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ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

ПОГЛЯД ФАХІВЦЯ

Завідувач кафедри внут
рішньої та сімейної меди
цини Вінницького національ
ного медичного університету 
ім. М. І. Пирогова, доктор 
медичних наук, профе сор 
В ’ я ч е с л а в  М и к о л а й о в и ч 
Чернобровий  представив 
аудиторії доповідь на тему 
«Зовнішньосекреторна пан-
креатична недостатність: ак-

туальні питання діагностики та лікування».
Підшлункова залоза (ПЗ) є важливим органом 

системи травлення, що виділяє 1,5-2,5 л пан-
креатичного соку на добу. У перерахунку на ак-
тивність ліпази це становить 140 000 Од/год, 
на суху масу ферментів – 10-20 г. Ферменти 
ПЗ включають трипсин, що розщеплює білки 
до амінокислот; амілазу та мальтазу, що розщеп-
люють вуглеводи до простих цукрів; ліпазу, що 
розщеплює жири до гліцерину та жирних кислот. 
Критичною потребою активності ліпази на один 
прийом їжі є 28 000-56 000 Од. Одним з канонів 
панкреатології є той факт, що дефіцит ліпази 
розвивається набагато раніше, ніж дефіцит трип-
сину та амілази.

Загальносекреторна панкреатична недостат-
ність (ЗСПН) можна розподілити на первинну 
(внаслідок хронічного панкреатиту, зазвичай ал-
когольної чи біліарної етіології; резекції ПЗ; вели-
ких кіст та пухлин залози; муковісцидозу) та вто-
ринну (при пострезекційних синдромах, хворобах 
жовчних шляхів, атеросклерозі судин черевної 
порожнини). Розвиток ЗСПН також спричиняють 
деякі ліки, у т. ч. сечогінні (гіпотіазид, фуросе-
мід), нестероїдні протизапальні препарати, анти-
біотики (тетрациклін), метронідазол, метилдопа, 
естрогени, імуносупресанти (6-меркаптопурин, 
азатіоприн), глюкокортикоїди.

К лінічна симптоматика ЗСПН характери-
зується больовим та диспепсичним синдро-
мами, мальабсорбцією та мальдигестією, що 
утворюють своєрідне хибне коло. Типовими 
також є хронічна діарея, що супроводжується 
втратою маси тіла; порушення електролітного 
балансу; гіпоальбумінемія; супутні жовчно- 
та сечокам’яна хвороби; гастродуоденостаз, 
різноманітні гіповітамінози (глосит, стоматит, 
хейліт, кровоточивість, куряча сліпота, пери-
ферійна нейропатія, анемія, остеомаляція). 
Крім того, ЗСПН може супроводжуватися ге-
нералізованим м’язовим болем і фіброміал-
гіями, імунодефіцитними станами, остеопоро-
зом, аменореєю, імпотенцією, інфантилізмом, 
психічними порушеннями.

Золотим стандартом сучасної діагностики 
ЗСПН є визначення еластази-1 у випорожненнях. 
Нормою є 200-400 мкг/г; про помірний ступінь 
недостатності свідчить показник <200 мкг/г, про 
виражений (тяжкий) ступінь – <100 мкг/г. Пере-
вагами тесту на фекальну еластазу-1 є панкреато-
специфічність, неінвазивність, відсутність по-
треби в зондуванні, мінімальні зміни активності 
еластази-1 при кишковому транзиті, стабільність 
цього ферменту, простота вимірювань, відсут-
ність потреби у відміні ферментних препаратів 
перед проведенням дослідження, порівняно не-
велика вартість. Інші лабораторно-діагностичні 
методи включають 13С-крохмальний дихальний 
тест та 13С-тригліцеридний дихальний тест, що 
проводяться на аналізаторі IRIS. Інструменталь-
ними методами обстеження ПЗ є ультразвукове 
дослідження та оглядова рентгенограма органів 
черевної порожнини (особливо в разі кальцинозу 
залози).

Для диференційованого підходу до лікування 
важлива класифікація ЗСПН за ступенями тяж-
кості та потребою в замісній ферментній терапії 
(табл. 1).

Таблиця 1. Класифікація ЗСПН  
за ступенями тяжкості та потребою 

в замісній ферментній терапії
Ступінь Замісна ферментна терапія

Легкий: помірне 
транзиторне зниження 
активності ферментів, 
секреція бікарбонатів 
не змінюється, стеаторея 
відсутня

Зазвичай не потрібна. Корекція 
проводиться за допомогою 
адекватної дієти з обмеженням 
жирів. Можлива короткочасна 
(1-2 тиж) ферментна терапія

Середній: клінічно 
значуще зниження 
активності ферментів 
та секреції бікарбонатів, 
проте вміст жиру в калі 
може залишатися 
нормальним

Під контролем клінічної картини 
та показників дихальних 
тестів або еластази-1 при 
копрологічному дослідженні. 
Тривалість повноцінної 
ферментотерапії – 2-3 міс, 
підтримуючої – 1-2 міс

Тяжкий: функціонуючі 
субодиниці ПЗ становлять 
<10%, прогресуюча 
діарея зі зниженням маси 
тіла, вміст еластази-1 
у калі <100 мкг/г

Ферментні препарати 
призначають на все подальше 
життя в оптимальній дозі

Однак не завжди вдається досягти значного 
поліпшення за допомогою ферментного ліку-
вання. Серед причин неефективності замісної 
ферментної терапії – неправильно встанов-
лений діагноз; супутня патологія (цукровий 
діабет, тиреотоксикоз, целіак і я, мікробна 
контамінація тонкої кишки, гепатобіліарна 
патологія, синдроми після операцій на жовч-
н и х ш л я х а х т а  ПЗ, л я м бл іоз,  аск ари доз, 
функціональні кишкові розлади (відповідно 
до Римського консенсусу IV розлади взаємодії 
«кишка – мозок»); призначення жовчовміс-
них препаратів, які посилюють перистальтику 
та зу мовлюють осмотичн у діарею; призна-
чення неадекватно низьких доз ферментних 
препаратів з метою зниження вартості ліку-
вання; порушення комплаєнсу (перевищення 
к воти спож ивання ж ирів на добу, дові льна 
зміна дозування, часу та кратності прийому).

Ефективність замісної ферментної тера-
пії можна підвищити через одночасне застосу-
вання з інгібіторами протонної помпи, зокрема 
езомепразолом. Професор В. М. Чернобровий 
також акцентував увагу на застосуванні якісних 
ферментних препаратів, а саме Мезим® форте 
10 000 та 20 000 («Берлін-Хемі АГ», Німеччина). 
Мезим® форте є доступним за ціною таблетованим 
поліферментним засобом, що характеризується 
такими показниками: Мезим® форте 10 000 – міні-
мальна ліполітична активність 10  000 Од, міні-
мальна амілолітична активність 7500 Од, міні-
мальна протеолітична активність 375 Од; Мезим® 
форте 20  000 – мінімальна ліполітична активність 
20 000 Од, мінімальна амілолітична активність 
12 000 Од, мінімальна протеолітична активність 
900 Од. На фармацевтичному ринку України 
представлено також капсульований поліфер-
ментний препарат Пангрол® 10 000 та 25 000 
(«Берлін-Хемі АГ», Німеччина), що містить у кап-
сулі кишковорозчинні ацидорезистентні міні-таб-
летки. Пангрол®, своєю чергою, характеризується 
такими показниками: Пангрол® 10  000 – міні-
мальна ліполітична активність 10 000 Од, міні-
мальна амілолітична активність 9000 Од, міні-
ма л ьна п ротеол іт и ч на ак т и вн ість 500 Од; 
Пангрол® 25  000 – мінімальна ліполітична ак-
тивність 25  000 Од, мінімальна амілолітична 

активність 22 500 Од, мінімальна протеолітична 
активність 1250 Од. Пангрол® 10 000/25 000 ви-
готовлений за унікальною технологією Eurand 
Minitabs® Technology, що забезпечує оптимальні 
умови для вивільнення активних субстанцій пре-
парату та оптимальний рівень фармакологічної 
активності ліпази.

Транзит та лікувальна дія препарату Пангрол® 
складаються з 5 стадій.

1. Капсула з міні-таблетками потрапляє в шлу-
нок та розчиняється протягом 1-2 хв.

2. Вивільняються кислотостійкі міні-таблетки.
3. Міні-таблетки рівномірно розподіляються 

в шлунку в усьому об’ємі спожитої їжі.
4. Одночасно з їжею міні-таблетки проходять 

через воротар до дванадцятипалої кишки.
5. У дванадцятипалій кишці відбуваються 

вивільнення та активація ферментів.
О т же, л і н і й к а фермен т ної т ера п і ї  роз-

поч и н а є т ь ся з  т а б ле т ов а н и х п р еп а р ат і в 
(Мезим® Форте) та закінчується високодозовим 
капсульованим Пангролом 25 000 (табл. 2).

Таблиця 2. Характеристика ферментної 
активності препаратів Мезим® форте 

та Пангрол®

Ферментна 
активність

Мезим® 
форте 
10 000

Мезим® 
форте 
20 000

Пангрол® 
10 000

Пангрол® 

25 000

Ліполітична 10 000 20 000 10 000 25 000

Амілолітична 7500 12 000 9000 22 500

Протеолітична 375 900 5000 1250

Звичайна початкова доза ферменту становить 
10  000-25 000 Од ліпази під час кожного основного 
прийому їжі. Надалі дозування препарату може 
становити 25 000-80 000 Од ліпази під час основ-
них прийомів їжі, а при додатковому легкому хар-
чуванні – половину основної дози.

ЗСПН у загальнолікарській та гастроентероло-
гічній практиці часто поєднана з функціональ-
ними шлунково-кишковими розладами (розла-
дами взаємодії «кишка – мозок»), що супровод-
жуються спастичним синдромом і потребують 
супутньої спазмолітичної терапії. Спастичний 
синдром може включати біль за грудиною, дисфа-
гію, синдром подразненої товстої кишки, біліар-
ний біль, спазм сфінктера Одді та розлади його 
роботи за панкреатичним та біліарним типом, 
функціональний аноректальний біль, функціо-
нальні розлади дефекації. Для лікування спа-
стичного синдрому слід застосовувати сучасні 
міотропні спазмолітики – блокатори повіль-
них кальцієвих каналів, а саме отило нію бро-
мід – Спазмомен® («Берлін-Хемі АГ», Німеччина). 
Одна таб летка препарату Спазмомен® містить 
40 мг діючої речовини. Препарат варто вживати 
по 1 таблетці 2-3 р/добу за 20 хв до їди.

Пр о ф е с о р В.  М.  Че рно б р ови й п і дс у м у-
вав, що ЗСПН, здебільшого внаслідок алкоголь-
ного чи біліарного панкреатиту, є досить розпо в-
сюдженим поліетіологічним синдромом у гастро-
ентерологічній та загальнолікарській практиці. 
Золотим стандартом сучасної лабораторної діаг-
ностики ЗСПН є тест на фекальну еластазу-1. 
Ефективний засіб лікування зазначеної патоло-
гії – замісна ферментна терапія з використанням 
сучасних поліферментних препаратів Мезим® 
форте та Пангрол® («Берлін-Хемі АГ», Німеччина) 
в індивідуально диференційованому дозуванні 
(10 000, 20 000, 25 000 Од активності ліпази). ЗСПН 
часто поєднується з функціональними шлунково-
кишковими розладами та спастичним синдромом 
поліморфного походження (стравохід, шлунок, 
жовчний міхур, сфінктер Одді, товста кишка), 
який може бути ефективно усунений за допомо-
гою сучасної спазмолітичної терапії – препарату 
отилонію броміду Спазмомен® («Берлін-Хемі АГ», 
Німеччина).

Підготувала Лариса Стрільчук

Зовнішньосекреторна панкреатична недостатність: 
актуальні питання діагностики та лікування

9 жовтня у Вінниці відбувся науково-практичний семінар «Медичні стандарти 
лікування внутрішніх хвороб у клінічній практиці сімейного лікаря». 
Захід охопив виступи провідних українських науковців щодо патологічних 
станів, найбільш розповсюджених у роботі лікаря загальної практики –  
сімейної медицини. Саме актуальність тематики та практична спрямованість 
семінару забезпечили йому високу зацікавленість учасників.

ЗУ



– після їжі легше з ним!Мезим®

Реклама безрецептурного лікарського засобу. Перед прийомом ознайомтесь з інструкцією для медичного застосування Мезим® форте 10000 від 11.05.2018 № 908 та проконсультуйтесь з лікарем. 
Діюча речовина: 1 таблетка кишковорозчинна містить порошку із підшлункових залоз (свиней) 80,00–111,111 мг, що має мінімальну ліполітичну активність 10000 ОД ЄФ (одиниці Європейської фармакопеї), 
мінімальну амілолітичну активність 7500 ОД ЄФ, мінімальну протеолітичну активність 375 ОД ЄФ. Показання для застосування. Порушення екзокринної функції підшлункової залози, що супроводжуються 
порушенням травлення. Р.П. МОЗ України № UA/7977/01/01. Протипоказання. Підвищена чутливість до панкреатину свинячого походження, азорубінового лаку або до інших допоміжних речовин 
препарату.  Гострий панкреатит або хронічний панкреатит у стадії загострення (але епізодичне застосування можливе у фазі затухаючого загострення при розширенні дієти при наявності розладів функції 
підшлункової залози). Препарат не слід застосовувати хворим з обтураційною непрохідністю кишечнику. Побічні ефекти.  Тахікардія  та інші.  
Виробник: Берлін Хемі АГ, Глінікер Вег 125, 12489, Берлін, Німеччина.
Адреса Представництва “Берлін Хемі/А. Менаріні Україна ГмбХ” в Україні – м.Київ, вул. Березняківська,29. Тел.: +38 (044) 494-33-88, факс: +38 (044) 494-33-89 
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ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

ПОГЛЯД ФАХІВЦЯ

Завідувач кафедри внут
рішньої та сімейної меди
цини Вінницького національ
ного медичного університету 
ім. М. І. Пирогова, доктор 
медичних наук, профе сор 
В ’ я ч е с л а в  М и к о л а й о в и ч 
Чернобровий  представив 
аудиторії доповідь на тему 
«Зовнішньосекреторна пан-
креатична недостатність: ак-

туальні питання діагностики та лікування».
Підшлункова залоза (ПЗ) є важливим органом 

системи травлення, що виділяє 1,5-2,5 л пан-
креатичного соку на добу. У перерахунку на ак-
тивність ліпази це становить 140 000 Од/год, 
на суху масу ферментів – 10-20 г. Ферменти 
ПЗ включають трипсин, що розщеплює білки 
до амінокислот; амілазу та мальтазу, що розщеп-
люють вуглеводи до простих цукрів; ліпазу, що 
розщеплює жири до гліцерину та жирних кислот. 
Критичною потребою активності ліпази на один 
прийом їжі є 28 000-56 000 Од. Одним з канонів 
панкреатології є той факт, що дефіцит ліпази 
розвивається набагато раніше, ніж дефіцит трип-
сину та амілази.

