. Лікарі призначають іНЗКТГ-2, насамперед
емпагліфлозин, хворим на ЦД 2-го типу
та встановлене ССЗ.
На завершення Цветаліна Танкова зазначила, що на сьогодні маємо докази кардіоваскулярної, ренальної ефективності
та безпеки трьох препаратів класу іНЗКТГ-2.
Для всіх трьох лікарських засобів характерні значне зниження ризику госпіталізації з приводу СН та позитивний вплив
на функції нирок, тоді як виразність інших
СС-ефектів для різних препаратів неоднорідна. Лектор підкреслила, що й на даний
час пацієнти із ЦД 2-го типу часто вмирають
через ССЗ, тоді як такий препарат, як емпагліфлозин може зменшити цей ризик на 38%.

Про важливість своєчасної діагностики
ССЗ та виявлення
факторів СС-ризику
в осіб із ЦД 2-го типу
нагадав слухачам доцент кафедри терапії
№ 1 та медичної діагностики Факультету
післядипломної освіти
Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, кандидат медичних наук Михайло Васильович
Перепелиця. Лектор поділився із присутніми досвідом ведення осіб із ЦД як лікар-кардіолог. Він акцентував на тому,
що наявність ЦД підвищує ризик ССсмертності у декілька разів. При цьому
основною причиною ускладнень та смертності серед хворих на ЦД є атеросклеротичні ССЗ. Власне ЦД, а також основні
супутні захворювання при ЦД 2-го типу
(артеріальна гіпертензія, дисліпідемія)
є вагомими факторами ризику атеросклеротичних ССЗ. У стандартах медичної допомоги при ЦД (ADA, 2018) окремий розділ присвячено ССЗ та контролю факторів
СС-ризику у хворих на ЦД.
Як ЦД, так і атеросклероз через порушення функцій судинного ендотелію призводять до розвитку мікро- та макроангіопатій, які своєю чергою ведуть до ураження
органів-мішеней. При цьому ендотеліальна
дисфункція стимулює прогресування атеросклерозу. У хворих на ЦД атеросклеротичні ССЗ у середньому розвиваються
на 20 років раніше та прогресують значно
швидше, ніж в осіб без ЦД (Zeadin et al.,
2013). Вірогідність смерті від СС-причин
у пацієнта із ЦД та хворого на ССЗ однакова (Malmberg et al., 2000). На практиці нерідко трапляються випадки, коли пацієнти дізнаються про наявність у них ЦД вже
після настання СС-події, наприклад ІМ.
Доповідач зазначив, що рання діагностика
ішемічної хвороби серця (ІХС) традиційно
ґрунтується на скаргах хворого на сильний
загрудинний біль, який може віддавати у ліве
плече і руку. Насправді стереотипні напади
стенокардії характерні для 60% пацієнтів
з ІХС, у решти спостерігаються безбольові та атипові форми ІХС. Серед осіб із ЦД
частка атипових форм ІХС збільшується
на >50%. Для атипового перебігу ІХС характерні скарги, пов’язані з фізичним навантаженням: біль в епігастрії, задишка, кашель,
висока втомлюваність. Така картина нерідко
призводить до того, що люди звертаються
до гастроентерологів або пульмонологів,
до помилок у діагностиці й лікуванні та,
як наслідок, настання СС-подій. Особливо
проблематичним є виявлення німої ішемії,
поширення якої, за деякими оцінками, складає понад 30% серед пацієнтів із ЦД 2-го типу.
Лектор акцентував на необхідності ранньої
діагностики ІХС у хворих на ЦД і закликав
ендокринологів ретельно збирати анамнез
(виявляти кардіалгії) та пам’ятати про можливості неінвазивної діагностики кардіопатології: електрокардіографію, навантажувальні
проби, холтерівське моніторування, стресезокардіографію, коронароангіографію тощо.
Михайло Васильович нагадав, що, згідно
зі стандартами медичної допомоги пацієнтам із ЦД (ADA, 2018), аналіз СС-ризику
та визначення ступеня ХХН є компонентами комплексної оцінки ЦД. За наявності
атеросклеротичних ССЗ на ХХН розробники рекомендують іНЗКТГ-2 або агоністи
рецептора ГПП-1, серед яких емпагліфлозин та ліраглютид мають найсильніші докази СС-ефективності у своїх класах.
Підготувала Тетяна Ткаченко
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Антигипертензивная терапия – как сделать правильный выбор?
В рамках научно-практической конференции с международным участием «Медико-социальные проблемы
артериальной гипертензии в Украине» (29-30 мая 2019 года, г. Киев) прозвучал доклад профессора кафедры
внутренней медицины 3 ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», доктора медицинских
наук, профессора Елены Акиндиновны Коваль на тему «Как нам правильно выбирать антигипертензивную
терапию в свете рекомендаций ESC 2018 по лечению артериальной гипертензии». Предлагаем вашему
вниманию обзорное интервью с автором доклада.

таким, как ранее? Когда начинать лечение?
Классификация артериальной гипертензии (АГ), а также
критерии постановки диагноза не изменились. А вот подход к лечению стал жестче. Так, ранее высокое нормальное
артериальное давление (АД) – 130-139/80-85 мм рт. ст. –
не рассматривалось порогом для терапии. В актуальных же
рекомендациях ESC указано, что медикаментозное лечение
следует начинать в случае очень высокого риска сердечнососудистых заболеваний (ССЗ) или при наличии установленного ССЗ, особенно ишемической болезни сердца (ИБС)
(уровень доказательности ІІВ).
Кроме того, больным АГ 1-й степени с низким или умеренным риском ССЗ даже без поражения органов-мишеней
рекомендована медикаментозная терапия, если модификация образа жизни не дала удовлетворительных результатов
(уровень доказательности ІА).
У пожилых пациентов (>65 лет, но ≤80 лет) пороговым
значением систолического АД для начала терапии, совокупно с изменением образа жизни, является 140-159 мм рт. ст.
(уровень доказательности ІА).

(конечными точками) в исследованиях нет. Это честно фиксируется в рекомендациях ESC. Тем не менее, во многих рандомизированных клинических исследованиях (РКИ) ХЛД
показал преимущество, в частности, относительно СС-исходов (ALLHAT, Collaborative Research Group, 2002). Данные
препараты по-видимому более эффективны в снижении АД
и длительности действия по сравнению с ГХТ при сопоставимой частоте побочных эффектов.
Какие комбинации диуретиков с сартанами являются

самыми эффективными?
Сартаны – наиболее хорошо переносимый класс препаратов, не ухудшающий качества жизни пациентов и обладающий органосохраняющими качествами. В метаанализе,
Пациенты с достижением целевых значений АД
Клиническое АД <140/90 мм рт. ст. (или <130/80 мм рт. ст. с ХБП или СД)
n=609
100
Неделя 6
Неделя 10
(начальная доза)
(после титрования)
80
71,5%
64,1%
62,3%
60
45,9%
40

Процент пациентов

Елена Акиндиновна, какие основные изменения были вне
сены в рекомендации по лечению артериальной гипертензии
Европейского общества кардиологов (ESC, 2018), а что осталось
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Каким критериям отвечает комбинированная терапия АГ –
модулятором РААС и диуретиком – в соответствии с рекомендациями ESC (2018)?
1. Данная схема применяется для лечения АГ у молодых
пациентов, которое начинается раньше.
2. Такая терапия предпочтительна у пожилых больных АГ,
когда лечение становится более агрессивным.
3. Эффективность антигипертензивной терапии должна
быть максимально высокой и при этом органосохраняющей
для достижения целевых уровней АД.
4. Переносимость должна быть отличной, иначе не получится «удержать» на данной терапии пациентов, особенно
молодых и пожилых возрастных групп.
5. Модуляторы РААС включены в первую линию терапии
во всех группах, равно как и диуретики.
6. Показана начальная комбинированная терапия, предпочтительно в виде одной таблетки, так как это повышает
приверженность пациента.
Какую роль предстоит сыграть диу ретикам согласно

новым рекомендациям ESC (2018)?
В настоящее время много дебатов ведется о том, следует ли
отдавать предпочтение тиазидоподобным диуретикам – хлорталидону (ХЛД) и индапамиду – перед гидрохлоротиазидом
(ГХТ). Однако прямых сравнений с клиническими исходами

АЗЛ-М/ХЛД

АЗЛ-М/ГХТЗ

Рис. 1. Количество ответивших на лечение пациентов
до и после титрования АЗЛ-М/ХЛД против АЗЛ-М/ГХТЗ
до целевого уровня

Примечания: ХБП – хроническая болезнь почек, СД – сахарный диабет;
* статистически значимое различие (р<0,05) для отношения вероятностей
против АЗЛ-М/ГХТЗ.
Адаптировано по Bakris et al., 2012.
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С чего начинать лечение?
В рекомендациях ESC (2018) предлагается начать терапию АГ с двухкомпонентной комбинации, желательно в одной
таблетке. Предпочтительным является сочетание модулятора
ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) и диуретика, в котором блокатор кальциевых каналов (БКК) можно
заменить на β-блокатор, а при отсутствии сердечной недостаточности (СН) – иногда применять негидропиридиновый БКК.
Следует отметить, что данный стартовый алгоритм приемлем для большинства клинических ситуаций, которые сопровождаются повышением АД, как, например, неосложненная,
резистентная АГ, повышение АД при болезни почек, ИБС,
СН, фибрилляция предсердий.
Исключением являются «хрупкие» пожилые пациенты,
а также лица с АГ І степени группы низкого риска СС-событий
(особенно если уровень АД <150 мм рт. ст.).
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96 мм рт. ст. в обеих группах
Изменение АД при последнем
наблюдении:
• АЗЛ-М/ХЛД 42/18 мм рт. ст.
• ОЛМ-М/ГХТЗ 38/16 мм рт. ст.
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Рис. 2. Сравнение эффективности АЗЛ-М/ХЛД
против ОЛМ-М/ГХТЗ: длительное наблюдение

Примечание: ОЛМ-М – олмесартан медоксомил.
Адаптировано по Neutel et al., 2017.

Различия средних значений LS (±SE) АД в положении сидя

Какие приняты целевые уровни АД?
Первой основной целью принято считать снижение
АД до 140/90 мм рт. ст. у всех больных. При хорошей переносимости терапии лечение АГ может быть проведено до достижения уровня АД 130/85 мм рт. ст. у большинства пациентов.
У больных в возрасте до 65 лет зачастую рекомендовано снижение систолического АД (САД) до 120-129 мм рт. ст. (уровень
доказательности ІА).
Целевые уровни АД у пожилых пациентов (65-80 лет):
• у лиц ≥65 лет целевое САД рекомендовано на уровне
130-139 мм рт. ст. (уровень доказательности ІА);
• у больных >80 лет, в случае если исходное систолическое
АД ≥160 мм рт. ст., целевой уровень САД – 140-150 мм рт. ст.,
с учетом хорошей физической формы (когда нет приступов
стенокардии, роста креатинина) и ментального состояния пациентов (нет изменений со стороны головного мозга, ухудшения церебральной дисфункции).
Целевой уровень САД 130-139 мм рт. ст. у данной когорты
пациентов может быть при условии хорошей переносимости терапии (уровень доказательности ІА) (SPRINT, Ambrosius
еt al., 2014). Диастолическое АД (ДАД) должно достигать целевого показателя не ниже 80 мм рт. ст.

0

САД
Базовый показатель
149,8-150,7 мм рт. ст.

ДАД
Базовый показатель
87,7-89,8 мм рт. ст.

Е.А. Коваль

где проводили оценку эффективности сартанов в сочетании
с диуретиком, показано, что в комбинации с ГХТ наибольшую
эффективность имел кандесартан. ХЛД продемонстрировал
лучший положительный эффект при совместном применении
с азилсартаном медоксомилом (АЗЛ-М) (Drug Saf, 2015).
Что касается оценки использования АЗЛ-М + ГХТ в сравнении с АЗЛ-М + ХЛД, по результатам РКИ Bakris еt al.
(2012) было показано, что вторая комбинация все же эффективнее (рис. 1).
В открытом рандомизированном мультицентровом 52-недельном исследовании в параллельных группах III фазы
(n=837) сравнивали эффективность АЗС-М + ХЛД еще с одной мощной комбинацией – олмесартан медоксомил + ГХТ
(Neutel et al., 2017). Полученные данные показали, что в когорте пациентов, которые принимали АЗС-М + ХЛД, только
у трети была необходимость титровать начальную дозу, тогда
как при лечении комбинацией олмесартан + ГХТ половина
больных требовала пересмотра лечения (рис. 2).
Кроме того, профессор Е.А. Коваль представила новое
японское исследование, в котором изучалась целесообразность перевода 40 пациентов с комбинации препаратов,
а именно сартана (любого, кроме азилсартана) с диуретиком
либо БКК на один только азилсартан (40 мг, что является
эквивалентом 80 мг АЗЛ-М) (J Clin Med Res, 2019). Оказалось, что в целом монотерапия азилсартаном по эффективности снижения АД соответствовала комбинации любого
другого сартана с диуретиком или БКК. Частота сердечных
сокращений также не повышалась и существенно не снижалась. Хотя следует отметить, что после перевода на монотерапию семь пациентов (17,5%) из-за повышения АД нуждались
в добавлении к терапии БКК.
Елена Акиндиновна рассмотрела еще одно интересное современное исследование английских и итальянских коллег (J Clin
Hypertens, 2018). Авторы сравнивали эффективность антигипертензивной терапии АЗЛ-М с фиксированной комбинацией
АЗС-М + ХЛД у пациентов с АГ II-III ст. в течение восьми недель.
Больные были рандомизированы на три группы:
• 1-я группа (n=133) принимала АЗС-М в дозе 40 мг;
• 2-я группа (n=127) получала АЗС-М + ХЛД по 40/12,5 мг;
• 3-я группа (n=135) – лица с тяжелой АГ – принимали
АЗС-М + ХЛД в дозе 40/25 мг.
Почти все пациенты (n=368) завершили исследование
несмотря на тяжесть состояния до начала лечения. Показаны
высокая эффективность и отличная или хорошая переносимость фиксированных комбинаций (рис. 3).
Более того, интересным является американское исследование
по сравнению эффективности монотерапии ХЛД (25 мг) с фиксированной комбинацией АЗС-М + ХЛД у лиц с АГ II-III ст.
(JRAAS, 2018). Дизайн испытания: 184 пациента принимали ХЛД
в дозе 25 мг, 185 – АЗС-М + ХЛД по 40/25 мг и 182 – АЗС-М +
ХЛД в дозе 80/25 мг. Наблюдение длилось шесть недель. Первичная конечная точка – степень снижения суточного АД и его
удержания. По результатам исследования, эффективность фиксированных комбинаций значительно превышала таковую при
монотерапии ХЛД. Но при этом более высокие дозы АЗС-М
(80 мг) в сочетании с ХЛД не показали существенного преимущества перед АЗС-М по 40 мг с ХЛД.

Выводы
-3,2

-5
-6,4

-7,7*

-10

-10,3*
15
-15,8*
-20
-21,1*

АЗЛ-М 40 мг
АЗЛ-М/ХЛД 40/12,5 мг
АЗЛ-М/ХЛД 40/25 мг
* р<0,001 для функциональной
комбинации АЗЛ-М/ХЛД vs
монотерапия АЗЛ-М 40 мг
(ANCOVA)

Рис. 3. Последовательная терапия АЗЛ-М
и функциональной комбинацией АЗЛ-М/ХЛД

Примечания: Различия средних значений LS – различия средних значений,
определенные методом наименьших квадратов.
Адаптировано по Collier et al., 2018.

1. Фиксированная комбинация АЗС-М с ХЛД обладает достаточной доказательной базой для применения у пациентов с АГ,
тем более, что большинство нуждается в комбинированной терапии согласно рекомендациям ESC по лечению АГ (2018).
2. Данная комбинация обладает стойкой антигипертензивной
эффективностью и благоприятным профилем безопасности.
3. Дозовый состав комбинации 40/12,5 и 40/25 мг отобран для
клинического применения в результате тщательного анализа интенсивности потенцирования антигипертензивного действия.
4. Учитывая вышеизложенное, фиксированная комбинация
АЗС-М + ХЛД является оптимальной в качестве как первого
выбора, так и в случае неэффективности или непереносимости
других популярных комбинаций.
Подготовила Наталья Нечипорук
Статья печатается при поддержке
ООО «Такеда Украина»
UA/AZI/0619/0013
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CЕРЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ

Європейський конгрес із серцевої недостатності 2019 року
У грецьких Афінах 25-28 травня проходив черговий щорічний конгрес із проблем серцевої
недостатності (СН), організатором якого є Асоціація серцевої недостатності Європейського товариства
кардіологів (ESC). Під гаслом «Серцева недостатність: від альфа до омега» був розгорнутий
унікальний майданчик для обміну ідеями та досвідом у формі інтерактивних сесій, майстер-класів,
експертних дебатів, розбору клінічних випадків. Традиційно сесії поділялися на «фундаментальні»,
«діагностичні», «терапевтичні», «інтервенційні», тож і науковці, і клініцисти різних спеціалізацій
знайшли для себе цікаву активність. Приємно відмітити відкритість ESC для глобальної медичної
спільноти і готовність оперативно ділитися інформацією: більшість матеріалів заходу – абстракти
доповідей та ключові презентації – доступні після нескладної процедури реєстрації на офіційному
сайті escardio.org. Пропонуємо вашій увазі огляд за основними темами, що обговорювалися
цього року в межах конгресу.
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Останніми роками не відбулося значних проривів
у фармакології кардіологічних засобів, тож пріоритетною задачею залишається оптимізація менеджменту ХСН
за рахунок раціонального використання наявного фармакологічного арсеналу.
Чи вдається нам покращити медикаментозну терапію
за період госпіталізації хворого на ХСН? Доповідь із аналогічною назвою представив K. Girard від імені колективу
університетської клініки Шербрука (Канада). Дослідники
проаналізували лікарські призначення пацієнтам із гострою декомпенсованою СН зі зниженою ФВ, які госпіталізувалися до клініки протягом календарного року. Середня
ФВ серед хворих становила 28±9%, переважна етіологія
СН була ішемічною (65%), у 32% випадків діагноз СН встановлений уперше в житті. Середня тривалість лікування
у стаціонарі складала 10 днів. Аналіз частоти призначень
препаратів базисної та додаткової терапії при надходженні
пацієнтів і виписці показав невтішні результати. Хоча майже всі (90%) хворі отримували β-блокатори (ББ), частота
призначень антагоністів мінералокортикоїдних рецепторів
(АМР) не перевищувала 45%. Лише 10% пацієнтів отримували призначення базисних препаратів одразу трьох класів:
ББ, інгібітора ангіотензинперетворювального ферменту
(іАПФ) і АМР при надходженні та лише 27% – при виписці. Не кращою виглядала ситуація з дозуваннями (рис. 1):
адекватні дози ББ приймали 23% хворих, АМР – лише 2%
при надходженні. При виписці ці цифри зросли незначно – до 27% для ББ і 8% для АМР.
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Таблиця. Система підрахунку імовірності
СНзбФВ за критеріями H2FPEF
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P. Severino et al. (Римський університет, Італія) запропонували класифікацію хронічної СН (ХСН), подібну
за принципом до онкологічної TNM, і оцінили її прогностичну точність. Система HLM передбачає оцінювання
пацієнтів із ХСН за трьома доменами – ураження серця
(heart), залучення легень (hung) та порушення функції
периферійних органів (malfunction). На даних обсерваційного реєстру 1380 осіб із ХСН автори порівняли систему
HLM із класифікаціями Нью-Йоркської асоціації серця
(NYHA), Американської колегії кардіологів / Американської асоціації серця (ACC/AHA), Європейського товариства кардіологів та системою стадіювання MAGGIC.
За здатністю прогнозувати повторні госпіталізації через
великі серцево-судинні події та кардіальну смерть протягом найближчих 12 місяців нова класифікація не поступалася традиційним (p<0,001 при аналізі кривих виживаності), а чисельно навіть мала переваги.
Автори дійшли висновку, що врахування залучення
легень та периферійних органів має важливе значення
при клінічному обстеженні пацієнта із ХСН та дозволяє
точніше прогнозувати погіршення клінічного перебігу
й потребу в госпіталізації. Фактично, здійснено валідацію
нової клінічної класифікації ХСН, яка може бути прийнята експертними товариствами.
Окрім того, найближчим часом слід очікувати новацій
у діагностиці та класифікації СН зі збереженою фракцією викиду (СНзбФВ). Асоціація серцевої недостатності готує до публікації консенсусний документ з алгоритмом HF-PEFF, що являє собою кількісну систему
діагностування СНзбФВ (50% і вище) з урахуванням клінічних характеристик та коморбідних станів (таблиця).

Автори вкотре звертають увагу клініцистів на те,
що період госпіталізації слід ефективніше використовувати для підбору оптимальної базисної терапії ХСН.
Аналіз практики канадської клініки показує, що, хоча
відсоток призначень необхідних препаратів зростає,
на момент виписки пацієнти все ж таки недоотримують лікування, яке доведено покращує прогноз. У цій
доповіді особливо показовою є здатність західних фахівців до самоаналізу та самокритики, що, безумовно,
є ознакою професіоналізму.
В іншому когортному дослід жен ні, але вже значно більшому за масштабом, дослідники з Нідерландів W.J. Kruik-Kolloffel et al. намагалися оцінити роль
додаткових призначень пацієнтам із ХСН. Відомо,
що хворі, які виписуються після стаціонарного лікування, мають високий ризик повернутися до лікаря
через погіршення перебігу ХСН вже найближчим часом. Метою дослідження, проведеного на базі Датської
електронної бази призначень PHARMO (охоплює більш
як 22 тис. осіб із ХСН у реальній практиці), було порівняти частоту повторних госпіталізацій пацієнтів,
яким призначали або не призначали додаткові серцевосудинні препарати, такі як дигоксин, аміодарон, статини та ін. Медіана часу спостереження за хворими становила 29 місяців; 30% були повторно госпіталізовані
через погіршення перебігу СН. Після врівноваження
груп пацієнтів, яким призначали або не призначали
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Зміни в підходах до класифікації
та стратифікації ризиків

Рис. 1. Розподіл пацієнтів за дозуваннями препаратів
у базисній терапії ХСН

Примітка: РД – рекомендована доза.

додаткові серцево-судинні засоби, за основними супутніми станами статистичний аналіз показав, що застосування деяких препаратів асоціювалося зі зниженням ризику повторних госпіталізацій: для дигоксину – на 7%,
для АСК – на 10%. Водночас при монотерапії інгібіторами P2Y12-рецепторів підвищувався ризик на 26%.
Використання статинів, нітратів та аміодарону також
асоціювалося зі збільшенням вірогідності повторних
госпіталізацій у межах 18-31%. Автори дійшли висновку,
що призначення дигоксину ретельно відібраним хворим на додачу до засобів базисної терапії та відповідно
до рекомендацій асоціюється зі зниженням частоти повторних госпіталізацій осіб із ХСН. Монотерапія АСК
може мати перевагу над такою інгібіторами P2Y12рецепторів. Ризик госпіталізацій у пацієнтів із ХСН,
які застосовували статини, нітрати та аміодарон, підвищувався порівняно з тими, яким не призначали цих
медикаментів. До отриманих даних слід ставитися
з обережністю, оскільки асоціативні зв’язки, встановлені у когортному дослідженні, ще не підтверджують
причинно-наслідкових відношень.
Низка доповідей була присвячена патіромеру – новому препарату, який допоможе розкрити потенціал АМР.
Еплеренон та спіронолактон рекомендовані як терапія з доведеною здатністю покращувати прогноз осіб
із ХСН зі зниженою ФВ. Проте для АМР властивий
ефект затримки калію, що може призводити до загрозливої гіперкаліємії, особливо у пацієнтів зі зниженою
функцією нирок. І хоча гіперкаліємія рідко реєструвалася у клінічних дослідженнях еплеренону та спіронолактону, на практиці саме цей потенційно небезпечний побічний ефект обмежує частоту призначень
і дозування АМР. Патіромер діє як терапія «прикриття» – зв’язує надлишок калію, використовуючи кальцій як іонообмінний агент. Наразі в Німеччині триває
багатоцентрове рандомізоване відкрите дослідження
CONTINUE-HF, в якому вивчають гіпотезу, чи здатен
патіромер збільшити частку пацієнтів, яким можна
безпечно продовжувати терапію АМР попри гіперкаліємію, що виникла при першій спробі призначення
еплеренону чи спіронолактону.

Більше світла у «сірій зоні»
За сучасними діагностичними критеріями, зниженою
вважається ФВ <40%, а збережена ФВ ≥50%. ФВ у межах
40-49% раніше відносили до так званої сірої зони. У рекомендаціях ESC 2016 р. такі значення ФВ визначили як «ФВ
середнього діапазону» (mid-range), що можна також трактувати як помірно знижену ФВ. Ймовірно, такі хворі мають первинну легку систолічну дисфункцію та окремі риси
діастолічної дисфункції лівого шлуночка (ЛШ). Експерти
ESC виділили категорію помірно зниженої (середньої) ФВ
для того, щоб на неї звернули увагу науковці. Дослідження
фенотипів, особливостей клінічного перебігу та наслідків терапії пацієнтів із СН, залежно від величини ФВ,
має дуже важливе значення з огляду на відмінності в етіології, супутній патології та, ймовірно, виборі лікування
у хворих зі збереженою та зниженою ФВ. На конгресі цій
проблемі було присвячено багато доповідей і дискусій.
Метою дослід жен ня колективу з Великобританії
та США P. Kanagala et al. було поглиблене вивчення клінічного портрету пацієнтів зі збереженою ФВ порівняно
із СНзнФВ та контрольною групою. Для фенотипування застосовували весь доступний арсенал методів дослідження: ехокардіографію (ЕхоКГ), магнітно-резонансну
томографію серця, тест 6-хвилинної ходьби, плазмові
біомаркери міокардіального фіброзу (як-то галектин 3,
металопротеїнази), ушкодження/стресу кардіоміоцитів
(тропонін, натрійуретичні пептиди), запалення та оксидативного стресу (високочутливий С-реактивний білок, інтерлейкін 6 тощо). За даними ЕхоКГ, середня ФВ
у групах СНзбФВ, СНзнФВ та контрольній становила
28, 56 і 58% відповідно.
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Пацієнти групи СНзбФВ несли значний тягар коморбідних станів: ожиріння та артеріальна гіпертензія
у них траплялися з частотою до 91%, менш поширеними були цукровий діабет (ЦД) (54%) та фібриляція передсердь (ФП). Обидві групи хворих на СН (СНзнФВ
та СНзбФВ) порівняно з контрольною демонстрували
нижчу фізичну витривалість при виконанні тесту 6-хвилинної ходьби: 210, 180 та 380 м відповідно. Середні
показники тиску наповнення ЛШ (відношення E/е’
за даними ЕхоКГ) становили 15, 13 та 9 відповідно.
В осіб із СНзнФВ частіше траплялася систолічна дисфункція правого шлуночка (ФВ ПШ <45%) – 46 проти
19% із СНзбФВ, а також було більше випадків збільшення об’єму лівого передсердя. Патерни ремоделювання
ЛШ відрізнялися між групами СНзбФВ і СНзнФВ.
Відношення маси до об’єму міокарда становило 0,68
(концентричне ремоделювання) та 0,47 (ексцентричне
ремоделювання) відповідно. Порівняно з пацієнтами
зі збереженою ФВ, хворі з СНзнФВ мали достовірно
більші об’єми ЛШ, виразніший локальний і дифузний
фіброз міокарда та ремоделювання ПШ (p<0,05 для всіх
груп). Усі плазмові маркери деформації кардіоміоцитів
ЛШ були достовірно вищими у хворих на СНзнФВ:
BNP 387 проти 136 нг/л; proBNP 2,3 проти 1,6 пг/мл,
NTproANP 7814 проти 6443 пг/мл (p<0,05). Натомість
високочутливий С-реактивний білок виявився дещо вищим у групі СНзбФВ: 43 проти 25 мг/л (p=0,06).
Автори вважають, що СНзбФВ являє собою відмінну від СНзнФВ групу патофізіологічних змін міокарда
з різноманітними потенційними мішенями для терапії. Імовірно, більшу роль у розвитку СНзбФВ відіграє
системне запалення, а при СНзнФВ – деформація
та стрес кардіоміоцитів.
Професор C. Lam із Національного центру серця
(Сингапур) присвятила лекцію проблемі СН із помірно
зниженою (середньою) ФВ. Окремі дослідження з цією
категорією пацієнтів майже не проводилися, раніше їх
включали здебільшого у групи СНзбФВ. Власне категорія СНсерФВ існує в рекомендаціях ESC лише три роки.
Проте деяких висновків вже можна дійти. Встановлено,
що СНсерФВ більшою мірою поділяє характеристики
СНзнФВ, ніж СНзбФВ, та найчастіше для неї характерна ішемічна етіологія. Пацієнти із СНсерФВ мають високу поширеність ІХС та, ймовірно, отримують користь
від тих самих методів терапії, що й особи із СНзнФВ.
Зокрема, за даними субаналізів досліджень CHARM,
TOPCAT, SPIRRIT ефективність продемонстрували ББ,
блокатори рецепторів ангіотензину (БРА) та АМР. Натомість СНзбФВ дійсно становить відмінну категорію,
і засоби терапії СНзнФВ у таких пацієнтів не приносять
очікуваних результатів.
В унісон прозвучала доповідь японських науковців
Y. Yoshikawa et al., які вивчали ефекти іАПФ та БРА (сартанів) у хворих на СН зі збереженою або помірно зниженою ФВ. іАПФ або БРА як альтернатива при непереносимості іАПФ становлять основу медикаментозної терапії
пацієнтів із СНзнФВ, проте дотепер не було переконливих
доказів на користь їхнього застосування в осіб із ФВ >40%.
Мета дослідження – простежити клінічні асоціації лікування нейрогуморальними антагоністами з виживаністю
та повторними госпіталізаціями пацієнтів із СНзнФВ,
СНзбФВ та помірно зниженою (середньою) ФВ. Матеріалом слугували дані Кіотського реєстру застійної серцевої недостатності (KCHF) – багатоцентрового реєстру
госпіталізованих хворих на ХСН у Японії без будь-яких
критеріїв виключення. Всього в аналіз увійшли дані 4056
пацієнтів, з яких 2334 мали СН із ФВ >40%; 1246 суб’єктів
отримували терапію іАПФ або БРА при виписці зі стаціонара, 1088 – не отримували.
Як показав мультифакторний аналіз, відносний ризик (ВР) смерті від будь-яких причин або повторної госпіталізації через погіршення перебігу СН був дещо нижчим у тих хворих, які отримували терапію іАПФ/БРА,
порівняно з тими, які їх не отримували: ВР 0,86 із пограничним рівнем статистичної значущості (р=0,053).
Аналіз у підгрупах за величиною ФВ виявив, що призначення лікарями іАПФ/БРА асоціювалося зі значущим
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покращенням прогнозу в підгрупі осіб із середньою ФВ
(ВР 0,61; 95% довірчий інтервал [ДІ] 0,45-0,82; р=0,001),
тоді як серед хворих зі збереженою ФВ значущого впливу
терапії на частоту первинної кінцевої точки не зазначено
(ВР 0,95; 95% ДI 0,80-1,14; р=0,61).
Автори дійшли висновку, що терапія іАПФ або БРА
дійсно має терапевтичний потенціал і може знижувати
ризик смерті та повторних госпіталізацій у пацієнтів
із ФВ>40%, зокрема середнього діапазону (40-49%).
Проте ці результати ще не дають права на включення відповідних засобів до практичних рекомендацій,
оскільки ретроспективний аналіз не підтверджує причинно-наслідкових зв’язків. Потрібні додаткові проспективні дослідження.

