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КАРДІОЛОГІЯ
КОНСПЕКТ ЛІКАРЯ

3гідрокси3метилглутарил коензим 
Аредуктаза – це фермент, що контролює 
швидкість реакцій мевалонатного шляху, 
під час якого продукується холестерин ліпо
протеїнів низької щільності (ХС ЛПНЩ) – 
головний проатерогенний агент. Статини 
є інгібіторами цього ферменту, знижуючи 
рівень ХС ЛПНЩ та зменшуючи ризик 
атероск леротичного ураження серця 
та судин (National Institute for Health and Care 
Excellence, 2016). Крім того, статинам влас
тиві плейо тропні ефекти, що також сприя
ють зниженню кардіоваскулярного ризику, 
зокрема стабілізації атеросклеротичних 
бляшок, поліпшенню функції ендотелію, 
зниженню запальних явищ у судинній 
стінці (Oesterle A. et al., 2017).

! Висока ефективність статинів у пер
винній та вторинній профілактиці 

серцевосудинних захворювань (ССЗ) була 
підтверджена численними клінічними до
слідженнями (Wisniowska B., Skowron A., 
2011; Shepherd J. et al., 1995; 4S Investigators, 
1994; Heart Protection Study Collaborative 
Group, 2002). 

F. C. Taylor та співавт. (2013) проана
лізували 37 випробувань, присвячених 
первинній профілактиці ССЗ, та обчис
лили, що лікування статинами дає змогу 
зменшити сумарну частоту фатальних 
та нефатальних кардіоваскулярних подій 
приблизно на чверть. Однак сучасні дані 
свідчать, що в реальних клінічних умовах 
ефективність статинів є значно нижчою, 
ніж у дослідженнях. Цей парадокс пов’язу
ють з низькою прихильністю до лікування 
(Andrade S. E. et al., 2005). Термін «непри
хильність» (nonadherence) є складним по
няттям, що охоплює такі проблеми, як не
належне виконання рекомендацій сто
совно режиму прийому ліків (дозування, 
режим вживання) та самовільне припи
нення терапії (Osterberg L., Blaschke T., 
2005; Urquhart J., Vrijens B., 2005).

Більше двох десятиліть тому редактор 
Американського кардіологічного журналу 
(American Journal of Cardiology) William 
Clifford Roberts назвав статини чарівними 
ліками, які є настільки важливими для лі
кування атеросклерозу, наскільки пеніци
лін – для лікування інфекційних хвороб. 
W. C. Roberts також висловив занепокоєння 
тим, що близько половини пацієнтів само
вільно припиняють статинотерапію через 
1 рік після її призначення (Roberts W. C., 1996). 

! Зг і д но з даними р ізни х авторів, 
на сьо годні показник недотримання 

рекомендацій лікаря стосовно прийому 
статинів (дози, регулярність, тривалість) 
становить 4090% (Hope H. F. et al., 2018; 
Jackevicius C. A. et al., 2002; Wisniowska B., 
Skowron A., 2011).

Статини є засобами, призначеними 
для довготривалого (пожиттєвого) за
стосування, тому прихильність до те
рапії – запорука повноцінної реалізації 
сприятливих ефектів цих медикаментів, 
при цьому відсутність комплаєнсу до ста
тинотерапії – фактор зростання ризику 
кардіоваскулярних катастроф. Так, непри
хильність до прийому статинів упродовж 
першого року після інфаркту міокарда 
супроводжується зростанням смертності 
на 1225% (Rasmussen J. et al., 2007). Згідно 
з результатами P. Ho та спів авт. (2009), 
у пацієнтів, які припиняють вживати 
статини, ацетилсаліцилову кислоту та бе
таадреноблокатори протягом першого 
року після інфаркту міокарда, однорічна 

виживаність знижується з 97,7 до 88,5%. 
У хворих після гострого ішемічного ін
сульту самовільна відмова від вживання 
статинів супроводжува лася зростан
ням смертності у 2,78 разу (Colivicchi F. 
et al., 2007). Разом з тим прихильність 
до лікування статинами є індикатором 
дотримання інших рекомендацій лі
каря з приводу здорового способу життя 
(Simpson S. H. et al., 2006) та асоціюється 
з кращим прогнозом.

! Обсерваційні дослідження виявили 
прямий зв’язок між рівнем комплаєнсу 

(кількістю прийнятих доз) та зниженням 
рівня холестерину та частоти серцевосудин
них захворювань (Degli Esposti L. et al., 2012; 
Watanabe J. H. et al., 2013; Xu T. et al., 2017). 

Відмінності помітні навіть у загалом при
хильних до лікування хворих: серед осіб 
із комплаєнсом на рівні 90100% прийня
тих доз достовірно час тіше відзначалося 
зниження загального холестерину та ХС 
ЛПНЩ, ніж серед пацієнтів, які засто
сували 8089% призначених доз статинів 
(Watanabe J. H. et al., 2013). Аналіз даних 
французької програми державного стра
хування, проведений P. Tuppin і співавт. 
(2010), виявив, що неприхильність до лі
кування статинами супроводжувалася 
зростанням частоти досягнення комбіно
ваної кінцевої точки, що включала смерт
ність та повторну госпіталізацію з приводу 
гост рого коронарного синдрому, на 58%. 
Питання предикторів високої прихиль
ності широко вивчається багатьма авто
рами, однак компромісу досі не досяг
нуто, оскільки в різних дослідженнях 
були отримані суперечливі результати 
(Aarnio E. J. et al., 2014). Як чинники, здатні 
впливати на прихильність до лікування, 
розглядаються вік, стать, рівень освіти 
та заробітку, наявність коморбідних ста
нів, відсоток реімбурсації вартос  ті ліків, 
кількість призначених препаратів тощо 
(Latry P. et al., 2011).