Загальносекреторна панкреатична недостат-
ність (ЗСПН) можна розподілити на первинну 
(внаслідок хронічного панкреатиту, зазвичай ал-
когольної чи біліарної етіології; резекції ПЗ; вели-
ких кіст та пухлин залози; муковісцидозу) та вто-
ринну (при пострезекційних синдромах, хворобах 
жовчних шляхів, атеросклерозі судин черевної 
порожнини). Розвиток ЗСПН також спричиняють 
деякі ліки, у т. ч. сечогінні (гіпотіазид, фуросе-
мід), нестероїдні протизапальні препарати, анти-
біотики (тетрациклін), метронідазол, метилдопа, 
естрогени, імуносупресанти (6-меркаптопурин, 
азатіоприн), глюкокортикоїди.

К лінічна симптоматика ЗСПН характери-
зується больовим та диспепсичним синдро-
мами, мальабсорбцією та мальдигестією, що 
утворюють своєрідне хибне коло. Типовими 
також є хронічна діарея, що супроводжується 
втратою маси тіла; порушення електролітного 
балансу; гіпоальбумінемія; супутні жовчно- 
та сечокам’яна хвороби; гастродуоденостаз, 
різноманітні гіповітамінози (глосит, стоматит, 
хейліт, кровоточивість, куряча сліпота, пери-
ферійна нейропатія, анемія, остеомаляція). 
Крім того, ЗСПН може супроводжуватися ге-
нералізованим м’язовим болем і фіброміал-
гіями, імунодефіцитними станами, остеопоро-
зом, аменореєю, імпотенцією, інфантилізмом, 
психічними порушеннями.

Золотим стандартом сучасної діагностики 
ЗСПН є визначення еластази-1 у випорожненнях. 
Нормою є 200-400 мкг/г; про помірний ступінь 
недостатності свідчить показник <200 мкг/г, про 
виражений (тяжкий) ступінь – <100 мкг/г. Пере-
вагами тесту на фекальну еластазу-1 є панкреато-
специфічність, неінвазивність, відсутність по-
треби в зондуванні, мінімальні зміни активності 
еластази-1 при кишковому транзиті, стабільність 
цього ферменту, простота вимірювань, відсут-
ність потреби у відміні ферментних препаратів 
перед проведенням дослідження, порівняно не-
велика вартість. Інші лабораторно-діагностичні 
методи включають 13С-крохмальний дихальний 
тест та 13С-тригліцеридний дихальний тест, що 
проводяться на аналізаторі IRIS. Інструменталь-
ними методами обстеження ПЗ є ультразвукове 
дослідження та оглядова рентгенограма органів 
черевної порожнини (особливо в разі кальцинозу 
залози).

Для диференційованого підходу до лікування 
важлива класифікація ЗСПН за ступенями тяж-
кості та потребою в замісній ферментній терапії 
(табл. 1).

Таблиця 1. Класифікація ЗСПН  
за ступенями тяжкості та потребою 

в замісній ферментній терапії
Ступінь Замісна ферментна терапія

Легкий: помірне 
транзиторне зниження 
активності ферментів, 
секреція бікарбонатів 
не змінюється, стеаторея 
відсутня

Зазвичай не потрібна. Корекція 
проводиться за допомогою 
адекватної дієти з обмеженням 
жирів. Можлива короткочасна 
(1-2 тиж) ферментна терапія

Середній: клінічно 
значуще зниження 
активності ферментів 
та секреції бікарбонатів, 
проте вміст жиру в калі 
може залишатися 
нормальним

Під контролем клінічної картини 
та показників дихальних 
тестів або еластази-1 при 
копрологічному дослідженні. 
Тривалість повноцінної 
ферментотерапії – 2-3 міс, 
підтримуючої – 1-2 міс

Тяжкий: функціонуючі 
субодиниці ПЗ становлять 
<10%, прогресуюча 
діарея зі зниженням маси 
тіла, вміст еластази-1 
у калі <100 мкг/г

Ферментні препарати 
призначають на все подальше 
життя в оптимальній дозі

Однак не завжди вдається досягти значного 
поліпшення за допомогою ферментного ліку-
вання. Серед причин неефективності замісної 
ферментної терапії – неправильно встанов-
лений діагноз; супутня патологія (цукровий 
діабет, тиреотоксикоз, целіак і я, мікробна 
контамінація тонкої кишки, гепатобіліарна 
патологія, синдроми після операцій на жовч-
н и х ш л я х а х т а ПЗ, л я м бл іоз,  аск ари доз, 
функціональні кишкові розлади (відповідно 
до Римського консенсусу IV розлади взаємодії 
«кишка – мозок»); призначення жовчовміс-
них препаратів, які посилюють перистальтику 
та зу мовлюють осмотичн у діарею; призна-
чення неадекватно низьких доз ферментних 
препаратів з метою зниження вартості ліку-
вання; порушення комплаєнсу (перевищення 
к воти спож ивання ж ирів на добу, дові льна 
зміна дозування, часу та кратності прийому).

Ефективність замісної ферментної тера-
пії можна підвищити через одночасне застосу-
вання з інгібіторами протонної помпи, зокрема 
езомепразолом. Професор В. М. Чернобровий 
також акцентував увагу на застосуванні якісних 
ферментних препаратів, а саме Мезим® форте 
10 000 та 20 000 («Берлін-Хемі АГ», Німеччина). 
Мезим® форте є доступним за ціною таблетованим 
поліферментним засобом, що характеризується 
такими показниками: Мезим® форте 10 000 – міні-
мальна ліполітична активність 10  000 Од, міні-
мальна амілолітична активність 7500 Од, міні-
мальна протеолітична активність 375 Од; Мезим® 
форте 20  000 – мінімальна ліполітична активність 
20 000 Од, мінімальна амілолітична активність 
12 000 Од, мінімальна протеолітична активність 
900 Од. На фармацевтичному ринку України 
представлено також капсульований поліфер-
ментний препарат Пангрол® 10 000 та 25 000 
(«Берлін-Хемі АГ», Німеччина), що містить у кап-
сулі кишковорозчинні ацидорезистентні міні-таб-
летки. Пангрол®, своєю чергою, характеризується 
такими показниками: Пангрол® 10  000 – міні-
мальна ліполітична активність 10 000 Од, міні-
мальна амілолітична активність 9000 Од, міні-
ма л ьна п ротеол іт и ч на ак т и вн ість 500 Од; 
Пангрол® 25  000 – мінімальна ліполітична ак-
тивність 25  000 Од, мінімальна амілолітична 

активність 22 500 Од, мінімальна протеолітична 
активність 1250 Од. Пангрол® 10 000/25 000 ви-
готовлений за унікальною технологією Eurand 
Minitabs® Technology, що забезпечує оптимальні 
умови для вивільнення активних субстанцій пре-
парату та оптимальний рівень фармакологічної 
активності ліпази.

Транзит та лікувальна дія препарату Пангрол® 
складаються з 5 стадій.

1. Капсула з міні-таблетками потрапляє в шлу-
нок та розчиняється протягом 1-2 хв.

2. Вивільняються кислотостійкі міні-таблетки.
3. Міні-таблетки рівномірно розподіляються 

в шлунку в усьому об’ємі спожитої їжі.
4. Одночасно з їжею міні-таблетки проходять 

через воротар до дванадцятипалої кишки.
5. У дванадцятипалій кишці відбуваються 

вивільнення та активація ферментів.
О т же, л і н і й к а фермен т ної т ера п і ї  роз-

поч и н а є т ь ся з  т а б ле т ов а н и х п р еп а р ат і в 
(Мезим® Форте) та закінчується високодозовим 
капсульованим Пангролом 25 000 (табл. 2).

Таблиця 2. Характеристика ферментної 
активності препаратів Мезим® форте 

та Пангрол®

Ферментна 
активність

Мезим® 
форте 
10 000

Мезим® 
форте 
20 000

Пангрол® 
10 000

Пангрол® 

25 000

Ліполітична 10 000 20 000 10 000 25 000

Амілолітична 7500 12 000 9000 22 500

Протеолітична 375 900 5000 1250

Звичайна початкова доза ферменту становить 
10  000-25 000 Од ліпази під час кожного основного 
прийому їжі. Надалі дозування препарату може 
становити 25 000-80 000 Од ліпази під час основ-
них прийомів їжі, а при додатковому легкому хар-
чуванні – половину основної дози.

ЗСПН у загальнолікарській та гастроентероло-
гічній практиці часто поєднана з функціональ-
ними шлунково-кишковими розладами (розла-
дами взаємодії «кишка – мозок»), що супровод-
жуються спастичним синдромом і потребують 
супутньої спазмолітичної терапії. Спастичний 
синдром може включати біль за грудиною, дисфа-
гію, синдром подразненої товстої кишки, біліар-
ний біль, спазм сфінктера Одді та розлади його 
роботи за панкреатичним та біліарним типом, 
функціональний аноректальний біль, функціо-
нальні розлади дефекації. Для лікування спа-
стичного синдрому слід застосовувати сучасні 
міотропні спазмолітики – блокатори повіль-
них кальцієвих каналів, а саме отило нію бро-
мід – Спазмомен® («Берлін-Хемі АГ», Німеччина). 
Одна таб летка препарату Спазмомен® містить 
40 мг діючої речовини. Препарат варто вживати 
по 1 таблетці 2-3 р/добу за 20 хв до їди.

Пр о ф е с о р В.  М.  Че рно б р ови й п і дс у м у-
вав, що ЗСПН, здебільшого внаслідок алкоголь-
ного чи біліарного панкреатиту, є досить розпо в-
сюдженим поліетіологічним синдромом у гастро-
ентерологічній та загальнолікарській практиці. 
Золотим стандартом сучасної лабораторної діаг-
ностики ЗСПН є тест на фекальну еластазу-1. 
Ефективний засіб лікування зазначеної патоло-
гії – замісна ферментна терапія з використанням 
сучасних поліферментних препаратів Мезим® 
форте та Пангрол® («Берлін-Хемі АГ», Німеччина) 
в індивідуально диференційованому дозуванні 
(10 000, 20 000, 25 000 Од активності ліпази). ЗСПН 
часто поєднується з функціональними шлунково-
кишковими розладами та спастичним синдромом 
поліморфного походження (стравохід, шлунок, 
жовчний міхур, сфінктер Одді, товста кишка), 
який може бути ефективно усунений за допомо-
гою сучасної спазмолітичної терапії – препарату 
отилонію броміду Спазмомен® («Берлін-Хемі АГ», 
Німеччина).

Підготувала Лариса Стрільчук

Зовнішньосекреторна панкреатична недостатність: 
актуальні питання діагностики та лікування

9 жовтня у Вінниці відбувся науково-практичний семінар «Медичні стандарти 
лікування внутрішніх хвороб у клінічній практиці сімейного лікаря». 
Захід охопив виступи провідних українських науковців щодо патологічних 
станів, найбільш розповсюджених у роботі лікаря загальної практики –  
сімейної медицини. Саме актуальність тематики та практична спрямованість 
семінару забезпечили йому високу зацікавленість учасників.
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ДОЗВОЛЯЄ 
ВІДЧУТИ СИЛУ 

МЕНТОЛУv ВЖЕ 
ЗА 15 СЕКУНД1

1. З моменту вживання цього лікарського засобу. Сенсорне дослідження ГСК, RH02968/RH02988, 2017. v Маються на увазі 
органолептичні відчуття після вживання цього лікарського засобу; * Мається на увазі, що Терафлю Екстра зі смаком лимону 

містить у 2 рази більше парацетамолу (650 мг), ніж Терафлю від грипу та застуди зі смаком лимону (325 мг). 
Терафлю Екстра зі смаком лимона, порошок для орального розчину, Р. П. МОЗ України № UA/5797/01/01, від 19.08.2016. Колдрекс Ментол Актив, порошок 

для орального розчину, Р. П. МОЗ України № UA/13674/01/01, від 16.06.2014. Імпортер та уповноважена організація в Україні: ТОВ «ГлаксоСмітКлайн Хелскер 
Юкрейн Т.О.В.», Україна. Адреса: 02152, м. Київ, проспект Павла Тичини,1-В. Тел. (044) 585-51-85, e-mail: oax70065@gsk.com. Торгові марки належать 

або використовуються за ліцензією групою компаній GSK. ©2018 група компаній GSK або їх ліцензіар. 
Інформаційний матеріал №CHUKR/CHOTRI/0014/18. Дата виготовлення матеріалу: серпень 2018 р.

Інформація для медичних та фармацевтичних працівників, а також  
для розповсюдження в рамках спеціалізованих заходів з медичної тематики. 

ПОЧУВАТИ  
СЕБЕ КРАЩЕ 

ВДЕНЬ
СПАТИ 

СПОКІЙНІШЕ 
ВНОЧІ

У 2 РАЗИ  
СИЛЬНІШЕ*

ПРОТИ СИМПТОМІВ 
ГРИПУ ТА ЗАСТУДИ

Фармакологічні властивості. Фармакодинаміка. Незначну кількість урсодезоксихолевої кислоти знайдено у жовчі людини. Після перорального застосування урсодезоксихолева кислота знижує насиченість жовчі холестерином, 
пригнічуючи його поглинання у кишечнику і знижуючи секрецію холестерину в жовч. Можливо, завдяки дисперсії холестерину та утворенню рідких кристалів відбувається поступове розчинення жовчних каменів. Згідно з сучасними 
данними вважають, що ефект урсодезоксихолевої кислоти при захворюваннях печінки та холестазі обумовлений відносною заміною ліпофільних, подібних до детергентів токсичних жовчних кислот гідрофільною цитопротекторною 
нетоксичною урсодезоксихолевою кислотою, покращенням секреторної здатності гепатоцитів та імунорегуляторними процесами. Побічні реакції: пастоподібні випорожнення або діарея, при лікуванні первинного біліарного цирозу – 
можливий абдомінальний біль з локалізацією у правому підребер’ї, кальцифікація жовчних каменів, при терапії розвинених стадій первинного біліарного цирозу – декомпенсація печінкового цирозу, яка частково регресувала після 
припинення лікування, реакції гіперчутливості, у тому числі: висипання, свербіж, кропив’янка. Умови зберігання. Зберігати у недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Категорія відпуску. За 
рецептом. Реєстраційне посвідчення МОЗ України № UA/9018/01/01. Інформація приведена в скороченні. Більш детальна інформація викладена в інструкції для медичного застосування препарату.