СН та коморбідні стани
Дефіцит вітаміну D – недооцінена проблема
Від авторського колективу з Ірландії S.I. James et al.
було представлено доповідь на тему дефіциту вітаміну D
серед амбулаторних пацієнтів із СН. Особи похилого
віку знаходяться у групі ризику щодо дефіциту вітаміну D, зокрема з обмеженою руховою активністю та інсоляцією, до яких відносяться і хворі на ХСН. Водночас
рутинне визначення вітаміну D у крові не відноситься
до обов’язкового мінімуму обстежень пацієнтів із ХСН
згідно з рекомендаціями ESC. За результатами поглибленого обстеження 343 осіб із ХСН автори встановили,
що лише 31% із них протягом минулого року виконували
аналізи на вітамін D. У жінок виявлено бімодальний
характер зниження його вмісту, що досягав рівня недостатності (<50 мкмоль/л) двічі на рік, взимку та восени,
чого не відбувалося у чоловіків із ХСН. При цьому концентрація кальцію та фосфору лишалася в межах норми
у пацієнтів обох статей.
Автори звертають увагу на те, що рівні вітаміну D рідко
контролюються, навіть у пацієнтів зі зниженою функцією
нирок, яка часто наявна при ХСН і впливає на метаболізм
вітаміну D. Коливання його вмісту в жінок може бути
зумовлене сезонними відмінностями рівня інсоляції. Цікаво, що подібна закономірність не простежується у чоловіків із ХСН, можливо, через те, що вони залишаються
більш рухливими і частіше залучені до фізичної активності на відкритому повітрі. Ці результати обґрунтовують
необхідність рутинного моніторування вітаміну D серед
осіб із ХСН і призначення замісної терапії за потреби.
Покращання прогнозу пацієнтів із СН та ЦД
як наслідок прихильності до рекомендацій
СН і ЦД – два глобальних виклики системам охорони
здоров’я, які часто співіснують в одного пацієнта та посилюють негативний вплив на прогноз одне одного. Незважаючи на численні опубліковані клінічні настанови,
що висвітлюють особливості терапії цієї складної категорії хворих, їхнє виконання в умовах реальної практики
майже не вивчалося, та не розглядалися пов’язані з цим
наслідки. Дослідники з Китаю H.Y. Chang Fong et al. проаналізували дані 345 пацієнтів із коморбідністю СНзнФВ
та ЦД за три послідовних роки. Оцінка призначень показала, що використання інгібіторів натрій-глюкозного
котранспортера 2-го типу (SGLT2) зросло з 10,8% 2016 р.
до 18,8% – 2017 р. та 26,3% – 2018 р.
Слід зазначити, що препарати цього класу, зокрема
дапагліфлозин та канагліфлозин, нещодавно продемонстрували позитивний вплив на частоту госпіталізацій
через СН у пацієнтів із ЦД 2-го типу. На підставі цього
вони були включені в оновлені рекомендації Американської діабетичної асоціації (ADA) як пріоритетні засоби
Імовірність виживання
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Рис. 2. Криві виживаності пацієнтів із ФП та тяжкою СН
у дослід женні CASTLE-AF

фармакотерапії ЦД у поєднанні з метформіном в осіб
із СН або високим серцево-судинним ризиком. Водночас
частота призначень метформіну, інгібіторів дипептидилпептидази 4, похідних сульфонілсечовини, інгібіторів
α-глюкозидази та інсуліну за трирічний період у досліджуваній популяції не змінилася. Цікаво, що метформін
та інгібітори SGLT2 частіше призначали кардіологи, ніж
ендокринологи та інші спеціалісти. Порівняно з тими
пацієнтами, які отримували метформін у комбінації
з інгібіторами SGLT2 чи без них, хворі, які не лікувалися за сучасними стандартами терапії ЦД 2-го типу, мали
вищі показники щорічної частоти несприятливих подій,
зокрема серцево-судинної смертності та позапланових
госпіталізацій через СН (10,1 та 30,7% відповідно, різниця
між групами статистично значуща при p<0,001).
Після внесення поправок на інші чинники, призначення протидіабетичних ліків, рекомендованих експертними
товариствами, асоціювалося з суттєвим покращанням
клінічного прогнозу хворих (ВР 0,39; 95% ДІ 0,25-0,59;
p<0,001). У висновку автори зазначили, що, за досвідом
їхньої клініки, прихильність лікарів до рекомендованої
терапії ЦД у пацієнтів із СНзнФВ залишається субоптимальною і має відмінності між фахівцями. Збільшення
частки призначень рекомендованих препаратів, зокрема метформіну та інгібіторів SGLT2, може покращувати
прогноз пацієнтів.
СН та ФП: контроль ритму або частоти?
ФП і СН – ще одна часта коморбідність із руйнівними наслідками, що підвищує ризик раптової серцевої
смерті та кардіоемболічного інсульту. Роками тривають дебати щодо пріоритету двох стратегій – контролю
ритму та частоти скорочень шлуночків у цій категорії
хворих. Чинні рекомендації ESC із ХСН 2016 р., як і останні настанови з менеджменту ФП, не дають відповіді
на питання вибору з-поміж двох альтернативних шляхів
ведення пацієнтів, оскільки доказів на користь контролю ритму недостатньо.
Румунські дослідники A.D. Copoeru et al. доповіли
результати метааналізу, який може поставити крапку
в цьому питанні. До метааналізу увійшли п’ять рандомізованих контрольованих досліджень, які були опубліковані до грудня 2018 р. Випробування мали широкий
діапазон критеріїв включення пацієнтів із різними ступенями тяжкості СН та типами перебігу ФП (від пароксизмальної до постійної). При порівнянні стратегій
контролю ритму та ЧСС аналіз не виявив статистично
значущих різниць показників смертності від усіх причин (p=0,25), серцево-судинної (p=0,28) та пов’язаної
з інсультами (p=0,94). Але хворих із групи контролю
ритму достовірно частіше госпіталізували (ВР 1,08;
95% ДI 1,01-1,16; p=0,01). Таким чином, контроль ритму
порівняно з таким ЧСС не покращує прогнозу пацієнтів
із ХСН та ФП. Проте обмеженням цього метааналізу
є гетерогенність відібраних досліджень.
Натомість у другому дискусійному питанні менеджменту осіб із ХСН та ФП щодо ефективності й безпеки радіочастотної абляції нові докази додають більше
впевненості. Віце-президент ESC, професор D. Atar
(Університетська клініка Осло, Норвегія) підбив підсумки клінічних досліджень та метааналізів, присвячених цьому питанню. Зокрема, результати випробування CASTLE-AF (2018) уперше продемонстрували
зниження смертності на 47% та частоти госпіталізацій
через погіршення СН на 44% у хворих, яким виконували абляцію порівняно з консервативним веденням
(рис. 2). Покращання клінічного прогнозу відбувалося
на тлі нормалізації об’ємів камер серця та підвищення ФВ ЛШ. Експерти дійшли висновку, що абляція
є ефективним методом відновлення та утримання синусового ритму при ФП і може бути запропонована
симптомним пацієнтам із СН для поліпшення якості
життя та виживаності.
Підготував Сергій Романюк
Більше оригінальних матеріалів конгресу англійською мовою
можна знайти на офіційному сайті ESC escardio.org
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Хронічна серцева недостатність у дорослих:
діагностика та лікування
Хронічна серцева недостатність (ХСН) є значною медико-соціальною
проблемою як у світі загалом, так і в Україні зокрема. Незважаючи на сучасні
досягнення в лікуванні даної патології, її клінічний прогноз залишається
незадовільним. Представляємо вашій увазі настанови Національного інституту
здоров’я і досконалості медичної допомоги (NICE), опубліковані 2018 р.
Даний матеріал допоможе лікареві-практику скласти чіткі алгоритми
обстеження й терапії пацієнтів із ХСН, враховуючи індивідуальну переносимість
тих чи інших лікарських засобів, деякі коморбідні стани.

Діагностика серцевої недостатності
Початковим етапом діагностики серцевої недостатності (СН) є ретельний збір скарг, анамнезу та проведення клінічного обстеження пацієнта
(рис. 1). Необхідно виконати аналіз на N-термінальний фрагмент мозкового натрійуретичного пропептиду В-типу (NT-proBNP) у пацієнтів із підозрою
на СН. Оскільки дуже високі рівні NT-proBNP означають несприятливий прогноз, варто невідкладно направляти осіб із можливою СН та рівнем NT-proBNP
>2000 нг/л (236 пмоль/л) до спеціаліста та для проведення ехокардіографії (ЕхоКГ) протягом максимум
два тижні, в межах 400-2000 нг/л (47-236 пмоль/л) –
шість тижнів.
Потрібно враховувати, що:
• рівень NT-proBNP <400 нг/л (47 пмоль/л) у пацієнта, який раніше не проходив лікування, практично виключає діагноз СН;
• концентрація NT-proBNP у сироватці крові
не дозволяє розрізнити СН зі зниженою та збереженою фракцією викиду лівого шлуночка (ФВ ЛШ);
• вміст NT-proBNP у крові може бути меншим
при ожирінні, у пацієнтів африканського та карибського поход жен ня, а також тих, які попередньо
отримували лікування діуретиками, інгібіторами
ангіотензинперетворювального ферменту (іАПФ),
β-блокаторами (ББ), блокаторами рецепторів ангіотензину ІІ (БРА) або антагоністами мінералокортикоїдних рецепторів (АМР);
• високий рівень NT-proBNP може мати інші причини, окрім СН, серед яких вік від 70 років, гіпертрофія ЛШ, ішемія, тахікардія, перевантаження правого
шлуночка, гіпоксія, зокрема при легеневій емболії,
ниркова дисфункція, сепсис, хронічне обструктивне
захворювання легень, цукровий діабет, цироз печінки.
У пацієнтів із вмістом NT-proBNP <400 нг/л слід
розглянути інші можливі причини симптомів СН.
Для виключення значущої патології клапанів серця, оцінки систолічної та діастолічної функції ЛШ
та виявлення внутрішніх шунтів необхідно виконати трансторакальну ЕхоКГ. Також слід розглянути
можливість застосування інших методів візуалізації
серця – радіонуклідної ангіографії, магнітно-резонансної томографії (МРТ), черезстравохідної ЕхоКГ,
якщо трансторакальна ЕхоКГ не забезпечує якісної
візуалізації. Виконати електрокардіографію (ЕКГ)
та розглянути доцільність інших діагностичних тестів
варто з метою виявлення можливих коморбідних станів та/або альтернативних причин проявів СН.

Лікування СН зі зниженою ФВ
Терапія першої лінії
Потрібно призначати іАПФ та ББ із переліку рекомендованих для пацієнтів із СН. Вирішувати, з якого
препарату розпочинати лікування, варто з урахуванням клінічної ситуації (рис. 2).

Інгібітори АПФ. Не слід призначати іАПФ, якщо
є підозра на гемодинамічно значущу патологію
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клапанів серця, доки вона не буде належним чином
оцінена спеціалістом. Терапію іАПФ необхідно розпочинати з низької дози, підвищувати з інтервалами
(наприклад два тижні), доки не буде досягнуто цільової або максимально переносимої дози. Важливо
контролювати рівень натрію і калію у крові, а також
функцію нирок та артеріальний тиск (АТ) до й через
1-2 тижні після початку прийому іАПФ та надалі після
кожного підвищення дози. Коли буде досягнуто цільової або максимально переносимої дози іАПФ, слід
оцінювати вищезазначені параметри та переглядати
потребу в терапії щомісяця протягом перших трьох
місяців лікування, згодом – принаймні кожні півроку,
а також щоразу, якщо стан пацієнта погіршується.
Альтернативна терапія, якщо пацієнт не переносить
іАПФ. Якщо пацієнт із СН зі зниженою ФВ демонструє непереносимість побічних ефектів блокади
АПФ, слід призначити блокатор рецепторів ангіотензину ІІ (БРА) з переліку рекомендованих для лікування СН. Як і при терапії іАПФ, варто контролювати
рівень натрію і калію у крові, а також функцію нирок,
АТ до та після початку приймання БРА й після кожного підвищення дози. Коли буде досягнуто цільової
або максимально переносимої дози БРА, доцільно
аналізувати вищезазначені параметри та переглядати
потребу в терапії щомісяця протягом перших трьох
місяців лікування, надалі – двічі на рік, а також у разі
погіршення стану пацієнта.
Якщо пацієнт із СН зі зниженою ФВ ЛШ не переносить ані іАПФ, ані БРА, варто порадитися

Бета-адреноблокатори. Не слід відмовлятися від призначення ББ лише через похилий вік пацієнта, наявність
у нього захворювання периферійних судин, еректильної дисфункції, цукрового діабету, інтерстиціального
або хронічного обструктивного захворювання легень.
Застосовуючи дану групу препаратів, доцільно керуватися принципом «стартуй низько, продовжуй повільно». Рекомендовано контролювати частоту серцевих
скорочень, АТ і клінічний стан хворого після кожного
підвищення дози. Стабільних пацієнтів, які вже приймають ББ для лікування коморбідних станів (таких як стенокардія або артеріальна гіпертензія), слід переводити
на ББ, схвалений для терапії СН зі зниженою ФВ ЛШ.
Антагоністи мінералокортикоїдних рецепторів. Пацієнтам із СН зі зниженою ФВ, у яких зберігаються
симптоми, рекомендовано призначити АМР на додачу до іАПФ (або БРА) та ББ. Варто контролювати
рівень натрію/калію у крові, а також функцію нирок
і АТ до та після початку прийому АМР, а надалі – після кожного підвищення дози. Щойно буде досягнуто
цільової або максимально переносимої дози АМР,
слід оцінювати вищезазначені параметри та переглядати потребу в терапії щомісяця впродовж перших
трьох місяців лікування, згодом – принаймні два рази
на рік, а також щоразу, як стан пацієнта погіршується.
Специфічні засоби терапії
Івабрадин. Препарат рекомендований як опція для
лікування пацієнтів із ХСН за наступних умов:
• стабільний стан, систолічна дисфункція, функціональний клас (ФК) за критеріями Нью-Йоркської
асоціації серця (NYHA) II-IV;
• синусовий ритм із ЧСС ≥75 уд./хв;
• стандартна терапія, яка включає ББ, іАПФ та АМР,
або якщо ББ протипоказані чи погано переносяться;
• ФВ ЛШ <35%.

Ретельно зібрати анамнез та провести
клінічне обстеження

Підозра
на ХСН
Записати ЕКГ
Розглянути доцільність
рентгену грудної клітки,
аналізів крові, сечі,
пікфлоуметрії або спірометрії

NT-proBNP
>2000 нг/л
(236 пмоль/л)

зі спеціалістом в області СН та розглянути можливість
призначення гідралазину в комбінації з нітратом.

Направити
ургентно
в термін
до 2 тижнів

Визначити рівень NT-proBNP

NT-proBNP
400-2000 нг/л
(47-236 пмоль/л)

Направити
ургентно
в термін
до 6 тижнів

NT-proBNP
<400 нг/л
(47 пмоль/л)

Клінічний огляд спеціалістом,
включно із трансторакальною ехокардіографією

СН підтверджено

СН не підтверджено

Оцінити тяжкість, встановити етіологію та причини,
які підлягають корекції

Розглянути інші причини симптомів із залученням
спеціаліста у разі сумнівів

Рис. 1. Діагностика ХСН
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Терапію івабрадином можна розпочинати лише
після періоду стабілізації протягом чотирьох тижнів
на оптимальній стандартній терапії іАПФ, ББ та АМР.
Сакубітрил валсартан. Лікарський засіб рекомендований для лікування симптоматичної ХСН зі зниженою ФВ у пацієнтів із:
• ФК за NYHA II-IV;
• ФВ ЛШ ≤35%;
• тих, хто вже приймає стабільні дози іАПФ або БРА.
Гідралазин у комбінації з нітратом. Варто порадитися
зі спеціалістом та розглянути доцільність призначення
гідралазину в комбінації з нітратом (особливо якщо
пацієнт африканського чи карибського походження
та має СН зі зниженою ФВ із ФК за NYHA IIІ-IV).
Дигоксин. Препарат рекомендований при погіршенні перебігу або тяжкій СН зі зниженою ФВ ЛШ
попри терапію першої лінії. Перед призначенням
слід порадитися з фахівцем. Не варто використовувати рутинне моніторування концентрації дигоксину
в плазмі крові. Натомість визначення концентрації
дигоксину в період від 8 до 12 год після прийому останньої дози може бути корисним для підтвердження
дигіталісної інтоксикації або ухиляння пацієнта від
виконання лікарських призначень. Результати аналізу доцільно оцінювати в сукупності з клінічними
даними, оскільки дигоксин буває токсичним навіть
у межах терапевтичних доз.

Лікування СН зі зниженою ФВ у пацієнтів
із хронічною хворобою нирок
Якщо швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ)
становить ≥30 мл/хв/1,72 м², рекомендовано терапію
першої лінії всім пацієнтам із СН зі зниженою ФВ.
Коли ж розрахована ШКФ <45 мл/хв/1,72 м², доцільно
застосовувати менші дози препаратів та/або сповільнювати темпи титрації. При ШКФ <30 мл/ хв/1,72 м²
слід залучити нефролога до прийняття рішень щодо
лікування.
У пацієнтів із СН та зниженою функцією нирок
слід ретельніше контролювати відповідь на підвищення доз іАПФ, ББ, АМР зважаючи на підвищений
ризик розвитку гіперкаліємії.

Таблиця. Показання для імплантованих пристроїв у пацієнтів із СН
залежно від тривалості інтервалу QRS та стану провідної системи серця
Функціональний клас за NYHA
Інтервал QRS

I

II

<120 мс

ICD показаний за наявності високого ризику раптової серцевої смерті

ICD та CRT не показані

120-149 мс без блокади ЛН ПГ

ICD

ICD

ICD

CRT-Р

120-149 мс із блокадою ЛН ПГ

ICD

CRT-D

CRT-Р або CRT-D

CRT-Р

≥150 мс з/без блокади ЛН ПГ

CRT-D

CRT-D

CRT-Р або CRT-D

CRT-Р

із СН, індивідуально підбираючи дозу. В осіб із СН
зі збереженою ФВ потрібно розпочинати діуретичну
терапію з низької або помірної дози петльового діуретика (наприклад, <80 мг/добу фуросеміду). Пацієнти,
які не відповідають на лікування, потребують консультації спеціаліста.
Блокатори кальцієвих каналів
Варто уникати призначення верапамілу, дилтіазему
та дигідропіридинових препаратів короткої дії пацієнтам, які мають СН зі зниженою ФВ ЛШ.
Аміодарон
Рішення про призначення аміодарону з метою лікування порушень серцевого ритму в пацієнтів із СН
слід приймати за участю фахівця-аритмолога. Потребу в аміодароні переглядають кожні шість місяців.
На повторних візитах варто оцінювати профіль побічних ефектів, призначати тести на функцію печінки та щитоподібної залози.
Антикоагулянти
У пацієнтів із СН та фібриляцією передсердь слід розглядати доцільність призначення антикоагулянтів з метою профілактики кардіоемболічного інсульту, керуючись відповідними рекомендаціями з цього виду аритмії.
В осіб із СН та синусовим ритмом варто розглядати доцільність призначення антикоагулянтів у тих
випадках, коли є анамнестичні дані про перенесені
тромбоемболічні події, наявні аневризма ЛШ або внутрішньосерцеві тромби. Призначаючи оральні антикоагулянти, слід враховувати вплив функції нирок та печінки на фармакокінетику цього класу препаратів.
Корекція способу життя
Обмеження солі та рідини. Не слід рутинно рекомендувати пацієнтам із СН обмежити вживання солі

Призначити діуретики для полегшення симптомів
застою та затримки рідини

ХСН
діагностовано
СН
зі збереженою
ФВ*

СН
зі зниженою
ФВ**

Призначити:
• іАПФ та ББ
• АМР, якщо симптоми тривають
Лікувати коморбідні стани, такі як артеріальна
гіпертензія, фібриляція передсердь, ішемічна
хвороба серця та цукровий діабет

Повторний огляд спеціалістом

Кардіо-ресинхронізаційна
терапія
Імплантація кардіовертерадефібрилятора

Запропонувати
персоналізовану програму
серцевої реабілітації на основі
фізичних вправ за умови
стабільного стану

Призначити БРА, якщо пацієнт
не переносить іАПФ

Якщо симптоми тривають попри терапію першої лінії,
залучити спеціаліста та розглянути одну чи більше
з наступних можливостей:

Замінити іАПФ
(або БРА)
на сакубітрил
валсартан, якщо
ФВ <35%

IV

Примітка: ЛН ПГ – ліва ніжка пучка Гіса.

Інше лікування незалежно від типу СН
Діуретики
Діуретики слід рутинно призначати для полегшення симптомів застою та затримки рідини у пацієнтів

III

Додати івабрадин,
якщо ЧСС >75/хв,
за умови, що ритм
синусовий та ФВ
<35%

Призначити гідралазин
та нітрат, якщо пацієнт
не переносить іАПФ та БРА

Додати гідралазин
та нітрат (особливо
якщо пацієнт
африканського
або карибського
походження)

Додати дигоксин
для полегшення
симптомів СН,
за умови, що ритм
синусовий

або рідини. Доцільно уточнити об’єми їхнього споживання і за потреби порадити наступне:
• обмежити вживання рідини пацієнтам із гіперволемічною гіпонатріємією;
• обмежити вживання рідини особам із високим
рівнем споживання солі та/або рідини.
Рекомендовано продовжувати переглядати потребу
в обмеженнях. Пацієнтам із СН слід уникати споживання замінників солі, які містять калій.
Інтервенційні процедури. Не слід рутинно рекомендувати коронарну реваскуляризацію хворим, які мають СН зі зниженою ФВ та ішемічну хворобу серця.
Можливість направлення на трансплантацію серця
варто розглядати у пацієнтів із тяжкими рефрактерними симптомами або рефрактерним кардіогенним шоком. Імплантований кардіовертер-дефібрилятор (ІCD),
пристрій серцевої ресинхронізаційної терапії (CRT)
із функцією дефібрилятора (CRT-D) або водія ритму
(CRT-P) рекомендовані як опції лікування осіб із СН,
які мають дисфункцію ЛШ із ФВ <35% (таблиця).
Під час обговорення доцільності встановлення кардіовертера-дефібрилятора доцільно:
• пояснити пацієнтові ризики, переваги та наслідки встановлення, керуючись принципами спільного
прийняття рішень;
• роз’яснити хворому, що функцію пристрою може
бути деактивовано без впливу на функції ресинхронізації або водія ритму, а згодом – повторно активовано;
• поінформувати про обставини, за яких може знадобитися деактивація;
• обговорити поширені хибні уявлення щодо функції пристрою та наслідків деактивації;
• забезпечити пацієнта (і за вимогою його сім’ю
або опікуна) письмовою інформацією щодо вищезазначених питань.
У пацієнта із СН рекомендовано повторно оцінювати співвідношення користі та потенційних ризиків
активного ICD:
• кожні шість місяців під час планового перегляду
лікування СН;
• кожного разу, як змінюються цілі лікування;
• у межах планування обсягу допомоги при прогнозованій короткій тривалості життя.
Серцева реабілітація. Пацієнтам із СН слід запропонувати персоналізовану програму серцевої реабілітації
на основі фізичних вправ за умови стабільного стану.
Паліативна допомога. Не варто призначати довготривалу кисневу терапію особам із тяжкою СН. Але
доцільно зважати на те, що таку процедуру може бути
призначено із приводу супутніх станів, як-то хронічне
обструктивне захворювання легень. Не рекомендовано використовувати інструменти прогнозування ризику для прийняття рішень про направлення хворих
на СН у заклади паліативної допомоги. Якщо симптоми СН погіршуються попри оптимальну спеціалізовану терапію, необхідно обговорити потребу в паліативній допомозі з мультидисциплінарною командою.
Підготував Сергій Романюк

Рис. 2. Лікування ХСН

Примітки: * СН зі збереженою ФВ зазвичай більше асоціюється з порушенням релаксації ЛШ, аніж із недостатністю його скоротливої функції, і характеризує нормальну
або збережену ФВ ЛШ за наявності доказів діастолічної дисфункції; ** СН зі зниженою ФВ описує СН із ФВ <40%.

Із повним текстом документа можна ознайомитися
на сайті nice.org.uk
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Торасемід проти фуросеміду в пацієнтів із серцевою недостатністю
У матеріалі представлений огляд даних метааналізу рандомізованих контрольованих досліджень (РКД), що був
проведений американськими вченими Shah et al. та опублікований у European Journal of Internal Medicine (2018).
В роботі порівнювали петльові діуретики торасемід і фуросемід у пацієнтів із серцевою недостатністю (СН) в аспекті
впливу на частоту повторної госпіталізації з приводу вказаної патології та серцево-судинних захворювань (ССЗ),
летальних випадків та небажаних подій.
У 2012 р. загальні витрати на СН у США становили 30,7 млрд доларів, до 2030 р. прогнозується їхнє збільшення до 69,7 млрд доларів
(Mozaffarian et al., 2016). Петльові діуретики
є частиною стандартної терапії у симптоматичних пацієнтів із СН, які дозволяють знизити частоту госпіталізацій. Дані невеликих
рандомізованих та обсерваційних досліджень
показали перевагу торасеміду порівняно
з фуросемідом у контексті зниження кількості госпіталізацій із приводу СН. Незважаючи
на це, понад 80% осіб із СН приймають фуросемід, а менш ніж 10% – торасемід (Stroupe
et al., 2000; Murray et al., 2001; Muller et al.,
2003; Mentz et al., 2015, 2016). Спираючись
на дану статистику, дослідники із США провели метааналіз РКД, у яких порівнювали вплив
торасеміду та фуросеміду в пацієнтів із СН.
Після розгляду відповідних робіт автори
включили до метааналізу звіти трьох РКД,
що враховували кількість повторних госпіталізацій із приводу реєстрації СН, ССЗ, а також
частоту летальних випадків (Stroupe et al., 2000;
Murray et al., 2001; Muller et al., 2003).

Результати порівняння
торасеміду та фуросеміду

Всього в аналіз було включено 664 пацієнти (у групах торасеміду та фуросеміду 328 і 336
відповідно). Середній період спостереження
становив 11 місяців, середній вік – 67,2 року,
57% хворих були жіночої статі. Кількість повторних госпіталізацій із приводу СН була значно меншою у групі торасеміду (n=42), ніж у такій фуросеміду (n=98); відносний ризик (ВР)
0,33, довірчий інтервал (ДІ) 0,22-0,50, p<0,0001
(рисунок, панель A). Число повторних госпіталізацій щодо ССЗ також було значно меншим серед пацієнтів, що приймали торасемід

(n=121) порівняно з тими, хто отримував фуросемід (n=196); ВР 0,53, ДІ 0,32-0,87, p=0,01,
(рисунок, панель В). Не було виявлено статистично значущої різниці у кількості летальних випадків між групами торасеміду (n=41)
та фуросеміду (n=51); ВР 0,82, ДІ 0,52-1,28,
p=0,38 (рисунок, панель C).
Крім того, не було встановлено значної різниці у частоті небажаних подій. Кількість пацієнтів, які потребували лікування з використанням торасеміду для запобігання повторної
госпіталізації з приводу СН та ССЗ, склала 6,0
і 4,7 відповідно.

Клінічна та економічна значимість
результатів

Результати метааналізу показали, що торасемід значно знижує показники регоспіталізації
з приводу СН та ССЗ порівняно з фуросемідом.
Невелика кількість пацієнтів, яких необхідно
повторно пролікувати із застосуванням торасеміду для запобігання регоспіталізації щодо
СН та ССЗ, свідчить про значну перевагу торасеміду порівняно з фуросемідом. На підставі показника ВР, що дорівнював 0,33, можна
стверджувати, що кількість повторних госпіталізацій із приводу СН скоротиться на 67%
при використанні торасеміду протягом >1 року
порівняно з фуросемідом.
Згідно з даними літератури, показник повторної госпіталізації стосовно СН становив 6,6
на 1 тис. осіб протягом року віком від 55 років (Benjamin et al., 2018). Населення США
у віці після 55 років 2014 р. склало 84 млн
(Age and Sex Composition in the United States,
2014). Таким чином, у 2014 р. було приблизно
0,55 млн повторних госпіталізацій із приводу
СН (6,6×84000). Оскільки понад 80% пацієнтів приймають фуросемід, близько 0,44 млн

вищий рівень креатиніну і натрійуретичного
пептиду в сироватці крові.
Скоригований аналіз даних пацієнтів дослідження PROTECT не показав відмінностей
у 30-денних результатах між групами торасеміду
й фуросеміду, але підтвердив вищу 150-денну
летальність серед суб’єктів, що приймали торасемід. Проте слід зазначити, що хворі у групі
торасеміду мали значно гірші вихідні показники. Тобто перед початком спостереження у даної когорти учасників було відзначено більшу
кількість внутрішньолікарняних декомпенсацій СН, вищий рівень креатиніну, а також
більшу частоту госпіталізацій із приводу СН
у попередньому році (Mentz et al., 2015).
Автори також порівнювали результати
нерандомізованого дослід жен ня за участю
4580 пацієнтів із СН з Університетської лікарні Дюка (США), яким призначали торасемід або фуросемід при виписці з лікарні.
Незважаючи на те що у хворих, які отримували торасемід, мала місце більша кількість
супутніх захворювань, 30-денна госпіталізація та смертність, а також 5-річна летальність
були подібними у групах торасеміду та фуросеміду (Mentz et al., 2015).
Застосування інгібіторів ангіотензинперетворювального ферменту (іАПФ), блокаторів
рецепторів ангіотензину (БРА) та β-блокаторів було низьким у трьох дослід жен нях,
включених у метааналіз. На сьогодні відсутні
рандомізовані дослід жен ня, у котрих іАПФ,
БРА та β-блокатори були б частиною стандартної терапії СН, тому невідомо, чи має торасемід переваги над фуросемідом за умови
комплексного лікування СН. Однак, враховуючи суттєві відмінності у фармакокінетиці та механізмі дії, автори дійшли висновку,
що торасемід є ефективнішим порівняно
з фуросемідом.
Середній період спостереження становив
11 місяців. Якби дослідження було тривалішим, можливо, у групі торсеміду спостерігалося б наступне скорочення кількості повторних
госпіталізацій із приводу СН та ССЗ.

пацієнтів були повторно госпіталізовані
щодо СН. Якби усі ці хворі проходили терапію
із призначенням торасеміду, відбулося б зниження даного параметра на 67%. В абсолютних
цифрах – це зменшення на 0,3 млн випадків
госпіталізації стосовно СН за термін 12 місяців (0,67×0,44). Середньорічна вартість регоспіталізації з приводу СН становить приблизно
13500 доларів США (Hines et al., 2014). Таким
чином, за допомогою застосування торасеміду замість фуросеміду було б заощаджено біля
4 млрд доларів на рік (13500×0,3 млн).
Переваги торасеміду над фуросемідом можна
пояснити важливими відмінностями у фармакокінетиці та механізмі дії двох препаратів:
1. Біодоступність торасеміду складає від
80 до 100%. На показник не впливає споживання
їжі або набряк слизової кишечнику, тоді як біодоступність фуросеміду варіює від 10 до 90%,
що якраз зумовлено впливом зазначених факторів (Buggey et al., 2015; Murray e al., 2001).
2. Торасемід знижує вироблення й секрецію
альдостерону та, блокуючи рецептори, знижує
чутливість до нього міокарда (Buggey et al., 2015).
3. Торасемід знижує експресію активної лізилоксидази у міокарді, зменшуючи тим самим
перехресні зв’язки між волокнами колагену
(González et al., 2018). Таким чином, торасемід
знижує прогресування міокардіального фіброзу.
Фуросемід не має подібного впливу на ремоделювання міокарда.
4. У хворих на СН зі збереженою або зниженою фракцією викиду торасемід додатково
до стандартної терапії СН був асоційований
зі зниженням експресії активної лізилоксидази
у міокарді, ступенем поперечного зшивання колагену, нормалізацією стійкості лівого шлуночка
і поліпшенням функції у 80% випадків [12].
Панель А. Кількість повторних госпіталізацій щодо СН

Торасемід
Фуросемід
Тягар
к-ть
к-ть
загалом
Загалом
подій
подій
Muller et al., 2003
2
122
3
115
4%
Murray et al., 2001 23
113
61
121
61,1%
Stroupe et al., 2000 17
93
34
100
34,9%
Дослідження
або підгрупа

Загалом (95% ДІ)
Кількість подій
загалом

328

336

42

92

100%

Гетерогенність хі2=1,96; df=2 (p=0,37); І=0%
Оцінка загального ефекту: Z=5,12 (p<0,00001)

ВР
Оцінка за методом Мантеля – Хензеля (95% ДІ)
0,62 (0,10-3,79)
0,25 (0,14-0,45)
0,43 (0,22-0,85)
0,43 (0,22-0,50)

0,01
0,1
1
10
100
переваги торасеміду переваги фуросеміду

Панель В. Кількість повторних госпіталізацій щодо ССЗ
Торасемід
к-ть
загалом
подій
Muller et al., 2003 8
122
Murray et al., 2001 78
113
Stroupe et al., 2000 35
93

Фуросемід
к-ть
загалом
подій
8
115
130
121
58
100

18,1%
81,9%
34,9%

0,94 (0,34-2,59)
незначимо
0,44 (0,25-0,78)

Загалом (95% ДІ) 328
Кількість подій
121
загалом

336

100%

0,53 (0,32-0,87)

Дослідження
або підгрупа

Тягар

ВР
Оцінка за методом Мантеля – Хензеля (95% ДІ)

196

Гетерогенність хі2=1,65; df=1 (p=0,20); І=39%
Оцінка загального ефекту: Z=2,51 (p<0,01)

0,01
0,1
1
10
100
переваги торасеміду переваги фуросеміду

Панель С. Летальні випадки

Торасемід
Фуросемід
к-ть
к-ть
загалом
загалом
подій
подій
Muller et al., 2003 8
122
6
115
Murray et al., 2001 18
113
25
121
Stroupe et al., 2000 15
93
20
100
Загалом (95% ДІ) 328
336
Кількість подій
41
51
загалом
Гетерогенність хі2=0,78; df=2 (p=0,68); І=0%
Оцінка загального ефекту: Z=0,88 (p<0,38)
Дослідження
або підгрупа

Тягар
13,7%
48,1%
38,3%
100%

ВР
Оцінка за методом Мантеля – Хензеля (95% ДІ)
1,27 (0,43-3,79)
0,73 (0,37-1,42)
0,77 (0,37-1,61)
0,82 (0,52-1,28)
0,01
0,1
1
10
100
переваги торасеміду переваги фуросеміду

Рисунок. Панелі результатів РКД

У трьох великих нерандомізованих дослідженнях оцінювали дані пацієнтів із СН, які
отримували терапію торасемідом і фуросемідом (Mentz et al., 2015, 2016). У випробуваннях
ASCEND-HF (n=4177) та PROTECT (n=1004)
аналізували співвідношення між вибором діуретика при виписці та 30-денною летальністю,
або госпіталізацією із приводу СН та 150-денною (PROTECT) чи 180-денною летальністю
(ASCEND-HF). В учасників випробування
ASCEND-HF, що приймали торасемід порівняно із групою фуросеміду, було зафіксовано
дещо меншу кількість вказаних вище кінцевих точок (статистично незначущі результати),
незважаючи на базову нижчу фракцію викиду,

30

Насамкінець варто зазначити, що торасемід
значно знижує показник повторних госпіталізацій стосовно СН та ССЗ порівняно з фуросемідом,
без значущих відмінностей у кількості летальних
випадків. Хоча існує потреба у проведенні масштабних РКД, сучасні дані свідчать про певні клінічні переваги торасеміду в осіб із СН порівняно
з фуросемідом щодо зниження частоти госпіталізацій із приводу СН та витрат на охорону здоров’я
без значного збільшення числа небажаних подій.
Таким чином, при виборі петльового діуретика
у симптомних пацієнтів із СН слід віддавати перевагу торасеміду.
Підготувала Маргарита Марчук
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Алкогольна кардіоміопатія:
сучасний стан проблеми
Зловживання алкоголем – серйозна соціально-економічна й медична проблема, оскільки алкоголь є однією з токсичних
речовин, що широко споживається у всьому світі [53, 132]. Надмірне його вживання відповідальне за 88 тис. смертей
у США щорічно, зокрема, за 1 із 10 летальних випадків серед дорослих працездатного віку (20-64 роки) [132].
Зловживання алкоголем є причиною/фактором ризику більш ніж 200 захворювань чи уражень, серед яких алкогольна
залежність, цироз печінки, рак, травма тощо [141]. Варто зауважити, що значна частина летальних подій, асоційованих
з алкоголем, виникає внаслідок алкогольної кардіоміопатії (АКМП) [11]. Тривале надмірне споживання алкоголю
може призводити до розвитку вторинної дилатаційної кардіоміопатії (ДКМП) – АКМП, через його токсичний вплив
на серце [54, 89]. З огляду на те, що АКМП складає приблизно 3,8% усіх зареєстрованих випадків кардіоміопатій
та 21-36% – неішемічної ДКМП, це захворювання є основним фактором розвитку серцевої недостатності (СН) [108].

За наявними даними, АКМП являє
собою причину раптової серцевої смерті
в 19% випадків серед неішемічних причин
у Північній Фін ляндії [57]. Як видно
з результатів дослідження, провідними
причинами смерті й скорочення життя населення через вживання алкоголю
у 2015 р. в Україні були: АКМП (34,7%),
алкогольна хвороба печінки (17,9%),
розлади психіки та поведінки внаслідок
приймання алкоголю (7,4%), дегенерація
нервової системи (6,8%) [1]. Необхідно
відмітити, що на кожний випадок смерті
від алкогольної хвороби печінки припадає два від АКМП. Це свідчить про те,
що серед усіх органів насамперед найчастіше страждає міокард.
Медико-соціальне значення шкідливого вживання алкоголю та тягар його
впливу на громадське здоров’я полягають у скороченні тривалості життя. Серед померлих від патологій алкогольного ґенезу вона не перевищує 50-52 роки,
що на 20 років менше від загальної
тривалості життя [1]. Тому рання діагностика АКМП є важливою для запобігання розвитку і прогресування СН
та інших ускладнень цього захворювання,
що, безумовно, покращить прогноз [90].
Метою цього огляду літератури є викладення особливостей АКМП, зокрема
епідеміології, патофізіології, клінічних
проявів, діагностики, лікування та прогнозу з метою поліпшення ведення таких пацієнтів. Краще розуміння АКМП
є важливим для лікарів сімейної практики, кардіологів та інших спеціальностей
для оптимальної терапії осіб з АКМП.