Однією з частих причин припинення 
статинотерапії є поява міалгій та інших 
побічних ефектів з боку м’язової системи. 
Однак, імовірно, зумовлена статинами мі
алгія є наслідком т. зв. ефекту ноцебо (від 
лат. nocebo – «я пошкоджу», аналогічно 
до placebo – «я сподобаюся»). Суть зазна
ченого ефекту полягає в тому, що обізнана 
з імовірністю появи таких симптомів особа 
очікує їх виникнення та асоціює будьякі 
скарги подібного типу з прийомом ліків, 
хоча насправді причини інші (Nissen S. E., 
2017; Khan S. et al., 2018; Stock J. K., 2018).

Ще один чинник відмови від необхід
ного лікування статинами – фінансові 
витрати. Згідно з даними H. Jin та співавт. 
(2014), висока вартість препаратів асоці
юється з низьким комплаєнсом. Однак 
не слід розглядати вартість лікування 
та профілактики дисліпідемій лише через 
призму витрат на статинотерапію: фар
макоекономічні дослідження стверджу
ють, що високі показники прихильності 
до статинів супроводжуються зниженням 
сумарних витрат на лікування ССЗ, особ
ливо в разі застосування статинів для пер
винної профілактики (Dragomir A. et al., 
2010; Aarnio D. et al., 2010). 

! К а на дсь  к і  нау ковц і  A .  Dragomir 
та  співавт. (2010) зауважують, що низь

кий комплаєнс до статинотерапії асоцію
вався з підвищенням ризику госпіталізації 
на 4% та зростанням витрат на госпіталіза
цію приблизно на 1060 канадських доларів 
(протягом 3 років).

На сьогодні в багатьох країнах існу
ють програми реімбурсації, спрямовані 
на зниження вартості лікування для 
пацієнтів коштом держави (Austvoll
Dahlgren A. et al., 2008; Ess S. M. et al., 
2003). Численні дослідження демонстру
ють, що критерії включення до цих про
грам та частка коштів, яку повертають 
пацієнту, тісно пов’язані з дотриманням 
рекомендацій лікаря стосовно статино
терапії (Trifiro G. et al., 2008; Damiani G. 
et al., 2014). Мета аналіз M. Lemstra та спів
авт. (2012) встановив, що потреба допла
чувати за статини будьяку суму супро
воджується на 30% вищою ймовірністю 
неприхильності до лікування.

 

! Загалом зростання витрат на стати
нотерапію супроводжується значним 

зниженням комплаєнсу, що наражає пацієн
тів на небезпеку різкого зростання ризику 
кардіоваскулярних подій. 

Наприклад, обмеження реімбурсації 
аторвастатину та розувастатину у Фін
ляндії призвело до скорочення числа па
цієнтів, які приймають зазначені засоби. 
Наслідком цього стало зростання пошире
ності ішемічної хвороби серця та проявів 
сімейної гіперліпідемії з 18,420,9 до 26,8
28,7% (Martikainen J. E. et al., 2010).

! Єдиним статином у вітчизняному 
спис ку препаратів для реімбурсації 

на сьогодні є симвастатин.

 Відповідно до інформації з офіційного 
сайту програми «Доступні ліки», єдиний 
симвастатин, вартість якого на 100% ком
пенсується державою, – препарат Аллеста 
(«Алкалоїд АД», Македонія). Він пред
ставлений у дозах 20 та 40 мг, що дає змогу 
пристосувати статинотерапію до індиві
дуальних потреб кожного пацієнта. Вра
ховуючи важливість комплаєнсу в аспекті 
довготривалого прийому статинів, при
значення Аллести є оптимальним вибором 
лікаря. M. A. Huser та співавт. (2005) ствер
джують, що прихильність до лікування 
симвастатином значно перевищує цей 
показник для правастатину (26 проти 5%).

Отже, корекція дисліпідемії за допомо
гою статинів уже протягом кількох деся
тиліть є наріжним каменем профілактики 
ССЗ. Оскільки більшість пацієнтів потре
бують тривалої (пожиттєвої) статинотера
пії, питання прихильності до зазначених 
медикаментів украй важливе. Один із про
відних аспектів комплаєнсу – вплив вар
тості засобів на дотримання рекомендацій 
лікаря щодо їх прийому. Наявна в Україні 
програма реімбурсації «Доступні ліки» 
включає тільки препарати симвастатину, 
з яких пацієнт може отримати без доплати 
лише Аллесту («Алкалоїд АД», Македо
нія). Безкоштовне отримання Аллести дає 
можливість хворим, у т. ч. представникам 
соціально незахищених верств населення, 
лікувати гіперхолестеринемію та запобігати 
ССЗ відповідно до сучасних рекомендацій. 

! У довгостроковій перспективі вибір 
препарату Аллеста, вартість якого 

пов ністю відшкодовується державою, дасть 
змогу отримати всі переваги статинотерапії.

Підготувала Лариса Стрільчук

Атеросклероз – це хронічний патологічний стан, що є підґрунтям більшості кардіоваскулярних 
захворювань. Клінічними проявами атеросклерозу є ішемічна хвороба серця, цереброваскулярні 
патології та хвороби периферійних артерій, що спостерігаються в 67% чоловіків та 50% жінок  
віком понад 40 років (Robinson J. G. et al., 2009).

Статини: взаємозв’язок між вартістю та прихильністю
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