УРСОХОЛ®
URSODEOXYCHOLIC ACID

50/100
КАПСУЛ

ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця». 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 13, www.darnitsa.ua

ВІЛЬНИЙ 
РУХ ЖОВЧІ!

ЗНИЖУЄ НАСИЧЕНІСТЬ 
ЖОВЧІ ХОЛЕСТЕРИНОМ1

ПОКРАЩУЄ СЕКРЕТОРНУ 
ЗДАТНІСТЬ ГЕПАТОЦИТІВ1

EФЕКТИВНИЙ ПРИ 
ЗАХВОРЮВАННЯХ 
ПЕЧІНКИ ТА ХОЛЕСТАЗІ1

ІНФОРМАЦІЯ ПРИЗНАЧЕНА ВИКЛЮЧНО ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВИДАННЯХ, ПРИЗНАЧЕНИХ
ДЛЯ МЕДИЧНИХ УСТАНОВ ТА ЛІКАРІВ, А ТАКОЖ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО НА СЕМІНАРАХ, КОНФЕРЕНЦІЯХ,
СИМПОЗІУМАХ З МЕДИЧНОЇ ТЕМАТИКИ.

УРСОХОЛ®. Склад: діюча речовина: ursodeoxycholic acid; 1 капсула містить 
урсодеоксихолієвої кислоти 250 мг. Лікарська форма. Капсули. 
Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються при біліарній 
патології. Код АТС А05А А02. Засоби, що застосовуються при захворюваннях 
печінки, ліпотропні речовини. Код АТС А05В. Показання: Розчинення 
рентгеннегативних холестеринових жовчних каменів розміром не більше 
15 мм у діаметрі у хворих із функціонуючим жовчним міхуром, незважаючи 
на присутність у ньому жовчного(их) каменя(нів). Лікування гастриту з 
рефлюксом жовчі. Симптоматичне лікування первинного біліарного 
цирозу (ПБЦ) за умови відсутності декомпенсованого цирозу печінки. 
Протипоказання: Підвищена чутливість до діючої речовини або до інших 
компонентів препарату. Гостре запалення жовчного міхура. Гостре 
запалення або непрохідність жовчних проток. Застосування хворим із 
жовчним міхуром, що не візуалізується рентгенологічними методами, з 
кальцифікованими каменями жовчного міхура, з порушенням 
скоротливості жовчного міхура, з частими жовчними коліками. Цироз 
печінки у стадії декомпенсації. 

Джерело інформації: 1 Інструкція для медичного застовування препарату УРСОХОЛ®

* За результатами конкурсу споживчих вподобань
«Вибір року» в Україні 2016, 2017

www.choice-of-the-year.com.ua

ISSN 2412-4451

   

  

   

  

№ 22 (443) листопад  2018 р.
Передплатний індекс 35272 www.health-ua.com

Доктор медицинских наук 
Елена Колесникова

Читайте на сторінці 12

  

Читайте на сторінці 22

  

Читайте на сторінці 50



ДАЙДЖЕСТЕСССТТ УДХК: ЩО НОВОГО?

5

Кардіопротекторні властивості УДХК
Жовчні кислоти (ЖК) відомі як важливі агенти для всмоктування жирів і метаболізму холес‑

терину. Нещодавні дослідження засвідчили, що вони також регулюють енергетичний гомеостаз. 
Зокрема, ЖК беруть участь у внутрішньоклітинних сигнальних шляхах (наприклад, каскаді 
протеїнкіназ), синтезі циклічного аденозинмонофосфату (цАМФ) і мобілізації кальцію. ЖК є 
лігандами для багатьох ядерних рецепторів гормонів, включно з фарнезоїдним рецептором 
Х (FXR). ЖК також впливають на сигнальний шлях сфінгозин‑1‑фосфат і BK (великі кальцій‑ 
і вольтажзалежні калієві) канали.

Гідрофобні ЖК можуть порушувати провідність серця і змінювати частоту серцевих скоро‑
чень. Підвищені рівні таких ЖК асоціюються з аритміями та хронічною серцевою недостатністю. 
У пацієнтів із цирозом печінки серцева дисфункція сильно корелює з підвищеними концентра‑
ціями гідрофобних ЖК у крові. Натомість урсодезоксихолева кислота (УДХК), що є найбільш 
гідрофільною ЖК, покращує периферичний кровотік у пацієнтів із серцевою недостатністю і за‑
хищає серце від реперфузійного ушкодження. У пацієнтів із холестазом УДХК нівелює шкідливу 
дію на серце таурохолату, який може спричиняти аритмії. Зрештою, в численних дослідженнях 
у пацієнтів з кардіоваскулярними захворюваннями УДХК покращувала серцеву функцію. Наявні 
доклінічні й клінічні дані свідчать про перспективу застосування УДХК як кардіопротекторного 
агента, особливо в пацієнтів з холестатичними захворюваннями печінки.

Hanafi N. I. et al. Overview of Bile Acids Signaling and Perspective on the Signal of Ursodeoxycholic Acid, the Most 
Hydrophilic Bile Acid, in the Heart. Biomolecules. 2018 Nov 27; 8 (4).

У Норвегії значно зросло застосування УДХК
Головними показаннями до призначення УДХК є лікування первинного біліарного цирозу, 

гепатобіліарних розладів при муковісцидозі, гастриту з рефлюксом жовчі та розчинення холес‑
теринових жовчних каменів. Проте з огляду на виражені антиоксидантний, гепатопротекторний, 
імуномодулюючий і канцеропревентивний ефекти УДХК все частіше призначається пацієнтам 
з іншими патологічними станами.

Так, Kolberg і співавт. проаналізували національну базу даних Норвегії і встановили, що 
за останні 13 років частота призначення УДХК зросла на 237%. Тенденція до підвищення за‑
стосування УДХК відзначалася в усіх вікових категоріях пацієнтів.

Kolberg E. S. Increased prescribing of ursodeoxycholic acid in Norway. Int J Clin Pharm. 2018 Dec; 40 (6): 1454-1457.

УДХК сповільнює розвиток діабетичної ретинопатії
УДХК –  природна третинна ЖК, позбавлена цитотоксичної дії. У попередніх дослідженнях 

було встановлено, що УДХК може покращувати зір. Метою дослідження Ouyang і співавт. було 
оцінити здатність УДХК зменшувати прояви діабетичної ретинопатії, а також вивчити механізми 
цієї дії.

На експериментальній моделі діабетичної ретинопатії було продемонстровано, що УДХК 
у різних концентраціях відновлює цілісність гематоретинального бар’єру, знижує експресію 
клаудину 1 та 19. Під впливом лікування УДХК відбувалася нормалізація товщини внутрішнього 
і зовнішнього ядерних шарів сітківки, а також зменшувалася ретинальна експресія фактора нек‑
розу пухлини (TNF), інтерлейкіну‑1β, інтерлейкіну‑6, молекули міжклітинної адгезії‑1 (ICAM‑1), 
індуцибельної синтази оксиду азоту (iNOS) та судинного ендотеліального фактора росту (VEGF). 
Загалом ці молекулярні ефекти вказують на здатність УДХК сповільнювати розвиток діабетичної 
ретинопатії, передусім завдяки відновленню цілісності гематоретинального бар’єра та змен‑
шенню запалення сітківки.
Ouyang H. et al. Ursodeoxycholic acid ameliorates diabetic retinopathy via reducing retinal inflammation and reversing 

the breakdown of blood-retinal barrier. Eur J Pharmacol. 2018 Dec 5; 840: 20-27.

Перспективи застосування УДХК у профілактиці 
та лікуванні нейродегенеративних захворювань

Хвороба Альцгеймера (ХА) є провідною причиною деменції в усьому світі. При ХА у багатьох 
клітинах відбуваються патологічні зміни в мітохондріях, які передують розвитку класичних 
агрегатів у головному мозку. Раніше на численних експериментальних моделях ХА та хвороби 
Паркінсона було встановлено, що УДХК покращує мітохондріальну функцію фібробластів. 
Метою цього дослідження було оцінити вплив УДХК на функцію мітохондрій і морфологію 
фібробластів, отриманих від пацієнтів зі спорадичною та сімейною ХА.

Було встановлено, що незалежно від форми ХА фібробластам властиві однакові порушення 
потенціалу мітохондріальної мембрани й зміни морфології мітохондрій. Проте мітохондріальне 
дихання було зниженим при спорадичній і підвищеним при сімейній ХА. Морфологічні зміни 
у фібробластах проявлялися зменшенням кількості мітохондрій, підвищеним скупченням мі‑
тохондрій навколо ядра та збільшенням кількості подовжених мітохондрій.

У дослідженні вперше було продемонстровано, що лікування УДХК підвищує потенціал 
мітохондріальних мембран, посилює дихання мітохондрій і зменшує кількість патологічно змі‑
нених мітохондрій у фібробластах пацієнтів з ХА. Крім того, під впливом УДХК підвищувався 
рівень динамін‑асоційованого протеїну 1 (Drp1) у мітохондріях. Drp1 –  це фермент, який регулює 
розщеплення мітохондрій. У пацієнтів з ХА рівень Drp1 знижується, а підвищення Drp1 чинить 
нейропротекторний ефект.

На думку авторів, отримані результати вказують на перспективи застосування УДХК у про‑
філактиці та лікуванні нейродегенеративних захворювань, зокрема хвороби Паркінсона, ХА 
й інших деменцій.

Bell S. M. et al. Ursodeoxycholic Acid Improves Mitochondrial Function and Redistributes Drp1 in Fibroblasts from 
Patients with Either Sporadic or Familial Alzheimer’s Disease. J Mol Biol. 2018 Oct 19; 430 (21): 3942-3953.

Вплив УДХК на глікемічні маркери: систематичний огляд 
і метааналіз клінічних досліджень

УДХК широко використовується в лікуванні захворювань печінки, але, на думку багатьох 
авторів, ця ЖК також має значний потенціал застосування як регулятор метаболічних функцій. 
Щоб краще дослідити це питання, міжнародна група вчених виконала систематичний огляд від‑
повідних клінічних досліджень, наявних у базах даних PubMed, Scopus, Web of Science та Google 
Scholar станом на квітень 2018 р.

Метааналіз 7 досліджень показав, що лікування УДХК забезпечує значне зниження рівнів глю‑
кози натще (‑3,30 мг/дл; р=0,034), глікованого гемоглобіну (HbA1c; ‑0,41%; р=0,042) та інсуліну 
плазми (‑1,50 мг/дл; р=0,025). Крім того, прийом УДХК асоціювався з тенденцією до зниження 
індексу інсулінорезистентності HOMA‑IR (‑0,20 мг/дл; р=0,057).

Таким чином, результати метанаалізу засвідчили значний позитивний вплив УДХК на гомео‑
стаз глюкози.

Sanchez-Garcia A. et al. Effect of ursodeoxycholic acid on glycemic markers: A systematic review and meta-analysis  
of clinical trials. Pharmacol Res. 2018 Sep; 135: 144-149.

УДХК сприяє виробленню глюкагоноподібного пептиду 
в пацієнтів з діабетом і хворобами печінки

Метою дослідження було оцінити вплив УДХК на секрецію глюкагоноподібного пептиду‑1 
(GLP‑1), який регулює толерантність до глюкози, в пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу в по‑
єднанні з хронічною хворобою печінки (ХХП).

У дослідженні взяли участь 16 пацієнтів з Японії, у яких мали місце діабет 2 типу і ХХН. 
Учасників розподілили на дві рівні групи: одна група отримувала УДХК 900 мг/добу протягом 
12 тиж, потім ситагліптин 50 мг/добу теж протягом 12 тиж; інша –  навпаки, спочатку приймала 
ситагліптин, потім –  УДХК.

Як показали результати, незалежно від послідовності призначення УДХК значно знижувала 
рівень HbA1c (р=0,01) і підвищувала секрецію GLP‑1 (р<0,01). Крім того, під час лікування УДХК 
у пацієнтів знижувалася маса тіла (в середньому ‑1,9 кг; р=0,04).

Учені дійшли висновку, що УДХК позитивно впливає на перебіг діабету 2 типу на тлі ХХН. Цей 
ефект, імовірно, забезпечується здатністю УДХК підвищувати секрецію GLP‑1.

Shima K. R. et al. Ursodeoxycholic acid potentiates dipeptidyl peptidase-4 inhibitor sitagliptin by enhancing glucagon-
like peptide-1 secretion in patients with type 2 diabetes and chronic liver disease: a pilot randomized controlled  

and add-on study. BMJ Open Diabetes Res Care 2018; 6 (1): e000469.

УДХК полегшує мукозит, індукований 5-фторурацилом
Кишковий мукозит є частим ускладненням хіміотерапії, у зв’язку з чим актуальним є пошук 

ефективних препаратів для його профілактики і лікування. Відомо, що УДХК стабілізує клітинні 
мембрани, діє як антиоксидант і регулює апоптоз, забезпечуючи загальний цитопротекторний 
ефект. Метою цього експериментального дослідження було оцінити здатність УДХК захищати 
кишечник від мукозиту, зумовленого 5‑фторурацилом (5‑ФУ).

Результати продемонстрували, що УДХК достовірно зменшувала втрату маси тіла, рівні 
запальних цитокінів і ушкодження ворсинок кишечнику в групах, які отримували УДХК 10 і  
100 мг/кг/добу. У цих же групах істотно, порівняно з контрольною групою, знизилися рівні TNF 
та інтерлейкіну‑6.

За висновком авторів, УДХК може застосовуватися як захисний агент проти ураження ки‑
шечнику, спричиненого хіміотерапією.

Kim S. H. et al. Ursodeoxycholic acid attenuates 5-fluorouracil-induced mucositis in a rat model. Oncol Left 2018;  
16 (2): 2585-2590.

Фармакоекономічна оцінка застосування УДХК у лікуванні 
первинного біліарного холангіту

Первинний біліарний холангіт (ПБХ) –  це хронічне запальне аутоімунне холестатичне захво‑
рювання печінки, яке за відсутності лікування зазвичай прогресує в біліарний цироз. Метою 
лікування ПБХ є полегшення симптомів, зокрема свербіння та загальної слабкості, а також 
профілактика прогресування в цироз.