Споживання алкоголю
та вплив на організм людини
Надмірним вважається вживання алкоголю, що включає випивання (≥4 дози
для жінок і ≥5 доз для чоловіків протягом
близько двох годин, за один раз), тяжке пиття (≥8 доз на тиждень або ≥4 дози
на день для жінок і ≥15 доз на тиждень або
≥5 доз на день для чоловіків) чи будь-яке
приймання алкоголю вагітними або особами менше за 21 рік (табл. 1) [132].
У США помірним вважається вживання ≤1 дози алкоголю на день для жінок
і ≤2 доз на день для чоловіків. Одна стандартна доза спиртного напою містить 14 г
алкоголю (0,6 рідких унцій, 30 мл), що відповідає 360 мл пива (5% спирту), 150 мл
вина (12% спирту) або 45 мл міцного алкогольного напою (40% спирту) [132].
Короткострокові ризики для здоров’я
надмірного вживання алкоголю (найчастіше є результатом випивання) включають: травми (автокатастрофи, падіння,
утоплення та опіки), насильство, зокрема вбивство, самогубство, сексуальне
насильство та насильство з боку інтимних партнерів, aлкогольне отруєння,
ризикову сексуальну поведінку, зокрема незахищений секс або секс із кількома партнерами [5, 63, 141]. Це може
призвести до незапланованої вагітності

або захворювань, що передаються статевим шляхом, з-поміж яких ВІЛ-інфекції [98], викиднів і мертвонародження
або спектра алкогольних розладів у плода
(FASD) серед вагітних жінок [13, 98, 141].
Довгострокові ризики для здоров’я надмірного вживання алкоголю. Із часом воно
може призвести до розвитку хронічних захворювань та інших патологій, що включають: підвищення артеріального тиску,
хвороби серця, інсульт, захворювання печінки та розлади травлення, рак молочної
залози, рота, горла, стравоходу, печінки
і товстої кишки, труднощі з навчанням
та порушення пам’яті, зокрема деменцію,
психічні розлади, з-поміж яких депресія
і тривожність, соціальні проблеми, зокрема зниження продуктивності праці, сімейні проблеми та безробіття, алкогольна
залежність [31, 59, 86, 119, 141].

Вплив алкоголю
на серцево-судинну систему
Дискусія щодо користі та шкідливого
впливу алкоголю на серцево-судинну
систему (ССС) все ще продовжується [68, 138]. Помірне вживання алкоголю
(≥1-2 дози на день для чоловіків та 1 доза
на день для жінок) асоційоване зі зниженням ризику смерті; з іншого боку,
більше споживання алкоголю пов’язане
з підвищенням серцево-судинного ризику і виникненням артеріальної гіпертензії, атеросклерозу та АКМП [102].
За даними Rodriguez et al. показано,
що тривале зловживання алкоголем призводить до зниження скоротливості міокарда, розвитку АКМП і СН зі зниженою
фракцією викиду (ФВ) лівого шлуночка
(ЛШ) за несприятливого прогнозу із виживанням <25% протягом понад трьох
років [121]. На відміну від цього, низьке
споживання алкоголю пов’язане зі зменшенням ймовірності виникнення захворювань ССС [121].
Добре відомо, що одноразовий прийом великої кількості алкоголю, а також
хронічне зловживання чинять токсичний
вплив на всі органи й системи [9], особливо на центральну нервову систему,
печінку, серце, систему гемопоезу тощо
[10, 42, 67, 125]. Зокрема, тяжке, надмірне
зловживання алкоголем є причиною розвитку АКМП, артеріальної гіпертензії,
порушень серцевого ритму, зокрема фібриляції (ФП) та тріпотіння передсердь,
цирозу печінки, панкреатиту, інсульту
й може призводити до раптової смерті [24,
34, 47, 57, 93, 113, 125].

Слід відмітити, що помірне вживання алкоголю є причиною «французького
парадоксу», а саме незначної частки захворюваності на ішемічну хворобу серця (ІХС) у регіонах, в яких населення вживає червоне вино [107]. Є повідомлення,
що низький та помірний рівень споживання алкоголю асоційований зі зниженням серцево-судинного ризику, передусім
розвитку ІХС та ішемічного інсульту, СН
[6, 20, 68, 93, 112, 122]. Проте з наступним збільшенням споживання алкоголю
його шкідливий вплив переважає користь,
що призводить до J-подібної кривої між
вживанням алкоголю і виживаністю [131].
Так, в осіб середнього та похилого віку
смерть від усіх причин і серцево-судинна летальність були нижчими за помірного вживання алкоголю, яка зростала
при прийомі >2 доз на день [131]. Слід
зазначити, що навіть помірні дози алкоголю унеможливлюють процес ішемічного прекондиціонування (форма ендогенного захисту міокарда від ішемічного
пошкодження) [99]. До ІХС, зокрема ІМ,
атеросклерозу, пацієнти з АКМП не доживають приблизно 25 років. Тому для
підтвердження захисної ролі алкогольних
напоїв (серед яких червоне вино) відносно
ССС немає вагомих доказів.
Необхідно підкреслити, що не варто
вживати алкоголь з урахуванням можливого позитивного ефекту на розвиток захворювань ССС, оскільки ризик прогресування алкогольної залежності невідомий,
а «корисної» дози не існує [1, 132, 141].
За даними метааналізу Mostofsky et al.,
приймання навіть помірної кількості алкоголю пов’язане з негайним підвищенням серцево-судинного ризику, який
знижується через 24 години, зменшенням ймовірності розвитку інфаркту міокарда та геморагічного інсульту на 30%
(при споживанні приблизно 2-4 доз)
та ішемічного – на 19% протягом тижня (близько 6 доз). Споживання значних
доз алкоголю асоційоване з вищим серцево-судинним ризиком вже наступного
дня (приблизно 6-9 доз, відносний ризик
[ВР] 1,3-2,3) і впродовж тижня (близько
19-30 доз, ВР 2,25-6,2) [92].
Одноразовий прийом значної кількості
алкоголю може призводити до запалення/ушкодження міокарда з підвищенням рівня тропоніну в сироватці крові,
розвитку передсердних тахіаритмій,
таких як ФП і рідко – фібриляція шлуночків [137, 139]. Ці хворі здебільшого
молодого віку, без захворювань ССС,

Табл. 1. Рівень вживання алкоголю
(1 стандартна доза, drinks = 12-15 г етанолу) [132]
Чоловіки
Низький рівень споживання
Помірний рівень споживання
Високий рівень споживання/
випивання
Випивання

Жінки

<2 доз на день
3-4 дози на день

<1 дози на день
2-3 дози на день

>5 доз на день

>4 доз на день

>5 доз епізодично

>4 доз епізодично

Г.В. Мостбауер

в яких симптоми розвиваються у вихідні дні або після відпустки, що називають
ще «синдромом святкового серця» [22].
Ризик розвитку дисфункції ЛШ і АКМП
пов’язаний як із середньодобовим споживанням алкоголю, так і з загальною його
тривалістю [77, 78]. Однак слід зазначити,
що алкогольне ураження серця може виникнути за переважно помірного вживання
алкоголю і не проявлятися при його тяжких хронічних формах, що, ймовірно, залежить від генетично детермінованого запасу
ензимів [3]. Цю гіпотезу підтверджують результати роботи, за якими алкоголь може
викликати безсимптомну дисфункцію
серця навіть при потраплянні в організм
здорових осіб у малій кількості [115].
Точна частка і тривалість вживання
алкоголю, що асоційовані з розвитком
АКМП, залишаються до кінця не з’ясованими. За даними більшості літератури, токсична дія алкоголю є дозозалежною [141]. Так, відомо, що ризик АКМП
корелює з кількістю спожитого етилового спирту і тривалістю його регулярного
споживання, однак єдиної мінімальної
дози, за якої може розвиватися це захворювання, і встановленого терміну
прийому немає [108]. Хронічне вживання алкоголю (зловживання) визначається як добове приймання понад 80 г
впродовж не менш ніж п’яти років [62].
На основі проспективних досліджень вважається, що вживання алкоголю більш
ніж 90-120 г/день (приблизно 7-15 стандартних доз на добу) протягом 5-15 років
асоційоване зі зміною структури і функції серця [34], зниженням скоротливості
кардіоміоцитів, дилатації шлуночків, фіброзу і, насамкінець, виникненням СН
внаслідок неішемічної ДКМП – АКМП
[4, 46, 53, 77, 78, 93, 108]. Більшість пацієнтів, у яких розвивається АКМП, споживають понад 80-90 г етанолу на день
більш ніж п’ять років (за деякими даними – в середньому 15 років) [34, 77, 78,
84]. Це відповідає приблизно одному літру вина, восьми дозам пива або половині
пінти міцного напою щодня.
Необхідно відзначити, що ризик базується на абсолютній кількості етанолу [115].
Крім того, розвиток патології, асоційованої з прийомом алкоголю, залежить
від індивідуальної чутливості та захисних або несприятливих ефектів, зокрема
генетичних факторів чи способу життя [108]. При АКМП, особливо на ранній
стадії, можливе відновлення функцій серця
за умови відмови від алкоголю або зменшення його вживання [34, 35, 46, 49].
За даними дослідження Lazarevic et al.,
дилатація ЛШ розвивалася через 5-9 років
у тих, хто споживав >90 г алкоголю на день
протягом ≥4 днів на тиждень. Дилатація
і порушення процесів розслаблення ЛШ
були виявлені при хронічному тяжкому
вживанні алкоголю у безсимптомних пацієнтів. За допомогою множинної регресії
Продовження на наступній стор.
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визначено тривалість пияцтва як найважливішої змінної, що впливає на показники діастолічної дисфункції ЛШ, такі
як швидкість піку пізнього діастолічного
наповнення в систолу передсердь (хвиля А), час сповільнення раннього діастолічного наповнення [77].

Епідеміологія
Хоча в декількох дослідженнях автори намагалися оцінити точну поширеність АКМП, результати не є остаточними [37, 118]. За даними Kasper et al.,
частота АКМП серед пацієнтів із ДКМП
становила 3,4% випадків.
Однак слід відмітити, що діагноз АКМП
встановлювали на основі порогу споживання алкоголю 200 г/добу протягом
шести місяців [64]. Цей висновок не узгоджується з декількома дослідженнями,
проведеними у Європі, в яких приймали
за поріг споживання алкоголю 80 г на день
упродовж принаймні п’яти років [34, 46,
55, 114]. За отриманими результатами, поширеність АКМП становила 23-47% серед
осіб із ДКМП (табл. 2) [34, 46, 55, 84, 114].
Згідно з даними дослідження за участю безсимптомних хворих – 50 жінок
і 100 чоловіків, що зловживали алкоголем, приблизно у третини з них спостерігали дисфункцію ЛШ [133]. Окрім
того, виявлено кореляцію між дисфункцією ЛШ і цирозом печінки. Так, останній був діагностований у 43% пацієнтів
з АКМП і в 6% осіб, що зловживали
алкоголем, без АКМП. Також 50% хворих на цироз печінки, що зловживали
алкоголем, мали ознаки і симптоми
ДКМП. Слід відмітити, що функція
серця була незміненою у контрольній
групі суб’єктів із неалкогольним цирозом печінки [32].
Є повідомлення, що поширеність
АКМП однакова у чоловіків і жінок
без істотних відмінностей у віці [39, 46,
84, 120]. Вищі рівень споживання алкоголю і частота алкогольних проблем у хворих чоловіків компенсуються більшою
сприйнятливістю жінок до алкогольного пошкодження органів і систем. Тобто
концентрація алкоголю у крові досягає
вищої межі в жінок через нижчий загальний вміст води в організмі та зменшення
числа й активності ферментів, що метаболізують алкоголь [8]. Окрім того,
у жінок відзначали значно нижчу добову
дозу етанолу (p=0,002), менші тривалість
зловживання (p=0,017) і загальну дозу
споживання етанолу (р=0,001), нижчий
функціональний клас (ФК) СН за класифікацією Нью-Йоркської асоціації
кардіологів (NYHA) порівняно з чоловіками. При проведенні багатофакторного
аналізу систолічна дисфункція ЛШ була
асоційована із загальною дозою споживання етанолу (р<0,04), але не зі статтю [39]. Ці дані підтверджують результати
роботи Ren et al., за якими ймовірність
розвитку АКМП корелює із загальною
дозою етанолу, яку вживають протягом
життя незалежно від статі [120]. Проте
жінки приймають меншу загальну дозу
етанолу (з урахуванням нижчого індексу
маси тіла) порівняно з чоловіками.
Необхідно відзначити, що є також
повідомлення щодо гендерних відмінностей поширеності АКМП [11]. Жінки
чутливіші до кардіотоксичного впливу алкоголю, ніж чоловіки; аналогічну
схильність виявлено для алкогольної
хвороби печінки та алкогольної міопатії
[48, 120]. Серед запропонованих механізмів гендерної різниці щодо чутливості
до алкоголю – надлишкове накопичення
метаболітів етанолу та суттєвіша частка жирових відкладень у жінок і, як було зазначено вище, більша кількість
води в організмі чоловіків [30, 115].
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Табл. 2. Поширеність АКМП серед пацієнтів із ДКМП
Haissaguerre,
et al. [55]
47%

Kasper
et al. [64]
3,4%

Prazak
et al. [114]
31%

Окрім того, активність алкогольдегідрогенази (АДГ) у жінок удвічі менша, ніж у чоловіків [2]. Не до кінця зрозумілий вплив
естрогенів у жінок на розвиток АКМП.
Тому необхідні наступні дослід жен ня
для кращого розуміння статевих відмінностей і потенційних ефектів естрогенів
при зловживанні алкоголем [110].
До того ж генетична варіація деяких білків міокарда (наприклад, ангіотензину II)
або ферментів, пов’язаних із метаболізмом етанолу (як-то АДГ і альдегіддегідрогеназа), може впливати на індивідуальну
сприйнятливість до індукованої етанолом
токсичності міокарда [110]. Ці фактори
частково пояснюють, чому в жінок АКМП
розвивається швидше і при меншому споживанні алкоголю на добу (приблизно
40% дози) порівняно з чоловіками [130].
Проте потрібно провести додаткові дослідження, щоб зрозуміти варіабельність
індивідуальної схильності до індукованого
алкоголем пошкодження [89].
Piano et al. вивчали вплив тривалого
споживання алкоголю протягом восьми місяців. У всіх досліджуваних групах
щурів були виявлені зміни при проведенні ехокардіографії (ЕхоКГ), однак
суттєвіші відмінності, викликані етанолом, – у самців порівняно з самками.
Крім того, у щурів-самців спостерігали
значне зниження показників скоротливості ЛШ [109]. Це підтверджують дані
Fogle et al., за якими у щурів-самців після 18 тижнів споживання алкоголю було
виявлене зменшення маси ЛШ, ударного
об’єму, серцевого викиду і кінцево-діастолічного розміру ЛШ порівняно з контрольною групою. Можливо, такі результати пов’язані зі зниженням вмісту білка
внаслідок зменшення його синтезу [43].

Докази зв’язку тривалого вживання
алкоголю і розвитку АКМП
Мета низки експериментальних та епідеміологічних досліджень полягала у вивченні епідеміологічних характеристик
АКМП з акцентом на причини, клінічні
прояви, поширеність, а також можливі
механізми контролю. Прямий причиннонаслідковий зв’язок між хронічним зловживанням алкоголю і виникненням
АКМП залишається спірною темою у кардіології [20, 53, 81, 110]. Одні дослідники
вважають, що алкоголь може викликати AКМП [110], інші – що він виступає
у ролі тригера розвитку AКМП [93]. Однак
дані, які демонструють кореляцію хронічного вживання алкоголю з виникненням
АКМП, відзначені у великій кількості

McKenna
et al. [84]
40%

Fauchier
et al. [34]
37%

епідеміологічних, експериментальних,
гістологічних, ехокардіографічних та інших випробувань [11, 39, 53, 84]. Огляд
літератури показав, що тривалий щоденний прийом ≥3 доз алкоголю є фактором
ризику розвитку АКМП [94].
McKenna et al. показали, що частота
надмірного зловживання алкоголем серед
100 хворих на ДКМП становила 40% порівняно із 23% групи контролю, що включала 211 здорових суб’єктів [84]. Однак
основним обмеженням дослідження було
прийняття порогу споживання алкоголю
30-40 г на день, що нижче за встановлений
(понад 80 г/добу). Fernandez Solà et al. продемонстрували вищу поширеність ДКМП
серед осіб, що зловживали алкоголем,
ніж тих, що його не приймали [39].
У дослідженнях, спрямованих на виявлення механізму індукованого алкоголем
пошкодження кардіоміоцитів, також доведено зв’язок між надмірним вживанням
алкоголю та АКМП. Патофізіологічні
механізми розвитку АКМП багатофакторні та асоційовані як з етанолом, так
і з ацетальдегідом, який є його основним
метаболітом [53]. Незважаючи на численні наукові випробування, послідовність
змін, що характеризують пошкодження
міокарда внаслідок надмірного споживання алкоголю, залишається досить суперечливим аспектом. Деякі дослідники
повідомляють, що розвиток гіпертрофії
ЛШ є початковим проявом індукованого
алкоголем пошкодження міокарда, тоді
як за даними іншої роботи загибель кардіоміоцитів характеризує основні зміни
через пошкодження міокарда, індукованого алкоголем [53].
ЕхоКГ-дослідження, в яких аналізували вплив надмірного споживання алкоголю на структуру та функцію міокарда,
також свідчать про зв’язок між хронічним
зловживанням алкоголю та АКМП [53].
Показано, що навіть низькі концентрації етанолу в крові погіршують функцію
ЛШ [21]. Це підтверджують результати
роботи Guzzo Merello et al., які встановили пригнічувальну дію алкоголю на скоротливість ЛШ [53]. У пацієнтів, що споживали понад 80 г алкоголю протягом
п’яти років, виявлено гіпертрофію ЛШ,
помірне збільшення кінцевосистолічного
та кінцеводіастолічного об’ємів ЛШ [77].
Гістопатологічні дослідження також вказують на кореляцію між надмірним вживанням алкоголю та АКМП [53, 81, 115].
Однак структурні зміни при АКМП не є
специфічними і не дозволяють відрізнити
ідіопатичну ДКМП і АКМП [53].

Алкоголь

Вживання алкоголю
>12-13 г/добу >5 років
Оксидативний стрес

Gavazzi
et al. [46]
23%

Чоловіки
та жінки
Активація нейрогуморальних систем

• Апоптоз
• ↓ синтезу та/або прискорення деградації білків
• Дисфункція кардіоміоцитів
• Порушення метаболізму та транспорту жирних кислот
• Зменшення кількості та зниження скоротливості кардіоміоцитів
• Гіпертрофія, дилатація ЛШ, стоншення стінок серця, систолічна
та діастолічна дисфункція
Продовження вживання
алкоголю
• Прогресуюча дилатація та стоншення стінок ЛШ
• Ознаки та симптоми СН

Рис. 1. Схема патофізіології АКМП

Примітка: Змінні в рожевих колах являють собою потенційно асоційовані фактори [110].

Харчові
фактори

Расова/
етнічна
приналежність

Генетичні
особливості

Взаємозв’язок тяжкого ураження міокарда і зловживання алкоголем вивчали
упродовж тривалого часу [81, 89]. Алкогольні напої вживали люди з різних суспільних груп протягом століть і культур.
Поняття «алкоголь» набагато молодше,
ніж напої, що його містять. Наприклад, розпилену сурму використовували
єгипетські жінки як тіні для повік і називали al-Kol. У ХVI ст. Paracelsus застосовував термін «алкоголь» [82]. У середньовічні часи алкоголь використовували
при стенокардії та СН. Так, H. von Bingen
(1098-1179), чорниця, авторка містичних
книг, рекомендувала вино як універсальний засіб для серця [105]. Протягом
століть вивчали «добрі» й «погані» властивості алкоголю. Ще 1855 р. P. Wood
розглядав його як причину СН. У 1861 р.
Friedrich повідомив про гіпертрофію міокарда, що пов’язана зі зловживанням
алкоголю [81]. Термін «винне серце»
(wine heart) описаний 1877 р. німецьким
патологоанатомом університету Тюбінгена W. Münzinger [96]. Цей патологічний стан сьогодні називають «алкогольною кардіоміопатією» з гістологічними
особливостями, такими як дилатація,
міофібрилярний некроз і фіброз з ультраструктурними змінами (зменшення міофібрил, зміна форми і збільшення мітохондрій) [45]. У 1884 р. O. von Bollinger описав
«мюнхенське пивне серце» з фіброзом,
гіпертрофією і жировою дегенерацією
кардіоміоцитів при автопсії осіб, які вживали у середньому 432 л пива на рік [136].
У 1887 р. Maguire повідомив про двох хворих із тяжким зловживанням алкоголю
і запідозрив, що зміни з боку серця пов’язані з його токсичним впливом [81].
У 1890 р. Strümpel припустив той
факт, що зловживання алкоголем є причиною дилатації серця і гіпертрофії [81].
У 1892 р. це підтвердив W. Oslerу в підручнику «Принципи і практика медицини» (Principles and Practices of Medicine).
У 1893 р. G. Steell (відомий як вчений,
що описав шум Грехема Стілла за недостатності клапана легеневої артерії внаслідок легеневої гіпертензії або мітрального стенозу) повідомив про 25 випадків,
у яких він визнав зловживання алкоголем
однією з причин виникнення міокардіальної недостатності [126]. J. MacKenzie
у своєму виданні «Дослідження серцевого
ритму» (The Study of the Pulse) 1906 р. описав випадки виникнення СН внаслідок
надмірного вживання алкоголю і вперше
використав термін «алкогольна хвороба
серця» [79]. У 1972 р. вперше в оглядовій
статті W. Bridgen застосував термін «алкогольна кардіоміопатія» [18]. У 1989 р. у доповіді A. Urbano Marquez et al. показаний
чіткий взаємозв’язок споживання алкоголю зі структурними і функціональними змінами міокарда та скелетних м’язів
у осіб зі зловживанням [133].

Патогенез
Патогенез АКМП (рис. 1) до кінця
не з’ясований, патофізіологічні механізми
АКМП все ще вивчаються [89]. Як зазначено вище, точна тривалість споживання
та сумарна доза алкоголю, що призводять
до появи АКМП у людини, є різними. Послідовність розвитку АКМП залишається
неповністю зрозумілою, однак дані екпериментальних досліджень на тваринних
моделях і клінічні спостереження свідчать,
що оксидантний стрес, можливо, є раннім
та ініціювальним процесом [110]. Необхідно підкреслити, що етанол є джерелом
хімічно дуже активного та функціонально важливого метаболіту – ацетальдегіду,
який відіграє ключову роль у виникненні АКМП [3, 51]. Є декілька механізмів,
за допомогою яких алкоголь прямо чи
опосередковано може викликати пошкодження міокарда із розвитком АКМП [11].
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Серед них основним є прямий токсичний вплив етанолу та його метаболіту
ацетальдегіду на кардіоміоцити з їхнім
пошкодженням або загибеллю [11, 38].
Дія етанолу та ацетальдегіду призводить
до зміни структури і функції клітин та їхніх
органел, розладів внутрішньоклітинного
обміну (рис. 2) [110]. Основними з них є:
порушення структури і функції мітохондрій, зниження синтезу білка і прискорений
його катаболізм, оксидантний стрес, посилення синтезу ліпідів і порушення обміну,
транспорту жирних кислот, посилення
апоптозу, зміни внутрішньоклітинного
гомеостазу Са2+, дисфункція саркоплазматичного ретикулуму, зміни в регуляції
аденозинтрифосфатази (АТФази) міозину,
порушення синтезу і фрагментація скоротливих білків та їхня дезорганізація, розлад
метаболізму ліпідів, накопичення жирних
кислот у внутрішньоклітинних органелах,
зниження чутливості міофібрил до Са2+,
активація симпатоадреналової та ренінангіотензинової системи (РАС), порушення електролітного обміну (зниження рівня
магнію, калію, фосфору) тощо [3, 11, 17,
24, 35, 51, 58, 61, 110, 115, 125, 135, 144].
Окрім того, відзначають прямий вплив
етанолу на електромеханічне зчеплення [81]. Необхідно зауважити, що взаємодія між генетичними (асоціація з HLA-B8,
алельний поліморфізм алкогольної дегідрогенази) і негенетичними факторами,
такими як дефіцит тіаміну, вплив інших
кардіотоксичних речовин, наприклад
кокаїну, добавок до пива, які раніше використовувалися (кобальт, миш’як), відіграють важливу роль у патогенезі АКМП
[48, 81]. Дослідники відмічають також індукцію експресії мРНК ANP і p21 у міокарді шлуночків серця [60]. Під впливом
етанолу зростає агрегація тромбоцитів,
виникає сладжування (утворення безладної, суцільної агрегації) форменних елементів крові з явищем стазу. Крім того,
спостерігаються підвищення проникності
мікросудин, набряк ендотеліальних клітин, аневризматичні розширення та розриви стінок, тромбоз судин [3].

Оксидантний стрес
Наявні дані свідчать, що тривале і надмірне споживання алкоголю призводить
до розвитку оксидантного стресу в міокарді безпосередньо внаслідок гіперпродукції активних форм кисню (АФК)
та виникнення патологічних внутрішньоклітинних змін або опосередковано після активації інших систем чи продукції
біологічно активних речовин, приміром
ангіотензину ІІ [36]. При зловживанні
алкоголем гіперпродукція АФК і оксидантний стрес можуть розвиватися внаслідок метаболізму етанолу і накопичення
ацетальдегіду, їхнього утворення в дихальному ланцюзі мітохондрій, впливу
етанолу на антиоксидантні білки (наприклад, глутатіону за рахунок пригнічення
його транспортних білків) та зниження
активності антиоксидантних ферментів
(як-то супероксиддисмутаза), активації/
пошкодження нейрогормональних систем, зокрема, підвищення автоокислення катехоламінів, рівня ангіотензину ІІ
і норепінефрину тощо [36].
Численні негативні внутрішньоклітинні
ефекти, характерні для оксидантного стресу, при хронічному споживанні алкоголю
включають наступні:
• загибель кардіоміоцитів та їхня дезорганізація [110];
• дисфункція саркоплазматичного ретикулуму і зміни гомеостазу Са2+ [110, 144];
• порушення структури, функції мітохондрій зі зміною біоенергетичних
процесів [110];
• зниження активності АТФази міофібрил [110];
• зменшення чутливості міофібрил
до Са2+ [110, 111];

ПОГЛЯД ФАХІВЦЯ

Етанол

↑ АТ ІІ

Етанол
Анаеробний метаболізм
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Утворення АФК
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Рис. 2. Потенційні внутрішньоклітинні зміни, асоційовані з впливом етанолу [110]

Примітки: Ефекти, викликані етанолом, можуть розвиватися за аеробним або анаеробним шляхом його метаболізму.
Активація одразу декількох механізмів призводить до індукції множинних змін у структурі клітинних білків і функції клітини.
За даними досліджень, виявлено важливу роль оксидантного стресу та гормону ангіотензину II.
AТ II – ангіотензин II, АТФ – аденозинтрифосфат, mTOR – мішень рапаміцину ссавців, CYP2E1 – цитохром P450 2E1,
ЕЕЖК – етилові ефіри жирних кислот, NOX/НАДФ-Н-оксидаза – нікотинамідаденіндинуклеотидфосфат-оксидаза,
АФК – активні форми кисню.

• фрагментація скоротливих білків
та їхня дезорганізація [61];
• накопичення жирних кислот у внутрішньоклітинних органеллах [58].
Накопичення АФК може викликати зміни внутрішньоклітинних органел чи процесів шляхом вільнорадикального окислення
ліпідів та/або інших хімічних модифікацій
структурних, цитоскелетних, транспортних
білків і ферментів [27]. Також існує зв’язок
між індукованим алкоголем оксидантним
стресом і апоптозом при АКМП [127].
Наявність активації вільнорадикального окислення, гіперпродукції АФК й зниження активності антиоксидантних систем
і рівня ендогенних антиоксидантів під дією
етанолу та продуктів його метаболізму доведено даними експериментальних досліджень [25, 65, 129, 134, 144]. До того ж
у щурів, яким давали алкоголь, окрім активації вільнорадикального окислення, в субепікардіальних і субендокардіальних шарах
міокарда виявлене підвищене накопичення
фібронектину з помірним ступенем фіброзу в 20% випадків [134]. Khanna et al. продемонстрували активацію індуцибельної
форми синтази оксиду азоту (iNOS) в кардіоміоцитах щурів, які зазнавали впливу
етанолу протягом одного місяця (13 г/добу,
дієта Lieber-DeCarli) [65]. Як відомо, підвищений рівень iNOS може призвести до утворення супероксиду і пероксинітриту [56].
У тварин, яким давали етанол, відмічали
зниження скоротливості міокарда та відповіді на адренергічні стимули, фіброз
міокарда і дезорганізацію кардіоміоцитів
АКМП [61, 65]. Ці зміни запобігали використанням валсартану (блокатора рецепторів ангіотензину II) або антиоксиданту карнітину, що свідчить про роль ангіотензину II
та оксидантного стресу в пошкодженні міокарда при АКМП [61]. Окрім того, виявлено
етанол-індуковане накопичення колагену
і фібронектину, загибель апоптотичних клітин і ремоделювання шлуночків [129].
Показано, що захисна дія антиоксидантної системи починається незабаром
після вживання етанолу. Однак одночасно відзначали зміни структури або функції серця, що може свідчити про потенційний причинно-наслідковий зв’язок
між оксидантним стресом і розвитком
АКМП [110]. На додаток, дані досліджень
продемонстрували захисну роль введення антиоксидантів, таких як супероксиддисмутаза, вітамін Е або IGF-1, чи агентів, які зменшують активність цитохрому
Р450 2Е1 (CYP2E1) або пригнічують дію
ангіотензину II, що може вказувати на пряму чи опосередковану роль оксидантного
стресу в пошкодженні міокарда [110].

Апоптоз
При АКМП відзначають посилення
апоптозу, що призводить до загибелі кардіоміоцитів і може розвиватися внаслідок
вільнорадикального окислення ліпідів
у багатьох органах і системах, зокрема
серці [38, 60, 97]. Апоптоз кардіоміоцитів
у осіб із тривалою історією надмірного
вживання алкоголю може бути важливим
компонентом розвитку дисфункції органів
і патологічних станів/захворювань, включно з АКМП [97, 110]. Це підтверджують результати дослідження, за якими тривале
і постійне споживання надмірної кількості
алкоголю може призвести до апоптотичної
загибелі клітин і, як наслідок, виникнення
АКМП [33].
Chen et al. оцінювали дію різних концентрацій алкоголю – 500 і 1000 мг/дл –
на кардіоміоцити. Обидві потенціювали
апоптоз клітин, при цьому відзначалося
підвищення рівня проаптотичного білка
Bax (сигнальний білок апоптозу) та активності каспази 3 (відноситься до родини
внутрішньоклітинних протеаз, що активуються при апоптозі). Крім того, було виявлено, що інсуліноподібний фактор росту 1
(IGF-1) частково пригнічував індукцію білка Bax, активацію каспази 3, фрагментацію
ДНК, підвищував виживаність кардіоміоцитів і, таким чином, послаблював вплив
етанолу на процеси апоптозу [23].
За даними дослідження на щурах, яким
давали різні дози алкоголю протягом
4-5 місяців, встановлено, що серед тих,
на які впливали низькі дози, зменшувалася
активність каспази 3 (як маркера апоптозу)
зі збереженням чи підвищенням скоротливості міокарда. Що стосується групи щурів,
яким давали високі дози алкоголю, відзначалося підвищення активності каспази 3
і зниження скоротливості міокарда [121].
Tan et al. в експериментальному дослідженні відмітили апоптотичну загибель
клітин у мишей дикого типу після 2-місячного вживання етанолу (дієта LieberDeCarli) й активацію каспази 3. Однак ці
зміни не були виявлені у мишей із нокаутом гена рецептора 1-го типу ангіотензину II (ATI-KO). Також, за даними ЕхоКГ,
споживання етанолу в групі мишей дикого
типу було пов’язане з дилатацією ЛШ [129].

Порушення функції/структури
мітохондрій
Доведено, що порушення функції/структури мітохондрій можуть сприяти як розвитку, так і прогресуванню АКМП [110].
Наявні численні докази виникнення мітохондріальної дисфункції та порушення енергоутворення в кардіоміоцитах

при дослідженні впливу етанолу на серце.
Прикладом цього може слугувати зміна
мітохондріальної ультраструктури та/або
пригнічення енергоутворення й окисного
фосфорилювання. Це відбувається через
те, що мітохондрії є основною мішенню
при оксидантному стресі [83, 110]. Доведено, що як за разового, так і хронічного введення етанолу послаблюється активність
дихального ланцюга мітохондрій [3]. Етанол та ацетальдегід впливають на енергоутворення в кардіоміоциті. Гальмується
активність НАД-залежних гідрогеназ,
ферментів електронно-транспортного
ланцюга мітохондрій, пригнічується їхня
дихальна функція, розвивається гіпоксія
міокарда, активується анаеробний гліколіз. Зниження енергоутворення, активності
Са2+-залежної АТФази, а також Са2+-транспортної системи ендоплазматичної мережі спричиняють порушення біомеханіки
серця [3]. Дисфункціональні мітохондрії
не лише пов’язані з генерацією АФК
та є біоенергетично менш ефективними,
але і, ймовірно, ініціюють апоптоз. Крім
того, мітохондріальна ДНК чутливіша
до оксидантного стресу [83].
При оцінюванні біоптатів міокарда пацієнтів, що зловживали алкоголем, відмічали збільшення мітохондрій та їхню
дезорганізацію, а також дегенерацію
крист [11]. Аналіз зразків автопсії в осіб
з АКМП показав атрофію міофібрил,
збільшення мітохондрій, розширення
саркоплазматичного ретикулуму, зростання кількості лізосомно-подібних структур, а також ознаки мітохондріозу [135].
Однак слід відзначити, що, на відміну
від вищезгаданих досліджень, Mirýet al.
не виявили даних мітохондріального
пошкоження, зокрема ознак вільнорадикального окислення ліпідів. Подібні
розбіжності можуть бути наслідком таких факторів, як тривалість вживання
алкоголю, ступінь дисфункції міокарда
та медикаментозна терапія [91].
Згідно з даними дослідження виявлено, що підвищений рівень етилових ефірів
жирних кислот у міокарді нерідко порушує функцію мітохондріального дихання
[16]. Результати іншого експериментального випробування показали, що етанол
може опосередковувати зміни мітохондріальної функції на геномному рівні внаслідок зміни експресії генів мітохондріальних білків [44].

Порушення метаболізму і транспорту
жирних кислот
Результати досліджень демонструють
несприятливий вплив на міокард зміненого метаболізму і транспорту жирів при
зловживанні алкоголем [16, 58]. При низці індукованих алкоголем патологій, таких як цироз і стеатоз печінки, виявляли
порушення в обміні та транспорті жирних
кислот. Накопичення етилових ефірів
жирних кислот (ЕЕЖК) було встановлено
при індукованому етанолом клітинному
пошкодженні. ЕЕЖК – це продукти етерифікації етанолу та жирних кислот [110].
Було продемонстровано значне збільшення
вмісту ЕЕЖК у міокарді при автопсії у пацієнтів, які тривало зловживали алкоголем,
що може чинити несприятливий вплив
на функцію мітохондрій [11, 110]. Підвищення частки ЕЕЖК та зміни активності
синтази жирних кислот можуть виступати
механізмами розвитку AКМП [16].
Hu et al. виявили дозозалежне підвищення тригліцеридів, значною мірою
ЕЕЖК, та зниження на 30% рівня АТФ
у кардіоміоцитах мишей, які отримували етанол протягом чотирьох тижнів порівняно з групою контролю. Також мало
місце зменшення скоротливості міокарда (ФВ ЛШ), що негативно корелювало
з рівнем тригліцеридів [58].
Продовження на стор. 41
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Антиишемический и антиаритмический потенциалы
ранолазина при ишемической болезни сердца
в реальной клинической практике
Проблема аритмий в современном мире становится все более актуальной в связи с ростом
распространенности всех видов этой патологии. Особый акцент в настоящее время делается
на фибрилляцию предсердий (ФП) как наиболее распространенный вид аритмий, ассоциированный
с развитием ишемических инсультов. Также внимание уделяется желудочковым аритмиям, которые
являются предикторами или непосредственной причиной внезапной коронарной смерти [1-4].