Європейські та британські клінічні рекомендації наголошують на потребі стратифікації ризику 
й індивідуалізованого підходу у веденні пацієнтів із ПБХ. Першою лінією терапії захворювання 
є УДХК. Оцінка клінічної відповіді на лікування ґрунтується на покращенні сироваткових печін‑
кових тестів, зокрема на наближенні до нормальних рівнів лужної фосфатази через 1 рік. Після 
року на лікування УДХК відповідають принаймні 2/3 пацієнтів. Доза УДХК обирається залежно 
від маси тіла і зазвичай становить 13‑15 мг/кг/добу. У третини пацієнтів із частковою відповіддю 
адекватний ефект можна отримати після 2 років лікування шляхом підвищення дози УДХК. 

Встановлено, що у Великій Британії значна кількість пацієнтів із ПБХ отримують недостатню 
дозу УДХК. Оптимізація дозування УДХК у таких хворих дозволяє суттєво зменшити захво‑
рюваність, смертність і потребу в трансплантації печінки, що реалізується у вигляді значного 
фармакоекономічного ефекту.

Chapman R. W. Cost effectiveness of using ursodeoxycholic acid to treat primary biliary cholangitis.  
Br J Hosp Med (Lond). 2018 Aug 2; 79 (8): 460-464.

Нові механізми гепатопротекторної дії УДХК
Метою цього дослідження було вивчити молекулярні механізми гепатопротекторної дії УДХК 

і вітаміну Е за допомогою новітніх методів діагностики.
Пацієнтів з ожирінням і печінковою дисфункцією рандомізували для лікування УДХК (300 мг 

двічі на день) або вітаміном Е (400 МО двічі на день) протягом 8 тиж.
Уже після 4 тиж терапії УДХК значно покращувала оцінку печінкової функції, ефективно 

зменшувала рівні деоксихолевої кислоти в печінці та мікроРНК‑122 у крові. Глобальний метабо‑
ломний аналіз показав, що УДХК регулює уремічні токсини (гіпурову кислоту, р‑крезолсульфат, 
метаболіти індолу), антиоксиданти (аскорбінову кислоту, N‑ацетил‑L‑цистеїн) і сигнальний 
шлях фенілаланіну‑тирозину. Метагеномний аналіз виявив здатність УДХК позитивно впливати 
на кишковий мікробіом, зокрема підвищувати кількість Lactobacillus та Bifidobacterium. Натомість 
вітамін Е подібних ефектів не продемонстрував.

Отримані результати свідчать, що УДХК ефективно покращує печінкову функцію; ця дія при‑
наймні частково забезпечується антитоксичною й антиоксидантною активністю УДХК, а також 
позитивним впливом на кишковий мікробіом.

Kim D. J. et al. Ursodeoxycholic acid improves liver function via phenylalanine/tyrosine pathway and microbiome 
remodelling in patients with liver dysfunction. Sci Rep. 2018 Aug 8; 8 (1): 11874.

Підготував Андрій Буряк
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Санофі в Україні запрошує вчених до участі 
в конкурсі медичних досліджень 

Санофі в Україні оголошує про початок прийому робіт на конкурс «Нагорода Sanofi 
молодим науковцям за дослідження в медицині». Мета конкурсу, який проводиться 
в партнерстві з Національною академією медичних наук України, –  надихнути україн-
ських вчених-медиків і допомогти їм знайти шлях для практичного втілення результатів 
своїх досліджень в Україні. Автори трьох найкращих робіт отримають грошову винаго-
роду в розмірі 150, 100 та 50 тис. грн. відповідно.

Участь в організованому Sanofi конкурсі можуть взяти вчені віком до 40 років. Кон-
курсні роботи оцінюватиме журі в складі провідних українських науковців, які спеці-
алізуються в різних галузях медицини, експертів з НАМН України та представників 
організацій, створених для підтримки і розвитку стартапів. Очолює журі президент 
НАМН України Віталій Цимбалюк.

Гієм Граньє, директор Санофі в Україні: «Вітаю старт чергового конкурсу серед молодих 
дослідників у медичній сфері. Минулого року ми переконалися в тому, що українські 
вчені крокують у ногу зі світовими інноваціями. Тож прагнемо, щоб молоді науковці 
стали драйверами світового поступу в медицині. Цього року одним із найважливіших 
критеріїв відбору досліджень є можливість їх практичного доопрацювання. Саме тому 
ми запросили в журі експертів з організацій, створених для підтримки і розвитку стар-
тапів, які аналізуватимуть бізнес-потенціал поданих досліджень».

Віталій Цимбалюк, президент НАМН України: «Очолювати журі конкурсу –  велика 
відповідальність. Я спостерігаю за тим, як сміливо і неординарно мислить нове поко-
ління вчених, і це змінює й мене. Гадаю, завдяки Санофі підтримка науки у сфері меди-
цини стане трендом. Бажаю успіху всім, хто наполегливо працює, створюючи майбутнє, 
в якому недуги не заважатимуть жити яскраво і творчо».

Наукові дослідження на конкурс можна завантажити на сайті: www.sanofi.ua 
до 28 лютого 2019 р. включно. Детально про умови конкурсу та вимоги до досліджень  
читайте на сайті: www.sanofi.ua, а також на Facebook-сторінці: www.facebook.com/
nagorodasanofi.

Про компанію «Санофі»
Зобов’язання «Санофі» –  надавати підтримку людям, які мають проблеми зі здо-

ров’ям. Ми є глобальною біофармацевтичною компанією, для якої здоров’я людей –  
ключовий пріоритет. Ми запобігаємо хворобам за допомогою вакцин, пропонуємо 
інноваційні рішення для боротьби з болем та полегшення страждань.

Ми завжди поруч з пацієнтами, які мають рідкісні захворювання, та з мільйонами 
тих, хто живе з хронічними недугами.

Завдяки зусиллям 100 тис. співробітників у 100 країнах «Санофі» перетворює наукові 
інновації на терапевтичні рішення в усьому світі.

Sanofi, Empowering Life

Керівник департаменту з питань корпоративних комунікацій Санофі в Україні 
Світлана Довгич: тел.: +380 (44) 354 20 00; Svitlana.Dovgych@sanofi.com
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Проблема эндокринных разрушителей в Украине и Беларуси: 
сотрудничество для предотвращения негативного 

воздействия химических веществ, вызывающих нарушение 
работы эндокринной системы

Директор ГУ «Институт общественного здоровья им. А. Н. Марзеева 
НАМН Украины», академик НАМН Украины, доктор медицинских 
наук, профессор Андрей Михайлович Сердюк представил детальную 
информацию о распространении в Украине химических веществ, раз-
рушающих эндокринную систему. Профессор А. М. Сердюк отметил, 
что работа коллектива института, выполняющего научный проект, 
направлена на изучение и предупреждение загрязнения окружающей 
среды, нормативно-методологическое регулирование химических, 
физических и биологических факторов окружающей среды, создание 
государственных механизмов функционирования сбалансированной 
системы здравоохранения, укрепление здоровья населения, а также 
изучение проблем радиационной безопасности. Ученые Института 
общественного здоровья им. А. Н. Марзеева работают в составе многих 
международных организацией, в том числе международного проекта 
программы «Быстрый старт стратегического подхода к международ-
ному регулированию химических веществ».

В структуре общей заболеваемости населения патология эндо-
кринной системы занимает третье место после сердечно-сосудистых 
и онкологических заболеваний. Эндокринная система активно 
реагирует на геохимический состав окружающей среды и на дейст-
вие других природных и антропогенных факторов с дальнейшим 
развитием патологических состояний. Наряду с другими факторами 
ученые связывают эту ситуацию с воздействием эндокринных раз-
рушителей (ЭР), которые представлены химическими веществами 
природного и искусственного происхождения.

Биомониторинг позволяет оценить нагрузку ЭР на организм 
путем определения их концентраций в биологических жидкостях 
организма человека.

В Украине биомониторинг ЭР практически не проводится, 
подлежат измерению только концентрации фосфатов в окружа-
ющей среде и продуктах хозяйственного потребления. Ситуацию 
осложняет отсутствие общего и системного подхода к контролю над 
рисками, связанными с ЭР, аналитической и нормативной базы, 
поэтому приоритетным является разработка и внедрение соци-
альных нормативных регламентирующих документов. Докладчик 
подчеркнул необходимость принятия политических решений, на-
правленных на защиту здоровья населения и экосистем от влияния 
ЭР, более жесткого контроля их использования.

Технический эксперт по химической безопасности Европейского 
центра ВОЗ по окружающей среде и охране здоровья, кандидат меди-
цинских наук Ирина Алексеевна Застенская сообщила, что, по опре-
делению ВОЗ, ЭР –  это экзогенные вещества или смесь химических 
веществ, которые нарушают функцию эндокринной системы и при-
водят к развитию нежелательных явлений у интактного организма 
и его потомства в определенной популяции. Большим шагом вперед 
стало формирование когорты людей в Украине и Беларуси, которые 
занимаются этой проблемой.

На сегодняшний день к потенциальным ЭР отнесены около 
1 тыс. веществ, предотвращение воздействия которых является 
сложной задачей, поскольку они содержатся практически повсюду. 
Наиболее существенное влияние ЭР оказывают на стадии внут-
риутробного развития при формировании внутренних органов, 
поэтому ознакомление женщин с данной проблемой на этапе пла-
нирования беременности несомненно носит важный профилак-
тический характер.

Механизм действия ЭР вариабельный и до конца не изучен, 
однако существуют доказательства возникновения эпигенети-
ческих изменений при воздействии ЭР. Эти вещества оказывают 
влияние на функции органов и систем человека, контролируемых 
гормонами, развитие гормониндуцированных онкологических 
заболеваний. Изучение воздействия ЭР на организм человека пред-
ставляет сложность для научных исследований, так как возникают 
проблемы со сбором информации. Широко развивается направ-
ление по изучению больших групп новорожденных, самое мас-
штабное из которых –  проект BICCA, в рамках которого в странах 
Тихоокеанского региона на государственном уровне инициированы 
когортные исследования, которые будут длиться в течение 40 лет, 
что позволит получить значительный объем информации для по-
следующей оценки воздействия ЭР. В 2012 году на третьей сессии 
Международной конференции по регулированию  химических 

веществ была принята резолюция «Химические вещества, нару-
шающее функцию эндокринной системы», которая призывает 
к укреплению сотрудничества и координации на международном 
и региональном уровнях, а также созданию сети экспертов.

На международном уровне проект развития субрегионального 
сотрудничества однозначно внес вклад в выполнение задач страте-
гического подхода по национальному регулированию ЭР. В рамках 
проекта были разработаны методология обучения, национальный 
обзор, модель системы по обмену информацией и инструменты 
эпидемиологических исследований. Данная программа позволила 
накопить положительный опыт взаимодействия и разработать 
дальнейший план по укреплению сотрудничества между Украиной 
и Беларусью в области предотвращения негативного воздействия ЭР.

Академик НАМН Украины, генеральный директор ГУ «Нацио-
нальный научный центр радиационной медицины НАМН Украины», 
доктор медицинских наук, профессор Димитрий Анатольевич Базыка 
подчеркнул, что с воздействием ЭР на жителей Украины может 
быть связан широкий спектр заболеваний, в том числе онкологи-
ческих. Актуальным направлением является исследование роли 
ЭР в распространении рака молочной железы, щитовидной железы, 
половых органов, а также снижение мужской и женской фертиль-
ности. Одним из ключевых патогенетических факторов в Украине, 
действующих в комплексе с ЭР, является радиационное воздействие.

Уровень и динамика заболеваемости раком щитовидной железы 
в Украине в целом и на отдельных ее территориях в значительной 
мере формировались под влиянием радиационного облучения, 
в том числе у населения молодого возраста, вследствие аварии 
на Чернобыльской атомной электростанции. Вместе с тем на уро-
вень заболеваемости могли оказывать влияние и другие негативные 
факторы из группы ЭР, такие как пестициды, которые интенсивно 
используются в сельском хозяйстве южных регионов страны.

Кандидат медицинских наук Андрей Владимирович Гиндюк (ме-
дико-профилактический факультет Белорусского государственного 
медицинского университета) отметил, что основными задачами 
проекта являются подготовка национального обзора ситуации 
в отношении ЭР и заболеваемости, потенциально связанной с ними, 
а также разработка нормативно-правового акта о субрегиональной 
сети экспертов, учреждений и организаций для содействия обмену 
информацией о влиянии химических веществ и образовательной 
программы для специалистов здравоохранения.

В этом году учебная программа подготовки специалистов ме-
дико-профилактического профиля в Беларуси претерпела некото-
рые изменения, и участие в проекте позволило внести в программу 
обучения коррективы и включить вопросы влияния опасных хи-
мических веществ, в том числе ЭР, на здоровье населения, мони-
торинга показателей здоровья и окружающей среды с ориентацией 
на разработку профилактических мероприятий для достижения 
экологического, санитарно-эпидемиологического благополучия 
и минимизации негативного влияния химических веществ на здо-
ровье населения. Он также внес предложения по усовершенст-
вованию подготовки специалистов, среди которых организация 
студенческого волонтерского объединения, привлечение экспертов 
для проведения занятий, а также организация вебинаров.

Кандидат медицинских наук Анна Викторовна Благая (кафедра 
гигиены и экологии Национального медицинского университета 
им. А. А. Богомольца) рассказала о важной роли усовершенствования 
и имплементации программы обучения по регулированию опасных 
химических веществ в высших медицинских учебных учреждениях 
в Украине, поскольку структура преподавания профилактических 
предметов заметно изменилась. Существует необходимость про-
ведения дополнительных занятий среди студентов для полного 
раскрытия этой проблемы, так как полученные знания позволят 
внедрить профилактические мероприятия на уровне первичной 
медицинской помощи.

Заместитель директора по научно-практической работе ГУ «Ин-
ститут общественного здоровья им. А. Н. Марзеева НАМН Украины» 
доктор медицинских наук, профессор Елена Игоревна Турос отметила 
роль и важность создания сети организаций по содействию обмену 
информацией о влиянии химических веществ на здоровье населе-
ния, которая направлена на ускорение сбора и распространение 
информации о воздействии вредных для здоровья веществ посред-
ством создания форума между заинтересованными экспертами, 
учреждениями, организациями и странами. Разработка сети также 
позволит повысить осведомленность о существующей проблеме 
населения и наиболее уязвимых его групп, лиц, принимающих 
решения в области рационального регулирования химических 
веществ, а также медицинских работников, экспертов в других 
смежных областях.

Главный специалист лаборатории организационно-экономических 
инноваций Республиканского научно-практического центра медицин-
ских технологий, информации, управления и экономики здравоохране-
ния Беларуси Жаннета Владимировна Дегтяревич (г. Минск, Беларусь) 
сообщила, что одной из целей проекта было создание веб-ресурса 
для обмена информацией об опасных химических веществах с фо-
кусом на те, которые способны влиять на эндокринную систему. 
Она презентовала сайт под рабочим названием «Химические ве-
щества и здоровье», доступный по ссылке ed.belct.by, который пред-
ставляет собой платформу для обмена информацией на субрегио-
нальном уровне и функционирует в рамках проекта сотрудничества 
для предотвращения негативного воздействия опасных химических 
веществ на здоровье человека в Беларуси и Украине.

Национальный координатор проекта, заведующий отделом меди-
цинской генетики ГУ «Национальный научный центр радиационной 
медицины НАМН Украины», доктор медицинских наук, профессор 
Сергей Викторович Клименко отметил, что совместная деятельность 
ведущих организаций Украины и Беларуси по оценке влияния ЭР 
на здоровье населения является существенным шагом по созданию 
профилактических мер в вопросах химической безопасности.

Поскольку химические вещества, нарушающие работу эндокринной 
системы, оказывают неблагоприятное воздействие на здоровье чело-
века, существует острая необходимость защиты наиболее уязвимых 
групп населения, а также восстановления экосистем. Актуальными 
являются укрепление сотрудничества и координации на междуна-
родном и региональном уровнях, а также создание сетей экспертов 
и организаций, работающих в области защиты здоровья человека 
от опасных веществ. В рамках проекта «Укрепление субрегиональ-
ного сотрудничества для предотвращения негативного воздействия 
опасных химических веществ на здоровье человека» создана сеть 
организаций, которые будут сотрудничать в первую очередь в области 
обмена информацией в целях укрепления химической безопасности 
населения двух стран.

Подготовила Екатерина Марушко

15-16 октября в Киеве на базе ГУ «Институт общественного здоровья им. А.Н. Марзеева 
НАМН Украины» состоялось совещание «Укрепление субрегионального сотрудничества 
для предотвращения негативного воздействия опасных химических веществ на здоровье 
человека», на котором представители министерств, научных и образовательных 
учреждений, общественных организаций обсудили план действий по укреплению 
сотрудничества между Украиной и Беларусью с целью устранения негативного 
воздействия химических веществ, вызывающих нарушение работы эндокринной системы.

ЗУ
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АНОНС

Науково-практична конференція
з міжнародною участю

OPHTHALMIC HUB
15-16 березня 2019 року, м. Київ

Напрями роботи

У конференції візьмуть участь провідні офтальмологи України, європейських 

держав і США. У рамках заходу будуть проведені практичні семінари, сателітні 

симпозіуми, майстер-класи, круглі столи, сесії  наукових товариств, виставка 

сучасної офтальмологічної продукції найбільших українських і зарубіжних 

компаній.

Офіційний ресурс конференції, реєстрація онлайн: 

www.ophthalmic-hub.com

Додаткова інформація

З питань реєстрації: +380 (44) 361-86-36

З питань публікації: +380 (50) 332-21-54

• Запальні захворювання 

   органа зору

• Травматичні ушкодження ока

• Глаукома

• Діабетичні ураження ока

• Організація офтальмоло-

    гічної допомоги

• Нейроофтальмологія

• Рефракція та її корекція

• Медичне право
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Наукову програму кон-
ференції CardioForum 
відкрив професор Peter 
Nilsson (Швеція), який 
присвятив свою допо-
відь роз’ясненню онов-
лених положень наста-
нов ESC/ESH з ліку-
вання АГ й актуальним 
тенденціям у кардіо-

логії. Науковець особливо відзначив високу 
поширеність АГ у Європейському регіоні, 
зокрема в Україні. Так, розповсюдженість 
АГ у нашій державі протягом останніх 
25 років зросла з 30,6 до 35,3%, що супро-
воджувалося також підвищенням середніх 
значень систолічного артеріального тиску 
(САТ) в укра їнській популяції. Представ-
ляючи положення оновлених рекомендацій 
ESC/ESH з лікування АГ (2018), професор 
P. Nilsson підкреслив, що дефініція і класи-
фікація АГ залишилися незмінними (табл. 1). 

До факторів ризику АГ належать чоло-
віча стать, похилий вік, куріння (у мину-
лому або нині), високий рівень загального 
холестерину (ХС), ХС ліпопротеїнів низь-
кої щільності (ЛПНЩ), сечової кислоти 
(СК), наявність супутнього цукрового діа-
бету (ЦД), надлишкової маси тіла, ожи-
ріння, обтяженого сімейного анамнезу 
щодо передчасної СС-смерті (чоловіки <55 
років, жінки <65 років) і раннього початку 
АГ, рання менопауза, гіподинамія, ви-
сока частота серцевих скорочень (у спокої 
>80 уд./хв). Важ ливою є наявність під-
тверджених СС-захворювань (ішемічна 
хвороба серця (ІХС), інфаркт міокарда 
(ІМ), стенокардія, перенесена реваску-
ляризація, серцева недостатність (СН), 
фібриляці я передсердь, цереброваск у-
лярна патологія (ішемічний інсульт, внут-
рішньочерепна кровотеча, транзиторна 
ішемічна атака), захворювання нирок або 
периферичних артерій, виявлення атеро-
матозної бляшки в сонних артеріях при 
проведенні візуалізаційних досліджень.

Професор P. Nilsson привернув увагу при-
сутніх до класифікації гіпертензії залежно 
від рівня офісного, амбулаторного і домаш-
нього АТ (табл. 2). 

Далі доповідач акцентував на необхідності 
проведення ретельного інструментального 
обстеження хворих на АГ для виключення 
ураження органів-мішеней. Згідно з поло-
женнями оновлених настанов ESC/ESH, 
усі пацієнти з АГ потребують проведення 
12-канальної ЕКГ (клас рекомендації I, рі-
вень доказів B)1; натомість ехокардіографію 

(ЕхоКГ) необхідно рекомендувати особам 
з АГ, у яких на ЕКГ виявлено патологічні 
зміни, а також хворим зі специфічними 
симптомами/ознаками дисфункції лівого 
шлуночка (ЛШ; I, B). Ультразвукове дослід-
ження каротидних артерій показане хворим, 
які перенесли інсульт або транзиторну іше-
мічну атаку (I, B), безсимптомним пацієн-
там з атеросклеротичними бляшками чи 
стенозом каротидних артерій (IIb, B). Усім 
хворим на АГ слід провести визначення 
сироваткової концентрації креатиніну, 
швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ; 
I, B), а також розрахунок співвідношення 
альбумін–креатинін (I, B).

Учасників кардіофоруму неабияк заці-
кавила наступна частина доповіді профе-
сора P. Nilsson, присвячена лікуванню АГ. 
Експерти ESC/ESH рекомендують знижу-
вати офісний АТ <140/90 мм рт. ст. в усіх 
хворих на АГ, при добрій переносимості 
терапії необхідно прагнути досягти цільо-
вого рівня АТ 130/80 мм рт. ст. або нижчих 
значень (I, A). Оновлені рекомендації перед-
бачають різні діапазони зниження САТ за-
лежно від віку хворих. Так, пацієнтам віком 
до 65 років, які отримують гіпотензивні 
препарати, рекомендується підтримувати 
рівень САТ від 120 до <130 мм рт. ст. (I, A), 
тоді як у хворих віком понад 65 років він має 
інші межі –  130-140 мм рт. ст. (I, A). 

У пацієнтів з діабетом первинною метою 
є зниження АТ <140/80 мм рт. ст. (цільовий 
САТ – 130 мм рт. ст.; І, А). Якщо лікування 
добре переноситься, САТ можна знижувати 

<130 мм рт. ст. (проте в жодному разі не 
<120 мм рт. ст.) з огляду на переваги щодо 
профілактики інсульту (І, А). У пацієнтів 
віком ≥65 років із ЦД цільовий діапазон 
САТ становить 130-139 мм рт. ст. (І, А). 
Рівень ДАТ у хворих на діабет має бути <80, 
але не <70 мм рт. ст. (І, С).

Продовжуючи свій виступ, професор 
P. Nilsson приділив велику увагу стратегії 
медикаментозного лікування неускладне-
ної АГ (рис. 1), відповідно до якої сучасна 
фармакотерапія АГ ґрунтується на застосу-
ванні всіх 5 основних класів антигіпертен-
зивних препаратів з переважним призна-
ченням фіксованих комбінацій.

Стратегія медикаментозного лікування 
неускладненої АГ (може використовуватися 
в більшості пацієнтів із цереброваскуляр-
ною патологією, ЦД, захворюваннями пе-
риферичних артерій).

Зазвичай стартова терапія має вклю-
чати блокатор ренін-ангіотензин-альдо-
стеронової системи (РААС; ІАПФ або БРА) 
в комбінації з БКК чи діуретиком; також 
мож у ть використову ватися і нші ком-
бінації (I, A). Виключенням є пацієнти 
з коморбідними ІХС, ХСН, фібриляцією 
передсердь, в яких початкова схема лі-
кування має включати ББ. Особливу увагу 
було приділено ББ із судинорозширюваль-
ними властивостями як препаратам, які 
краще знижують центральний АТ порівняно 
з більш застарілими кардіоселективними ББ.

У доповіді були представлені нові дані 
двох нещодавно опублікованих дослід-
жень, проведених у США, із застосування 
ББ у лікуванні АГ. Аналіз терапії 130 тис. 
пацієнтів продемонстрував статистично 
значиме зниження частоти госпіталізацій 
з приводу кардіоваскулярних ускладнень 
у 1,5-2 раза на тлі лікування небіволо-
лом (як у монотерапії, так і в комбінації 

з іншими антигіпертензивними засобами) 
порівняно з використанням ББ без судино-
розширювальних властивостей.

Рекомендується розпочинати гіпотен-
зивну терапію з двокомпонентної комбі-
нації, бажано у вигляді фіксованої комбі-
нації. Монотерапія може бути доцільною 
лише в пацієнтів з АГ 1 ступеня, в ослаб-
лених пацієнтів і хворих у віці старше 
80 років.

Розглядаючи найоптимальніші комбі-
нації гіпотензивних препаратів, допові-
дач приділив велику увагу результатам 
рандомізованих контрольованих дослід-
жень (РК Д), у яких було показано, що 
порівняно з ва лсартаном та амлодипі-
ном комбінація олмесартану й амлоди-
піну більш значимо знижує центральний 
САТ при м’якій і помірній АГ. За даними 
мета ана л ізу, поєд нан н я ол месар тан у 
й ам лодипі н у дає змог у знизити САТ 
на 23,7 мм рт. ст., натомість застосування 
інших комбінацій препаратів супровод-
ж ується зменшенням цього показника 
в середньому на 20,2 мм рт. ст.

Заверш у ючи свій вист у п, професор 
P. Nilsson окреслив найбільш перспективні, 
на його думку, напрями кардіології майбут-
нього, як-от публічне здоров’я (спрощення 
підходу за допомогою використання фік-
сованих комбінацій, підтримання відмови 
від паління), спеціалізована кардіологія 
(персоніфікована терапія, заснована на ге-
нетичному профілюванні), регенеративна 
кардіологія (відновлення втрачених функ-
цій серця, терапія стовбуровими клітинами 
тощо).

Доповідь «Найбільш 
ефективні комбіна-
ції лікарських засо-
бі в  д л я л і к у в а н н я 
резистентної г іпер-
тензі ї» представи ла 
д о к т о р  м е д и ч н и х 
наук, професор Олена 
Геннадіївна Несукай 
(ДУ «Націо на льний 
науковий центр «Ін-

ститут кардіо логії ім. М.Д. Стражеска» 
НАМН України», м. Київ). Починаючи 
свій виступ, Олена  Геннадіївна підкрес-
лила, що про резистентну АГ йдеться 
у випадку, коли на тлі застосування опти-
мальних (або таких, що найкраще пере-
носяться) доз трьох або більше препаратів 
(зазвичай ІАПФ або БРА з БКК і тіазидним/
тіазидоподібним діуретиком) неможливо 
домогтися зниження САД і ДАТ до <140 
та/або <90 мм рт. ст. відповідно. Крім 
цього, слід підтвердити неадекватний 
контроль АТ за даними добового моніто-
рування, виключити псевдорезистентну 
(у тому числі внаслідок низької прихиль-
ності до терапії) і вторинну АГ. Доповідач 
наголосила, що в оновленій версії реко-
мендацій ESC/ESH велику увагу приділено 
інертності лікарів, як діагностичній, так 
і терапевтичній. За словами професора 
О.Г. Несукай, приклади лікарської інер-
ції можна спостерігати в дослідженнях, 
де через недостатню титрацію дози, від-
сутність підвищення дози ліків або не-
призначення комбінованих медикаментів 
не вдається досягти цільових цифр АТ.

Міждисциплінарні проблеми кардіології: думка провідних 
європейських експертів у рамках Кардіофоруму 2018

За матеріалами науково-практичної конференції, 7-8 вересня, м. Львів

На початку вересня у Львові відбулася масштабна спеціалізована конференція CardioForum,  
у рамках якої лікарі різних спеціальностей обговорювали оптимальні підходи до лікування 
серцево-судинних (СС) захворювань і супутньої патології. Лейтмотивом заходу очікувано став аналіз 
положень рекомендацій Європейського товариства кардіології (ESC) та Європейського товариства 
гіпертензії (ESH) з лікування артеріальної гіпертензії (АГ), оновлених у поточному році.  
Високий науковий рівень доповідей привернув увагу вітчизняних кардіологів, терапевтів і лікарів 
загальної практики: у лекційних залах кардіофоруму українською, російською, англійською лунали 
доповіді провідних європейських і вітчизняних фахівців.

Таблиця 1. Категорії АТ і стадії АГ
Категорія САТ, мм рт. ст. ДАТ, мм рт. ст.

Оптимальний <120 та <80
Нормальний 120-129 та/або 80-84
Високий нормальний 130-139 та/або 85-89
1 стадія АГ 140-159 та/або 90-99
2 стадія АГ 160-179 та/або 100-109
3 стадія АГ ≥180 та/або ≥110
Ізольована систолічна гіпертензія ≥140 та <90
Примітка: ДАТ –  діастолічний артеріальний тиск.