Представляем собственный опыт применения ранолазина при лечении больных ИБС с нарушениями ритма
и проводимости.

Имеющийся в наличии практикующих врачей арсенал антиаритмических средств достаточно ограничен
и не дает возможности надежно лечить и предотвращать
расстройства ритма, а также связанное с ними прогрессирование патологии. Именно поэтому большой
клинический интерес представляет применение препаратов других классов, использующихся по прямым
показаниям и при этом продемонстрировавших антиаритмические свойства, которые можно рассматривать как плейотропные эффекты [5]. К таковым
можно отнести ранолазин, обладающий уникальным
механизмом действия и уже нашедший свое применение как антигинальное антиишемическое средство.
Ранолазин одобрен FDA в 2006 г. для использования
в лечении пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) на территории США. В 2008 г. Европейское
агентство по оценке лекарственных средств (ЕМЕА)
выдало разрешение на маркетинг данного препарата
в странах Евросоюза. В Украине ранолазин зарегистрирован в 2014 г., а с 2015 г. используется в отечественной
медицине под торговым названием Ранекса.

Пациент А., 57 лет, болеет ИБС в течение 12 лет, перенес распространенный Q-негативный инфаркт миокарда (ИМ) передней стенки левого желудочка (ЛЖ)
два года назад. Был обследован в связи с ухудшением
состояния (появлением более частых приступов стенокардии напряжения, которые стали возникать при незначительных физических и эмоциональных нагрузках,
коротких эпизодов одышки и перебоев, нарастанием
слабости). По результатам установлено, что параметры гемодинамики в пределах нормы, в лабораторных
тестах отмечено повышение показателей общего холестерина (ОХ) до 6,7 ммоль/л, липопротеидов низкой
плотности (ЛПНП) – до 3,9 ммоль/л.
На электрокардиограмме (ЭКГ), зарегистрированной
при обращении, нарушений ритма не зафиксировано.
В связи с наличием жалоб на перебои в сердечной деятельности выполнено суточное мониторирование (СМ)
ЭКГ (рис. 1).
Заключение СМЭКГ при обращении. Регистрировался
синусовый ритм с атриовентрикулярной (АВ) блокадой 1-й ст. (PQ до 0,32 с), наблюдалось достаточное повышение ЧСС на фоне физической нагрузки.
Также отмечали наличие 714 одиночных суправентрикулярных экстрасис тол в течение дня, в активное
время суток – короткие пароксизмы наджелудоковой
тахи кардии с блокадой АВ-проведения 1-й ст. Частота
возникновения колебалась от 1 до 4 за минуту (в активный период), в ночное время – до 2 в час. Других
значимых нарушений ритма и проводимости не регистрировалось.
Больному был поставлен диагноз: ИБС, стенокардия напряжения ІІІ-IV функционального класса (ФК),
постинфарктный (передний распространенный Q-негативный ИМ, 2016 г.) кардиосклероз, преходящая предсердная экстрасистолия, частые короткие пароксизмы
суправентрикулярной тахикардии, СН IIА с сохраненной фракцией выброса (ФВ), ІІІ ФК по критериям
Нью-Йоркской ассоциации кардиологов (NYHA).
Пациент отказался от предложенной госпитализации
и настаивал на амбулаторном лечении. Согласно современным подходам к оптимальной медикаментозной
терапии (ОМТ), были назначено:
• 5 мг небиволола утром;
• 1 табл. амиодарона в 12:00 и 22:00 ч;

Антиангинальный, антиишемический
и антиаритмический эффекты ранолазина
Ранекса – оригинальный антиангинальный препарат, не влияющий на основные гемодинамические
величины – артериальное давление (АД), частоту сердечных сокращений (ЧСС), что обеспечивает его широкое применение [6]. Открыты и изучены особенные
механизмы действия ранолазина, связанные с подавлением позднего тока натрия через натриевые каналы,
который активируется во время ряда патологических
состояний и приводит к повышению уровня внутриклеточного кальция и диастолического напряжения.
Значимой составляющей ответа миокарда на подавление позднего тока натрия через натриевые каналы
является снижение концентраций внутриклеточных
натрия и кальция, сопровождающееся улучшением
диастолического расслабления, которое крайне важно для оптимизации внутрисердечной гемодинамики
и улучшения коронарного кровоснабжения, предотвращения развития аритмий, прогрессирования сердечной
недостаточности (СН) [7].
В последние годы появились сообщения о новых
возможностях применения ранолазина, а именно
в области аритмологии, в частности, при лечении
наиболее распространенной аритмии – ФП [8-10].
Вектор сов ременной терапии предсердных аритмий
направлен на антикоагуляцию, сохранение синусового
ритма или нормоаритмии. Классические препараты,
используемые в этих целях, немногочисленны, не всегда эффективны и наряду с лечебным воздействием могут вызывать проаритмические и органотоксические
реакции.
Сегодня остро стоит вопрос необходимости в эффективных и безопасных антиаритмических препаратах, влияющих на критические компоненты аритмии,
прежде всего, селективные трансмембранные токи через
ионные каналы и насосы, среди которых натриевые каналы. Поэтому для клиницистов представляет большой
интерес применение ранее неизвестных лекарств с установленным антиаритмическим действием.
Ранолазин в терапевтических дозах продемонстрировал антиаритмические свойства за счет мощного подавления позднего тока натрия в натриевых каналах
(INaL) желудочков и быстрого тока натрия в натриевых
каналах (INa) предсердий [10]. По данным клинических
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исследований, разовая доза 2000 мг показала эффективность у пациентов с органическими заболеваниями
сердца и без значимых побочных реакций. Препарат
можно использовать для стартовой терапии пароксизма
ФП в течение первых часов по принципу «pill in pocket»
(таблетка в кармане) [21]. Обладая антиишемическими свойствами, он не вызывает клинически значимых
изменений длительности интервалов РQ, QRS, QT,
что нередко встречается у класса антиаритмических
средств.
Фармакокинетические преимущества Ранексы
характеризуются биодоступностью 35-50%, пиком
концентрации через 2-6 часов, периодом полувыведения – 7 часов, экскрецией с мочой – 75%, через кишечник – 25%, без влияния пищи на всасывание. Однако
противопоказано совместное применение с грейпфрутовым соком, который так же, как и Ранекса, метаболизируется через систему изоферментов цитохрома
СYP3A4 и минимально – СYP2D6, что повышает ее
концентрацию в крови и создает условия для развития
непрогнозируемых реакций. Препарат минимально
снижает ЧСС (<2 уд./мин), систолическое АД (САД,
<3 мм рт. ст.) и обладает доказанной способностью
уменьшать Hb A1С у пациентов с сахарным диабетом
(СД) 2-го типа [11].
В августе 2017 г. в «Европейском кардиологическом
журнале» опубликованы итоги длительного исследования, посвященные влиянию ранолазина на развитие новых случаев ФП у пациентов с хронической
ИБС [22]. В ходе наблюдения 348 больных ИБС распределены на две равные группы: с/без назначения Ранексы, исходно без нарушения ритма и проводимости.
Первичной конечной точкой рассматривалось развитие ФП. За 10-летний период ФП возникла кумулятивно у 79 пациентов (22%).
Ранекса достоверно снижала риск появления новых
случаев ФП на 37% и риска любых госпитализаций
на 41% по сравнению с контрольной группой.
В январе 2017 г. Mengqi Gong et al. представили метаанализ восьми рандомизированных контролируемых
исследований, в которых изучали роль ранолазина
в предупреждении и лечении ФП. Добавление ранолазина к амиодарону сопровождалось ускорением восстановления синусового ритма на 10 часов в сравнении
с группой монотерапии амиодароном. На 23% увеличивалась доля пациентов с конверсией в синусовый
ритм. На 33% снижалась частота ФП на ранолазине
по сравнению с группой стандартной терапии после
кардиохирургических операций и у пациентов с острым
коронарным синдромом [23].
Кроме того, в журнале Europace опубликованы данные о совместном применении ранолазина с амиодароном. В группе комбинации ранолазина и амиодарона
доля пациентов с восстановлением ритма была достоверно больше по сравнению с группой амиодарона
среди пациентов с выраженным расширением левого
предсердия (ЛП) [24].
Таким образом, накопленные факты последних лет
доказывают, что Ранекса в настоящее время рассматривается как препарат антиангинальной, антиишемической и антиаритмической направленности [25]. Вышеизложенное свидетельствует в пользу более широкого
внедрения в клиническую практику ранолазина как
с целью усилить антиангинальный, антиишемический
эффекты на многочисленный контингент пациентов
с ИБС, так и решить вопрос устранения расстройств
ритма [12-14].

Клинический случай 1

Рис. 1. Пациент А.: фрагменты СМЭКГ,
выполненного при обращении
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Рис. 3. Пациент А.: данные ЭКГ, зарегистрированные
через три месяца после коррекции терапии

Рис. 4. Пациент А.: данные ЭКГ, зарегистрированные
через шесть месяцев после коррекции терапии

Рис. 2. Пациент А.: СМЭКГ, выполненное спустя месяц
после назначенного лечения

•
•
•
•
•
•

25 мг эплеренона утром;
75 мг/сут клопидогреля вечером;
100 мг ацетилсалициловой кислоты (АСК) вечером;
40 мг аторвастатина вечером;
2,5 мг эналаприла утром;
40 мг изосорбида динитрата дважды в день утром/
вечером в течение трех недель с перерывом в 1 неделю.
При повторном СМЭКГ, выполненном через месяц,
существенной динамики не наблюдалось, однако количество пароксизмов суправентрикулярной тахикардии
уменьшилось на 12% (рис. 2).
В связи с незначительно положительной динамикой в оценке субъективного статуса пациента и данных
СМЭКГ по частоте приступов наджелудочковой тахикардии, была осуществлена коррекция назначенной
терапии через месяц от начала курса лечения.
Вместо клопидогреля назначен тикагрелор в дозе
180 мг/сут. Также была назначена Ранекса в дозе 500 мг
дважды в день на две недели, а далее по 1000 мг два
раза в сутки. Данную терапию проводили непрерывно, с регулярными осмотрами кардиологом и хорошей
приверженностью лечению.
Спустя три месяца в клиническом статусе отмечались
следующие результаты:
1. Уменьшение количества приступов стенокардии
на 63%, чего не удавалось достичь на прежних этапах
ведения пациента при аналогичной терапии без назначения препарата Ранекса.
2. Нормализация показателей липидного обмена с достижением оптимальных параметров.
3. Позитивная ЭКГ-динамика.
4. Уменьшение количества приступов суправентрикулярной тахикардии с сохранением периодичности
1-2 пробежки в течении часа. В последующем удалось
достичь значительного урежения (в среднем на 78%)
приступов аритмии по истечении шести месяцев непрерывного приема препарата Ранекса.
Данные ЭКГ, зарегистрированные через 3 и 6 месяцев, а также показатели СМЭКГ, выполненного через
6 месяцев после коррекции терапии, представлены
на рис. 3-5.
Заключение СМЭКГ через шесть месяцев после обращения. На фоне синусового ритма, регистрировавшегося в течение суток с достаточным снижением
ЧСС и средней ЧСС 67 уд./мин, отмечено девять

Рис. 5. Пациент А.: данные СМЭКГ, выполненного
через шесть месяцев после обращения

одиночных суп равентрикулярных и 12 одиночных
желудочковых экстрасистол. Количество нарушений
ритма не превышало норму.
Таким образом, данный клинический случай продемонстрировал целесообразность применения ранолазина в комплексном лечении больных ИБС при наличии пароксизмальных форм аритмии с АВ-блокадами
с целью достижения антиишемического и антиаритмического эффекта [14, 15].
Профилактика желудочковых расстройств ритма, приводящих к внезапной смерти, чрезвычайно актуальна,
поскольку желудочковые тахикардии и тахиаритмии
существенно укорачивают жизнь кардиологических
больных, являясь основной причиной внезапной коронарной смерти [2].
В руководстве Европейского общества кардиологов
(ESC, 2015) по ведению пациентов с желудочковыми
аритмиями и предупреждением внезапной кардиальной
смерти ранолазин отнесен к антиаритмикам класса ІВ
(по классификации E. Vaughan Williams) с рекомендуемой дозировкой от 750 до 2000 мг/сут [26].
Кроме того, ранолазин рекомендован для включения в алгоритмы терапии при применении других
антиаритмических препаратов (амиодарона, β-блокаторов). В нашей клинической практике также имели
место случаи эффективного лечения больных комбинацией Кордарона и Ранексы, что сегодня рассматривается как высокоэффективный антиаритмический
тандем [15-19].

Клинический случай 2
Больной Б., 1958 г.р., обратился в ОКД 20.04.2017 г.
При обращении жалобы на одышку, дискомфорт в грудной клетке при незначительных физических нагрузках
(ходьба до 100 м, подъем на один лестничный пролет),
которые купируются покоем, иногда приемом нитратов
короткого действия, частые перебои в сердечной деятельности, повышение АД до 200/110 мм рт. ст., сопровождающееся головными болями (ГБ), головокружением. Адаптирован к показателям АД 140/100 мм рт. ст.
Также беспокоят общая слабость, утомляемость, снижение работоспособности.
Анамнез заболевания: считает себя больным с 2014 г.,
когда впервые начал отмечать повышение АД. В июне

2015 г. перенес передний распространенный Q-ИМ.
В начале октября 2015 г. больному проведена коронаровентрикулография (КВГ), по результатам которой рекомендовано аортокоронарное шунтирование
(АКШ), выполненное 31.10.2015: АКШ-2, маммарокоронарное шунтирование (МКШ-1). Страдает СД
2-го типа в легкой форме.
Нарушения ритма, зарегистрированные при выполнении СМЭКГ, представлены на рисунке 6. Также выявлены частые неустойчивые пробежки желудочковой
тахикардии – 185 за 22 часа 15 минут.
По результатам обследования установлен клинический диагноз: ИБС, стенокардия напряжения III ФК,
постинфарктный кардиосклероз (передне-перегородочный Q-ИМ), стенозирующий коронаросклероз,
проведены АКШ-2, МКШ-1, преходящая частая желудочковая экстрасистолия с пробежками неустойчивой тахикардии (короткие пароксизмы); III стадия ГБ,
степень II, риск 4, СН IIA с сохраненной ФВ, III ФК
по NYHA.
До обращения на фоне стандартной терапии больной
принимал Кордарон до трех таблеток в сутки, однако
без стойкого эффекта. С целью достижения стабильного улучшения состояния были назначены Кордарон
в комбинации с Ранексой, обладающей антиангинальными и антиаритмическими свойствами с синергическим влиянием на амиодарон.
Назначенная терапия включала:
• 5 мг небиволола утром;
• 1 табл. клопидогреля в день, утром/вечером;
• 100 мг АСК вечером;
• 40 мг аторвастатина вечером;
• 1 табл. амиодарона трижды в день с последующим
снижением дозы до 1 табл./сут;
• 10 мг эналаприла дважды в день утром/вечером;
• 500 мг Ранексы дважды в день две недели, затем
по 1000 мг дважды в день утром/вечером.
При СМЭКГ, выполненном через три месяца после
обращения, пробежки желудочковой тахикардии не регистрировались (рис. 7).

Рис. 6. Пациент Б.: фрагмент данных СМЭКГ,
выполненного до начала лечения

Рис. 7. Пациент Б.: фрагменты СМЭКГ, выполненного
через три месяца после обращения

К тому же отмечалась положительная динамика
в клиническом статусе пациента – уредились приступы
стенокардии, уменьшились слабость, утомляемость.
Больной стал более активен.
Влияние АВ-блокад и блокад ножек пучка Гиса на внутрисердечную гемодинамику и клинические исходы
при ССЗ. Блокады АВ-узла и левой ножки пучка Гиса
(ЛН ПГ) представляют собой ЭКГ-феномен, обусловленный нарушением или полным прекращением
проведения возбуждения по одной из ножек ПГ. В результате отделы миокарда, иннервируемые волокнами блокированной ножки, возбуждаются окольным
путем. Следствием этого является задержка сокращения различных сегментов миокарда, так называемая
механическая асинхрония, которая отрицательно
Продовження на наступній стор.
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Клинический случай 4

Початок на стор. 34
влияет на гемодинамику. Также значительно сокращается диастола, что препятствует нормальному наполнению ЛЖ. Следует помнить, что блокады проведения
возникают в некоторых случаях вследствие нарушения
кровоснабжения соответственных участков миокарда.
Наличие блокад является основной причиной запуска
процесса ремоделирования, усугубляя дисфункцию
ЛЖ у пациентов с хронической СН, ухудшая ФК, снижая толерантность к физической нагрузке по данным
теста с 6-минутной ходьбой [20].
В исследовании MERLIN-TIMI-36 у пациентов
с острым коронарным синдромом в течение первых
семи дней СМЭКГ у пациентов, получавших Ранексу,
достоверно реже регистрировались брадикардии с эпизодами AВ-блокады и паузы >3 секунд [28].
Роль препарата Ранекса в лечении больных с нарушением проводимости можно проиллюстрировать
на следующем клиническом примере.

Клинический случай 3
Больной С. По результатам клинического, лабораторного и инструментального обследований установлен следующий диагноз: ИБС, стенокардия напряжения ІІІ-IV ФК, постинфарктный (передний
распространенный Q-негативный ИМ, 2010 г.) кардиосклероз, полная блокада ЛН ПГ, преходящая предсердная экстрасистолия, короткие пароксизмы суправентрикулярной тахикардии, СН IIА с сохраненной
ФВ, ІІІ ФК по NYHA.
Больному С. был назначен следующий курс лечения,
осуществленный в амбулаторных условиях:
• 5 мг бисопролола утром;
• 25 мг эплеренона утром;
• 60 мг тикагрелора дважды в день утром/вечером;
• 40 мг аторвастатина вечером;
• 2,5 мг эналаприла утром;
• 40 мг изосорбида динитрата дважды в день утром/
вечером;
• 500 мг Ранексы дважды в день утром/вечером;
через две недели – 1000 мг дважды в день утром/
вечером.
Данную терапию проводили непрерывно, с регулярными осмотрами кардиологом и хорошим уровнем
приверженности. Установленная комплаентность между пациентом и врачом позволила обеспечить выполнение всех назначений.
Из приведенных на рисунках 8 и 9 ЭКГ-данных можно сделать вывод, что Ранекса в рамках ОМТ способствовала устранению полной блокады ЛН ПГ, которая
не рецидивировала у пациента на протяжении последующих двух лет.
Следующий клинический пример демонстрирует целесообразность применения ранолазина при развитии
AВ-блокад.

Больной М., 58 лет, обратился с жалобами на дискомфорт в грудной клетке при ходьбе на 100-200 м средним
темпом, одышку, резкую слабость при физической нагрузке, быструю утомляемость, которые испытывает
на протяжении последних пяти месяцев и связывает с интенсивным психоэмоциональным напряжением. За медицинской помощью обратился не сразу, полагая, что данное состояние – временное явление. Однако два месяца
назад у больного обнаружена преходящая субтотальная
AВ-блокада. Анамнез жизни не отягощен. В молодости
активно занимался спортом, КМС по легкой атлетике.
Выполнены следующие исследования (таблица,
рис. 10): эхокардиография (ЭхоКГ) от 20.08.2016 г. – полости сердца не увеличены, концентрическая гипертрофия ЛЖ, сократительная способность миокарда сохранена, умеренный гипокинез, неопределенное движение
межжелудочковой перегородки (МЖП), недостаточность митрального (МК) и трикуспидального клапанов (ТК) 0-I ст.; на представленной ЭКГ регистрируется
синусовый ритм с ЧСС 42/мин, AВ-блокада ІІ ст. 2:1.

Таблица. ЭхоКГ пациента М.
ЛП

35,5

МЖП

Диам. Ао

34,5

ЗСЛЖ
КДО
КСО

Раскр. АК
ПЖ

21,3

Диам. ЛА
КДР

51

12,4

Град. на МК

N

12

Град. на Ао

N

124

Град. на ЛА

N

46

Град. на ТК

N

УО

78

Давл. в ЛА

N

ФВ (Тейх.)

62

Примечания: Диам. Ао – диаметр аорты на уровне заслонок аортального
клапана, Раск. АК – раскрытие аортального клапана, ПЖ – правый желудочек,
Диам. ЛА – диаметр ствола легочной артерии, КДР – конечно-диастолический
размер ЛЖ, ЗСЛЖ – задняя стенка ЛЖ, КДО – конечный диастолический
объем, КСО – конечный систолический объем, УО – ударный объем, ФВ (Тейх.) –
ФВ по Тейхольцу.

Данные объективного обследования, лабораторных
тестов и функциональных методов исследования позволили установить у пациента следующий диагноз: ИБС,
стенокардия напряжения III ФК, атеросклеротический
кардиосклероз, преходящая AВ-блокада ІІ-ІІІ ст. (субтотальная), СН IIA с сохраненной ФВ, III ФК по NYHA.
До обращения больной получал стандартное лечение
хронической ИБС:
• 20 мг аторвастатина вечером;
• 100 мг АСК вечером;
• пролонгированные нитраты 3-недельными курсами с перерывом в 1 неделю;
• 500 мг мельдония трижды в день.
В связи с отсутствием влияния данной терапии на нарушение проводимости были дополнительно назначены:
• инфузионно неотон по 4 г/100 мл 0,9% NaCI в/в капельно, № 10;
• 500 мг Ранексы дважды в день утром/вечером две
недели, затем по 1000 мг дважды в день утром/вечером.
Комплекс был выполнен дважды в условиях дневного
стационара. В межстационарный период и далее больной
принимал Ранексу по 1000 мг два раза в сутки.
При контрольном исследовании 01.11.2016 г. субтотальная AВ-блокада не регистрировалась, ритм

Рис. 8. ЭКГ пациента С. (15.02.2012 г.)

Рис. 10. ЭКГ пациента М. (20.08.2016 г.)

Рис. 9. ЭКГ пациента С. (25.06.2012 г.)

Рис. 11. ЭКГ пациента М. (01.11.2016 г.)

синусовый, регулярный с ЧСС – 72 уд./мин, AВ-блокада І ст. (PQ 0,22 с) (рис. 11).
Приступы слабости, головокружения перестали
беспокоить пациента, повысилась работоспособность.
АV-блокада с резким урежением ритма не регистрировалась.

Выводы
Представленные клинические случаи позволяют констатировать возможность успешного применения Ранексы не только для лечения стабильной ИБС с целью
проведения антиангиальной и антиишемической терапии, но и для устранения нарушений ритма и проводимости, что подтверждается нарастающим позитивным
опытом реальной клинической практики. Антиаритмическая эффективность Ранексы – новое «слово» в современной аритмологии. Успех ее применения позволяет
расширить диапазон возможностей в лечении сложного
контингента больных с расстройствами ритма и проводимости, улучшить их качество жизни.
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Роль запалення в патогенезі остеоартриту
та можливості хондропротекторної терапії
У межах науково-практичної конференції «Міждисциплінарні проблеми ревматології», що відбулася 15 травня
2019 р. у столиці, доктор медичних наук, професор Ірина Юріївна Головач (Клінічна лікарня «Феофанія»
Державного управління справами, м. Київ) представила доповідь на тему «Роль запалення в патогенезі
остеоартриту та можливості хондропротекторної терапії».

На початку доповіді Ірина Юріївна
зазначила: «Основна частина наших пацієнтів – хворі на остеоартрит (ОА), тому
ця проблема й надалі залишається дуже
актуальною. На сьогодні сучасна медицина відходить від концепції, що пов’язує
ОА із дегенеративно-дистрофічними процесами». Відтак, професор зупинилася
на патогенезі захворювання.
Отже, ОА – це патологія, що відноситься до групи захворювань запального
характеру. Під впливом травм, перенавантажень та метаболічних змін виникають хронічне запалення, пошкодження
та патологічне ремоделювання тканин,
які формують суглоб. На даний процес
реагують синовія, хондроцити, жирова
тканина, судини, змінюючи свою метаболічну активність, та починають виробляти велику кількість цитокінів, хемокінів,
факторів росту. Такі зміни, відповідно,
викликають опосередковані запальні реакції. Тож пошкодження хряща призводить до вивільнення так званого патерна
прозапальних цитокінів, які активують
макрофаги, виділяються прозапальні медіатори, що вторинно руйнують суглобовий хрящ і посилюють запалення (Loeser
et al., 2012; Orlowsky et al., 2015).
Неабияку роль у розвитку запального процесу в суглобі відіграють механорецептори, що є структурами хондроцитів, синовіоцитів, фібробластів. Будь-яка
механічна дія на суглоб подразнює дані
структури, які передають внутрішньоклітинні сигнали, призводячи до надлишкової експресії прозапальних медіаторів та наступного їхнього виділення
у синовіальну рідину (Sokolove et al.,
2013; Corlov et al., 1972; Pelletier et al.,
1991; Locser et al., 2012).
У середині 90-х рр. минулого століття
мікробіолог із Гарварда G.S. Hotamisligil
запропонував новий термін, який характеризує низькорівневий, хронічний, уповільнений запальний процес при ожирінні,
дисліпідемії, інсулінорезистентності, –
«метазапалення». В основі формування
метаболічного синдрому лежить саме метазапалення: надмірне поступлення нутрієнтів призводить до ожиріння, підвищеної
метаболічної активності жирових клітин,
що продукують адипокіни та цитокіни,
і, відповідно, до низькорівневого («холодного») системного запалення. Своєю
чергою цей «в’ялий» запальний процес
запускає каскад метаболічних порушень
(метаболічний синдром), склад яких визначається у кожному конкретному випадку індивіда (коморбідністю, генетичною
схильністю, способом життя тощо).
Саме ожиріння опосередковує метазапалення, зокрема в суглобах, формуючи
порочне коло, з больовим синдромом,
зниженням м’язової сили, структурними змінами. Метазапалення лежить
в основі ОА неопорних суглобів, субклінічного синовіту і прогресуючої втрати
хряща у пацієнтів з ожирінням і метаболічним синдромом (Calay et al., 2013;
Hotamisligis, 1993; Курята, 2016).
Як зазначила доповідачка, ОА – це захворювання зі зміненим фенотипом, тобто під впливом постійної дії прозапальних

цитокінів змінюється фенотип хондроцитів, а саме:
• анаболічний фенотип пов’язаний
із підвищенням аггреканів та колагену
ІІ типу;
• фібропластичний фенотип (вихід
у фіброз) – підвищена продукція колагену І і ІІІ типу;
• гіпертрофічний і катаболічний – фенотипи, напряму пов’язані з розвитком ОА.
Тому генетика, біомеханічні фактори,
внутрішній та зовнішній вплив призводять
до порушення метаболізму суглобових
тканин. Як наслідок, виникають запалення, біль, структурні порушення, зниження
функції, тобто клініка сформованого захворювання (Rheumatology Advance, 2013).
На сьогодні для усунення чи зменшення інтенсивності симптомів застосовують симптомомодифікувальні препарати,
насамперед нестероїдні протизапальні
препарати (НПЗП). Проте на патогенез можна впливати тільки структурномодифікувальними – це п’ять препаратів,
що мають доказову базу та включені у рекомендації: хондроїтину сульфат, глюкозаміну сульфат, піаскледин, гіалуронова
кислота, діацереїн.
І.Ю. Головач звернула увагу аудиторії
на препарат піаскледин, діючими речовинами якого є неомилювані сполуки
авокадо та сої. Цей лікарський засіб входить до рекомендацій EULAR. На даний
час це один із найпотужніших антицитокінових препаратів, що має наступний
механізм дії:
• підвищує експресію трансформувального фактора росту 1 і 2 (TGF-β1 i TGF-β2);
• підвищує експресію інгібітора активатора плазміногена (РАІ-1);
• стимулює синтез протеогліканів
та утворення колагенових волокон;
• пригнічує і блокує інтерлейкін-1 (ІЛ),
чим опосередковано чинить колагенолітичну дію на хондроцити;
• пригнічує стимульований ІЛ-1β синтез металопротеїназ хондроцитами;
• гальмує стимулювальний вплив ІЛ-1β
на експресію ІЛ-6, ІЛ-8 та простагландину Е2 (PgE2).
Тут слід зауважити, що ІЛ-1 – один
із патогенних цитокінів при ОА. Саме ІЛ-1 підвищує транскрипцію генів,
які контролюють деструктивні процеси у хрящі та продукцію прозапальних
простагландинів. Як наслідок – пригнічення продукції хондроцитами колагену
2-го типу та агреканів.
Крім того, піаскледин стимулює синтез колагенових волокон у культурі хондроцитів (Бадокін, 2007; Au et al., 2007).
Також препарат викликає значне підвищення рівня TGF-β у синовіальній рідині
колінних суглобів при різному дозуванні
(Аltinel et al., 2007).
У 2018 р. було проведене експериментальне дослідження, в якому порівнювали
ефективність піаскледину із TGF-β1 відносно хондрогенного диференціювання
людських жирових стовбурових клітин.
Результати показали, що піаскледин підсилює проліферацію та виживаність диференційованих хондроцитів у каркасах
фібрину та є достовірно ефективнішим

за TGF-β1. Крім того, препарат перешкоджає руйнуванню хряща і сприяє його
відновленню. Піаскледин змінює рівні
факторів росту, що беруть участь у патогенезі ОА, а саме збільшує TGF-β1 і TGF-β2
у синовіальній рідині та знижує опосередковану запаленням деградацію хряща
за рахунок зменшення продукування ІЛ-1,
PgE2 і металопротеїназ-3 у хондроцитах.
Досліди in vitro показали, що піаскледин
може стимулювати й відновлювати вироблення агрекану після обробки культури
ІЛ-1 (Hashemibeni et al., 2018).
Структурно-модифікувальний ефект
піаскледину було доведено у двох великих дослідженнях. Так, у проспективному рандомізованому подвійному сліпому
випробуванні ERADIAS за участю 499 пацієнтів із помірним больовим синдромом
препарат уповільнював звуження суглобової щілини кульшового суглоба порівняно із плацебо, що є достовірною ознакою
сповільнення прогресування ОА при довготривалому прийомі (Macheu et al., 2013).
Ще одне дослідження, в якому порівнювали дію піаскледину й хондроїтину сульфату із 6-місячним застосуванням у пацієнтів з ОА колінного суглоба, включало
364 особи. Було показано, що піаскледин

І.Ю. Головач

і хондроїтину сульфат рівною мірою проявляли симптомно-модифікувальний
ефект, впливаючи на функціональний індекс виразності ОА Університетів Західного Онтаріо та МакМастер (WOMAC) і больовий індекс Лекена на 50%, при цьому
в групі Піаскледину була краща переносимість (Pavelka et al., 2010).
Підсумовуючи вищевикладене, варто
зазначити, що препарат Піаскледин 300
має наступні переваги:
• достовірне зменшення больового синдрому;
• відсутність взаємодії з іншими препаратами;
• унікальний антицитокіновий механізм дії;
• зниження потреби в НПЗП;
• покращення функції суглобів;
• зручність прийому препарату (1 таблетка на добу).
Підготувала Наталія Нечипорук
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Весенняя конференция ревматологов:
новости, достижения, перспективы
21-22 марта в столице состоялась масштабная научно-практическая конференция
«Ревматические болезни: модификация иммунного статуса и воспалительного процесса»,
организованная Ассоциацией ревматологов Украины. Программа мероприятия была чрезвычайно
насыщенной: пленарные заседания сменяли многочисленные научно-практические симпозиумы,
проблемные лекции, мастер-классы, в ходе которых ведущие отечественные эксперты раскрыли
множество разнообразных нюансов ведения ревматологических больных.
Почетное право открыть работу конференции было предоставлено директору
ННЦ «Институт кардиологии имени
академика Н.Д. Стражеско» НАМН
Украины» (г. Киев), вице-президенту
НАМН Украины, президенту Ассоциации ревматологов, академику НАМН
Украины, доктору медицинских наук,
профессору Владимиру Николаевичу
Коваленко. В своем сообщении «Систематизация аутоиммунного и аутоаллергического процессов на основании
данных МКБ XI и формирование стратегии фармакотерапевтического менеджмента» Владимир Николаевич подчеркнул важность изучения иммунного статуса: «Иммунный статус – это
тот плацдарм, на котором развивается трагедия большинства
ревматических заболеваний». Кратко описав особенности различной ревматической патологии, докладчик привлек аудиторию к поиску ответа на вопрос: «Кто должен вести больных
с аутоиммунными и аутовоспалительными заболеваниями?».
Бытует мнение, что лечение аутовоспалительных процессов –
это удел аллергологов, аутоиммунных болезней – ревматологов,
а нивелированием локальных проявлений аутовоспалительных
и аутоиммунных заболеваний занимаются дерматологи. Рассмотрев особенности течения типичного аутовоспалительного
заболевания – периодической, или средиземноморской, лихорадки – профессор В.Н. Коваленко раскрыл несостоятельность
данного подхода. Несмотря на отсутствие общепринятой профильной классификации, в клинической практике выделяют
редкие аутоиммунные и аутовоспалительные заболевания,
обусловленные генетическими аномалиями, смешанную патологию, поэтому залогом эффективного лечения в подобных
случаях является командный принцип ведения с участием иммунологов, дерматологов, ортопедов-травматологов и других
специалистов.
Академик В.Н. Коваленко уделил большое внимание МКБ
11-го пересмотра, которая будет представлена на рассмотрение Всемирной организации здравоохранения в мае и, по всей
видимости, вступит в силу с 1 января 2022 г. В отличие от предыдущих версий, впервые обновление МКБ предполагало
непосредственное участие экспертов и пользователей в пересмотре классификации с помощью специальной интернетплатформы. МКБ ХI представляет собой веб-программу, которая будет доступна как на индивидуальных электронных
устройствах, так и в информационных системах органов здравоохранения. В обновленной версии МКБ предусматривается
краткое описание этиологии, симптомов, диагностических
критериев каждого заболевания, особенностей течения патологии во время беременности, а также перечисление основополагающих принципов лечения. Во всех рубриках МКБ ХI
имеются ссылки на другие подразделы этой классификации,
что позволяет проводить дифференциально-диагностический
поиск среди различных заболеваний, расположенных в других
рубриках. В обновленной версии МКБ большинство системных
заболеваний соединительной ткани отнесены к рубрике 4 («Болезни иммунной системы») и представлены как «Неспецифические аутоиммунные системные заболевания соединительной
ткани», тогда как артропатии вошли в рубрику 15 («Заболевания опорно-двигательного аппарата или соединительной ткани»). В эту же рубрику включены инфекционные заболевания
суставов, подагра, неуточненные воспалительные артропатии,
постпроцедурные расстройства опорно-двигательного аппарата. Впрочем, по мнению докладчика, новая версия МКБ
не лишена недостатков: например, не решены вопросы изменения терминологии идиопатического ювенильного артрита,
остеоартроза и остеоартрита (ОА).
В качестве классического примера аутоиммунного заболевания со значительной распространенностью и выраженным
социально-экономическим бременем профессор В.Н. Коваленко привел ревматоидный артрит (РА). Характеризуя
патогенетические особенности возникновения этого заболевания, ондетально рассмотрел одну из гипотез, согласно которой аутоиммунная реакция при РА начинается за границами
опорно-двигательного аппарата в виде воспаления, локализующегося в слизистой оболочке кишечника, глаз, в легких,
мочевыводящей системе. Позже в этих органах развивается
аутоиммунный процесс, который впоследствии приводит к поражению суставов. Однако такой ранний этап развития РА достаточно труден для диагностики, его сложно прогнозировать,
поскольку эта фаза не имеет типичного признака – синовиита, порой отсутствует и формирование антител. В настоящее
время проводится множество исследований, посвященных
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определению предикторов прогрессирования РА. Другим направлением в изучении РА, получившим всемирное признание,
является анализ патогенетических особенностей этого заболевания: исследуется роль цитокинов/хемокинов, сурвивина,
антител к карбамилованному протеину, клеточного роста, сывороточного кальпротектина; оцениваются также изменение процессов гликозилирования, влияние генов и неблагоприятных
факторов окружающей среды. В качестве предикторов развития
и прогрессирования РА используются такие показатели, как болезненность суставов кистей/стоп, длительность утренней скованности ≥30 мин, высокий уровень антител, положительные
УЗИ-сигналы в режиме power Doppler. Суммарные изменения
четырех вышеперечисленных параметров свидетельствуют о высоком риске прогрессирования РА на протяжении 24 мес. Таким
образом, стандартные лабораторные тесты, характеризующие
активность воспалительного процесса (С-реактивный белок
[СРБ], СОЭ), не следует использовать для оценки вероятности
развития РА, тогда как увеличение уровня антител к циклическому цитруллиновому пептиду (АЦЦП) прямо коррелирует
с риском возникновения данной патологии.
Характеризуя эволюцию взглядов на лечение и профилактику ревматических заболеваний, академик В.Н. Коваленко
подчеркнул, что фармакотерапия РА стартовала с аспирина
и сульфасалазина, прошла через период активного использования кортикостероидов и нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). Теперь наступила эра биологической терапии. Докладчик обратил внимание присутствующих
на ритуксимаб – один из биологических препаратов, превентивное введение которого в дозе 1000 мг однократно при повышении уровня АЦЦП, СРБ, наличии ревматоидного фактора
позволяет отсрочить развитие клинически манифестного РА
на 12 мес. Изучается профилактическая активность других препаратов: исследуется возможность превенции РА посредством
применения абатацепта, аторвастатина, метотрексата, метилпреднизолона. Полученные промежуточные данные подтверждают, что кратковременное применение этих медикаментов
может ассоциироваться с достижением значимого длительного
клинического успеха, обусловленного прерыванием патогенетической цепочки. Раннее начало лечения открывает новые
горизонты в терапии РА, удлиняя время до первичного повреждения суставов, потери работоспособности и инвалидизации.
По мнению выступающего, будущее терапии РА связано
с генной инженерией и трансплантацией аутологических стволовых клеток. В настоящее время накоплен большой опыт применения стволовых клеток в лечении системной склеродермии:
доказано, что введение выделенных CD34+ клеток способствует улучшению состояния кожных покровов по шкале Rodnan,
однако состояние висцеральных органов не претерпевает значимых изменений. Стратегия фармакотерапевтического менеджмента ревматического воспаления предполагает смещение
акцента в сторону поиска первичного генетического дефекта,
высокоспецифичных терапевтических мишеней, совершенствование патогенетической специфичности и селективности
лекарственных средств.
Продолжила научную программу конгресса профессор кафедры терапии и ревматологии Национальной медицинской
академии последипломного образования
имени П.Л. Шупика (г. Киев), доктор медицинских наук Неонила Михайловна
Шуба. Ее доклад был посвящен обоснованию выбора монотерапии блокаторами интерлейкина (ИЛ) 6 при РА с учетом
результатов зарубежных и собственных
исследований. Агрессивное использование традиционных болезнь-модифицирующих препаратов и внедрение биологических агентов
привели к жесткому контролю воспаления, что позволило существенно снизить показатели инвалидности и нетрудоспособности, поэтому данная тактика ведения больных признана
желательной терапевтической стратегией.
Течение РА характеризуется активацией врожденного
и приобретенного иммунитета, обусловливающей формирование аутоантител и хронического воспаления, деструкцию
суставов и появление системных поражений. Совместная активация врожденного и приобретенного иммунитета, которая
запускается цитокинами, является необходимым условием
для развития хронического воспаления. ИЛ-6 – провоспалительный цитокин, который наиболее часто определяют в сыворотке и синовиальной жидкости больных РА. Содержание ИЛ-6
коррелирует с активностью заболевания и деструкцией суставов.

Клетки врожденного иммунитета высокочувствительны к воздействию фактора некроза опухоли (ФНО), поэтому данному медиатору отводится значительная роль в активации врожденного
иммунитета наряду с ИЛ-1, ИЛ-6. Последний влияет практически на все клетки врожденного и приобретенного иммунитета
за счет двойного сигнального механизма, передавая сигнал через
растворимый и мембраносвязанный рецепторы (растворимый
рецептор дифференцирует сигналы исключительно от ИЛ-6).
ФНО в первую очередь активирует сигнальный путь ядерного
фактора κВ (NF-κВ) в отличие от ИЛ-6, активирующего путь
янус-киназ протеинтирозинкиназ и сигнальных трансдукторов
и активаторов транскрипции (JAK/STAT). Помимо индукции
пути JAK/STAT, ИЛ-6 активирует сигнальный путь митогенактивируемых протеинкиназ (МАПК). Активация этих двух путей
вызывает экспрессию матриксных металлопротеиназ и лигандов
рецептора, активирующего NF-κВ, приводя тем самым к деградации хрящевой ткани и резорбции костей – типичному структурному повреждению суставов при РА. Доказано, что эрозирование кости и снижение минеральной плотности костной ткани
(МПКТ) обусловлено неблагоприятным воздействием ИЛ-6,
повышающего экспрессию лигандов рецептора, активирующего
NF-κВ (RANKL), в остеобластах, фибробластоподобных синовицитах, и последующей активацией остеокластов, резорбцией
костной ткани. ИЛ-6, первоначально получивший всемирную
известность в качестве фактора дифференцировки В-клеток,
активирует их. В-клетки, в свою очередь, опосредуют выработку
ревматоидного фактора, АЦЦП и других аутоантител. Исходя из
представленных данных, во всем мире активно изучается эффективность лекарственных средств, блокирующих действие
ИЛ-6 и ФНО. Результаты различных клинических исследований
подтвердили, что применение блокаторов ФНО в комбинации
с синтетическими болезнь-модифицирующими препаратами
позволяет достичь длительной ремиссии у 20-50% больных РА.
Открывая работу секции «Проблема остеопороза в ревматологии», президент
Украинской ассоциации остеопороза, директор Украинского научно-медицинского центра проблем остеопороза (г. Киев),
доктор медицинских наук, профессор
Владислав Владимирович Поворознюк
представил сообщение «Остеопороз
2018-2019: что нового?». Начиная свое
выступление, Владислав Владимирович
напомнил участникам конференции
об инструменте оценки риска переломов FRAX, который в 2018 г. отметил свое 10-летие и активно
используется ревматологами со всего мира.
Несмотря на то что предшествующие падения являются
доказанными предикторами развития разнообразных переломов в будущем, в настоящее время опубликованы противоречивые данные касательно прогностического значения
падений в анамнезе по сравнению с другими клиническими
факторами риска, в том числе МПКТ. Докладчик ознакомил
присутствующих с результатами метаанализа данных исследования MrOS, в ходе которого ученые пытались установить
связь между наличием падений в анамнезе и развитием переломов в будущем независимо от значений FRAX. В рамках MrOS
тщательному анализу подверглись анамнестические сведения
и показатели FRAX мужчин, проживающих в США (n=4365),
Швеции (n=1823), Гонконге (n=1669); длительность наблюдения за пациентами в этих странах составила соответственно
10,8; 8,7 и 9,8 года. Частота падений в анамнезе у жителей перечисленных стран оказалась сопоставимой: 20, 16 и 15% соответственно. Во всех когортах факт падения в анамнезе признан
независимым предиктором перелома в будущем вне связи с локализацией дефекта костной ткани (отношение рисков [ОР]
1,69; 95% ДИ 1,49-1,90), основных остеопоротических переломов (ОР 1,56; 95% ДИ 1,33-1,83), переломов шейки бедренной
кости (ОР 1,61; 95% ДИ 1,27-2,05). В другом исследовании установлено, что риск возникновения переломов на протяжении
ближайших 10 лет значительно выше у АЦЦП-положительных
больных РА по сравнению с АЦЦП-негативными пациентами;
этот показатель не зависит от уровня АЦЦП либо снижения
МПКТ в области шейки бедренной кости.
Представляя результаты собственных исследований, посвященных изучению эпидемиологии переломов бедренной кости
и использованию FRAX в Украине, профессор В.В. Поворознюк подчеркнул рост распространенности указанной патологии среди женщин пожилого и старческого возраста. Одним
из известных факторов, ассоциированных с увеличением риска
переломов у больных РА, является прием глюкокортикоидов:
в различных исследованиях показано, что длительный прием
высоких доз стероидов в этой популяции больных ассоциирован с возрастанием вероятности переломов тел позвонков.
Однако, по данным корейских ученых, ни доза, ни длительность приема глюкокортикоидов не оказывают статистически
значимого влияния на риск переломов шейки бедренной кости
или переломов другой локализации.
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Одним из эффективных способов лечения стероидиндуцированных переломов является прием деносумаба – моноклонального антитела, избирательно подавляющего специфическую
сигнальную молекулу (RANKL). Докладчик ознакомил участников конференции с результатами исследования, в котором
пациентов с остеопоротическим переломом в анамнезе рандомизировали для подкожного введения 60 мг деносумаба или
перорального приема 5 мг ризедроната на протяжении 24 мес.
Ученые доказали, что деносумаб превосходит ризедронат
в увеличении минеральной плотности шейки бедренной кости
и поясничного отдела позвоночника. В другом исследовании
подтверждена эффективность длительной 5-летней комбинированной терапии деносумабом и препаратами витамина D
у женщин с постменопаузальным остеопорозом и РА. Деносумаб уменьшал резорбцию костной ткани и риск как вертебральных, так и невертебральных переломов. Профессор В.В. Поворознюк предположил, что деносумаб скоро войдет в стандарты
лечения остеопоротических переломов и будет являться препаратом выбора у пациентов, принимающих стероиды. Подчеркнув высокую эффективность деносумаба, выступающий уделил
большое внимание фармакологическим особенностям и нюансам клинического применения этого препарата. Оказывается,
спустя 3 мес после завершения приема деносумаба отмечается
рост активности маркеров костного метаболизма, через 6 мес
они достигают исходных значений, а спустя 12 мес МПКТ возвращается к исходному уровню. Поэтому пациентов, завершающих прием деносумаба, следует быстро перевести на прием
альтернативного остеотропного препарата.
Помимо деносумаба, в настоящее время для лечения стероидиндуцированного остеопороза используются пероральные бисфосфонаты. Эти медикаменты считаются препаратами выбора, так как их прием ассоциируется с доказанной
эффективностью, высокой безопасностью, хорошим профилем переносимости и относительно небольшой стоимостью.
Докладчик отметил, что на первых этапах лечения пациентов
со стероидиндуцированным остеопорозом и высоким риском переломов следует отдавать предпочтение терипаратиду,
а не алендронату, учитывая его влияние на частоту переломов
тел позвонков. Доказано, что проведение специфического
лечения больных остеопорозом, ранее перенесших перелом,
снижает риск развития переломов в будущем. Согласно некоторым данным, антирезорбтивная терапия уменьшает риск
летального исхода в этой когорте больных, однако в Украине
такой вид лечения используется чрезвычайно редко. Согласно
результатам американского эпидемиологического исследования, 96% женщин с первым переломом без подтвержденного
диагноза остеопороза не помнят, чтобы их врач рассказывал
о возможной связи перелома с остеопорозом. В то же время
42% пациентов, которым рекомендовали определение МПКТ,
отказались от проведения исследования. Низкий уровень медицинской грамотности населения в отношении остеопороза
подтверждают следующие данные: 24% американок считали,
что невозможно восстановить целостность кости, 18% опрошенных полагали, что не могут ничего сделать для снижения
риска переломов. В контексте представленных данных профессор В.В. Поворознюк еще раз подчеркнул, что оценка индивидуального риска развития стероидиндуцированных переломов
с помощью FRAX, Garvan и QFast позволяет уменьшить риск
переломов в общей популяции.
Помимо перечисленных препаратов, в лечении стероидиндуцированных переломов успешно используются кальцитонин
лосося, витамин D; изучается возможность применения тестостеронзаместительной терапии у пожилых больных мужского
пола, а также широкого использования пробиотиков. Согласно
одной из современных гипотез, длительный прием пробиотиков тормозит развитие сенильного остеопороза. Предполагают,
что увеличение численности представителей родов Lactobacillus,
Bacteroides, Clostridium в кишечнике на фоне пробиотической
терапии может препятствовать процессам резорбции костной
ткани за счет снижения активности системного воспаления.
Среди прозвучавших в ходе данного
секционного заседания особо выделялся доклад «Остеоартрит коленного сустава: граница между консервативным и оперативным лечением»,
который представил младший научный
сотрудник Институ та травматологии
и ортопедии НАМН Украины (г. Киев)
Юрий Оле гович Костогрыз. Он подчеркнул, что в настоящее время понятие «остеоартрит» объединяет гетерогенную группу заболеваний различной
этиологии с подобными биологическими, морфологическими и клиническими проявлениями и последствиями, в основе
которых лежит поражение всех элементов сустава, в первую
очередь суставного хряща, субхондральных отделов кости,
синовиальной оболочки, связок, капсулы, периартикулярных
структур. Согласно последним статистическим данным,
в Украине ежегодно регистрируется более 35 тыс. пациентов
с первичными заболеваниями суставов. ОА не оказывает значимого влияния на прогноз жизни, однако эта патология
является причиной ранней потери трудоспособности и преждевременной инвалидности, что придает данной проблеме
большое социальное значение.
В настоящее время цель немедикаментозного лечения
ОА заключается в повышении осведомленности больного относительно его заболевания и приобретении навыков
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управления ОА, а фармакологическая терапия направлена
на уменьшение суставного болевого синдрома, улучшение
функционального состояния суставов и предотвращение
дальнейшего разрушения суставного хряща. Терапия ОА
предполагает проведение немедикаментозного лечения,
использование фармакологических препаратов и, при необходимости, выполнение хирургического вмешательства.
Медикаментозное лечение ОА основано на назначении
препаратов, оказывающих симптом-модифицирующее действие, внутрисуставном введении лекарственных средств,
а также приеме медикаментов со структурно-модифицирующим эффектом. Среди возможных хирургических методик
наиболее активно используются артроскопия и остеотомия,
дебридмент сустава в сочетании с синовэктомией, эндопротезированием. Однако в большинстве случаев лечение ОА
требует персонифицированной комбинации нефармакологических и фармакологических методик. Внутрисуставные
инъекции глюкокортикоидов следует применять только после
завершения дифференциальной диагностики, исключения
инфекционного характера артрита и других неинфекционных
воспалительных артропатий. Во избежание возможного негативного влияния микрокристаллических растворов стероидов
на метаболизм хряща внутрисуставное введение этих препаратов следует проводить только у больных ОА с клинически
выраженным реактивным синовиитом.
Большой интерес у участников конференции вызвало секционное заседание
«Ревматоидный артрит: проблемы диагностики и лечения», работу которого
открыл доклад заведующего кафедрой
внутренних болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца (г. Киев), доктора медицинских
наук, профессора Анатолия Станиславовича Свинцицкого «Мышечно-суставной синдром у больных сахарным диабетом». Как известно, клинические
проявления диабетического остеолиза, при котором отмечаются остеопоротические изменения и резорбция дистальных
отделов плюсневых костей и проксимальных фаланг, сопровождаются болевым синдромом различной интенсивности.
Характеризуя различные формы поражения суставов при
сахарном диабете (СД), докладчик подчеркнул интересную
особенность этой патологии – хороший ответ на антирезорбтивное лечение.
Согласно данным статистики, около 20% больных СД
страдают диффузным идиопатическим гиперостозом, для которого характерны ограничение подвижности позвоночника,
незначительно выраженный болевой синдром, наличие рентгенологических признаков оссификации передней продольной связки ≥4 позвонков при отсутствии поражения межпозвоночных щелей и суставных отростков. Перечисленные
патологические изменения приводят к резкому ограничению подвижности позвоночника в этой зоне. Также зачастую
больных СД беспокоит туннельный синдром: утрачивается
чувствительность в зоне иннервации срединного нерва, появляются ночные парестезии, боль в кистях с иррадиацией
в предплечье и плечо; развивается атрофия мышц возвышения большого пальца кисти вследствие их денервации, после
поражения vasa nervorum и сдавления нерва появляется яркая
клиническая картина нейропатии.
Профессор А.С. Свинцицкий привел результаты собственных исследований, в ходе которых у 56,5% из 138 больных
СД выявлены признаки диабетической артропатии. Исследователи достоверно чаще регистрировали одностороннее
поражение суставов нижних конечностей, при этом частота
возникновения и прогрессирования патологических мышечно-суставных синдромов с признаками полинейропатии
коррелировала с длительностью основного заболевания и степенью компенсации СД. Прогрессирование инсулиновой недостаточности и хроническая некомпенсированная гипергликемия ассоциировались со снижением продукции коллагена
и щелочной фосфатазы, витамина D и ростом концентрации
С-терминального полипептида коллагена 1-го типа.
Завершая свое выступление, профессор А.С. Свинцицкий
подчеркнул, что мышечно-суставной синдром является неотъемлемой составляющей СД с неудовлетворительной компенсацией гликемии. Зависимость деградации хряща от выраженности ангиопатии подчеркивает важность современной
диагностики СД и назначения оптимальной гипогликемической терапии для достижения целевых уровней глюкозы и липидов в крови, стабилизации артериального давления для улучшения состояния таких больных.
В рамках этой секции прозвучал доклад
кандидата медицинских наук Юлии Викторовны Билявской (ННЦ «Институт
кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско» НАМН Украины, г. Киев) «РА и поражение органов дыхания: определяющее сочетание», который вызвал бурную
дискуссию в зале. По ее словам, РА может сопровождаться поражением как
верхних, так и нижних отделов респираторной системы. Вовлечение верхних
дыхательных путей в патологический процесс проявляется поражением гортани и развитием крикоаритеноидного артрита

с дисфагией, болью в горле, осиплостью голоса, возможным
его изменением при заболевании голосовых связок. Распространение патологического процесса на нижние дыхательные
пути может затронуть бронхи, собственно интерстициальную
ткань легких, легочные сосуды, плевру. Поражение бронхов
ассоциируется с развитием бронхоэктазов и характерными
рентгенологическими изменениями. Вовлечение плевры клинически манифестирует возникновением плеврального выпота, как правило, небольшого по объему, одностороннего,
со смешанным клеточным составом, и формированием плевральных узелков. Вероятность развития интерстициальной
патологии легких выше у лиц мужского пола, курящих и пожилых больных. Диагностика интерстициальной пневмонии
у больных РА ассоциируется с быстрым и выраженным нарушением функции дыхания, прогрессирующей одышкой,
а также неблагоприятным прогнозом для жизни и резким ростом смертности. Поражение сосудов легких при РА, как правило, развивается достаточно редко и может проявляться в виде
пульмонального васкулита, легочной артериальной гипертензии, диффузного альвеолярного кровотечения.
Ю.В. Билявская представила алгоритм мониторинга и ведения пациентов, страдающих РА-индуцированной интерстициальной болезнью легких, подчеркнув необходимость
выполнения дыхательных тестов и проведения тщательного
дифференциального диагноза. В заключение докладчик подчеркнула, что в настоящее время тактика лечения больных
РА с сопутствующим поражением легких еще окончательно
не определена: отсутствуют международные рекомендации,
регламентирующие особенности консервативной терапии.
Для лечения пациентов с РА-индуцированным поражением
органов дыхания используют стероиды, азатиоприн, ритуксимаб. Прием ритуксимаба позволяет стабилизировать
и улучшить показатели жизненной емкости легких, замедлить прогрессирование поражения интерстиция, снизить
уровень летальности. Таким образом, поражение органов дыхания при РА определяет тяжесть состояния, влияет на выбор
терапевтической тактики и имеет большое прогностическое
значение.
Большой интерес аудитории вызвал доклад ассистента кафедры терапии и ревматологии Национальной медицинской академии последипломного образования
имени П.Л. Шупика (г. Киев), кандидата медицинских наук Анны Сергеевны
Крыловой «Применение разных форм
мелоксикама в лечении остеоартроза
коленных суставов и позвоночника»,
прозвучавший в рамках секционного
заседания «Локальные болевые синдромы: диагностика и лечение». Докладчик остановилась на ЦОГ-независимых эффектах мелоксикама: доказано, что последний не оказывает неблагоприятного
влияния на суставной хрящ. Прием мелоксикама не сопровождается увеличением синтеза провоспалительных цитокинов,
ИЛ-1 в культуре хондроцитов и в то же время ассоциируется
с такими благоприятными эффектами, как рост продукции
протеогликанов в эксплантанте остеоартрозного хряща и торможение апоптоза хондроцитов. Мелоксикам способен уменьшать уровень лейкостаза и снижать вероятность гибели эндотелия ретинальных капилляров. Прием НПВП потенциально
может спровоцировать появление диспепсии, эрозивно-язвенного поражения слизистой и желудочно-кишечного кровотечения, повысить уровень артериального давления, усугубить
периферические отеки, увеличить вероятность кровотечения,
снизить скорость клубочковой фильтрации и вызвать интерстициальный нефрит. Однако, в отличие от других НПВП,
риск возникновения перечисленных побочных действий
при использовании мелоксикама достоверно ниже.
А.С. Крылова представила данные, характеризующие кардиологический профиль безопасности мелоксикама. Общий
риск возникновения нежелательных явлений при назначении мелоксикама достоверно ниже такового при использовании рофекоксиба, индометацина, диклофенака, целекоксиба, напроксена, ибупрофена. Еще одним преимуществом
мелоксикама является минимальная вероятность развития
печеночной недостаточности и гепатопатии по сравнению
с соответствующим показателем для остальных НПВП.
Согласно результатам крупномасштабных исследований
MELISSA и SELECT (n=17 979), по сравнению с диклофенаком и пироксикамом мелоксикам достоверно реже
провоцировал появление гастроинтестинальных побочных
эффектов, в том числе в когорте больных, дополнительно
принимавших ацетилсалициловую кислоту для профилактики сердечно-сосудистых осложнений.
В настоящее время на отечественном фармацевтическом
рынке представлены несколько форм выпуска мелоксикама:
обычные, ородиспергируемые таблетки – 7,5 и 15 мг, ампулы для внутримышечных инъекций. У каждой из них есть
свои преимущества и недостатки. К сожалению, длительный
период полувыведения, характерный для таблеток мелоксикама, позволяет стабилизировать концентрацию препарата
в крови только на 3-4-е сутки лечения. По сравнению с пероральным приемом парентеральное введение мелоксикама
ассоциируется с более быстрым достижением максимальной
плазменной концентрации.
Подготовила Лада Матвеева
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инвалидизирующих и фатальных инсультов
в группе ривароксабана.
Олег Сергеевич отметил, что для клинических исследований характерны более тщательное наблюдение за участниками и высокая приверженность терапии со стороны
пациентов по сравнению с повседневной
практикой. Данные метаанализа исследований реальной практики дополнительно
подтвердили более высокую эффективность
и благоприятный профиль безопасности
Ксарелто® у пациентов с ФП по сравнению
с варфарином: относительный риск инсульта и системной эмболии был ниже на 21%,
геморрагического инсульта – на 46%, ишемического – на 17% и общей смертности –
на 50% (Coleman et al., 2019).
Следует отметить, что среди НОАК ривароксабан является наиболее хорошо изученным и продолжает изучаться в разных
областях применения. Так, преимущества
ривароксабана перед варфарином доказаны
при перкутанных вмешательствах в исследовании PIONEER-AF-PCI (Gibson et al., 2016).
В испытании Х-TRA показана сопоставимая
с варфарином частота растворения предсердных тромбов при применении ривароксабана (Lip et al., ý2016). Venture AF-PCI – первое
исследование, в котором НОАК (в частности,
ривароксабан) изучен при радиочастотной
абляции (Cappato et al., 2015). Ривароксабан широко изучен в реальной клинической
практике в различных когортах пациентов,
в том числе в нескольких проспективных
исследованиях, каждый раз подтверждавших
его высокую эффективность и безопасность.
Подводя итог, профессор О.С. Сычев подчеркнул, что ривароксабан достоверно снижает риск инсульта и обеспечивает хороший
Инсульт и системная эмболия
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Профессор кафедры
внутренней медицины 3
ГУ «Днепропетровская
медицинская академия МЗ Украины»,
д. мед. н., профессор
Е.А. Коваль посвятила свой доклад совершенно новому
под ходу в профилактике инсуль тов
у пациентов с атеросклерозом. Профессор
отметила, что сегодня, в силу открывшихся возможностей применения одного из НОАК – ривароксабана, ожидаются
смена парадигмы и расширение целей профилактики сердечно-сосудистых событий
(ССС) у пациентов с хронической ишемической болезнью сердца (ИБС) и заболеваниями периферических артерий (ЗПА),
а именно – инфаркта миокарда (ИМ), инсульта, сердечно-сосудистой смерти, неблагоприятных событий ишемии нижних
конечностей, в том числе ампутаций др.
Прежде чем перейти к основной части лекции, докладчик тезисно напомнила слушателям некоторые аспекты патогенетических
механизмов атеротромбоза. Хотя атеротромбоз имеет артериальную природу, и ранее
считалось, что активация тромбоцитов
играет ведущую роль на начальных стадиях
1,5

Ривароксабан
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Частота
событий 1,71
2,16
на 100
пациентолет
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профиль безопасности у различных категорий пациентов с неклапанной ФП. Учитывая
высокую эффективность препарата и наибольшую изученность данной молекулы,
Ксарелто® является одним из лекарственных
средств первой линии выбора для первичной
и вторичной профилактики инсульта.
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Анализ популяции пациентов, лечившихся по протоколу
на фоне терапии. В популяции всех рандомизированных больных
ОР=0,88 (95% ДИ 0,75-1,03); р<0,001 (не уступает),
р=0,12 (превосходит).

Внутричерепное
кровоизлияние

Фатальное
кровотечение

Анализ популяции безопасности во время лечения.
Основной показатель безопасности (большие и небольшие
клинически значимые кровотечения) не отличался в группах
Ксарелто® и варфарина: ОР 1,03 (95% ДИ 0,96-1,11); р=0,44.

Рис. 1. Сравнение эффективности ривароксабана и варфарина в популяции пациентов
высокого риска инсульта и кровотечений: данные ROCKET AF

Примечания: ОР – относительный риск, ДИ – доверительный интервал, СОР – снижение ОР. Адаптировано по Patel et al., 2011.
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О.С. Сычев, д. мед. н.,
про фессор, руководитель эксперт ного
консультативно-диагностического лечебного центра жиз не угрожающих и редких
аритмий ННЦ «Институт кардиологии имени
академика Н.Д. Стражеско» НАМН Украины (г. Киев), посвятил лекцию профилактике
инсульта у лиц с фибрилляцией предсердий
(ФП). Спикер напомнил присутствующим
о важности контроля у больных, которые
принимают варварин, аценокумарол или фенилин, международного нормализованного
отношения (МНО) – лабораторного показателя, который используется для оценки
системы гемостаза при применении антагонистов витамина К (АВК). Целевой уровень
МНО для таких пациентов находится в достаточно узком диапазоне – 2,0-3,0. Это обусловлено тем, что при МНО <2,0 повышается
риск ишемических событий. Если же значение составляет >3,0, возрастает риск кровотечений. В соответствии с рекомендациями
Европейского общества кардиологов (ESC)
по лечению пациентов c ФП, время нахождения МНО в терапевтическом диапазоне
(TTR) должно быть не менее 70% (Kirchhof
et al., 2016). Олег Сергеевич отметил, что это
достаточно жесткий показатель. Но международные данные свидетельствуют о том,
что у больных, МНО которых находится
в нужном TTR менее 2/3 времени, риск инсульта увеличивается в 2,5 раза, риск больших кровотечений – в 1,5 раза, а риск смерти
от любой причины – в 2,4 раза.
Кроме того, контроль МНО весьма важен при выборе антикоагулянтной терапии.
Так, терапия АВК не рекомендована при недостаточном контроле МНО, критериями
которого являются:
• 2 или более результатов МНО >5,0
за шесть месяцев;
• 1 результат МНО >8,0 за шесть месяцев;
• 2 результата МНО <1,5 за шесть месяцев;
• удержание МНО в терапевтическом диапазоне 2,0-3,0 <70% времени.
В случае наличия у пациента одного
или более из перечисленных критериев
следует переводить его на терапию НОАК –
инновационными витамин К-независимыми преоральными антикоагулянтами
(Журнал «Аритмология», резолюция Совета экспертов, 2017). У лиц с ФП и перенесенным инсультом в анамнезе НОАК значительно снижают риск инсульта (на 14%)
и, обладая более благоприятным профилем
безопасности, чем АВК, уменьшают вероятность развития больших кровотечений
(Kirchhof et al., 2016).
Профессор Сычев также привел данные
исследования ROCKET AF, в котором сравнивали эффективность НОАК ривароксабана (препарат Ксарелто® компании «Байер»)
и варфарина у пациентов с ФП и инсультом
в анамнезе (52% участников) или высоким
риском ишемических событий. Было показано, что в целом во время лечения
ривароксабаном наблюдалось значительное снижение риска развития инсульта
и системной эмболии на 21% по сравнению
с варфарином, а также достоверно меньше
критических кровотечений (рис. 1).
При вторичной профилактике инсульта
ривароксабан также был эффективен в профилактике инсульта и обладал благоприятным профилем безопасности (рис. 2).
Очень важным было снижение риска

Ривароксабан

Внутричерепное
кровоизлияние

Смертельное
кровотечение

Большие кровотечения и небольшие клинически значимые
кровотечения не отличались.
Популяция safety-of-treatment; n=7468

Рис. 2. Эффективность ривароксабана во вторичной профилактике: данные ROCKET AF

Примечания: ОР – относительный риск, ДИ – доверительный интервал, ТИА – транзиторная ишемическая атака.
Адаптировано по Hankey et al., 2012.

формирования тромба, теперь не меньшее
значение придается также факторам коагуляции. Так, Х-активированный фактор способствует образованию тромбина, который
в свою очередь является мощнейшим активатором тромбоцитов. В сложной системе
коагуляции Ха-фактор – центральное звено,
а его блокирование предупреждает образование около 1 тыс. молекул тромбина.
Поэтому одновременное применение препаратов, угнетающих активацию тромбоцитов и ингибитора Ха-фактора ривароксабана
(Ксарелто) в маленькой «вазопротекторной»
дозе – это самое новое и перспективное направление в профилактике ССС.
Подтверждение потенциирующего эффекта такой комбинации в отношении снижения
риска ССС было получено в большом международном исследовании COMPASS, на котором профессор акцентировала внимание
слушателей. Оно включало 27 395 пациентов из 602 медицинских центров в 33 странах
мира, в том числе из Украины (Bosch et al.,
2017). Целью исследования была оценка
эффективности и безопасности ривороксабана в дозе 2,5 мг два раза в сутки в сочетании с ацетилсалициловой кислотой (АСК)
по 100 мг в сравнении с монотерапией АСК
(100 мг) и ривароксабаном (5 мг дважды
в сутки) для профилактики ИМ, инсульта
или смерти от ССС у пациентов с ИБС либо
периферическим атеросклерозом.
Ксарелто в дозе 2,5 мг дважды в сутки
в сочетании с АСК по 100 мг продемонстрировал высокую эффективность в снижении
риска любого инсульта (на 42%) у пациентов
с атеросклерозом (рис. 3) в сравнении с монотерапией АСК. При этом не повышался
риск геморрагического инсульта и, более
того, на 65% был ниже риск геморрагической
трансформации ишемического инсульта.
Инсульт
Ривароксабан + АСК, ОР 0,58
(95% ДИ 0,44-0,76), р<0,0001
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6
Совокупный риск

В Киеве 16-17 мая прошла ІХ научно-практическая конференция Ассоциации аритмологов Украины. Среди многих
докладов, лекций, дискуссий, представленных на мероприятии, интерес вызвал, в частности, симпозиум
«Новые возможности НОАК в профилактике инсульта: от пациентов с фибрилляцией предсердий к пациентам
с синусовым ритмом». В рамках обмена научными мнениями прозвучало два доклада – доктора медицинских наук,
профессора Олега Сергеевича Сычева и доктора медицинских наук, профессора Елены Акиндиновны Коваль.
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Рис. 3. Сравнение эффективности
Ксарелто® + АСК и монотерапии АСК
и ривароксабаном в снижении риска
инсульта у пациентов с атеросклерозом

Примечания: ОР – относительный риск, ДИ – доверительный
интервал.
Адаптировано по Sharma et al., 2019.

Что касается вторичной профилактики инсульта у пациентов с ИБС и/или ЗПА, ривароксабан также показал высокую эффективность. У пациентов с инсультом в анамнезе
при лечении Ксарелто (2,5 мг два раза в сутки)
в сочетании с АСК риск повторных инсультов
снижался на 58% по сравнению с монотерапией АСК. В целом на 42% уменьшалась
вероятность развития инвалидизирующих
и смертельных инсультов. Риск сердечнососудистых событий снижался на 24%, а риск
смерти от любой причины – на 18%.
В завершение лектор отметила, что антиагрегантная терапия не покрывает все потребности в адекватном по силе и сбалансированном по направленности антитромботическом
лечении. Добавление антикоагулянта Ксарелто, влияющего на коагуляционный механизм
тромбообразования, значительно снижает
риск ССС, в том числе инсульта. Комбинированная терапия Ксарелто + АСК обеспечивает эффективную первичную и вторичную
профилактику инсульта и ССС при сопоставимом риске опасных кровотечений у больных атеросклерозом.
Подготовила Наталья Нечипорук
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Прискорений катаболізм білків
і автофагія
Наявні дані, що тривалий вплив етанолу знижує синтез білка у міокарді та прискорює його деградацію. Ці зміни можуть
бути ключовим патофізіологічним механізмом, який лежить в основі несприятливого впливу етанолу на міокард [72].
Fogle et al. досліджено вплив 16-тижневого споживання етанолу на білки кардіоміоцитів у щурів та, зокрема, виявлено зменшення синтезу білків міофібрил
(міозину і актину приблизно на 39%),
мітохондрій (десь на 30-40% мітохондріальних дегідрогеназ та електронно-транспортних білків) і вмісту антиоксидантних ферментів [44]. Вживання алкоголю
асоційоване зі зниженням скоротливої
функції міокарда [50]. Так, Meehan et al.
відзначили, що навіть короткочасний його
прийом призводить до зміни ізоформ міозину і скорочення активності АТФази [85].
Індуковане етанолом зменшення синтезу білка в міокарді частково опосередковане зниженням активності у ссавців
центрального протеїнкіназного комплексу
mTOR (мішені рапаміцину ссавців) [73].
Кіназа mTOR регулює ріст, проліферацію,
виживання клітин, синтез білка і транскрипцію тощо [28]. Подібно до інших захворювань, пов’язаних з атрофією м’язів,
індуковані етанолом зниження та порушення регуляції активності mTOR можуть
залучатися до зменшення синтезу білка
у міокарді, витончення стінки шлуночків
та їхньої дилатації [110].
Окрім того, зміни білкового метаболізму
також можуть бути викликані прискореною деградацією білка [74]. За даними експериментальної роботи виявлено, що споживання алкоголю протягом 20 тижнів
призвело до підвищення синтезу атрогіну-1
і MuRF-1. У цьому ж дослідженні встановлено збільшення маркерів автофагії та зниження активності mTOR [72].
Автофагія – катаболічний механізм,
який здійснюється лізосомами та є важливим для деградації непотрібних або пошкоджених внутрішньоклітинних білків, таким чином зберігаючи клітину здоровою.
Цей механізм також має значення для виживання клітин і організму під час стресу
й депривації поживних речовин. Є докази
того, що за деяких патологічних станів,
для яких характерне підвищення рівня
ангіотензину ІІ, як-то СН, кардіоміопатія
і гіпертрофія міокарда, спостерігається
підвищення процесів автофагії [52]. Цікаво, що прийом ангіотензину II індукує
атрофію скелетних м’язів у гризунів, і механізми включають підвищену експресію
Е-3-лігази атрогін-1/MuRF-1 [128].
Існують докази щодо істотної ролі автофагії у регуляції структури і функції серця [143]. Guo et al. в експериментальному
дослідженні на мишах показали, що споживання етанолу упродовж восьми тижнів
було пов’язане з посиленням автофагії
у кардіоміоцитах. На додачу, ацетальдегід
призводив до порушення скоротливої здатності кардіоміоцитів та індукції автофагії
з утворенням автофагосом разом із порушенням лізосомної деградації, що, ймовірно, спричиняло ураження міокарда [50].
Гіпотеза про те, що підвищена автофагія
є можливим механізмом, який лежить
в основі несприятливого ефекту етанолу
на міокард, є дуже цікавою, особливо з огляду на взаємозв’язок mTOR та автофагії.
Відомо, що через активацію mTOR відбувається пригнічення автофагії. Хронічний
вплив алкоголю призводить до зниження
активності mTOR і підвищення автофагії [73]. Крім того, процеси автофагії швидко посилюються при виснаженні АТФ,
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мітохондріальній дисфункції та оксидантному стресі. Таким чином, опосередковане
етанолом посилення автофагії може бути
важливим механізмом, що лежить в основі негативного впливу етанолу на міокард [110]. З іншого боку, підвищення автофагії може призводити до аномального
видалення внутрішньоклітинного білка,
оксидантного стресу, зниження продукції
АТФ, порушення клітинних катаболічних
процесів, загибелі кардіоміоцитів [104].