1 Класи рекомендацій: І – докази та/або загальна згода, що лікування або процедура є корисною та ефек-
тивною; ІІ – суперечливі докази та/або розбіжність експертної думки про користь/ефективність лікування або 
процедури:  ІІа – більш переконливі докази/експертна думка на користь того, що лікування є ефективним, 
ІІb – менш переконливі докази про ефективність.
Рівні доказів: А – дані отримані в численних рандомізованих клінічних дослідженнях або метааналізах; B – 
дані отримані в єдиному рандомізованому клінічному дослідженні або великих нерандомізованих досліджен-
нях; С – консенсус експертної думки та/або невеликі дослідження, ретроспективні дослідження або реєстри.

Таблиця 2. Класифікація гіпертензії за рівнями офісного, амбулаторного 
та домашнього АТ

САТ, мм рт. ст. ДАТ, мм рт. ст.
Офісний АТ ≥140 та/або ≥90
Амбулаторний АТ
Денний (зранку після сну), середній ≥135 та/або ≥85
Вечірній (перед сном), середній ≥120 та/або ≥70
Середній АТ протягом 24 год ≥130 та/або ≥80

Домашній ≥135 та/або ≥85
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Продовження на стор. 15.

Не менше значення має прихильність па-
цієнтів до терапії, що проводиться. За да-
ними одного РКД, у якому прихильність 
до лікування оцінювалася за допомогою су-
ворого моніторування концентрації дослід-
жуваного препарату в крові, лише 34,5% па-
цієнтів приймали ліки згідно з призначеною 
схемою, 65,5% хворих відповідали критеріям 
неприхильності до терапії, а в 34,5% учас-
ників досліджувані засоби в крові взагалі 
не виявлялися.

Роз’яснюючи положення оновлених ре-
комендацій, що регламентують стартову 
терапію АГ, професор О.Г. Несукай приді-
лила велику увагу вибору оптимального бло-
катора РААС. Доповідач навела результати 
мета аналізу, який показав, що ІАПФ і БРА 
є зіставними за ефективністю зниження АТ, 
і довів перевагу БРА над ІАПФ щодо без-
пеки лікування: сартани рідше спричиня-
ють небажані реакції, їх рідше відміняють. 
Відмічено, найсильнішим серед усіх БРА є 
олмесартан, оскільки клінічний ефект при 
його застосуванні починає проявлятися вже 
через 1-2 тиж. На відміну від інших сартанів 
олмесартан активує ангіотензинперетворю-
вальний фермент другого типу, що зумовлює 
підвищення концентрації ангіотензину 1-7. 
Ангіотензин 1-7 має здатність знижувати пе-
риферійний опір судин, а також чинить інші 
нефро- і кардіопротекторні ефекти.

Професор О.Г. Несукай назвала такі пе-
реваги фіксованих комбінацій: швидке зни-
ження АТ, велика ймовірність досягнення 
цільового АТ, нейтралізація побічних ефек-
тів монотерапії, покращення переносимості, 
висока прихильність до терапії, зменшення 
ризику СС-подій у порівнянні з монотера-
пією, економічна доступність. Серед без-
лічі зареєстрованих фіксованих комбінацій 
Олена Геннадіївна відокремила комбінацію 
олмесартану/амлодипіну, тому що це поєд-
нання має багато переваг. Доведено, що фік-
сована комбінація олмесартану/амлодипіну 
перевершує периндоприл/амлодипін у зни-
женні центрального артеріального тиску 
у пацієнтів з АГ і ЦД. Зміна центрального 
аортального тиску на тлі прийому комбі-
нації сартану/БКК мала більш виражений 
характер, ніж у разі застосування поєднання 
ІАПФ/БКК. Терапія олмесартаном/амло-
дипіном,  сприяла значимому зниженню 
САТ і ДАТ. У порівнянні з периндоприлом/
амлодипіном ще однією перевагою фіксо-
ваної комбінації олмесартану/амлодипіну 
є кращий контроль АТ при випадковому 
пропуску прийому препарату. Олмесартан/
амлодипін перевершує периндоприл/ам-
лодипін також за профілем переносимості 
лікування.

На закінчення свого виступу доповідач 
розглянула питання доцільності вклю-
чення ББ у схему лікування хворих на ре-
зистентну АГ, які приймають ІАПФ або БРА 
разом із сечогінним препаратом та/або БКК. 
Подібну практику часто піддають критиці 
через незначну додаткову гіпотензивну дію 
ББ. Утім, це не стосується ББ з вазодилатую-
чими властивостями, наприклад небівололу, 
здатного в комбінації з блокаторами РААС 
забезпечувати ефективне зниження АТ.

Професор О.Г. Несукай представила допо-
відь про стратегії медикаментозної терапії АГ 
та ІХС, підготовлену доктором медичних наук, 
професором Юрієм Миколайовичем Сіренком 
(ДУ «Національний науковий центр «Інститут 
кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН Укра-
їни»). Розпочинаючи свій виступ, доповідачка 
зробила акцент на високій поширеності пе-
ребігу АГ на фоні супутньої  ІХС як в усьому 
світі, так і в Україні. Одночасна наявність АГ 
та ІХС характеризується важким перебігом 
і значним зростанням смертності в порів-
нянні з ізольованою АГ або ІХС.

У хворих на АГ фактор наявності ІХС вно-
сить певні зміни в рекомендований рівень 
цільового АТ. Так, у пацієнтів 18-65 років, 
які страждають на АГ та ІХС, цільовий САТ 
має становити 130 мм рт. ст. і нижче, якщо 
добре переноситься, і при цьому не повинен 
знижуватися <120 мм рт. ст. У когорті хво-
рих 65-79 років цільовий АТ зростає до 130-
139 мм рт. ст., якщо переноситься. При-
мітно, що цільовий ДАТ не залежить від віку 
і становить 70-79 мм рт. ст.

Доповідачка звернула увагу слухачів 
на стратегію терапії АГ та ІХС, викладену 
в нових рекомендаціях ESC/ESH (рис. 3).

Коментуючи положення оновлених на-
станов, професор О.Г. Несукай підкреслила 
гетерогенність групи ББ щодо їхніх власти-
востей. Протягом останніх років зросла час-
тота застосування ББ з вазодилатуючими 
ефектами, таких як небіволол і карведилол. 
РКД, у яких проводилося вивчення небіво-
лолу, продемонстрували його здатність нор-
малізувати центральний  аортальний тиск, 
зменшувати жорсткість аорти та вираженість 

ендотеліальної дисфункції. На відміну від 
класичних ББ, небіволол не чинить неспри-
ятливого впливу на метаболічний профіль, 
не збільшує ризик розвитку ЦД і не провокує 
виникнення ЕД. На завершення професор 
О.Г. Несукай відзначила ефективність полі-
компонентної терапії АГ та ІХС і доцільність 
використання ББ та ІАПФ, оскільки ці пре-
парати покращують результати лікування 
після перенесеного інфаркту міокарда.

Продовжила наукову 
п р о г р а м у  д о п о в і д ь 
«Еректильна дисфунк-
ція як ранній предик-
тор кардіоваскулярних 
подій», як у предста-
ви в п р о ф е сор Yacov 
Reisman (Нідерланди). 
Відомо, що сексуальна 
активність є предик-

тором гарного стану здоров’я і високої 
тривалості життя. За даними статистики, 
понад 50% осіб віком 57-75 років і третина 

представників вікової групи 75-85 років 
є сексуально активними. Висока сексуальна 
активність асоціюється з низьким ризиком 
смерті: у чоловіків, які часто досягають ор-
газму, летальність удвічі нижча, ніж у чоло-
віків, які рідко його відчувають. Протягом 
останніх років спостерігається зростання 
поширеності еректильної дисфункції (ЕД) 
в усьому світі. ЕД асоціюється з низкою 
негативних наслідків: зниженням упевне-
ності в собі, зменшенням працездатності, 
розвитком депресії, погіршенням стосунків 
у родині, якості життя тощо.

Розвиток ЕД пов’язують із недостатньою 
продукцією оксиду азоту й ендотеліальною 
дисфункцією, що, так само, є чинником ри-
зику розвитку АГ, ЦД, дисліпідемії. Ризик 
ЕД зростає при будь-якій СС-патології: АГ, 
інсульті, захворюваннях периферичних ар-
терій, а також у разі ЦД. Доведено, що поява 
ЕД у молодих чоловіків передує розвитку 
СС-захворювань; натомість нівелювання 
явищ ЕД у хворих, які перенесли інфаркт 
міокарда, асоційоване зі зниженням смерт-
ності і частоти госпіталізації, зумовленої СН.

Лікування ЕД полягає в модифікації 
способу життя (зниження маси тіла, під-
вищення фізичної активності, збільшення 
частки овочів і фруктів у раціоні та ін.) 
і прийомі специфічних медикаментів –  
інгібіторів фосфодіестерази 5 типу (ФДЕ-5). 
Встановлено, що прийом інгібіторів ФДЕ-5 
зменшує ризик виникнення СС-подій. 
Порівнявши наявні на фармацевтичному 
ринку інгібітори ФДЕ-5 (аванафіл, силде-
нафіл, варденафіл, тадалафіл), доповідач 
відзначив переваги аванафілу: короткий 
проміжок часу до появи клінічного ефекту, 
тривалий період напіввиведення, відсут-
ність накопичення в плазмі, високий про-
філь безпеки.

Е с т а ф е т у  р о з г л я д у 
оновлених положень 
н а с т а н о в  E SC/ E SH 
п р и й н я в  п р о ф е с о р 
Athanasios Manolis (Гре-
ція) з повідомленням 
«СН: терапія, рекомен-
дована посібниками, 
і реальність. Що необ-
хідно реалізувати?» На-

гадавши учасникам кардіофоруму дефіні-
цію і класифікацію СН, професор A. Manolis 
наголосив, що мета лікування АГ полягає 
в попередженні/уповільненні розвитку СН 
і продовженні життя хворих (IA). З цією 
метою всім пацієнтам з високим ризиком 
СС-захворювань, незалежно від наявності/
відсутності систолічної дисфункції ЛШ, ре-
комендується терапія статинами (IA). Ана-
логічні завдання має рекомендація щодо 
відмови від тютюнових виробів / припи-
нення куріння і зменшення вживання ал-
коголю, її отримують хворі-курці та особи, 
які зловживають алкогольними напоями 
(IA). Передбачається також корекція інших 
факторів ризику СН. Експерти ESC/ESH 
рекомендують призначати ІАПФ пацієнтам 
із безсимптомною систолічною дисфунк-
цією ЛШ, які перенесли інфаркт міокарда, 
для попередження/уповільнення розвитку 
СН і збільшення тривалості життя (IA).

На сьогодні автори настанов ESC/ESH 
рекомендують відмовитися від монотерапії 
в лікуванні АГ у хворих на СН (рис. 2).

Доповідач розглянув переваги призначення 
ББ при СН, підкресливши при цьому, що літ-
ніх пацієнтів часто виключають з досліджень 
щодо СН навіть без проведення об’єктивного 
огляду через віковий ценз. Тому професор 
А. Manolis приділив велику увагу результа-
там дослідження SENIORS, у якому взяли 

Рис. 1. Стратегія медикаментозної терапії неускладненої АГ
Примітки: ІАПФ –  інгібітор ангіотензинперетворювального ферменту, БРА –  блокатор рецепторів ангіотензину ІІ, 
ББ –  бета-блокатор, БКК –  блокатор кальцієвих каналів.
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участь хворі похилого віку. Згідно з дизайном 
цього РКД, призначення небівололу спри-
яло зниженню смертності у сформованій ко-
горті пацієнтів на 14%. Серед інших переваг 
дослідження SENIORS доповідач відзначив 
високу (68%) частку хворих, які досягли цільо-
вої дози ББ (10 мг небівололу). В інших РКД, 
у яких вивчалася ефективність карведилолу, 
метопрололу, бісопрололу, цей показник був 
значно меншим. Досягнення цільової дози 
небівололу асоціювалося зі зниженням показ-
ника загальної смертності або госпіталізації 
із СС-причин на 25%, а також зі зменшенням 
загальної смертності на 16%. Крім того, у хво-
рих літнього віку зі зниженою/збереженою 
фракцією викиду ЛШ небіволол зменшував 
імовірність досягнення комбінованої кінцевої 
точки –  летального наслідку або госпіталіза-
ції з кардіоваскулярних причин.

На закінчення професор А. Manolis надав 
перелік препаратів, які не слід призначати 
пацієнтам зі зниженою фракцією викиду 
ЛШ, оскільки ці засоби погіршують перебіг 
СН або збільшують ризик госпіталізації, 
зумовленої декомпенсацією СН. До цього 
списку увійшли тіазолідиндіони (гліта-
зони), нестероїдні протизапальні препарати 
або інгібітори циклооксигенази-2, дилтіа-
зем або верапаміл, комбінація ІАПФ і БРА  
(підвищують ризик розвитку ниркової дис-
функції та гіперкаліємії).

Великий інтерес учас-
ників форуму викли-
к а л а допов і д ь п р о -
фесора Ralf Dechend 
(Н і меч ч и на) «Оп т и-
м а л ь н и й  в и б і р  д і -
у рет и к а д л я х вори х 
на СН». Стисло висвіт-
л и вш и патофізіоло-
гічні механізми виник-

нення венозного застою при СН, допові-
дач зосередився на лікуванні СН. Згідно 
із чинними рекомендаціями, терапія СН 
передбачає обмеження вживання солі, під-
тримку цільових гемодинамічних показни-
ків, збільшення екскреції натрію із сечею. 
Домогтися останнього можна за допомогою 
різних засобів: діуретиків, добутаміну, до-
паміну, нітро гліцерину, мілринону, неси-
ритіду. Найефективнішими препаратами 
у хворих на СН є діуретики, зокрема торасе-
мід. У порівнянні з фуросемідом торасемід 
має більшу біодоступність при перораль-
ному прийомі, тривалий період дії і більш 
передбачуваний натрійуретичний вплив. 
Доведено, що торасемід негайної форми ви-
вільнення  зменшує міокардіальний фіброз 
і знижує загальну смертність у порівнянні 
з фуросемідом. Призначення торасеміду 
хворим на СН асоціюється зі зниженням 
ризику раптової смерті і некардіоваскуляр-
ної летальності. У порівнянні з фуросемідом 
прийом торасеміду дозволяє швидше змен-
шити клінічні прояви декомпенсації СН, 
підвищити якість життя хворих.