Активація РАС
Активація РАС може сприяти розвитку
АКМП. Шестимісячне споживання алкоголю викликало стійку активацію РАС із прогресуючим підвищенням рівнів у плазмі
крові ангіотензину II, активності реніну,
ангіотензинперетворювального ферменту
(АПФ) та експресії рецепторів ангіотензину ІІ типу І в кардіоміоцитах собак. Активація РАС супроводжувалася прогресуючим
зниженням скорочувальної здатності ЛШ.
Слід відзначити, що застосування блокатора рецепторів ангіотензину ІІ ірбесартану
запобігало зменшенню індукованого алкоголем скорочення кардіоміоцитів [24].

Поліморфізм генів АПФ
У розвитку АКМП можлива роль поліморфізму генів АПФ. Рівні АПФ у плазмі
крові та серці у 1,5-3 рази вищі в пацієнтів
із генотипом DD гена АПФ порівняно з такими з генотипом II; вони є проміжними
в осіб із генотипом ID. Генотип DD гена
АПФ асоційований із підвищеним ризиком низки серцевих розладів, включно
з гіпертрофією ЛШ, ідіопатичною ДКМП
і, ймовірно, АКМП. У дослідженні 30 чоловіків із симптоматичною кардіоміопатією
порівнювали з 27 чоловіками з нормальною
функцією серця, усі вони зловживали алкоголем. Генотип DD був набагато поширенішим серед таких із АКМП (57 та 7%
відповідно). Відношення шансів (ВШ)
розвитку дисфункції ЛШ в осіб, що зловживали алкоголем із генотипом DD порівняно з ID, становило 16,4 [40].

Структурно-функціональні зміни
в міокарді при АКМП
Як було викладено вище, за даними
досліджень, при АКМП у міокарді спостерігається низка несприятливих клітинних, структурних і функціональних
змін під впливом етанолу і ацетальдегіду. Це оксидантний стрес, апоптотична
загибель клітин, порушення гомеостазу
кальцію, мітохондріальної біоенергетики та обміну і транспорту жирних кислот,
модифікація скоротливих білків, прискорений катаболізм білка тощо, що призводить до дисфункції внутрішньоклітинних
структур і фіброзу [16, 110]. Окрім прямого впливу, етанол і його метаболіти здатні

порушувати процеси збудження та скорочення, зменшувати синтез АТФ, міофібрилярних білків і спричиняти зміну
експресії генів різних ізоформ міозину,
що призводить до пригнічення скоротливості міокарда [67, 80]. Ці внутрішньоклітинні ефекти пов’язані з активацією
симпатоадреналової системи та РАС,
продукції цитокінів, які є складовими
патогенезу АКМП і зумовлюють гіпертрофію кардіоміоцитів, збільшення маси
ЛШ, дилатації та дисфункції ЛШ, зниження серцевого викиду [75, 108]. Lang
et al. відмічали ультраструктурні зміни
скорочувального апарату міокарда внаслідок зниження синтезу білка, зокрема
і міофібрилярних білків, після експозиції
етанолом, що призводило до зниження
скоротливості міокарда [71, 106].
Фіброз міокарда безперечно впливає на його ремоделювання при АКМП.
За експериментальними даними, при культивуванні фібробластів, виділених із серця щурів, у розчині, що містить 100 мг/дл
етанолу, вже через 24 годин спостерігалася активація фібробластів, підвищувався
синтез колагену I типу та трансформувального фактора росту β (TGF-β – цитокін, що індукує апоптоз) [76]. В іншому
експерименті на мишах прийом 4% розчину етанолу протягом шести тижнів
сприяв розвитку скоротливої дисфункції
ЛШ, фіброзу і апоптозу кардіоміоцитів,
причому ці процеси супроводжувалися
підвищенням фосфорилювання cJunNH(2)-термінальної протеїнкінази (JNK)
і кінази 1 (ASK-1 – апоптоз сигнал-регулювальної кінази 1) [143].
Структурні зміни залежать від стадії захворювання [115]. Рання характеризується
просторовою перебудовою мітохондріального ретикулуму; міжмітохондріальні переходи зникають, а мітохондрії утворюють
окремі кластери, рівномірно розподілені
в межах кардіоміоцитів. На пізній стадії
розвиваються деструктивні незворотні зміни в ультраструктурній організації
мітохондрій. З’являються мегамітохондрії
та такі, що розділені мембраною. У мітохондріях спостерігають багато гранул
ліпофусцину внаслідок накопичення ліпідів у мітохондріях [115].
Ультраструктурні зміни при АКМП
включають некроз та фіброз міофібрил
з їхнім зменшенням, дезорганізацію міофібрил і наявність гігантських мітохондрій [81]. Однак ці дані є неспецифічними
і не допомагають при проведенні диференційної діагностики АКМП з іншими
формами ДКМП [37].
При гістохімічному дослідженні відзначали накопичення ліпідів у м’язових
волокнах, зміни ферментативної активності в міокарді. Виявлено зниження
активності більшості окисно-відновних

Табл. 3. Ознаки АКМП [81]
Дослід ження
Критерії/ознаки
Серцево-судинні симптоми Втома, задишка, набряки, ніктурія, тахікардія
Ментальний статус (делірій, депресія, тривога, психоз)
Неврологічні (когнітивні розлади, дегенерація мозочка,
периферична невропатія, проксимальна міопатія)
Обстеження інших систем Органи дихання (аспіраційна пневмонія, пневмонія, туберкульоз, куріння)
Шлунково-кишковий тракт (недостатність харчування, захворювання
печінки і підшлункової залози)
Ендокринна система (синдром псевдо-Кушинга, гіпогонадизм)
ФП, повна/неповна блокада правої ніжки пучка Гіса, зміни сегмента ST
ЕКГ
і зубця Т
Гіпертрофія і дилатація ЛШ, дилатація передсердь, зменшення ступеня
вкорочення передньо-заднього розміру ЛШ у систолу і зниження
ЕхоКГ
ФВ ЛШ, незначний перикардіальний випіт, недостатність мітрального
і трикуспідального клапанів, тромби у передсердях при ФП
Гіпертрофія кардіоміоцитів або їхній некроз, замісний фіброз,
Ендоміокардіальна біопсія
низький рівень лейкоцитарної інфільтрації
Допомагає розрізнити АКМП від інших форм кардіоміопатій,
МРТ серця
таких як гіпертрофічна кардіоміопатія, а також міокардиту,
констриктивного перикардиту
КТ серця
Як неінвазивний метод для виключення ІХС
Примітка: Адаптовано за Maisch, 2016.

мітохондріальних ферментів, нормальної або підвищеної активності малатдегідрогенази, підвищеної активності
лізосомальних і мікросомальних ферментів. Проте такі зміни майже ідентичні тим, які спостерігаються у пацієнтів
з ідіопатичною ДКМП [115].

Клінічна картина
Варто зауважити, що тривалий час
АКМП може перебігати безсимптомно,
клінічні прояви відзначають при тяжкому та незворотному пошкодженні серця.
Окрім того, часто пацієнти приховують
свою залежність від алкоголю впродовж
тривалого часу [37].
Перебіг АКМП характеризується двома
стадіями на підставі наявності/відсутності
у хворих ознак/симптомів застійної СН:
• у доклінічній (асимптоматичній) відсутні симптоми (відзначають гіпертрофію,
збільшення маси, діастолічну дисфункцію
ЛШ) [77, 108, 115];
• у клінічній (симптоматичній) наявні
симптоми СН унаслідок розвитку систолічної дисфункції ЛШ [37, 77, 88, 108, 115].
У таблиці 3 наведені основні критерії/
ознаки АКМП [81].
При АКМП симптоми не є специфічними. Для цього захворювання притаманні ознаки чи симптоми ДКМП
будь-якої етіо логії: ознаки застійної
СН, порушення ритму і провідності
серця [67, 88, 115, 120]. Симптоми розвиваються поступово, хоча у деяких пацієнтів СН може виникати гостро. Часто
відзначають задишку, втомлюваність,
ортопное, пароксизмальну нічну задишку. Іноді відмічають серцебиття, синкопе
при тахіаритміях, переважно суправентрикулярних, зокрема ФП. Стенокардію
не спостерігають, якщо немає супутньої ІХС або аортального стенозу [115].
При фізикальному обстеженні можна
виявити набухання яремних вен, кардіомегалію, протодіастолічний (S3) і пресистолічний (S4) ритм галопу, систолічний
шум мітральної недостатності, хрипи
в легенях, асцит, периферичні набряки
[37, 53, 67, 75, 115]. Prazak et al. показали, що у пацієнтів з АКМП нетяжка СН
є зворотною, якщо пацієнти утримуються
від прийому алкоголю. Однак наявність
ознак ліво- і правошлуночкової СН, а також розміри ЛШ були прогностичними
ознаками фатальних наслідків [114]. Слід
відзначити, що, незважаючи на медикаментозну терапію, СН III-IV ФК за NYHA
була у 52% пацієнтів з АКМП та у 47% –
з ідіопатичною ДКМП [114]. Окрім того,
у таких хворих можуть бути наявні ознаки
патології печінки, периферичної невропатії та інших неврологічних розладів (наприклад, синдром Верніке – Корсакова),
недостатнього харчування тощо [10].
В осіб з АКМП можуть розвиватися порушення ритму і провідності серця, зокрема блокада лівої ніжки пучка Гіса [54].
Найпоширенішими є суправентрикулярні аритмії, особливо ФП, але також нерідко виникають шлуночкові аритмії, серед
яких шлуночкова тахікардія (ШТ), фібриляція шлуночків (ФШ) [24, 34, 35, 38, 66,
75, 110]. Так, у 5% пацієнтів з АКМП спостерігали ФШ [54]. За даними Mukamal,
споживання ≥35 доз алкоголю на тиждень
у чоловіків пов’язане з розвитком ФП:
коефіцієнт ризику – 1,45; 95% довірчий
інтервал (ДІ) 1,02-2,04. Таким чином,
тяжке споживання алкоголю асоційоване з більшою ймовірністю виникнення
ФП, принаймні серед чоловіків [94]. Слід
зауважити, що за відмови від алкоголю
відзначали відсутність ФП [66]. У дослідженні Kaiser Permanente Study частота
Продовження на наступній стор.
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ВР розвитку ФП

передсердних аритмій у 1322 пацієнтів,
які вживали >6 доз алкоголю за добу,
була співставна з такою серед 2644 осіб,
які споживали незначну його кількість,
що свідчить про подвоєний ВР розвитку передсердних аритмій при тяжкому
зловживанні алкоголем [66]. Зазначимо,
що відмова від алкоголю знижує частоту
аритмічних подій [35].
За результатами дослідження Fauchier,
поширеність передсердних аритмій, стійкої чи нестійкої ШТ достовірно не відрізняється у жодній групі пацієнтів з ідіопатичною ДКМП і АКМП. Дослідження
показало, що в осіб з ідіопатичною ДКМП
і АКМП, які не відмовилися від вживання
алкоголю, прогноз щодо основних аритмічних подій (раптова смерть, стійка ШТ
і ФШ) подібний, а у суб’єктів з АКМП,
які відмовилися від нього, прогноз набагато кращий (шлуночкові порушення ритму серця спостерігали тільки у 2% за період
спостереження 51±42 місяці). У пацієнтів
з АКМП, що продовжували вживати алкоголь, порівняно із тими, хто відмовився,
ВР раптової смерті й основних аритмічних
подій (стійка ШТ і ФШ) складав 8,0 (логранговий критерій, p=0,01) та 7,3 для осіб
з ідіопатичною ДКМП (логранговий критерій, p=0,03). Таким чином, прогноз хворих на ідіопатичну ДКМП і осіб з АКМП,
що продовжують вживати алкоголь, однаковий щодо розвитку шлуночкових порушень ритму серця. Проте відмова від алкоголю пацієнтами з АКМП асоційована
зі значним покращанням прогнозу стосовно розвитку раптової смерті, що, можливо, пов’язано з поліпшенням функції ЛШ.
Це є вагомим аргументом на користь агресивного підходу щодо припинення вживання алкоголю в осіб з АКМП [35].
Згідно з даними дослідження (рис. 3)
показано, що споживання ≤2 доз алкоголю на день у жінок суттєво не пов’язане
з ризиком виникнення ФП порівняно
з особами, які не вживають алкоголь. З іншого боку, в жінок, які вживали >2-3 доз
алкоголю щодня, спостерігали збільшення
вірогідності розвитку ФП на 17% (ВР 1,17;
95% ДІ 1,01-1,36; p=0,032), тоді як серед
тих, хто споживав >4 доз щодня, – дворазове підвищення ризику ФП (ВР 2,18; 95% ДІ
1,38-3,43; p=0,001). Серед чоловіків споживання алкоголю до 3 доз щодня не асоціювалося з більшою ймовірністю виникнення
ФП. Однак споживання алкоголю >3-4 доз
на день було пов’язане з підвищеним ризиком ФП (ВР 1,25; 95% ДІ 1,01-1,55;
p=0,045), як і >4 доз щодня (ВР 1,53; 95% ДI
1,23-1,91, р=0,0001) порівняно з тими,
хто не вживав алкоголь [123].
Споживання алкоголю, гостре або хронічне, впливає на електричну активність
серця [123]. Крім прямої кардіотоксичності алкоголю, дилатації передсердь, ремоделювання лівого передсердя внаслідок
АГ (яка своєю чергою асоційована з алкоголем), проаритмогенний ефект може
виникати внаслідок гіперадренергічної
активності під час вживання алкоголю
та абстиненції, зміни тонусу блукаючого
нерва та порушення процесів збудження і проведення тощо [15, 81, 124, 125].
До того ж гіпомагніємія і гіпокаліємія,
які з підвищеною частотою спостерігають
в осіб, що хронічно зловживають алкоголем, можуть бути факторами, які сприяють
розвитку аритмій [35]. Подовження коригованого інтервалу QTc на електрокардіографії (ЕКГ), що є фактором ризику розвитку
шлуночкових аритмій, виявлене у значної
частки осіб, що зловживають алкоголем,
порівняно з тими, хто не зловживає [115].
Кожний з описаних вище факторів призводить до зміни швидкості провідності
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Рис. 3. Дозозалежний взаємозв’язок
між вживанням алкоголю і ризиком
ФП: 1 доза = 12 г, при 10 дозах на день
ризик ФП подвоюється [103]

Примітка: Адаптовано за Samokhvalov et al., 2010.

або скорочення рефрактерного періоду.
Таким чином, у сукупності вони сприяють
розвитку мікроріентрі, що є основним механізмом виникнення ФП [15, 123].

Діагностика
У зв’язку з тим, що відсутні специфічні
клінічні ознаки чи біомаркери та гістологічні, імуногістохімічні, імунологічні
або інші критерії діагностики АКМП,
вона досі ґрунтується на виключенні інших причин ДКМП у пацієнта з надмірним і тривалим анамнезом вживання алкоголю та наявності ознак чи симптомів
СН [34, 46, 53, 108, 114, 115]. Ключовим
фактором у діагностиці АКМП є тривалий
анамнез тяжкого зловживання алкоголем
за відсутності ІХС або інших захворювань
серця (зокрема, міокардиту). Він відіграє
важливу роль, оскільки полегшує виключення інших причин ДКМП, як-от застосування кокаїну, препаратів антрацикліну
та наявність патологій серця, що асоційовані з ішемією міокарда [47, 88, 110].
Як було сказано вище, надмірне приймання алкоголю може бути виявлене приблизно в 40% випадків розвитку ДКМП [34, 46,
54, 108, 144]. За результатами більшості
досліджень, щоденне споживання понад
80 г алкоголю протягом принаймні п’яти
років поспіль є порогом для встановлення діагнозу АКМП [34, 46, 62, 114]. Однак ці порогові значення не підтверджені
достатньою кількістю епідеміологічних
або експериментальних даних [53].
Окрім того, при встановленні діагнозу
АКМП допомагають критерії, викладені
у Діагностичному і статистичному посібнику із психічних розладів 5-го видання
(DSM-5), та консультація фахівця з лікування алкогольної залежності [13, 89].
Лабораторні тести
Незважаючи на те що рутинні лабораторні тести не є діагностично специфічними при АКМП, вони допомогають виявити
зміни, які можуть свідчити про зловживання алкоголем серед пацієнтів із ДКМП.
Для підтвердження зловживання алкоголем, коморбідної патології печінки можна
використовувати такі дослідження крові,
як визначення рівня гамма-глутамілтранспептидази (ГГТП), вуглевод-дефіцитного трансферину й етил глюкуроніду,
середнього корпускулярного об’єму еритроцитів (MCV) тощо (табл. 4) [10, 81].

Підвищення аспартатамінотрансферази
(АСТ), аланінамінотрансферази (АЛТ),
особливо співвідношення АСТ/АЛТ більш
ніж удвічі може свідчити про алкогольну хворобу печінки. Кращим маркером,
що вказує на хронічне споживання алкоголю, є вуглевод-дефіцитний трансферин
(CDT) або у комбінації з іншими ферментами, такими як ГГТП [14, 26]. Дослідження показників, як-то етил сульфат, фосфатиділ етанол та ефіри жирних кислот,
рутинно не проводиться [81].
Інструментальні методи
дослідження
Зміни на ЕКГ не є специфічними. У пацієнтів з АКМП спостерігають неспецифічні зміни сегмента ST та/або зубця T,
порушення ритму серця [75].
ЕхоКГ допомагає виключити інші причини СН та виявити, зокрема, гіпертрофію, дилатацію, діастолічну та систолічну дисфункцію ЛШ, які протягом років
можуть передувати настанню клінічних
проявів [37, 77]. Ранніми змінами при
АКМП є гіпертрофія міокарда та діастолічна дисфункція ЛШ, яка зазвичай передує систолічній дисфункції [41, 81, 115].
Так, приблизно у половини безсимптомних хворих на АКМП відзначають
незначну гіпертрофію ЛШ за відсутності
зниження скоротливості міокарда [115].
Ступінь діастолічної дисфункції пов’язаний із тривалістю тяжкого вживання
алкоголю, що було найбільш очевидним
в осіб, що зловживали алкоголем понад
16 років [77]. Як вже зазначалося, функція ЛШ порушена у багатьох безсимптомних пацієнтів, які зловживали алкоголем,
або таких із цирозом печінки [32]. Крім
того, для АКМП характерні збільшення маси ЛШ, дилатація порожнин серця, нормальна/знижена товщина стінок
і дисфункція ЛШ, зокрема зменшення
ФВ ЛШ [47, 108].
За даними дослідження Rajzer et al., хронічне зловживання алкоголем значно погіршує діастолічну функцію ЛШ незалежно від впливу на артеріальний тиск та масу
міокарда ЛШ. Також зниження систолічної функції ЛШ суттєво пов’язане з рівнем
і тривалістю вживання алкоголю [116].
У чоловіків і жінок часте споживання
алкоголю асоціювалося з більшими кінцево-діастолічним і кінцево-систолічним
діаметрами ЛШ і діаметром лівого передсердя (р<0,05). У чоловіків підвищення вживання алкоголю було пов’язане з більшою
масою ЛШ і вищим співвідношенням Е/е´,
а в жінок – із меншою ФВ ЛШ і тенденцією
до погіршення глобальної поздовжньої деформації ЛШ [48]. За даними Reant et al.,
у здорових осіб після гострої алкогольної
інтоксикації через 4-6 годин спостерігали збільшення кінцево-діастолічного
(108,3±20,1 мл проти 95,5±14,6 мл, р=0,037)
і кінцево-систолічного (41,6±11,4 мл
проти 33,7±6,9 мл, р=0,024) об’ємів
ЛШ порівняно з контрольною групою.

Табл. 4. Маркери зловживання алкоголем і ураження серця [81]
Лабораторні
маркери
Концентрація
алкоголю
MCV
ГГТП, АСТ, АЛТ
CDT
Етил глюкуронід
і етил сульфат
Фосфатиділ етанол
NT-proBNP
Тропоніни, МВ-КФК

Значення/вказують на…

Час для
нормалізації

Моніторинг відмови
від алкоголю

При гострій алкогольній інтоксикації

Години

Так

Збільшення
Захворювання печінки у пацієнтів,
що зловживають алкоголем
Хронічне зловживання алкоголем
Високий ризик зловживання
алкоголем
Високий ризик зловживання
алкоголем
СН, корисний для наступного
спостереження

3 місяці

Ні

4 тижні

Ні

4 тижні

Ні

2 дні

Так

4 тижні

Ні

Декілька тижнів

Ні

1-3 дня (МВКФК)

Ні

Гостра деструкція кардіоміоцитів

Примітки: N-кінцевий поліпептид натрійдіуретичного гормону, КФК-МВ – креатинфосфокіназа МВ.

Визначення поздовжньої глобальної систолічної деформації ЛШ при проведенні
спекл-трекінг ЕхоКГ дозволяє рано виявити порушення скоротливості ЛШ порівняно з таким ФВ ЛШ [117].
Рентгенографія органів грудної клітки
допомагає виявляти кардіомегалію, застій у легенях та плевральний випіт [90].
Ендоміокардіальна біопсія на практиці зазвичай не виконується у разі наявності анамнезу тривалого і надмірного
вживання алкоголю [81]. За даними
дослід жен ня 7 пацієнтів з анамнезом
зловживання алкоголем, виявлений гемохроматоз у 2 випадках, амілоїдоз – в 1,
доксорубіцин-асоційована токсичність –
в 1 і АКМП – у 3 [101].
Диференційна діагностика
Диференційна діагностика грунтується
на виключенні інших причин ДКМП. Діагноз АКМП встановлюється переважно
у пацієнтів з анамнезом тяжкого і тривалого споживання алкоголю [101].

Вплив відмови від зловживання
алкоголем на перебіг АКМП
Необхідність повної відміни алкоголю
при АКМП залишається суперечливою
темою [34, 46, 53, 93, 114]. Проте у низці
досліджень отримані дані про зв’язок між
відмовою від алкоголю та зниженням ризику AКМП [113]. Окрім того, показано,
що перебіг АКМП покращується у пацієнтів, котрі припинили вживати алкоголь
[34, 35, 46, 49]. Однак результати інших
випробувань продемонстрували, що повна відмова від алкоголю не є вкрай необхідною для підвищення ФВ ЛШ [100]. Так,
протягом року спостереження підвищення
ФВ ЛШ було однаковим у тих пацієнтів,
які відмовилися і контролювали приймання алкоголю (20-60 г етанолу на добу).
І навпаки, у тих, хто продовжував зловживати алкоголем (>80 г/добу), відзначали
наступне погіршення ФВ ЛШ. Смертність
останньої групи пацієнтів з АКМП за чотири роки склала 18,18%. Однак, оскільки
не можна легко виміряти або контролювати споживання алкоголю, найбільш доцільною тактикою є припинення вживання алкоголю [100]. На думку Addorado et al., така
відмова є золотим стандартом у лікуванні
індукованих алкоголем мультисистемних
уражень, а доказів щодо кореляції між зниженням його споживання та поліпшенням
функції серця недостатньо [10].
Потенційна ефективність відмови
від алкоголю ілюструється наступними
даними. За середній період спостереження
(59 місяців) смертність хворих на АКМП
складала 30,2%; 13,3% перенесли трансплантацію серця. Семирічна виживаність
без трансплантації серця була нижчою
з-поміж пацієнтів, що вживали алкоголь – 41%, ніж у таких з ідіопатичною
ДКМП – 53% (p=0,026) і значно нижчою
в осіб з АКМП, які продовжували зловживати алкоголем, ніж у таких з ідіопатичною ДКМП і АКМП, котрі відмовилися
від нього (27, 53 і 45% відповідно) [46].
За даними Guillo et al., у більшості пацієнтів з АКМП і тяжкою СН, що відмовилися від алкоголю, відмічали значне
покращення перебігу АКМП після шести місяців спостереження [49]. Це підтверджують результати дослід жен ня,
за якими в осіб з АКМП, які припинили
вживання алкоголю, спостерігали значне підвищення ФВ ЛШ, а стійке його
зловживання корелювало з гіршим прогнозом [46]. За даними Xi et al., у хворих,
котрі вживали алкоголь у високих дозах,
відмічали значне підвищення ризику
смертності від усіх причин (рис. 4) [142].
ФВ ЛШ у пацієнтів з АКМП, які утримувалися від прийому алкоголю, значно
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Лікування
Найбільш ефективною стратегією терапії патології, що асоційована з алкоголем, включно з АКМП, є повна відмова
від його приймання з метою відновлення скоротливої функції ЛШ, яка повинна бути рекомендована всім пацієнтам
[11, 35, 37, 46, 49, 108]. Хоча припинення чи зменшення вживання алкоголю все
ще є предметом дискусії, відмова від нього
або принаймні значне зменшення вживання до дози низького ризику є наріжним
каменем лікування пошкодження органів,
що індуковані алкоголем, зокрема АКМП
[37, 42, 49, 68, 93, 102, 138].
Необхідно підкреслити, що зміни при
АКМП потенційно зворотні при припиненні приймання алкоголю, особливо
до розвитку фіброзу [49]. За даними Rafie
et al. показано, що є два фактори, пов’язані зі сприятливим перебігом захворювання: коротка тривалість симптомів СН
до початку терапії (у пацієнтів із меншим
фіброзом загалом кращі наслідки) та відмова від алкоголю [115]. Однак межа між
зворотними і незворотними пошкодженнями, іншими словами – «точка неповернення» (point no-return), невідома [70].
Ведення хворих на АКМП має розглядатися в контексті розладів внаслідок
вживання алкоголю [7, 9]. Оскільки порушення, асоційовані з алкоголем, є складними і багатофакторними станами, необхідний мультидисциплінарний підхід
до терапії таких пацієнтів, оптимальне
ведення яких включає спостереження
лікарем-наркологом, психосоціальну реабілітацію та медикаментозне лікування
алкогольної залежності [10, 26, 42, 81, 87].
Терапію СН слід проводити відповідно до рекомендацій Європейського
товариства кардіологів (ESC, 2016) [4].
У пацієнтів зі стійкою тяжкою дисфункцією ЛШ, незважаючи на оптимальне
фармакологічне лікування, можуть розглядатися імплантація кардіовертерадефібрилятора, трансплантація серця
та використання ресинхронізуючої терапії [35, 54]. Так, трансплантацію серця
проведено у 15% пацієнтів, імплантацію
кардіовертера-дефібрилятора – 34%, застосування ресинхронізувальної терапії –
19% [54]. Однак з огляду на специфічні
патофізіологічні механізми і можливість
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Рис. 4. Споживання алкоголю та ризик
смертності від усіх причин [142]
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покращилася через шість місяців спостереження (середнє значення становило
37% порівняно з вихідною ФВ ЛШ 22%)
з наступним її підвищенням через 36 місяців (середнє значення – 43%) [49].
В осіб з АКМП, що зменшили вживання алкоголю до помірного рівня,
відзначали кращі наслідки, ніж при ідіопатичній ДКМП. Результати були схожі
з такими у пацієнтів з АКМП, які повністю відмовилися від алкоголю (рис. 5).
До того ж ФВ ЛШ за час спостереження
збільшилася як у хворих, котрі припинили споживати алкоголь, так і в тих,
що знизили його приймання до помірного рівня [54]. Ці дані подібні до описаних у дослідженні, яке свідчить про те,
що низьке/помірне споживання алкоголю пов’язане з нижчою смертністю і частотою неішемічної СН [6].
Інші роботи показують, що низьке/помірне щоденне споживання алкоголю може
сприятливо впливати на прогноз пацієнтів
з АКМП [6, 20, 49]. За отриманими результатами, низьке/помірне приймання алкоголю щодня є предиктором кращого прогнозу
при СН та ішемічній кардіоміопатії [6, 20].
Дані ЕхоКГ також свідчать про те, що у пацієнтів, які не повністю відмовилися від споживання алкоголю (мінімізували щоденний прийом), може відновитися ФВ ЛШ,
як і в тих, що його не вживають [53].
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Рис. 6. Довгострокове спостереження
за пацієнтами з АКМП (n=94): серцеві події
визначаються як серцево-судинна смерть
або трансплантація серця [54]

усунення причини АКМП, на сьогодні
використання імплантованих кардіовертерів-дефібриляторів при кардіоміопатіях
неішемічного ґенезу є предметом дискусії
після публікації випробування DANISH,
в якому не виявлено значного зменшення смертності від усіх причин порівняно
з оптимальною медикаментозною терапією [69]. Порушення ритму серця лікують за стандартними протоколами [115].

Прогноз
Основними причинами смерті з-поміж
пацієнтів з АКМП та ідіопатичною ДКМП
є прогресуюча СН і раптова серцева смерть
[34, 47]. Загалом при АКМП прогноз
кращий, ніж при ідіопатичній ДКМП,
у разі відмови від вживання алкоголю
принаймні на ранній стадії захворювання [49, 100, 114]. Однак дані досліджень
суперечливі, причому деякі відзначали
кращий прогноз при АКМП, ніж при ідіопатичній ДКМП, інші – ні [34, 46, 114].
Так, смертність серед осіб з ідіопатичною
ДКМП і АКМП (які відмовилися від алкоголю) була однаковою. В пацієнтів, котрі продовжували зловживати алкоголем,
відзначалася вища летальність порівняно
з ідіопатичною ДКМП і АКМП (які відмовилися від алкоголю). Продовження
зловживання алкоголем є предиктором
серцевої смерті у хворих на АКМП за умови невживання алкоголю (ВР серцевої
смерті – 4,99; 95% ДІ 1,77-14,1) [34].
Дані іншого дослідження показали,
що швидкість прогресування захворювання і смертність у пацієнтів з АКМП
були нижчими, ніж у таких з ідіопатичною ДКМП. Слід зауважити, що летальність серед осіб із тяжкою застійною СН
та дилатацією ЛШ при АКМП значно

менша, ніж у таких з ідіопатичною ДКМП
та подібним ФК СН. Так, 1-, 5- і 10-річна загальна виживаність становила 100,
81 і 81% для пацієнтів з АКМП і 89, 48
і 30% – з ідіопатичною ДКМП відповідно
(р=0,041); різниця була навіть більшою
для виживаності без трансплантації серця
(р=0,005) [114].
Інші автори виявили, що 10-річна виживаність осіб з АКМП без трансплантації серця, які припинили прийом алкоголю, складала приблизно 50%, серед тих,
що продовжували вживати, – 32% [34],
7-річна у всіх хворих – 41%, у пацієнтів,
що припинили приймання алкоголю –
45%, продовжили – 27% [46].
Наявні дані, що упродовж середнього
періоду спостереження 59 місяців смертність від серцево-судинних причин (СН,
раптова серцева смерть) складала 15%
(рис. 6). Окрім того, 15% пацієнтів перенесли трансплантацію серця, у 37%
відмічали відновлення функції ЛШ,
а 33% залишалися клінічно стабільними
без поліпшення систолічної функції ЛШ.
У цьому дослідженні попереднє помірне
споживання алкоголю, тривалість його
зловживання і тип напоїв не пов’язані з виникненням основних кардіальних подій
(серцево-судинна смерть або трансплантація серця). Виживаність без трансплантації серця була вищою у хворих на АКМП
порівняно з такими з ідіопатичною ДКМП
(р=0,002). Варто зазначити, що 1-, 3-, 5і 10-річна виживаність без трансплантації
серця у пацієнтів з АКМП складала 88±3,
80±4, 75±5 і 65±6%, а із ДКМП – 74±3,
61±4, 58±4 і 46±5% відповідно (p=0,01
у всіх випадках). Окрім того, АКМП асоціювалася з більш сприятливим прогнозом
порівняно з ідіопатичною ДКМП (ВШ 0,4;
95% ДІ 0,2-0,8; p=0,01) [54].
Дані іншого дослід жен ня показали,
що пацієнти з АКМП, які перенесли
трансплантацію серця, мали гірші наслідки порівняно з такими з ідіопатичною
ДКМП. При АКМП спостерігали вищу
смертність від ІХС, відторгнення трансплантанту та печінкової недостатності [19].
При проведенні множинного логістичного
регресійного аналізу незалежними предикторами смерті або необхідності у трансплантації серця при АКМП були: ФП
(ВШ 9,7; 95% ДІ 2,56-36,79; p=0,001),
ширина комплексу QRS >120 мс (ВШ 7,2;
95% ДI 2,02-26; p=0,002) і відсутність терапії β-адреноблокаторами (ВШ 4,4; 95% ДI
1,35-14,49; p=0,014) [54]. За наявними даними, у групі пацієнтів з АКМП виявлено більшу частку чоловіків, курців, вищі
індекс маси тіла, частоту захворювань печінки та хронічного обструктивного захворювання легень [34, 46, 54].
Отже, у пацієнтів із хронічним зложиванням алкоголю і тяжкою СН прогноз
несприятливий, оскільки продовження
його приймання призводить до виникнення рефрактерної застійної СН. Раптова смерть може розвиватися внаслідок
порушення ритму серця, системної або
легеневої емболії. Рання та абсолютна відмова від вживання алкоголю сприятливо
впливає на функцію міокарда ЛШ [81].
У разі відмови від алкоголю було відзначено покращання гемодинаміки та клінічне поліпшення або принаймні повільніше
прогресування захворювання порівняно
з ідіопатичною ДКМП [49, 114].

Висновки
Таким чином, АКМП не є рідкісним
захворюванням, а продовження вживання алкоголю асоційоване з несприятливим прогнозом. Патогенез АКМП
до кінця не з’ясований. У жінок відмічають підвищену чутливість до токсичного впливу алкоголю. Основою терапії

АКМП є відмова від алкоголю, оскільки
особливістю АКМП є потенційно зворотний перебіг, особливо на ранній стадії. Покращання/відновлення систолічної
функції ЛШ відзначене у деяких пацієнтів
після припинення приймання алкоголю
або його зниження до помірного рівня.
Медикаментозну терапію СН проводять
згідно з рекомендаціями ESC (2016), що
аналогічна такій при ідіопатичній ДКМП.
Однак необхідні наступні дослід ження із включенням як асимптоматичних,
так і симптоматичних пацієнтів з АКМП
з метою ранньої діагностики і лікування
таких хворих для поліпшення прогнозу.
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Вплив стратегії лікування артеріальної
гіпертензії на серцевий ритм
На ІХ науково-практичній конференції Асоціації аритмологів України, що пройшла 16-17 травня
у Києві, було всебічно розглянуто проблематику аритмій, ускладнення даної патології та сучасні
стратегії лікування. Серед багатьох цікавих й актуальних доповідей, майстер-класів, дискусій неабияку
увагу слухачів привернула лекція Юрія Миколайовича Сіренка, доктора медичних наук, професора
кафедри кардіології та функціональної діагностики Національної медичної академії післядипломної
освіти імені П.Л. Шупика, завідувача відділення симптоматичних гіпертензій Інституту кардіології
імені академіка М.Д. Стражеска НАМН України (м. Київ). Спікер представив проблему аритмій,
зокрема фібриляції передсердь (ФП), під дещо іншим кутом зору – не як самостійну нозологію,
а синдром, що супроводжує артеріальну гіпертензію (АГ). Також він поділився міркуваннями,
як лікування підвищеного артеріального тиску (АТ) може запобігти виникненню аритмії.
Це свідчить про те, що контроль активації РААС на додаток
до контролю АТ пов’язаний зі зменшенням розвитку аритмії.
Далі професор Сіренко зупинився на даних метааналізу
«Профілактика фібриляції передсердь інгібуванням ренінангіотензинової-альдостеронової системи» (Schneider et al.,
2010). Він включав 23 рандомізованих контрольованих випробування за участю 87 048 пацієнтів. Щодо первинної профілактики ФП, було опрацьовано шість досліджень із залученням осіб з АГ, два – після ІМ та три – із супутньою СН.
Стосовно вторинної профілактики ФП, до метааналізу
увійшло вісім випробувань, в яких брали участь хворі після
кардіоверсії, та чотири, присвячені оцінюванню медикаментозної профілактики рецидивів аритмії.
У цій масштабній роботі з’ясовано, що в цілому інгібування РААС знижувало ризик виникнення ФП на 33%, але існувала значна неоднорідність серед результатів досліджень.
Відтак, під час первинної профілактики інгібування РААС
було ефективнішим в осіб із СН, АГ та гіпертрофією лівого
шлуночка, але не у хворих на ІМ. При вторинній профілактиці
до інгібування РААС часто додавали антиаритмічні препарати.
У пацієнтів після кардіоверсії частота рецидивів ФП зменшувалася на 45%, а у тих, що отримували медикаментозне
лікування, – на 63%. Таким чином, даний метааналіз підтверджує концепцію інгібування РААС як ефективної первинної
та вторинної профілактики ФП.
Загальновідомий та доведений той факт, що адекватна антигіпертензивна терапія знижує смертність в осіб з АГ. Проте
як впливає лікування інших СС-ускладнень, зокрема ФП,
на показники смертності, вивчено менш ретельно. У даному
ключі цікавим є шведське дослідження впливу антигіпертензивних та інших серцево-судинних препаратів на смертність у пацієнтів із ФП та АГ (Carlsson et al., 2014). Пацієнтам
(чоловіки, n=2809 та жінки, n=2793; вік >45 років) призначали петльові діуретики, неселективні ББ, БРА і статини.
Було відзначено, що чим більша кількість застосовуваних
антигіпертензивних засобів, тим нижчий рівень смертності.
Так, хворі, які приймали 4-5 антигіпертензивних препаратів,

мали значно менший ризик летальності, ніж ті, які отримували монотерапію чи не лікувалися зовсім. Призначення
статинів було пов’язане з нижчим рівнем смертності у чоловіків і жінок віком до 80 років, тоді як терапія петльовими
діуретиками – із вищим рівнем смертності серед жінок віком
<80 років. У всій досліджуваній популяції прийом петльових діуретиків асоціювався з більшою кількістю летальних
наслідків. На противагу, лікування антикоагулянтами, неселективними ББ, БРА і статинами корелювало із нижчими
показниками фатальних подій. Отже, наведені вище дані
вказують на більшу ефективність комбінованої терапії.
У польському дослідженні Kowalik et al. (2012) також чітко
показано, що комбіноване лікування ≥3 антигіпертензивними
препаратами у пацієнтів із рецидивною ФП та АГ забезпечує
ефективніший контроль аритмії, ніж при використанні меншої кількості лікарських засобів (рис. 1).
З огляду на ґрунтовну доказову базу, в актуальних рекомендаціях Williams et al. Європейського товариства кардіологів та Європейського товариства гіпертензії (ESC/ESH, 2018) із ведення
АГ запропоновано наступну стратегію лікування, що повною
мірою забезпечує, зокрема, профілактику ФП (таблиця).

Таблиця. Стратегія медикаментозної терапії АГ
Крок

Препарати

І крок: початкова
терапія –
1. іАПФ або БРА
подвійна
2. БКК або діуретик
комбінація
1. іАПФ або БРА
2. БКК
3. Тіазидний діуретик
До попереднього
ІІІ крок: потрійна
переліку препаратів
комбінація
додається
зі спіроноспіронолактон у дозі
лактоном
25-50 мг/добу, або
або іншим
інший діуретик, або
препаратом
α-блокатор, або ББ*

Примітки
Монотерапію може бути
призначено пацієнтам
із низьким ризиком при
АГ 1 ст., особам >80 років
або ослабленим хворим

ІІ крок: потрійна
комбінація

Розглянути доцільність
направлення
до спеціалізованого
центру для наступного
обстеження та визначення
причини резистентної АГ

Примітка: * Призначення ББ слід розглядати на кожному етапі за наявності
показань: ФП, ішемічна хвороба серця, хронічна СН, постінфарктний
кардіосклероз, а також у молодих жінок та при плануванні вагітності.
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Пацієнти: ≥3 препаратів
4

Епізоди ФП

На початку доповіді професор Сіренко звернув увагу
аудиторії на статистичні дані – приблизно у 83% осіб із ФП
спостерігається підвищений АТ (Kowalik et al., 2012). Далі
лектор коротко зупинився на патогенезі ФП із погляду
серцево-судинного (СС) континууму: від факторів ризику
(вік, стать, ожиріння, апное під час сну, ендотеліальна дисфункція тощо) до розвитку АГ, яка спричиняє активацію
ренін-ангіотензин-альдостеронової системи (РААС), гіпертрофію лівого шлуночка, діастолічну дисфункцію та інші
функціональні й структурні зміни з боку СС-системи,
що зумовлює ризик розвитку ФП. Своєю чергою ФП має
наслідки у СС-континуумі: інсульт, транзиторна ішемічна
атака, інфаркт міокарда (ІМ), серцева недостатність (СН),
порушення когнітивних функцій або кровотечі, пов’язані
з антикоагулянтною терапією (Dzeshka et al., 2017).
Звертаючись до доказової бази, Юрій Миколайович почав із ретроспективного аналізу відомого дослід жен ня
ROCKET AF, в якому, зокрема, вивчали зв’язок між рівнями АТ (нормальний рівень АТ, контрольована, неконтрольована АГ) та ризиком розвитку інсульту в пацієнтів із ФП
(Vemulapalli et al., 2016). Усього було залучено 14 256 хворих,
з яких 90,5% мали АГ (55,8% контролювали АТ, 34,6% –
не контролювали). З’ясувалося, що ризик інсульту або системної емболії значно зростав при підвищенні систолічного АТ
(САТ) на кожні 10 мм рт. ст. Причому ймовірність виникнення інсульту та системної емболії збільшувалася майже втричі
при неконтрольованій АГ порівняно з контролем АТ.
А чи існує зв’язок між поширеністю ФП і тяжкістю
та контролем АГ? На це запитання шукали відповідь американські лікарі у дослідженні REGARDS (Bhatt et al., 2016). У випробування було включено 30 018 учасників, із них 8,6% мали ФП.
Пацієнтів було розділено на групи за наступними станами:
• із нормальним рівнем АТ;
• із пограничним рівнем АТ;
• із контрольованою АГ;
• із неконтрольованою АГ;
• із контрольованою істинною резистентною АГ;
• із неконтрольованою істинною резистентною АГ.
Вчені достовірно показали, що поширеність ФП була
вищою у групах осіб з істинною резистентною АГ (контрольована > неконтрольована) порівняно із групами з нормотонією, прегіпертонією, АГ.
Подібне випробування провели шведські колеги, в якому
вивчали взаємозв’язок між антигіпертензивним контролем
і вперше виявленою ФП (Mourtzinis et al., 2017). Дослідники спостерігали за 45 530 особами з АГ без попередньо
зареєстрованої ФП. Порівняно з пацієнтами без ФП група із вперше виявленою патологією мала вищий середній
САТ і діастолічний АТ (ДАТ) на 3,8 і 1,6 мм рт. ст. відповідно. За даними логістичного регресійного аналізу, САТ
≥140 мм рт. ст. асоціювався з більшою вірогідністю виникнення ФП порівняно з САТ 130-139 мм рт. ст. Було чітко визначено, що ФП пов’язана з підвищеною серцево-судинною
захворюваністю і смертністю, а АГ своєю чергою є важливим
фактором ризику розвитку даної патології.
Таким чином, наведені вище дані свідчать про те,
що контроль АТ при гіпертонії чітко корелює зі зменшенням
ймовірності появи ФП. Яку ж стратегію лікування АГ обирати, якщо у фокусі уваги не лише зниження АТ, але й профілактика аритмій?
У британському дослідженні Schaer et al. (2010) вивчали
вплив різних груп антигіпертензивних засобів на ФП. Загалом було включено 4661 пацієнта із ФП та 18 642 суб’єкти
контрольної групи, які отримували лікування АГ. Хворим
призначали наступні групи препаратів: інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (іАПФ), блокатори рецепторів ангіотензину II (БРА), β-блокатори (ББ) та блокатори
кальцієвих каналів (БКК). Було показано, що тривала терапія іАПФ, ББ і БРА суттєвіше знижувала ризик розвитку ФП
порівняно з використанням БКК.
Мета масштабного датського дослідження Sarah et al. (2013)
полягала у вивченні взаємозв’язків між антигіпертензивною
терапією (іАПФ, БРА, ББ, діуретиками та БКК) і ризиком
ФП. Було показано, що застосування іАПФ та БРА порівняно
із ББ та діуретиками асоціювалося зі зниженням ризику ФП.

Ю.М. Сіренко
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Рис. 1. Комбінована терапія антигіпертензивними
препаратами у пацієнтів із рецидивною ФП та АГ
впродовж року з інтервалами у три місяці
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Рис. 2. Динаміка офісного АТ при застосуванні
препаратів Комбісарт та Комбісарт Н:
дослід ження ТРИМАРАН

Юрій Миколайович ще раз акцентував увагу на тому,
що сучасні тенденції диктують необхідність починати терапію з комбінації препаратів майже у всіх пацієнтів. Щоб забезпечити кращу прихильність хворих до лікування, доцільним є призначення фіксованих комбінацій в одній таблетці.
У цьому контексті привертають увагу препарати Комбісарт
(5 мг амлодипіну, 160 мг валсартану) та Комбісарт Н (5/10 мг
амлодипіну, 160 мг валсартану, 12,5 мг гідрохлортіазиду)
виробництва АТ «Київський вітамінний завод».
У вітчизняному дослідженні ТРИМАРАН вивчали зміни
офісного АТ і прихильність до лікування у пацієнтів з АГ при
застосуванні генеричних препаратів Комбісарт Н та Комбісарт
(Сіренко та співавт., 2018). Було показано, що фіксовані комбінації валсартану/амлодипіну та валсартану/амлодипіну/гідрохлортіазиду ефективні у зниженні офісного АТ в осіб із помірною й тяжкою АГ, а також сприяють покращенню прихильності
до лікування і добре переносяться хворими (рис. 2).
Насамкінець Ю.М. Сіренко зауважив, що адекватне ведення пацієнтів з АГ та ФП передбачає застосування комбінованого антигіпертензивного лікування, бажано у фіксованих
поєднаннях. Крім того, для осіб із дуже високим та високим
СС-ризиком вкрай важливою передумовою успішних лікувальних наслідків та профілактики СС-ускладнень є статинотерапія (рівень доказовості ІВ). Зокрема препарат Лівостор
(аторвастатин) виробництва АТ «Київський вітамінний завод»,
що відповідає сучасним рекомендаціям та має вдале співвідношення ціна/якість. Також для вторинної профілактики у хворих на АГ рекомендоване призначення антитромбоцитарного
засобу, зокрема ацетилсаліцилової кислоти (АСК) у низькій
дозі (рівень доказовості ІА). Препарат Магнікор виробництва
АТ «Київський вітамінний завод» (АСК – 75/150 мг) відповідає
усім критеріям щодо ефективності та профілю безпеки.
Підготувала Наталія Нечипорук
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Токсико-епідермальний некроліз: огляд літератури
та сучасних рекомендацій у фокусі уваги ревматологів
Синдром Стівенса – Джонсона та токсико-епідермальний некроліз (ССД/ТЕН) є рідкісними вторинними патологічними
станами, з якими протягом свого професійного життя стикається невелика кількість клініцистів, а успішними результатами
лікування можуть пишатися ще менше. Практика ведення таких хворих серед фахівців багатьох спеціальностей і установ
охорони здоров’я вельми різниться. Це пояснюється обмеженою доказовою базою щодо результатів терапії даних
нозологій. Відтак, у багатьох наявних рекомендаціях термін ССД/ТЕН охоплює повний спектр проявів захворювання,
тобто ССД, TEН та ССД/ТЕН (перехресний синдром) збігаються і мають однакові принципи лікування.

логічні стани, як ССД/ТЕН?


Що нам відомо про такі рідкісні пато-

ССД і TЕН – це вкрай небезпечна
для життя реакція, переважно на лікарські засоби, що характеризується виникненням еритеми, пухирів та загрозливою руйнацією епітелію [1]. Різниця
між обома термінами для клініцистів
не є настільки суттєвою, але необхідно
розуміти, що ССД – менш інтенсивний
процес за обсягом залучення шкіри,
а ТЕН – більш генералізована форма.
Частота випадків ССД/TEН становить
приблизно 1-2 випадки на мільйон населення щорічно [2].
Незважаючи на рідкість виникнення
цього стану, ССД/ТЕН є руйнівною хворобою; у тяжких випадках гостра фаза
може супроводжуватися різноманітними системними ускладненнями, зокрема
поліорганною недостатністю. Смертність
від ССД становить понад 10%, а для TEН
ця цифра зростає до 30%; загальна летальність від ССД/ТЕН – близько 22% [3].

 відповідно до сучасних досліджень
Як им є патогенез захворювання

та теорій?
Патогістологічно ССД/ТЕН характеризується поширеним епітеліальним
апоптозом кератиноцитів та некрозом, що ініційований цитотоксичними
Т-лімфоцитами (CTL), індукованими
лікарськими засобами [4]. Гістологічно
спостерігаються ознаки епідермального
ушкодження – від окремого апоптозу клітин до конфлюентного епідермального
некрозу. Епідермальні зміни пов’язані
з вакуолярною дегенерацією базальних
клітин і субепідермальною буллою. Допоміжні структури, такі як проточні протоки і волосяні фолікули, іноді також
залучаються до патологічного процесу.
В дермі спостерігається лише легкий,
переважно периваскулярний інфільтрат лімфоцитів і гістіоцитів, причому
у деяких випадках відмічається невелика
кількість еозинофілів.
Цитотоксичні Т- та NK-клітини не є
єдиним ефекторним механізмом смерті кератиноцитів. Їхня дія посилюється
продукцією множинних медіаторів клітинної смерті, зміненими антиапоптозними шляхами і дефектною регуляцією
виведення лікарського засобу [5]. Різні
цитотоксичні білки і цитокіни залучені до процесу апоптозу, зокрема гранулізин, ліганд Fas-Fas, фактор некрозу
пух лини-α (TNF-α), TNF-пов’язаний
ліганд, що індукує апоптоз (TRAIL),
і перфорин-гранзим B [6].
Найважливіший клас гістосумісності,
асоційований із відповіддю на препарати, спричиняє розширення клону CD8 +
CTL, який проникає в шкіру, коли певні
фактори індукують апоптоз кератиноцитів [7, 8]. Проапоптозні молекули, зокрема TNF, інтерферон (IФН) та індукована
синтаза оксиду азоту, можуть зв’язувати
імунні реакції, викликані лікарським
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засобом, до пошкодження кератиноцитів [9]. Незважаючи на те що розчинний
Fas-ліганд, перфорин і гранулізин залучені до запуску програмованої смерті кератиноцитів, сучасні дані свідчать про те,
що гранулізин є ключовим посередником
апоптозу при ССД/TEН [11].
Chung et al. продемонстрували наявність високої концентрації секреторного 15-kDa гранулізину в TEН-блістерній
рідині, а ін’єкція 15-kDa гранулізину
в шкіру миші індукувала апоптоз кератиноцитів, імітуючи клінічну картину
ССД/TEН. Гранулізин – цитолітичний
білок, що продукується і секретується
цитотоксичними Т-лімфоцитами (CTL)
і NK-клітинами [12]. Вміст рідини з пухиря продемонстрував цитотоксичність кератиноцитів, а послаблення цього ефекту
відзначалося при зменшенні гранулізину;
тобто рівні гранулізину із блістерної рідини корелювали з тяжкістю захворювання.
Крім того, ін’єкція гранулізину з папул
пацієнтів із ТЕН у шкіру мишей індукувала дозозалежну загибель клітин.
Лігандний шлях Fas-Fas є ще одним
ймовірним шляхом некрозу і поширеного цитостатичного T-лімфоцитарного
апоптозу. Viard et al. показали, що масивний апоптоз опосередковується через активацію «рецептора смерті» (DR), Fas [13].
Після розпізнавання ліганду Fas (FasL) Fas
зазнає конформаційних змін у своєму домені цитоплазматичної смерті, що призводить до зміни адаптерного білка, який
називається Fas-асоційованим білком
смерті. Це спричиняє каскадний шлях,
де протеаза «розбирає» клітину з середини.
Viard et al. показали, що біоптати шкіри
пацієнтів з ТЕН мали щільну локалізацію
кератиноцитів FasL, та у їхній сироватці
були підвищені рівні розчинної FasL.
Хоча інше дослідження Abe et al.
не змогло повторити цих висновків. Незважаючи на те що був підтверджений
підвищений рівень sFasL у сироватці
крові, біопсія шкіри пацієнтів не показала FasL на поверхні кератиноцитів [14].
Автори дійшли висновку, що підвищений
рівень sFasL відмічався за рахунок не кератиноцитів, а мононуклеарних клітин
периферичної крові. Таким чином, хоча
FasL не може бути первинним посередником, рівень sFasL значно збільшується
до відшарування епідермісу і може відігравати роль маркера захворювання для
його діагностики [15].
Збільшення кількості геномних досліджень за останні два десятиліття виявило специфічні типи людських антигенів гістосумісності лейкоцитів (HLA),
які підвищують ризик виникнення ССД/
TEН. Одним із фенотипів була алель
HLA-B 15:02; спостерігався підвищений
ризик ССД/TEН серед китайської популяції при застосуванні карбамазепіну.
Геномні дослідження також виявили зв’язок між іншою алеллю HLA-A 31:01 і карбамазепіном у європейців і японців [16].
Однак наступне багатонаціональне

дослідження не підтвердило цього висновку і повідомило лише про слабку
асоціацію ССД/TЕН із карбамазепіном
та певними етнічними рисами [17].
Цікаво, що алопуринол-індукований ССД/TЕН був пов’язаний з алеллю
HLA-B 58:01 як в азіатській, так і європейській популяціях [18]. Нещодавно виявлені нові гени сприйнятливості поза підтипами HLA, зокрема, IKZFI у японських,
корейських та індійських пацієнтів [19].
Користь фармакогеноміки тепер відображається у рекомендаціях щодо скринінгу популяції Китаю після проведення
успішного тестування геному китайського
населення Хань на Тайвані. У цьому дослідженні пацієнти обстежені на виявлення
алелі HLA-B 15:02 до початку лікування
карбамазепіном. У результаті було встановлено, що утримання від його призначення в осіб, позитивних за HLA-B 15:02,
знижувало частоту виникнення ССД/
ТEН [20]. З огляду на ці звіти, Управління з контролю якості харчових продуктів
і медикаментів США (FDA) рекомендувало проводити скринінг HLA-B 15:02
у китайців до призначення карбамазепіну.
що

треба робити при підозрі на роз-

Які клінічні ознаки ССД/ТEН та

виток цього захворювання?
Дослідження Revuz et al. за участю
87 пацієнтів надає детальний опис клінічних ознак, що спостерігаються при ССД/
ТЕН [21]. Так, продромальний період
у вигляді загальної слабкості, катаральних
проявів із боку верхніх дихальних шляхів
може передувати шкірному та інтоксикаційному синдромам за декілька днів.
Ураження очей також нерідко розвивається до залучення шкіри. Виразний біль
та гіперестезії шкіри є патогномонічними
ранніми ознаками ССД/ТЕН. Наявність
цього симптому повинна попередити лікаря про початок некролізу епідермісу. Початкові ділянки залучення – це переважно
обличчя, верхні кінцівки та тулуб. Типовою характерною ознакою є те, що епідермальний некроліз розповсюджується
донизу, згодом процес уражає нижні кінцівки. Також можливе залучення долонь
і підошви. У тяжких випадках виникають
великі зони конфлюентної еритеми. Уражена шкіра є ніжною на дотик; мінімальні
рухи призводять до того, що епідерміс відшаровується. Ця крихкість демонструється симптомом Нікольського (позитивним
вважають за умови відшарування епідермісу при натисканні на шкіру). Незважаючи на те що дана ознака не є специфічною
для ССД/ТЕН (також може бути позитивною при пемфігії), симптом Нікольського
є корисним клінічним індикатором епідермального некролізу. Уражені ділянки
розширюються і зливаються, досягаючи
свого максимуму на 5-7-й день від початку захворювання. Поширений некроліз
призводить до відриву епідермісу, залишаючи ділянки «оголеної» дерми, яка своєю чергою виділяє рідину, стає вторинно

інфікованою і легко кровоточить. Залучення слизових оболонок очей, рота, носа
і геніталій зазвичай відбувається на ранніх
стадіях і призводить до ерозивно-геморагічного мукозиту.
У серії клінічних випадків, описаних
Revuz et al., у 97% хворих розвинулися
ерозійні ураження слизової оболонки,
у 93% спостерігалося залучення до процесу ротової порожнини, у 78% – очей,
у 63% – статевих органів.
Життєво загрожувальним є епітеліальний некроліз дихальних шляхів, який
призводить до бронхіальної обструкції.
Некроліз шлунково-кишкового епітелію
спричиняє профузну діарею, через гіпоперфузію і гострий трубчастий некроз
може виникнути гостре ураження нирок.
Тяжкі порушення функції печінки є досить рідкісними, частіше спостерігається
підвищення трансаміназ.
Негайний алгоритм дій при підозрі
на ССД/ТЕН полягає у якнайшвидшому
припиненні прийому будь-якого потенційного агента, що міг призвести до його
розвитку. Насамперед це захворювання,
індуковане лікарським засобом, причому препарат, що є «винуватцем», відомий
приблизно у 85% випадків. Ідентифікація тригера може видатися простою в тих
випадках, коли йдеться про прийом одного медикаменту, але значні труднощі
виникають, якщо хворий використовує
декілька лікарських засобів, що часто
зустрічається в терапевтичній практиці
при коморбідних станах. Рання відміна
будь-якого підозрюваного препарату є
обов’язковою, оскільки це знижує ризик
смертності [22].
Перелік препаратів, що найчастіше
викликають розвиток ТЕН [23, 24]
• Алопуринол
• Карбамазепін
• Ламотриджин
• Невірапін
• НПЗП групи оксикамів
• Фенобарбітал
• Фенітоїн
• Сульфаметаксазол та інші сульфаніламіди
• Сульфасалазин
Тривалість між латентним періодом
і початком проявів захворювання становить у середньому 5-28 днів, якщо немає
анамнестичних даних щодо попередньої
реакції на той самий препарат. У цьому
разі латентність може бути коротшою.
Маємо нагоду оцінити ймовірність
того, що препарат був наявний в організмі на початку реакції, якщо взяти до уваги його фармакокінетичні параметри (наприклад, період напіввиведення). Також
варто враховувати будь-які порушення
функції нирок, печінки та ймовірні лікарські взаємодії, які можуть призвести
до підвищення або зниження рівня концентрації препарату в організмі.

 ССД/ТЕН?

Які існують прогностичні маркери

У 2000 р. Bastuji-Garin et al. опублікували прогностичну оцінювальну систему
під назвою SCORTEN, яка включає сім
клінічних параметрів для прогнозування ймовірності госпітальної смертності.
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У 144 пацієнтів було продемонстровано,
що значення SCORTEN зростає під час
госпіталізації, з істотною різницею між
1-м і 4-м днями. Саме тому його практична значущість підвищується на ранніх
етапах захворювання.
Шкала SCORTEN для прогнозування
ймовірності госпітальної смертності
• Вік >40 років
• ЧСС >120 уд./хв
• Ураження епідермісу >10%
• Рівень сечовини >10 ммоль/л
• Рівень глюкози >14 ммоль/л
• Рівень бікарбонатів <20 ммоль/л
• Онкозахворювання (на момент
виникнення ТЕН)
Пояснення: за кожний позитивний
пункт дається 1 бал, 0-1 бал –
смертність становить 3,2%, 2 бали –
12,1%, 3 бали – 35,8%, 4 бали – 58,3%,
понад 5 балів – 90%.
Усі наявні алгоритми діагностики й лікування ССД/ТЕН зводяться до наступних
кроків. Алгоритм необхідних обстежень
включає в себе: загальний аналіз крові
розгорнутий, визначення рівнів С-реактивного білка (СРБ), сечовини й електролітів, бікарбонатів, глюкози, печінкові проби, коагулограму, рентген органів
грудної клітки. За технічної можливості
слід зробити біопсію ураженої шкіри.
Втім щодо біопсії шкіри дані досить неоднозначні. Так, лікарями-практиками
наголошується, що особливої практичної
цінності це дослідження не несе, а на етапі некролізу шкіри клінічна картина вже
є зрозумілою. Також акцентовано увагу
на етичності методу, враховуючи виразний
больовий синдром у хворих.
Наступні дії мають включати:
• намагатися щонайшвидше встановити периферичний венозний доступ;
• розпочати відповідну внутрішньовенну (в/в) регідратацію при показаннях;
• визначити, чи може пацієнт підтримувати достатню гідратацію і харчування
перорально; якщо це неможливо, встановити назогастральний зонд;
• встановити сечовий катетер при ураженні сечовидільної системи, який також
дозволить здійснювати точний моніторинг
балансу рідини.
Прогалини у знанні механізму ТЕН
та відсутність рандомізованих контрольованих досліджень означають,
що системне лікування TEН залишається
суперечливим, а застосування допоміжних терапевтичних методів є предметом
клінічного судження. Останні європейські керівні принципи не вважають будьяке з наявних випробувань достатньо
якісним або послідовним для внесення
рекомендацій щодо лікування [25]. Історично склалося, що терапія, що може
використовуватись при ТЕН, включає
глюкокортикоїди, імуноглобулін в/в
і циклоспорин. Нещодавно як ймовірні
лікарські засоби з обмеженим успіхом
були запропоновані інгібітори анти-TNF,
що виявилися шкідливими у разі, якщо
ТЕН спричинений талідомідом. Таким
чином, існує очевидна потреба в наступних дослідженнях щодо системного
лікування ТЕН. Нижче наведено короткий виклад поточних системних методів
лікування, які використовуються незважаючи на відсутність даних щодо їхньої
ефективності.
Системні глюкокортикоїди історично
призначали у високих дозах незважаючи на ризик інфікування та недостатню
якість досліджень для обґрунтування їхнього використання. Дві невеликі серії
випадків показали зниження показників
смертності на тлі застосування високих
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доз дексаметазону (100 мг в/в протягом
трьох днів) і метилпреднізолону (1000 мг
в/в три дні) [26, 27]. За відсутності якісніших даних використання кортикостероїдів в останніх британських рекомендаціях
не рекомендоване [28].
Імуноглобулін в/в був запропонований
як потенційний терапевтичний засіб
на основі його здатності істотно блокувати апоптоз кератиноцитів шляхом
інгібування рецептора Fas [29]. З огляду
на це імуноглобулін в/в став прийнятним методом лікування TEН. Проте
дослідження є суперечливими. В деяких
роботах показане поліпшення показників смертності, а в інших істотних змін
не відмічено. Комплексний метааналіз щодо застосування імуноглобуліну
у високих дозах виявив, що немає підтверджуючих доказів користі, а доза
не корелює з летальністю [30]. У першому дослідженні Firoz et al. не було встановлене поліпшення виживаності серед
23 пацієнтів, які отримували імуноглобулін в/в порівняно з підтримувальним
лікуванням [31]. Друге випробування,
проведене Lee et al. 2013 р., що включало
ретроспективний аналіз 64 хворих, також
не показало зменшення смертності [32].
Таким чином, незважаючи на те що
імуноглобулін в/в був прийнятим лікувальним засобом ТЕН, його ефективність залишається сумнівною. Чинні
європейські рекомендації з дерматології
показали, що імуноглобулін в/в можна
використовувати на ранніх стадіях захворювання за відсутності альтернативної терапії, враховуючи, що потенційні
переваги високих доз імуноглобуліну в/в
переважають ризики його застосування
і природний перебіг хвороби [33].
Циклоспорин. Тенденція необхідності
використання циклоспорину в лікуванні
ТЕН підтверджується ретроспективним
оглядом, де його порівнювали з імуноглобуліном в/в і дійшли висновку, що циклоспорин зменшує смертність [34].
Циклоспорин інгібує лімфоцити та його
потенційні антиапоптотичні ефекти.
Беручи до уваги позитивні результати
французького відкритого дослідження,
загальноприйнята доза циклоспорину
становить 3 мг/кг протягом семи днів
із наступним зниженням дози [35].
Антагоністи TNF-α (інфліксимаб,
етанерцепт). Останнім часом спостерігається інтерес до вивчення ролі інгібіторів
TNF-α, що запобігають апоптозу. Повідомлялося про два випадки, які показали
швидке зменшення уражень шкіри після
системної терапії антагоністами TNF-α
(інфліксимабом у дозі 5 мг/кг одноразово) [36]. Етанерцепт продемонстрував перспективні результати в лікуванні
10 пацієнтів, яким вводили 50 мг одноразово підшкірно. На тлі терапії виникла

швидка епітелізація без летальних випадків незважаючи на 50%-ву прогнозовану смертність у цих хворих [37]. Наведені приклади підтверджують теорію,
що TNF-α, продукований кератиноцитами (як і моноцитами-макрофагами),
значною мірою залучений до процесу
пошкодження тканин.
В єдиному рандомізованому контрольованому дослідженні щодо використання талідоміду переконливо визначено,
що даний препарат виявився шкідливим
та підвищує рівень смертності. Можливо, це пояснюється парадоксальним посиленням продукції TNF-α через його
ко-стимулювальні ефекти на Т-клітини.
Колонієстимулювальний гранулоцитарний фактор (G-CSF). Повідомляється,
що G-CSF продемонстрував сприятливі клінічні результати у двох випадках
тяжкого TEН з ураженням більш ніж
80% площі поверхні тіла й одночасної
нейтропенії [38]. В обох випадках пацієнти
повністю одужали. Ймовірно, сприятливі
наслідки частково зумовлені посиленням
біорегенерації або прискореною повторною епітелізацією під впливом G-CSF.
Аспекти управління позашкірними
ускладненнями ТЕН наведені в таблиці.

Клінічний випадок
До вашої уваги представлений клінічний випадок розвитку ТЕН на тлі
лікування гідроксихлорохіном. Пацієнтка Т. 1957 року народження поступила в 1-ше ревматологічне відділення
16.04.2018 р. зі скаргами на біль у суглобах, м’язах, загальну слабкість, макулопапульозний висип на обличчі. Хворіє
протягом двох місяців, коли з’явилися
зазначені скарги. Раніше відмічала виразки у роті, фотосенсибілізацію.
У процесі обстеження виявлено полісерозити (асцит, гідроперикард, гідроторакс), підвищення швидкості осідання еритроцитів, СРБ, панцитопенію,
позитивність за антинуклеарним фактором, антитіла до двоспіральної ДНК,
гіпокомплементемію. Відповідно до діагностичних критеріїв SLICC (2012),
встановлено діагноз системного червоного вовчака, призначено метилпреднізолон у дозі 40 мг/добу, гідроксихлорохін по 400 мг/добу, виписана 1.05.2018 р.
із покращанням.
На 8-й день від дня виписки 08.05.2018 р.
хвора поступила повторно зі скаргами
на появу рясної плямистої багряно-червоної висипки на верхній частині тулуба без видимої причини з наступним її
розвитком і розповсюдженням донизу,
злиттям елементів та відшаруванням епідермісу (рис. 1). З огляду на характерний
висип у вигляді багряно-червоних плям
та некролізу епідермісу, а також етапність

Таблиця. Управління позашкірними ускладненнями ТЕН
Орган/
система

Очі

Ротова
порожнина

Короткострокові
ускладнення

Поверхневі
пошкодження,
інфекція

Інфекція, біль

Урогенітальна Інфекції, ерозії,
система
біль
Дихальна
система

Гіпоксія, колапс
дихальних
шляхів, інфекція,
бронхіальні ерозії

Щоденний
огляд
спеціаліста

Так

Так

Так
Інтенсивна
терапія

Рис. 1. Багряно-червоні плями та некроліз
епідермісу на сідницях, спровоковані
прийомом плаквенілу

Менеджмент
Топічні зволожувачі
(що не містять
гіалуронат), краплі з ГКС
(0,1% дексаметазону),
місцева
антибіотикопрофілактика
(моксифлоксацин)
Біла м’яка парафінова мазь
для слизової оболонки
порожнини рота, теплий
фізіологічний розчин, рідина
з ГКС (бетаметазон)
Біла м’яка парафінова мазь,
мазь із ГКС, силіконова
пов’язка на ерозії
Негайна бронхоскопія

Довгострокові
ускладнення
Виразки,
рубцювання
рогівки,
кон’юнктиви,
синдром «сухого
ока», ентропія,
порушення зору,
сліпота
Рубцювання,
обмеження
мобільності ротової
порожнини
Спайки,
диспареунія, рубці,
зміна пігментації
Облітеруючий
бронхіоліт

Рис. 2. Повна епітелізація уражених
ділянок шкіри після проведеної терапії ТЕН

висипання зверху донизу, запідозрено
токсико-епідермальний некроліз, у зв’язку
з чим проведений пошук препарату – вірогідного «винуватця». До появи висипу хвора роками отримувала антигіпертензивну
терапію. Із новопризначених медикаментів були метилпреднізолон, який замінили на преднізолон, та гідроксихлорохін,
що був одразу відмінений.
У зв’язку зі значним та стрімким погіршенням стану, ураженням шкіри понад
90%, необхідністю проводити цілодобовий моніторинг з інтенсивною терапією,
пацієнтку переведено до реанімаційного
відділення (15.05-21.05.2018).
На тлі проведення пульс-терапії Солумедролом (500 мг № 3, 250 мг № 3, 125 мг
№ 3), дезінтоксикаційної терапії, антибактеріальної та місцевої обробки шкіри, відмічали повільне покращання стану та повну епітелізацію уражених ділянок (рис. 2).