Професор R. Dechend розповів про до-
слідження TR ANSFORM-HF, що наразі 
триває. У ньому беруть участь хворі на СН. 
Відповідно до дизайну цього РКД пацієнти 

були рандомізовані в співвідношенні 1:1 
для прийому фуросеміду або торасеміду. 
У цьому порівняльному РКД буде про-
аналізовано вплив зазначених діуретиків 
на рівень смертності від усіх причин після 
закінчення 12 міс терапії.

Дослідник розглянув деякі нюанси ліку-
вання діуретиками у хворих на СН. У певних 
випадках призначення сечогінних препара-
тів асоціюється з підвищенням рівня кре-
атиніну, а іноді не супроводжується роз-
витком достатнього діурезу або адекватного 
зниження маси тіла. У подібних ситуаціях 
слід запідозрити відносну резистентність 
до діуретичної терапії, що часто має місце 
при СН. Справжня резистентність до ді-
уретиків (яка передбачає погіршення функ-
ції нирок, розвиток кардіоренального синд-
рому) розвивається набагато рідше.

Одним із способів вирішення проблеми від-
носної резистентності може бути більш часте 
введення діуретиків. Нині тривають дискусії 
щодо оптимального способу введення сечогін-
них препаратів (болюсне або інфузійне).

Коментуючи різні способи розв’язання 
проблеми відносної резистентності до ді-
уретиків, доповідач навів таку схему введення 
сечо гінних препаратів. Хворим зі збереже-
ною функцією нирок доцільно спочатку бо-
люсно ввести 40 мг фуросеміду, потім про-
вести інфузію цього препарату з розрахунку 
5 мг/год (120 мг/добу). При неефективності 
цих заходів слід болюсно ввести 80 мг фуро-
семіду і продовжувати повільне введення се-
чогінного препарату з розрахунку 10 мг/год 
(240 мг/добу). Пацієнтам зі зниженою ШКФ 
(<30 мл/хв/1,73 м2) рекомендується збільшити 
стартову болюсну дозу фуросеміду до 80 мг, 
як і дозування препарату при проведенні 
інфузії до 20 мг/год (480 мг/добу). У разі 
неефективності описаних заходів вводять 
120-160 мг фуросеміду болюсно, а потім пе-
реходять на інфузійне введення з розрахунку 
40 мг/год (960 мг/добу).

П і д би в а юч и п і д с у м к и,  п р о ф е с о р 
R. Dechend підкреслив, що при гострій де-
компенсації СН пероральна біодоступність 
сечогінних препаратів ускладнена, тому необ-
хідно віддавати перевагу їх парентеральному 
введенню. Дозування, форма, схема введення, 
можливі комбінації петльових діуретиків з ті-
азидними передбачають наявність глибоких 
знань в області фармакології і патофізіології 
СН. Ефективність діуретичної терапії за-
лежить від адекватного вибору терапії, часу 
і способу введення (перорально або паренте-
рально) діуретиків, використання доцільних 
комбінацій різних сечогінних препаратів.

Ро л ь г і пе ру ри кем і ї 
в  р о зви т к у к а рд іо -
рена л ьної пат олог і ї 
висвітлив професор Jan 
Kielstein (Німеччина). 
Ві дзначивши висок у 
пош ирен іст ь  г і п е р -
у ри кем і ї  (25,8% чо -
ловіків і 15,0% жінок 
мають високий рівень 

СК у крові) і подагри у світі, доповідач 
підкреслив, що збільшення сироваткової  

концентрації СК на 1 мг/дл асоційоване зі збіль-
шенням ризику СС-смерті (відносний ризик 
(ВР) 1,77; 95% довірчий інтервал (ДІ) 1,12-
2,81) і раптової серцевої смерті (ВР 2,41; 
95% ДІ 1,16-5,00). Доведено, що рівень СК 
у сироватці крові є предиктором неспри-
ятливих наслідків у хворих на хронічну 
хворобу нирок (ХХН).

Наразі для корекції гіперурикемії вико-
ристовуються різні препарати, найбільш 
оптимальним серед них є фебуксостат. Ос-
танній перевершує алопуринол за багать-
 ма параметрами. Так, фебуксостат є се-
лективним інгібітором ксантиноксидази, 
він пригнічує окислені і відновлені форми 
ксантиноксидази, має два шляхи екскреції 
(печінковий і нирковий), характеризується 
високою клінічною ефективністю і добре 
переноситься. На підтвердження своїх слів 
доповідач навів дані систематичних оглядів 
і метааналізу, які доводять перевагу фебук-
состату (80 мг) над алопуринолом (300 мг).  
Є переконлива доказова база високої кардіо-
васкулярної безпеки фебуксостату: цей 
препарат не провокує розвиток інфаркту 
міо карда або інсульту, його прийом не асо-
ціюється зі зростанням смертності від усіх 
причин у порівнянні з алопуринолом. Три-
вала терапія фебуксостатом не чинить не-
гативного впливу на ШКФ, що свідчить про 
наявність у препарату ренопротекторних 
властивостей.

Коментуючи особливості лікування гіпер-
урикемії, професор J. Kielstein спирався 
на рекомендації EULAR щодо лікування 
подагри. Згідно із цим документом, при про-
веденні гіпоурикемічної терапії слід ретельно 
контролювати рівень СК у сироватці крові, 
підтримуючи його в межах <6 мг/дл. Більш 
низький цільовий показник СК (<5 мг/дл) ре-
комендується при важкому перебігу подагри 
(за наявності тофусів, хронічної артропатії, 
частих атак) з метою полегшення розчинення 
кристалів; такої концентрації СК слід дотри-
муватися аж до повного розчинення крис-
талів. Згідно з положеннями рекомендацій 
EULAR, рівень СК <3 мг/дл не слід підтри-
мувати протягом тривалого часу.

Завдяки доповіді док-
тора медичних нау к, 
п р о ф е с о р а  В а с и л я 
Антоновича Скибчика 
(Львівський національ-
ний медичний універ-
ситет ім. Данила Га-
лицького) «Стабільна 
стенокардія в пацієнтів 
зі шлуночковими арит-

міями. Як покращити якість життя й уник-
нути поліпрагмазії?» учасники заходу оз-
найомилися із сучасною тактикою ведення 
таких хворих.

Згадавши провідні фактори ризику роз-
витку мікросудинної стенокардії, допові-
дач підкреслив значимість дефіциту естро-
генів, гістеректомії й інсулінорезистентно-
сті в розвитку ІХС і шлуночкових аритмій. 
Відомі випадки, коли стенокардія прогре-
сувала після проведення реваскуляриза-
ції, що, ймовірно, було зумовлено низкою 

структурних (рестенози, тромбоз стента, 
неповна реваскуляризація, прогресування 
атеросклерозу) і функціональних (мікро-
судинна дисфункція, спазм епікардіальних 
коронарних артерій) порушень. Дотепер 
діагностика стенокардії залишається не-
змінною: необхідно провести ЕКГ, ЕхоКГ, 
стрес-тести, ангіографію.

Сучасне лікування стенокардії передба-
чає кілька напрямів: модифікація способу 
життя, нівелювання факторів ризику, при-
значення фармакотерапії, навчання паці-
єнтів. Препаратами першої лінії є ББ та АК. 
На додачу до ББ (або в разі їх непереносимості) 
призначаються БКК, при супутній серцевій 
недостатності, АГ показані ІАПФ (або БРА); 
при непереносимості АКК та ББ можуть при-
значатися антиангінальні препарати другої 
лінії: нітрати пролонгованої дії, триметази-
дин, нікорандил, ранолазин. Для проведення 
вторинної профілактики використовуються 
аспірин і статини. Ранолазин (антиангіналь-
ний препарат) виявляє значущі антиаритмічні 
властивості. Він рекомендований АНА/АСС/
HRS (2017) для лікування шлуночкових арит-
мій і профілактики раптової серцевої смерті, 
тому що його призначення дозволяє знизити 
ймовірність шлуночкової тахікардії/арит-
мії. У дослідженні J. Murray (2016) ранола-
зин зменшує шлуночкову бігемінію на 80%, 
ризик появи парних екстрасистол –  на 78%, 
виникнення шлуночкової тахікардії –  на 91%. 
Ранолазин достовірно знижував ризик шлу-
ночкової аритмії при гострій ішемії міокарда, 
стабільної стенокардії, систолічної дисфунк-
ції ішемічного генезу. Ранолазин не реко-
мендується поєднувати з антиаритмічними 
препаратами класу IA та III, за винятком аміо  
дарону.

П р о ф е с о р  E b e r h a r d 
Standl (Германия) при-
святив свою доповідь 
СС-подіям у пацієнтів 
із ЦД, запропонувавши 
ау д и т орі ї  к ри т и ч н у 
оцінку результатів про-
фільних РКД. Він уточ-
нив, що хворим на ЦД 
в л а с т и ви й вис ок и й 

СС-ризик, знизити який можна за допомо-
гою застосування певних гіпоглікемічних 
препаратів. Доведено, що метформін збіль-
шує виживаність хворих на ЦД після ін-
фаркту міокарда, зменшує смертність від усіх 
причин. У багатьох РКД продемонстровані 
висока ефективність і безпека метформіну.

У 2013 р. розпочалася нова епоха в ліку-
ванні ЦД, що ознаменувалася активним 
клінічним застосуванням SGLT2 (інгібіто-
рів натрійзалежного переносника глюкози 
2 типу), інгібіторів дипептидилпептидази-4, 
інгібіторів рецепторів GLP-1. На сьогодні 
доведено високий профіль кардіоваскуляр-
ної безпеки всіх представників цих класів 
препаратів. Найбезпечнішими з-поміж них 
визнані ліраглутид, семаглутид, емпаглі-
флозин, канагліфлозин.

Лікування хворих на ЦД спрямоване 
на модифікацію способу життя, контроль 
глікемії і рівня АТ, концентрації ліпідів 
у сироватці крові. Схема терапії хворих 
на ЦД обов’язково має передбачати прийом 
антитромбоцитарних препаратів. Найдо-
цільнішими діями в аспекті досягнення 
контролю глікемії, за словами доповідача, 
є модифікація способу життя, суворе до-
тримання дієти і збільшення дози метфор-
міну. При не ефективності цих заходів (глі-
козильований гемоглобін >6,5%) терапію 
метформіном слід посилити похідними 
сульфонілсечовини і направити хворого 
на консультацію до ендо кринолога.

Підготувала Лада Матвєєва ЗУ

Міждисциплінарні проблеми кардіології:  
думка провідних європейських експертів 

у рамках Кардіофоруму 2018
За матеріалами науково-практичної конференції, 7-8 вересня, м. Львів

Продовження. Початок на стор. 12.
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Артеріальна гіпертензія після 55 років:  
українські реалії та ефективні підходи до лікування

На кількох різнопланових засіданнях (пленарні, круглі 
столи, точки зору експерта) були розглянуті проблеми, пов’я-
зані з артеріальною гіпертензією (АГ), як-от: вплив гіпертро-
фії лівого шлуночка на ризик серцево-судинних катастроф, 
лікування пацієнтів з коморбідними станами, вагітних та осіб 
похилого віку, контроль артеріального тиску (АТ) у хворих 
високого ризику, терапія гіпертензивних кризів, нюанси засто-
сування окремих класів антигіпертензивних препаратів тощо.

Завідувач кафедри кардіології та функ-
ціональної діагностики Харківської 
 медичної академії післядипломної 
освіти, доктор медичних наук,  професор 
Віра Йосипівна Целуйко у своєму ви-
ступі охарактеризувала особливості 
АГ в осіб віком понад 55 років.

На почат к у допові д і  п р о ф е-
сор В. Й. Целуйко зауважила, що 
в  сучасній Україні спостерігаються 
негативні демографічні тенденції: 

зменшення народжуваності, зниження загальної чисельності 
населення, старіння популяції. Згідно з даними Державної 
служби статистики України та Головного управління статис-
тики у Донецькій та Луганській областях, населення України 
(за винятком окупованих територій і тимчасово переміщених 
осіб) становить 38,32 млн. Що стосується вікового складу, 
приблизно кожен четвертий житель України віком понад 
60 років. Зазначене пояснює важливість вивчення особли-
востей діагностики та лікування АГ у цього контингенту.

Допові дач п р едс т а ви ла р езу л ьт ат и до с л і д жен н я 
 СИСТЕМА-2 –  аналізу даних близько 2 тис. пацієнтів віком 
>55 років з АТ >140/90 мм рт. ст., які лікувалися на первинній 
ланці медичної допомоги (у терапевтів і лікарів загальної 
практики –  сімейної медицини). У дослідженні взяли участь 
102 лікарі з різних регіонів України, які надали інформацію 
про 2040 своїх пацієнтів.

Виявилося, що найбільш типовий пацієнт сімейного лі-
каря –  це жінка (63,8%) віком близько 66 років зі стажем АГ 
приблизно 14 років. Частота ожиріння серед хворих, які звер-
талися за первинною медичною допомогою, становила 38,4%. 
Надзвичайно часто виявлялися підвищені рівні сироватко-
вого холестерину. 9,2% учасників були курцями на момент 
дослідження чи в минулому. Кожна п’ята особа з АГ віком 
>55 років мала супутній цукровий діабет, кожен дванадцятий 
хворий (7,6%) страждав на фібриляцію передсердь, 12,6% 
перенесли інсульт, 20,7% –  інфаркт міокарда.

Подавало надію те, що 91,6% учасників лікувались антигі-
пертензивними засобами. Однак при порівняльному аналізі 
підгруп хворих з АГ було встановлено, що середній систоліч-
ний АТ (САТ) осіб, які не приймали антигіпертензивні пре-
парати, становить 168 мм рт. ст., а тих, які використовували 
зазначені ліки, – 167 мм рт. ст. Тобто в жодній групі не було 
досягнуто цільових показників, а різниця між групами тера-
пії та її відсутності виявилася надзвичайно малою.

Після перегляду та корекції лікування 92% учасників до-
слідження отримували Арифам® –  єдину в Україні фіксо-
вану комбінацію тіазидоподібного діуретика (Арифон® ретард) 
та блокаторів кальцієвих каналів (БКК; амлодипін) («Серв’є», 
Франція). Зокрема, 66% пацієнтів –  у дозі 1,5/5 мг, 26% –  
у дозі 1,5/10 мг. Така терапія є найбільш доцільною в групі 
осіб віком >55 років, оскільки основною причиною підви-
щення АТ в такому віці стають збільшення жорсткості судин 
і збільшення загального периферійного опору судин. Інда-
памід та амлодипін –  компоненти Арифаму –  забезпечують 
потужний вазодилатуючий ефект, тому ефективно знижують АТ 
в осіб віком старше 55 років. 8% учасників дослідження з різ-
них причин отримували іншу антигіпертензивну терапію.