Висновки
Отже, ТЕН – небезпечна для життя
імуно-опосередкована реакція на прийом
лікарських засобів, асоційована з високими
показниками смертності. Точні механізми
захворювання залишаються невідомими.
Загальновизнаний первинний медіатор кератиноцитарної смерті – гранулізин. Відзначено істотний розвиток у профілактиці
ССД/TEН за рахунок підвищення знань
про генетичну схильність до хвороби. Рання діагностика та ідентифікація препарату – можливого «винуватця», є основою для
попередження смертності. Фармакологічні
втручання залишаються суперечливими за
відсутності якісних рандомізованих досліджень. Проте існує тенденція відхилення
від традиційно визнаної ролі імуноглобуліну
в/в на користь антагоністів TNF-α. Однак
необхідно провести ще ґрунтовніші дослідження цих системних методів лікування.
Золотим стандартом залишається рання
діагностика, відміна препаратів і акцент
на підтримувальну допомогу.
Список літератури знаходиться
у редакції.
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Качество жизни у пациентов с инфарктом головного
мозга на фоне перенесенного инфаркта миокарда
В журнале «Неврология и нейрохирургия. Восточная Европа» (2018; Т. 8, № 2) была опубликована
статья коллег из Беларуси, в которой приведены данные исследования по оценке влияния
оригинальной комплексной системы реабилитации на качество жизни у пациентов, перенесших
мозговой инсульт (МИ), с кардиологической патологией в анамнезе. Установлено негативное
влияние сопутствующих заболеваний сердца на качество жизни больных после МИ. Доказано,
что разработанная комплексная система новых подходов к реабилитации таких пациентов
безопасна, не оказывает негативного влияния на уровень качества жизни, по ряду параметров
отмечается более выраженная тенденция к улучшению ряда показателей по сравнению
с общепринятыми ранее мероприятиями.
Цереброваскулярная патология остается сегодня одной из ведущих причин летальности и инвалидности во всех
индустриально развитых странах, и МИ
в ней занимает ли дирующие позиции.
Исследования, посвященные оценке
качества жизни у пациентов с МИ, немногочисленны [1]. Вместе с тем у лиц,
перенесших мозговую катас трофу, данный важный показатель ухудшается
в связи с локомоторным дефицитом,
сни жением физи ческой независимости, нарушением высших мозговых
функций. В связи с этим наб людается
ограничение общественной активности, трудовой деятельности у таких пациентов и т.п. [1, 2].
Наряду с этим наличие у пациентов сердечно-сосудистых заболеваний
(ССЗ) так же явл яется одной из основных причин смертности. В структ у ре ССЗ вед у щее место занимает
ишемичес кая болезнь сердца. Актуальность данной патологии в целом
и инфаркта миокарда (ИМ) в частности определяется ее ролью в инвалидизации и смертности населения,
финансовыми затратами, связанными
с лечением и реабилитацией пациентов [3-6]. Поэтому в современных условиях важность реабилитации таких
больных приобрела не только медицинское, но и социальное значение,
причем не последнюю роль в этом
процессе отводят улучшению качества
жизни пациентов.
Показатели качества жизни используют для всесторонней оценки течения
и прогноза как при цереброваскулярной
патологии, так и при ССЗ [7]. Доказано,
что на качество жизни пациентов с МИ
оказывают большое влияние тяжесть
основного и сопутствующих заболеваний, психологические факторы, проводимое лечение [8]. Несмотря на это
в большинстве исследований по данной
проблеме изучали частные аспекты, например, влияние тех или иных лекарственных средств на качество жизни.
Вопрос о воздействии коморбидной патологии на показатели качества жизни
является актуальным [7].

Получивший в последнее время широкое распространение в медицинской
литературе термин «связанное со здоровьем качество жизни», подразумевающий интегральную характеристик у физического, психологического,
эмоционального и социального функционирования человека, основанную
на его субъективном восприя тии, стал
одним из ключевых понятий в современной медицине. Оценка данного показателя у пациентов с МИ на фоне сопутствующей кардиальной патологии
имеет свои особенности, так как у них
повышен страх внезапной смерти, стабильные периоды в состоянии сменяются периодами обострения, и смертность остается высокой [8].
В настоящее время существует нема лое коли чество методик оценк и
качества жизни у лиц с различной патологией. Рациональное применение
таких методик в клинической практике
может способствовать повышению эффективности лечения и медицинской
реабилитации (МР) пациентов с МИ
на фоне коморбидности. Можно полагать, что исследование качества жизни
позволит не только оценить результаты
восстановления важных категорий жизнедеятельности, но и послужит основанием к поиску новых решений проблемы лечения и МР больных МИ [1].
В связи с этим возрастает актуальность комплексного изучения качес тва
жизни у пациентов с МИ с учетом воздействия сопутствующих заболеваний
и обоснования подходов к МР, способствующих повышению качес тва жизни
данной группы пациентов.

Цель исследования

Повышение эффективности МР пациентов, перенесших МИ на фоне постинфарктного кардиоск лероза, путем
разработки новых подходов к реабилитации, оказывающих влия ние на показатели качества жизни у данной категории пациентов.
Для достижения поставленной цели
бы ли сформ улированы след у ющие
задачи:

• исследован ие у ровн я к ачест ва
жиз ни пациентов, перенесших МИ.
• оценка эффективности и влияния
на показатели качества жизни различных методик МР.

Материалы и методы

Бы ло обследовано 76 пац иен тов
в возрасте от 50 до 70 лет, перенесших МИ, имеющих III и IV функциона льный к ласс (ФК) двигательных
расстройств. Степень выраженнос ти
пареза и ранжирование ее по ФК определяли в соответствии с кри териями,
разработанными в ГУ «Научно-исследовательский институт медицинской
экспертизы и реабилитации» (Минск,
Беларусь) [9].
Все больные проходили к урс МР
на базе УЗ «Гродненская областная
к лини ческа я больница медицинской реабилитации» в период с 2009
по 2017 гг. Критерием включения являлось наличие у лиц с МИ в каротидных бассейнах в ранний восстановительный период заболевания без или
с ИМ в анамнезе. Критерии исключения: возраст пациента старше 70 лет,
наличие острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) в анамнезе, сосудистая деменция, наличие
судорожного синдрома, острый ИМ,
нестабильная стенокардия, хроническая сердечная недостаточность выше
Н2А стадии по Василенко – Стражеско
и/или больше II ФК по NYHA, пороки сердца (врожденные и приобретенные) и кардиомиопатии, заболевания
системы крови, хронические обструктивные заболевания бронхолегочного
аппарата, другая тяжелая сопутствующая некардиальная патология, которая
могла бы повлиять на результаты исследования или является противопоказанием к проведению МР.
Пациенты были разделены на три
группы, со поставимые по полу и возрасту.
Группа 1 – 21 пациент, перенесший МИ и не имевший постинфарктного кардиоск лероза и другой тяжелой к ард иолог и ческой пат олог и и,

Таблица. Исходные показатели качества жизни у пациентов исследуемых
групп: данные представлены в виде Ме (25%; 75%)
Шкала опросника

Группы
1 (n=21)

2 (n=22)

3 (n=33)

Физическое функционирование (PF)
Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием (RP)
Интенсивность боли (BP)
Общее состояние здоровья (GH)
Физический компонент здоровья (PH)
Жизненная активность (VT)
Социальное функционирование (SF)
Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным
состоянием (RE)

10,0 (10,0-45,0)
0,0 (0,0-0,0)
32,0 (12,0-32,0)
40,0 (30,0-45,0)
25,9 (24,2-27,6)
35,0 (20,0-40,0)
50,0 (0,0-50,0)

5,0 (5,0-11,3)*
0,0 (0,0-0,0)
31,0 (22,0-32,0)
35,0 (35,0-50,0)*
26,0 (24,6-28,7)
30,0 (22,5-35,0)*
12,5 (12,5-37,5)*

5,0 (0,0-7,5)*
0,0 (0,0-0,0)
22,0 (12,0-41,0)*
45,0 (32,5-54,5)*
24,7 (22,8-29,1)
30,0 (25,0-50,5)*
12,5 (0,0-37,5)*

0,0 (0,0-0,0)

0,0 (0,0-0,0)

0,0 (0,0-0,0)

Психическое здоровье (MH)

48,0 (20,0-52,0)

20,0 (16,0-48,0)*

24,0 (20,0-52,0)*

Психологический компонент здоровья (MH)

37,1 (23,1-37,9)

24,5 (23,2-36,2)*

27,4 (23,9-37,3)*

Примечание: * статистически достоверные отличия (p<0,05).
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а так же иных сопутствующих заболеваний; из них мужчин – 13 (61,9%),
женщин – 8 (38,1%), средний возраст
составил 60,5±7,4. Больные данной
группы получали общепринятые реабилитационные мероприятия.
Группа 2 – 22 пациента, которые
пере несли МИ и имели в анамнезе
ИМ со снижением фракции выброса
(45-50%); из них мужчин – 15 (68,2%),
женщин – 7 (31,8%), средний возраст
составил 61,3±5,9. Больные данной
группы получали общепринятые реабилитационные мероприятия.
Группа 3 – 33 пациента, перенесших
МИ, с ИМ в анамнезе со снижением
фракции выброса (45-50%); из них мужчин – 20 (60,6%), женщин – 13 (39,4%),
средний возраст состави л 59,1±6,1.
Больные данной г ру ппы пол у ча ли
предложенный план реабилитационных мероприятий, включавший такие
методы, как фототерапия поляризованным полихроматическим светом, магнитофототерапия, гальванопунктура,
озокеритовые аппликации на область
кисти или/и голено с топного сустава,
массаж, специально разработанный
комплекс лечебной гимнастики, лечение положением с использованием
термоформуемого композита, занятия
на тренажерах с обратной биологической связью, эрго терапия, «зеркальные
тренировки», арт- и ароматерапия, занятия с логопедом, нейромышечная
электро фонопедическая стимуляция.
Все больные получали медикаментозную терапию согласно клиническим протоколам диагностики и лечения пациентов с патологией нервной
системы (приказ Министерства здравоохранени я Респ ублик и Беларусь
№ 274 от 19.05.2005 г.): антиагреганты
(антикоаг ул янты), нейропротек торы, антихолинэстеразные препараты
и миорелаксанты по показаниям.
Наряду со стандартными методами
диагностики и лечения у всех больных
исследовали качество жизни. С этой
целью применяли опросник для оценки качества жизни пациента (SF-36).
Перевод на русский язык и валидизация опросника были проведены СанктПетербургским институтом клиникофармакологи ческ и х исследований.
К преимуществам данного метода относится возможность применения для
оценки качества жизни при разных
заболеваниях, а так же возможность
комплексной оценки качества жизни
пациентов, в том числе социальных
и психологических нарушений. К недостаткам можно отнести достаточно
длительное время заполнения шкалы
пациентами (около 10-15 мин), трудность перекодировки данных и подсчета ш ка л [10]. Д л я ли к ви дац и и
последнего недос татка разработана
автоматизированная система подсчета
результатов с использованием программы Microsoft Excel 14.0.
SF-36 включает 36 вопросов, сгруппированных в восемь шкал: (более значимая оценка указывает на более высокий уровень КЖ):
• физическое функционирование
(Physical Functioning – PF);
• ролевое функционирование, обусловленное физическ им состоянием
(Role Physical Functioning – RP);
• интенсивность боли (Bodily Pain –
BP);
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• общее состояние здоровья (General
Health – GH);
• жизненная активность (Vitality –
VT);
• социа льное функционирование
(Social Functioning – SF);
• ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием
(Role-Emotional – RE);
• пси х и ческое з доровь е (Mental
Health – MH).
Шкалы группируются в два показателя: PH (физический компонент здоровья) и MH (психологический компонент здоровья).
1. Физический компонент здоровья
(Physical health – PH). Составляющие
шкалы:
• физическое функционирование;
• ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием;
• интенсивность боли;
• общее состояние здоровья.
2. Психологический компонент здоровья (Mental Health – MH). Составляющие шкалы:
• психическое здоровье;
• ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием;
• социальное функционирование;
• жизненная активность.
Статистический анализ полученных
данных проводили традиционными
методами вариационной статистики
при помощи пакета прикладных программ Statistica 6.0.
Нормальность распределения оценивали с использованием критерия Шапиро – Уилка, после чего принимали
решение о применении параметрических либо непараметрических методов
статистической обработки данных.
Уровень достоверности при сравнении двух независимых групп с ненорма льным распределением значений
количес твенных признаков оценивали
с применением непараметрического метода, критерия Манна – Уитни.
Уровень достоверности при сравнении двух зависимых групп с ненорма льным распределением значений
количественных признаков оценивали с применением метода вариационной непараметрической статистики
с использованием Т-критерия Вилкоксона. Различия между двумя выборками парных измерений считались
достоверными при p<0,05 [11].

ОГЛЯД

значений по следующим показателям
шкалы «физический компонент здоровья» (PH): физическое функционирование (PF) (р<0,05), интенсивность
боли (BP) (р<0,05), общее состояние
здоровья (GH) (р<0,05). У больных
2-й группы статистически значимый
прирост значений по данной шкале
был отмечен по показателям «физическое функционирование» (PF) (р<0,05)
и «общее состояние здоровья» (GH)
(р<0,05). У пациентов 3-й группы –
по показателям «физическое функционирование» (PF) (р<0,05) и «интенсивность боли» (BP) (р<0,05).
Влияние проводимой терапии на показатели качества жизни по шка ле
«психологический компонент здоровья»
(MH) в исследуемых группах представлено на рисунке 2.
Как видно из рисунка 2, у пациентов
1-й группы наблюдался прирост значений по следующим показателям шкалы
«психологический компонент здоровья»
(МH): ж изненная активность (V T)
(р<0,05) и психическое здоровье (MH)
(р<0,05). У больных 2-й группы статистически значимый прирост значений
по данной шкале наблюдался по показателям «жизненная активность» (VT)
(р<0,05), «социальное функционирование» (SF) (р<0,05) и «психическое
здоровье» (MH) (р<0,05). У пациентов
3-й группы – по аналогичным показателям, как и у таковых 2-й группы.
Приведенные данные сви детельствуют, что при сравнении полученных
данных у пациентов всех групп по обеим
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Результаты и обсуждение

На момент начала реабилитационного курса у респондентов всех групп
отмеча лось значительное снижение
показателей качества жизни по всем
субшкалам (табл.).
Самые низкие показатели получены
по субшкалам «ролевое функционирование, обусловленное физическим
состоянием» (RP) и «ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием» (RE), что свидетельствует о значительной дез адаптации
пациентов, перенесших мозговой инсульт. Однако если показатели групп 2
и 3 до начала курса МР по значениям
большинства субшкал не имели статистически достоверного отличия, что свидетельствует об однородности групп,
то в группе 1 параметры по всем субшкалам были достоверно выше (p<0,05).
Это позволяет сделать вывод о том, что
сопутствующая кардиологическая патология существенно снижает КЖ у лиц,
перенесших МИ.
После окончания курса МР рост показателей отмечался во всех группах
по большинству субшка л. Влияние
проводимой терапии на показатели качества жизни по шкале «физический
компонент здоровья» (PH) в группах
представлено на рисунке 1.
Как видно из рисунка 1, у пациентов 1-й группы наблюдался прирост

шкалам исключение составили показатели субшкал «ролевое функционирование, обусловленное физическим
состоянием» (RP) и «ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием» (RE), по которым
не выявлено прирос та показателей.
Это можно объяснить снижением толерантности к физи ческой нагрузке,
а также доказанным статистически достоверно более высоким уровнем тревоги
и депрессивной реакции у пациентов,
имеющих сопутствующую кардиологическую патологию.
Следует отметить, что при сравнении
прироста баллов между исследуемыми
группами по окончании лечения также
наблюдались различия. При анализе
шкалы «физический компонент» было
отмечено наличие статистически достоверно большего прироста ба ллов
по субшкале «интенсивность боли» (BP)
у пациентов 3-й группы (4,3 [3,8-5,5])
по сравнению со 2-й (2,7 [2,1-3,6]); p<0,05.
Прирост показателей по субшкале «общее состояние здоровья» (GH) у пациентов 3-й группы не отличался от соответствующих у больных 1-й группы.
По шкале «психологический компонент здоровья» (MH) выявлено статистически достоверное отличие результатов прироста баллов у пациентов
3-й группы (4,8 [3,2-6,5]) по сравнению
со 2-й (1,2 [0,1-1,8]); p<0,05. Это является важным показателем эффективности МР, поскольку психологическое
состояние – один из важнейших факторов, влияющих на реабилитационный
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Рис. 1. Динамика показателей по шкале «физический компонент здоровья» (PH)
у обследуемых пациентов
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Рис. 2. Динамика показателей по шкале «психологический компонент здоровья» (МH)
у обследуемых пациентов

процесс, от которого зависят мотивация
на выздоровление, отношение пациента
к болезни, его вовлеченность в процесс
реабилитации.

Выводы

Анализ приведенных выше данных
свидетельствует о негативном влиянии
сопутствующей кардиологической патологии на КЖ пациентов, перенесших
МИ, с ИМ в анамнезе, что становится
не только важной медико-социальной
проблемой в масштабах государства,
но и событием, значительно влияющим
на личность больного, его социальный
статус в семье и обществе.
Полученные результаты доказывают
эффективность применявшихся методов, однако предложенный метод более
благоприятно сказывается на психоэмоциональном статусе пациентов, перенесших МИ и имеющих ИМ в анамнезе.
Предложенная система комплексной
реабилитации безопасна, не оказывает
негативного влияния на уровень КЖ,
и по ряду параметров отмечается более
выраженная тенденция к улучшению
показателей по сравнению с общепринятыми мероприятиями.
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Початок на стор. 11
Оценка вероятности развития острого
инфаркта миокарда для НПВП за любой промежуток времени показала повышение риска на 15% для целекоксиба
(200 мг), 25% для напроксена (500 мг),
35% для диклофенака (100 мг), 40% для
ибупрофена (1200 мг) и 55% для рофекоксиба (25 мг) [60]. Примечательно, что риск
инфаркта миокарда, ассоциированный
с приемом целекоксиба, зависел от постоянного использования препарата в течение
более 30 дней, тогда как для ибупрофена,
рофекоксиба, диклофенака и напроксена
данный показатель проявлялся в течение
семи дней после назначения [60].
Все НПВП также связаны с повышенным риском острого повреждения почек, который особенно высок в первые
30 дней после начала терапии [62]. Хотя
у пациентов с нормальной функцией почек
вероятность развития острого повреждения почек после приема НПВП мала, у лиц
с гипертонией, сердечной недостаточностью или сахарным диабетом в анамнезе
она намного выше [62].
ESCEO и ACR рекомендуют использовать
НПВП в самой низкой эффективной дозе
в течение кратчайшего периода времени,
необходимого для контроля боли, то есть
периодически или в более длительных циклах,
но не в качестве постоянного применения
из-за риска возникновения побочных эффектов со стороны ЖКТ и ССС [10, 12].
Рабочая группа ESCEO считает, что целекоксиб (200 мг/сут) может быть предпочтительным пероральным НПВП из-за баланса
между хорошей кратковременной эффективностью при ОА в утвержденных дозах и его
более низкой склонности к токсичности.
Рабочая группа ESCEO настоятельно рекомендует использовать пероральные НПВП
(селективные или неселективные) в качестве
терапии второго этапа периодически, для более длительных циклов назначение оральных
НПВП должно основываться на профиле
риска пациента, как описано на рисунке
(сильная рекомендация).
Внутрисуставные вмешательства:
гиалуроновая кислота
и глюкокортикоиды
В случае противопоказаний к назначению НПВП или при сохраняющейся
симптоматике у больных, несмотря на рациональное применение НПВП, следует
рассмотреть внутрисуставное лечение ОА.
Внутрисуставное использование гиалуроновой кислоты (ВСГК) может быть альтернативой НПВП при ОА коленного сустава
с более благоприятным профилем безопасности, особенно для пожилых пациентов
или лиц с высоким риском развития побочных эффектов на фоне терапии НПВП.
Вискосупплементация с помощью ВСГК
является действенным методом лечения
ОА коленного сустава, оказывающим благоприятное влияние на боль, функцию
и общую оценку состояния пациента [63].
Существуют убедительные доказательства эффективности ВСГК по данным
РКИ, многочисленных метаанализов
и опыту реальной клинической практики [64]. Более того, ВСГК демонстрировали
более значимое положительное влияние
среди всех вмешательств при боли, сопровождающей ОА, с превосходящей эффективностью по сравнению с пероральными
НПВП [65]. Систематические обзоры метаанализов подтвердили, что ВСГК – целесообразный выбор в лечении ОА коленного
сустава, использование которого приводит
к уменьшению боли и улучшению функции
коленного сустава, причем эффекты могут
сохраняться до 26 недель [66]. Для ВСГК
характерно отсроченное начало действия:
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эффективность в отношении боли проявляется к четвертой неделе, достигает максимума через восемь недель и сохраняется
до шести месяцев [67].
Исследования показывают, что одна
инъекция ВСГК не демонстрирует преимуществ по сравнению с плацебо. Несколько курсов превосходят одну инъекцию, 2-4 инъекции наиболее эффективны
в уменьшении выраженности боли через
три и шесть месяцев [68]. Ретроспективный
анализ базы данных показывает уменьшение количества или задержку потребности
в операции по полной замене коленного
сустава приблизительно на два года после однократной инъекции и до 3,5 лет
при пяти курсах ВСГК [69]. Лечение ВСГК
также снижает необходимость применения
других обезболивающих препаратов, таких
как НПВП, глюкокортикоиды и опиоиды
у пациентов с ОА коленного сустава [70].
Как известно, выраженность клинического эффекта для разных продуктов ВСГК
отличается. ВСГК с низкой молекулярной
массой обладают меньшей эффективностью, чем с промежуточной и высокой [71].
Противоречивые отчеты о безопасности, связанные с ВСГК, включая повышенный риск псевдосептических реакций,
обострений синовита, местных побочных
реакций (боль, отек и артралгия), привели
к появлению некоторых опасений ESCEO
по поводу использования этого метода
терапии [72]. Кроме того, из-за необходимости повторных инъекций, выполняемых практикующим врачом, и высокой
стоимости, в алгоритме лечения ВСГК
позиционируется после НПВП или при
наличии противопоказаний к применению НПВП. Более того, в руководствах
OARSI, ACR и AAOS вискосупплементарная терапия не входит в перечень рекомендованных методов лечения.
ВСГК следует вводить при ОА коленного
сустава только после разрешения острого
воспалительного процесса. При наличии
синовита у таких пациентов необходимо использовать глюкокортикоиды для лечения
выпота коленного сустава. Внутрисуставное
применение глюкокортикоидов связано
с большей пользой, чем плацебо и ВСГК
в краткосрочных наблюдениях (2-4 недели).
Также абсолютно ожидаемо, что их эффективность выше у пациентов с выраженным
болевым синдромом [73]. Внутримышечные
инъекции глюкокортикоидов показали клинически значимое уменьшение боли, связанной с ОА тазобедренного сустава, в течение 12 недель после инъекции [74]. Однако
польза повторных курсов ВС глюкокортикоидов в уменьшении болевых симптомов достаточно ограниченна. Кроме того,
в двух исследованиях длительностью два
года не было обнаружено пользы внутрисуставного введения глюкокортикоидов
для модификации структуры сустава в долгосрочной перспективе [75].
В настоящее время доступны следующие одобренные Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов
и лекарственных средств США (FDA)
глюкокортикоиды с немедленным высвобождением для внутрисуставного применения: метилпреднизолона ацетат (MA),
триамцинолона ацетат (TA), триамцинолона гексацетонид, бетаметазона ацетат, бетаметазона натрия фосфат (БНФ)
и дексаметазон [76].
Были проведены исследования для определения оптимального глюкокортикоида с наилучшими фармакологическими и клиническими характеристиками
для внутрисуставных введений. Дозировки,
эквивалентные или превышающие 50 мг
преднизона (эквивалентно 40 мг ТА и МА),
ассоциировались с более длительным обезболивающим действием – 12-24 недели;

при использовании меньших доз сообщалось о более коротком эффекте, в течение
2-4 недель [77, 78]. U. Yavuz et al. (2012)
отметили, что МА достаточно эффективно
уменьшает боль в первые шесть недель
по сравнению с другими используемыми
кортикостероидами (ТА, БНФ), но все они
обеспечивают эквивалентную анальгезию
с 6-й по 12-ю недели приема [79].
Рабочая группа ESCEO рекомендует внутрисуставное использование глюкокортикоидов у пациентов с противопоказаниями
к приему НПВП, а также если у больного
сохраняются симптомы несмотря на применение НПВП. Глюкокортикоиды внутрисуставно продемонстрировали более высокую эффективность, чем ВСГК в первые
несколько недель лечения в одной и той же
популяции пациентов. Уменьшение сильной
боли может быть лучшим предиктором
этой краткосрочной эффективности,
чем долговременная редукция воспалительных признаков (слабая рекомендация).

Этап 3: последний шаг
в фармакотерапии ОА
Последние фармакологические возможности для пациента с выраженной симптоматикой ОА коленного сустава представлены кратковременными применением
слабых опиоидов, таких как трамадол,
для которых имеются убедительные доказательства анальгетического эффекта
при ОА коленного сустава [80]. Опиоиды
значительно снижают интенсивность боли
и несколько улучшают функцию, тогда как
индекс потенциального вреда составил 5
по сравнению с плацебо [81].
Препараты трамадола с замедленным
высвобождением (SR) могут быть более
предпочтительными для снижения боли.
Кроме того, для улучшения переносимости
и минимизации последствий прекращения
лечения рекомендуется медленное восходящее титрование трамадола SR от 50
до 100 мг [82]. Недавний метаанализ безопасности пероральных опиоидов, используемых при ОА, выявил повышенный риск
развития побочных эффектов со стороны
ЖКТ (сухость во рту, язвы в полости рта,
тошнота, рвота, диспепсия, запор), ЦНС
(головная боль, головокружение, усталость, сонливость) и дерматологические
симптомы (сыпь или зуд) [83]. Примечательно, что лечение опиоидами не оказалось лучше применения неопиоидных
препаратов для улучшения функции,
связанной с болью [83].
Антидепрессант дулоксетин использовался при хронических болевых синдромах.
Некоторые доказательства эффективности
препарата были получены при ОА, особенно у пациентов с болью в результате центральной сенситизации, несмотря на то что
он имеет высокий уровень побочных явлений (головокружение, риск падений) [84].
Таким образом, OARSI (2014) и ACR
(2012) не рекомендуют прием опиоидов
при ОА коленного сустава, а AAOS (2013)
рекомендован только трамадол.
ESCEO (2019), основываясь на последних
и убедительных доказательных данных, рекомендует использование слабых опиоидов
кратковременными курсами на третьем
этапе алгоритма терапии в качестве последней фармакологической попытки перед
хирургическим лечением. Дулоксетин может быть альтернативой слабым опиоидам на шаге 3, особенно у пациентов с болью
в результате центральной сенситизации
(слабая рекомендация).

Этап 4: лечение в конечной стадии
и хирургические вмешательства
При неэффективности предыдущих
методов лечения у пациентов с сохраняющейся выраженной симптоматикой

и прогрессированием ухудшения качества
жизни следует использовать хирургические методы, которые включают полную
или частичную замену сустава и остеотомию. За последние годы возросло число
выполненных операций по замене суставов, что обусловлено старением населения, ростом потребности в процедуре и увеличением количества операций
по замене суставов у более молодых пациентов [85]. Один из последних сетевых метаанализов акцентирует на том,
что функциональные показатели улучшаются именно при тотальном эндопротезировании коленного сустава (ТЭПКС)
в долгосрочной перспективе, тогда как
однокомпонентная артропластика коленного сустава (ОАК) – замена только
поврежденной части коленного сустава,
и остеотомия более эффективны в краткосрочной перспективе [86].
Однокомпонентная замена коленного сустава имеет более высокую частоту
повторных оперативных вмешательств,
однако связана с меньшим числом осложнений по сравнению с ТЭПКС, включая
смертность [87]. Высокая остеотомия
большеберцовой кости (ВОБК) показана при однокомпонентном остеоартрите коленного сустава, ассоциированного со смещением, пожилым пациентам
старше 60 лет с нормальным индексом
массы тела. Обычно ВОБК является операцией выбора при варусных деформациях, артрите и поражении медиального
отдела коленного сустава. Это молодой,
активный пациент, у которого артропластика в будущем может быть неэффективна
вследствие чрезмерного износа протеза.
ВОБК фактически сохраняет коленный
сустав, включая крестообразные связки,
и позволяет больному рано возвратиться
к активному образу жизни.
По сравнению с артропластикой этот
метод лечения требует дополнительное
время для восстановления, имеет большее
количество осложнений, связанных с заживлением кости и возможными переломами, менее эффективен в облегчении боли.
В конечном счете, он не заменяет хрящ,
который уже утрачен, и не восстанавливает
оставшийся [88]. ОАК, при которой заменяется только поврежденная часть коленного
сустава, – альтернатива ВОБК и ТЭКС.
Остеотомия может отсрочит необходимость
в эндопротезировании на срок до 10 лет.
ТЭПКС – вариант хирургического лечения для пациентов, у которых консервативное лечение оказалось неэффективным,
и с ОА более чем одной области. Это ценное вмешательство для пациентов, которые
испытывают сильную ежедневную боль
наряду с рентгенографическими признаками ОА коленного сустава 3-4-й стадии.
Рабочая группа ESCEO настоятельно
рекомендует проводить тотальное эндопротезирование коленного сустава у пациентов с ОА на конечной стадии, что является
высокоселективной и экономически эффективной процедурой, хотя и не лишенной неблагоприятных результатов. Роль других
хирургических процедур, особенно однокомпонентной замены коленного сустава, требует
дальнейшего изучения (сильная рекомендация).
Для больных с выраженной симптоматикой, которым хирургическое вмешательство противопоказано, или же они
не желают ему подвергаться, последним
фармакологическим средством могут быть
классические пероральные или трансдермальные опиоиды, которые продемонстрировали незначительное или умеренное положительное влияние на боль и функцию
при ОА [89]. Их следует назначать в соответствии с рекомендациями по применению опиоидных анальгетиков для лечения
нераковых болей [89].
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Рабочая группа ESCEO дает слабую рекомендацию по применению классических
оральных или трансдермальных опиоидов у пациентов с ОА на конечной стадии коленного
сустава, которым операция противопоказана.

Обсуждение рекомендаций ESCEO (2019)
Пошаговый алгоритм рекомендаций
ESCEO (2019) по лечению ОА коленного сустава представляет собой своевременное обновление, основанное
на оценке текущей научной литературы
(2014-2018) относительно эффективности
и безопасности всех методов терапии ОА.
ESCEO считает, что сочетание методов
лечения, включая нефармакологические
и фармакологичес кие вмешательства,
является ключевым для менеджмента ОА
коленного сустава, как указано в обновленном алгоритме.
Хотя эффективность нефармакологических методик считается низкой, а данные об экономической эффективности
ограничены и неубедительны из-за проблем с качеством испытаний, все же они
наиболее безопасны. Немедикаментозные
вмешательства в настоящее время недостаточно используются в клинической практике. Необходимо преодолеть
барьеры для более широкого признания
эффективности нефармакологических
модальностей, популяризировать мероприятия в соответствии с рекомендациями, основанными на фактических данных
и улучшить организацию их проведения.
В качестве первого этапа фармакотерапии рабочая группа ESCEO выступает за использование фонового лечения
хроническими оригинальными рецептурными SYSADOA, в частности пКГС и ХС.
Недавние опасения по поводу профиля
безопасности парацетамола подтвердились
в последующих исследованиях и обосновали сомнения по поводу его рутинного
и постоянного применения из-за растущих
данных о токсичности касательно ЖКТ,
ССС и почек. Таким образом, парацетамол
может быть назначен только для кратковременного ургентного обезболивания.
Топические НПВП целесообразно добавлять к фоновой терапии на первичном этапе в качестве периодической анальгезии
или использовать вместо пероральных
НПВП, особенно у пациентов с ОА в возрасте >75 лет, а также с сопутствующими
заболеваниями или повышенным риском
системных побочных явлений. Если лечение на первом этапе демонстрирует недостаточную эффективность SYSADOA,
или пациентов продолжает беспокоить
умеренная/сильная боль, необходимо
назначить более агрессивные фармакологические методы лечения, таких как
пероральные НПВП.
В предыдущем руководстве ESCEO выбор подходящего орального НПВП определялся оценкой баланса пользы и риска.
Однако недавние метаанализы безопасности НПВП показали, что все нсНПВП
и ингибиторы ЦОГ-2 обладают сравнимым потенциалом токсичности для пищеварительной системы и ССС. Выбор
перорального НПВП должен основываться
на профиле риска пациента и учитывать
вероятность развития побочных реакций
со стороны ЖКТ или ССС, связанную
с каждым НПВП. Целекоксиб (200 мг/сут)
является предпочтительным НПВП из-за
его лучшего общего профиля безопасности.
ВСГК может быть хорошей альтернативой
НПВП при ОА коленного сустава, особенно
для пожилых пациентов или лиц с повышенным риском развития НПВП, индуцированных нежелательных эффектов либо
при неэффективности терапии НПВП, хотя
имеющиеся данные не позволяют сделать
однозначный вывод. Рабочая группа ESCEO
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рекомендует использовать инъекции ВСГК
у больных с ОА коленного сустава. ВСГК
следует вводить только после того, как острая
воспалительная вспышка утихла. Кроме того,
для таких пациентов рекомендовано внутрисуставное введение глюкокортикоидов с целью лечения синовита коленного сустава
или купирования сильной боли.
Третий этап фармакологических вмешательств для пациентов с выраженной симптоматикой – непродолжительный прием
слабых опиоидов, таких как трамадол, а также дулоксетина в качестве альтернативы последним, особенно у лиц с болью в результате центральной сенситизации. ТЭПКС
целесообразно рекомендовать при полной
неэффективности предыдущих методов
лечения с сохраняющейся симптоматикой
и снижением качества жизни больных.

Выводы
ОА коленного сустава – одно из наиболее изученных и распространенных заболеваний в популяции. Тем не менее, оно
по-прежнему не имеет четкой патофизиологии и единственного наиболее эффективного вмешательства для лечения симптомов, воспаления и дегенерации хряща,
связанных с патологией. Рекомендации
различных обществ по терапии ОА отличаются. Наиболее широкий выбор препаратов предложен в последних рекомендациях
ESCEO (2019), благодаря чему ревматологи
и семейные врачи имеют возможность предложить пациентам с ОА коленного состава
более широкий выбор фармакологических
и нефармакологических вмешательств.
Дальнейшие исследования должны быть
направлены на выявление фенотипов пациентов при ОА, особенно на ранних стадиях заболевания. Рабочая группа Общества
гериатрической медицины Европейского
Союза (ESCEO-EUGMS) недавно предложила возможные профили больных ОА,
включая наличие четырех клинических
фенотипов, таких как биомеханический,
остеопоротический, метаболический и воспалительный [90]. Характеристика этих фенотипов поможет должным образом стратифицировать пациентов с ОА в клинических
исследованиях, что позволит оптимизировать индивидуализированное лечение ОА.
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