Цікаво, що через 3 міс показники САТ у групі Арифаму 
були нижчими, ніж у групі іншої антигіпертензивної терапії 
(138 мм рт. ст. проти 151 мм рт. ст. відповідно). Арифам 1,5/5 мг 
забезпечив зниження САТ на 27,6 мм рт. ст., Арифам 1,5/10 мг –  
на 30,0 мм рт. ст., інші препарати –  лише на 20,2 мм рт. ст. (рис. 1).

Протягом року спостереження цільового АТ вдалося досяг-
нути в обох групах лікування. Серед пацієнтів, які приймали 
Арифам, медіана АТ становила 130 мм рт. ст., у групі осіб, які 
вживали інші антигіпертензивні медикаменти, – 135 мм рт. ст. 
(різниця достовірна; р=0,01) (рис. 2). Слід зазначити, що в групі 
іншої антигіпертензивної терапії 42% хворих вимушені були 
застосовувати ≥3 антигіпертензивних засобів.

У загальній групі (n=2040) за 12 міс спостереження відбулося 
14 інсультів (0,7%), 7 інфарктів міокарда (0,4%), 20 випадків сер-
цево-судинної смерті (1%). З ризиком розвитку інсульту прямо 
корелювали такі чинники: вік, зниження швидкості клубочкової 
фільтрації, наявність фібриляції передсердь, інсульт чи транзи-
торна ішемічна атака в анамнезі. У групі Арифаму частота інсультів 
була достовірно нижчою (0,40 проти 1,90%; р <0,05), хоча кількість 
пацієнтів з фібриляцією передсердь та попередніми інсультами 
була більшою, ніж у групі іншої антигіпертензивної терапії (рис. 3). 
Отримані дані співзвучні з наявною доказовою базою, яка свід-
чить, що індапамід та амлодипін значно ефективніше знижують 
ризик інсульту, ніж інші антигіпертензивні препарати в пацієнтів 
старше 55 років.

Наприклад:
• класичне дослідження HYVET вказує, що терапія індапа-

мідом дозволяє зменшити ймовірність розвитку фатального ін-
сульту на 39% у порівнянні з групою контролю (Beckett et al., 2008);

• J. Wang та співавт. (2007) продемонстрували в метааналізі, що 
амлодипін зменшує ризик інсульту ефективніше, ніж інгібітори 
ангіотензинперетворювального ферменту (на 18%) чи блокатори 
рецепторів до ангіотензину II (сартани; на 16%);

• F. Rimoldi та співавт. (2015) порівняли інсультпрофілакту-
ючий вплив комбінації БКК (переважно амлодипін) + діуретик 
з аналогічним ефектом інших комбінацій (здебільшого на основі 
сартанів) за даними досліджень ELSA, VALUE, FEVER та COPE 
(n=30 791; середній вік пацієнтів –  64 роки). Було встановлено, що 
призначення антагоніста кальцію з діуретиком зменшує ризик ін-
сульту на 23% в порівнянні з усіма іншими варіантами лікування.

У дослідженні СИСТЕМА-2 частота інфарктів міокарда в групі 
Арифаму була значно меншою, ніж у групі іншої антигіпертен-
зивної терапії (0,40 проти 1,20%), хоча достовірної різниці отри-
мати не вдалося. Найімовірніше, для отримання статистично 
значущої різниці не вистачило кількості пацієнтів, які перенесли 
інфаркт міокарда протягом року.

При аналізі виживаності було встановлено, що провідною при-
чиною смерті в пацієнтів віком старше 55 років, які брали участь 
у дослідженні, були серцево-судинні захворювання (близько 
56%), другий за частотою фактор –  онкологічні патологічні стани 
(17%), третій –  тромбоемболія легеневих артерій. Такий розподіл 
відповідає світовій статистиці. Зі смертністю у хворих на АГ 
старше 55 років асоціювалися такі фактори, як вік, тривалість АГ, 
концентрація холестерину в сироватці крові, наявність ожиріння, 
швидкість клубочкової фільтрації, наявність супутніх патоло-
гічних станів (ішемічна хвороба серця, серцева недостатність, 
фібриляція передсердь), інсульт та транзиторна ішемічна атака 
в анамнезі, рівень САТ через 3 міс лікування.

Досягнення контролю САТ у групі Арифаму через 3 міс, на відміну 
від групи іншої антигіпертензивної терапії, підкреслює важливість 
якомога більш раннього початку ефективної комбінованої терапії 
та досягнення цільових показників АТ. Загальна смертність у групі 
іншої антигіпертензивної терапії була достовірно вищою (6%), 
ніж у групі Арифаму (0,83%; р=0,05). При аналізі серцево-судин-
ної смертності виживаність у групі Арифаму також була кращою, 
а кількість випадків достовірно меншою (0,4%), ніж у групі іншої 
антигіпертензивної терапії (2,30%; р=0,05).

Важливо, що серед померлих осіб відзначався досить великий 
відсоток припинення лікування. Майже половина усіх усклад-
нень також виникла на тлі відміни чи порушення режиму при-
йому Арифаму. Це характерно для осіб віком >55 років, які часто 
мають коморбідні захворювання, приймають велику кількість 
таблеток і можуть забути про якісь ліки. Тому призначення фік-
сованих комбінацій є особливо важливим у цій групі пацієнтів. 
Професор В. Й. Целуйко підсумувала, що, на жаль, перебіг АГ 
в осіб віком понад 55 років характеризується високим ризиком 
таких кінцевих точок, як інфаркт міокарда, інсульт, смерть про-
тягом року,  значно вищим, ніж у категорії більш молодих пацієн-
тів. У структурі смертності таких хворих перше місце посідають 
серцево-судинні захворювання. У пацієнтів віком >55 років варто 
в першу чергу обирати препарати з потужним вазодилатуючим 
ефектом: Арифам® –  єдину в Україні фіксовану комбінацію БКК 
(амлодипін) та тіазидоподібного діуретика (Арифон® ретард). Засто-
сування Арифаму в пацієнтів з АГ віком >55 років забезпечує не лише 
ліпший у порівнянні з іншими комбінованими засобами антигіпер-
тензивний ефект, а й значно зменшує частоту розвитку інфаркту 
міокарда, інсульту та серцево-судинної смерті навіть за наявності 
факторів несприятливого прогнозу. Слід ретельно контролювати 
прихильність пацієнта до лікування, оскільки низький комплаєнс 
асоціюється з істотним погіршенням прогнозу.

26-28 вересня вітчизняні спеціалісти в галузі кардіології взяли участь 
у ХІХ Національному конгресі кардіологів, що відбувся в Києві. Програма заходу 
охоплювала безліч актуальних питань діагностики, лікування та профілактики  
серцево-судинних захворювань. 
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Рис. 1. Зниження САТ через 3 міс лікування Арифамом та іншою антигіпертензивною терапією

Рис. 2. Зниження САТ через 1 рік лікування Арифамом та іншою антигіпертензивною терапією
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*42% приймали ≥3 антигіпертензивних препаратів
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Кінцеві точки через рік:	 •	Інсульт
	 •	Інфаркт	міокарда
	 •	Смертність
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Дані доказової медицини про застосування 
комбінації БКК + тіазидний діуретик у пацієнтів 
старшого віку
Зростання ризику інсульту з віком

Не викликає сумнівів, що частота АГ зростає з віком, 
сягаючи 65% у популяції ≥60 років (Benjamin E. J. et al., 
2017). Ця популяція також характеризується високим 
ризиком інсульту та розвитку когнітивних порушень, 
який значно збільшується в разі АГ (Aronow W. S. et al., 
2011). Зокрема, у когорті Фрамінгемського дослідження 
АГ удвічі збільшувала ймовірність розвитку інсульту 
у хворих похилого віку (Aronow W. S., 2013). Згідно з да-
ними T. C. Turin і співавт. (2016), ризик інсульту протя-
гом життя в осіб з АГ становив 15%, а в нормотензивних 
пацієнтів –  7%.

Патогенетичне обґрунтування ефективності БКК 
та тіазидоподібних діуретиків у зниженні АТ 
у пацієнтів старше 55 років

Оскільки рівень активності реніну в осіб похилого віку 
дещо нижчий, застосування блокаторів ренін-ангіотен-
зинової системи може не дати бажаного ефекту в таких 
хворих (Messerli F. H. et al.,1983), при цьому діуретики 
та БКК є більш дієвою стратегією. Зазначене підтверджу-
ється включенням цих препаратів до першої лінії терапії 
АГ в осіб похилого віку в європейських рекомендаціях 
(Mancia G. et al., 2013). Британський Національний інститут 
здоров’я та вдосконалення медичної допомоги (2017) також 
радить розпочинати лікування АГ в осіб віком >55 років 
з БКК чи тіазидоподібного діуретика.

Поєднання індапаміду й амлодипіну добре вивчене. 
 Індапамід безпосередньо знижує периферійний опір та є ва-
зорелаксантом, доповнюючи вазодилатуючу дію амлодипіну.

Антигіпертензивна ефективність та добовий 
контроль АТ з амлодипіном та індапамідом 
(Арифам® –  єдина в Україні фіксована 
комбінація амлодипіну та індапаміду) в пацієнтів 
старше 55 років

Обидва засоби контролюють АТ протягом 24 год та зни-
жують варіабельність САТ (Moore R. A. et al., 1977; Waeber B. 
et al., 2012; Ferrari R., 1997; Zhang Y. et al., 2011; Mallion J. M. 
et al., 1996). У дослідженні EFFICIENT призначення фік-
сованої комбінації індапаміду й амлодипіну пацієнтам 
з АГ, що не контролювалася за допомогою монотерапії ан-
тагоністами кальцію, через 45 діб забезпечувало зниження 
середнього САТ на 28,5 мм рт. ст. і середнього діастолічного 
АТ на 15,6 мм рт. ст. (Jadhav U. et al., 2014).

Учасники дослідження NESTOR віком >65 років були 
рандомізовані в групи еналаприлу та індапаміду з подальшим 
додаванням амлодипіну в разі недосягнення цільових по-
казників АТ. Через 52 тиж спостереження середнє зниження 
САТ у групі індапаміду/амлодипіну було на 6,2±2,7 мм рт. ст. 
більшим, ніж у групі еналаприлу/амлодипіну (р=0,02). Це має 
особливо важливе значення, оскільки жорсткість артерій 
зростає з віком і є головною причиною високого САТ у цент-
ральних судинах (O’Rourke M.F. et al., 2007). У групі індапа-
міду/амлодипіну також спостерігалася більша кількість від-
повідей на терапію (88 проти 75%). Обидва режими лікування 
відмінно переносилися (Hanon O. et al., 2017).

Вплив амлодипіну та індапаміду на виживаність
Метааналіз за участю 160 тис. пацієнтів з АГ показав, що 

індапамід й амлодипін здатні достовірно знижувати смерт-
ність, що свідчить про значний кардіо- та вазопротекторний 
потенціал цієї комбінації (van Vark L. C. et al., 2012).

Фіксована комбінація –  покращення 
прихильності до лікування

Важливим аспектом антигіпертензивної терапії є при-
хильність до лікування, оскільки для повноцінного конт-
ролю АТ та запобігання ускладненням АГ ліки слід при-
ймати щоденно й упродовж усього життя. Останнє особливо 
актуально для осіб похилого віку, які вживають велику 
кількість ліків у зв’язку з поліморбідністю. Прихильність 
пацієнтів до лікування в разі застосування  фіксованої ком-
бінації індапамід/амлодипін значно вища, ніж при прийомі 
окремих двох препаратів (Jadhav U. et al., 2014).

Дозування Арифаму
Арифам («Серв’є», Франція) представлений у двох 

 дозуваннях: 1,5 мг індапаміду + 5 або 10 мг амлодипіну. 
Це дозволяє обрати оптимальний терапевтичний режим для 
більшості хворих з АГ віком >55 років.
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Вітамін D синтезується в шкірі з хо-
лестерину під дією сонячного світла. 
Екзогенними джерелами надходження є 
жирна риба та збагачені молокопродукти, 
однак отримати достатню дозу лише зав-
дяки харчуванню неймовірно складно 
(рис.). Рекомендована добова норма вжи-
вання вітаміну D становить 400-800 МО, 
хоча багато експертів вважають, що на-
справді цифри мають бути ще вищими. 
Недостатність зазначеного вітаміну є 
дуже поширеною: за оцінками науков-
ців, в 1 млрд людей у світі виявляють його 
знижену концентрацію в крові (Sahota O., 
2014).  Ві д пові д но до досл і д жен н я 
K. Y. Forrest та W. L. Stuhldreher (2011) де-
фіцит вітаміну D встановлюють у 41,6% 
дорослої популяції США, а серед окремих 
етнічних груп ці показники є ще вищими 
(особи іспанського походження – 69,2%; 
афроамериканці – 82,1%).

На ризик формування недостатності 
вітаміну D впливає низка факторів, серед 
яких:

• мало часу, проведеного на свіжому 
повітрі (як наслідок, недостатня інсо-
ляція);

• проживання в регіоні з високим 
рівнем індустріального забруднення, 
оскільки домішки в повітрі здатні аб-
сорбувати проміння сонця, протидіючи 
синтезу вітаміну D;

• темний колір шкіри (такі особи 
потребують більш тривалого контакту 
з сонцем для синтезу достатньої кількості 
вітаміну D, ніж люди зі світлою шкірою);

• холодний клімат (у теплій шкірі про-
цеси продукції вітаміну D мають актив-
ніший перебіг, ніж у холодній);

• харчування, не збагачене згаданими 
вище продуктами;

• надмірна вага / ожиріння (ймовірно, 
надлишковий вміст жиру негативно 
впливає на всмоктування вітаміну D);

• вік (здатність до абсорбції вітаміну 
знижується в процесі старіння);

• захворювання кишечнику (напри-
клад, хвороба Крона), печінки та нирок;

• вагітність чи лактація (у зв’язку 
зі зростанням потреби у вітаміні, зо-
крема, у жінок, які до вагітності перебу-
вали в групі ризику його дефіциту);

•  л и ш е  г р у д н е  в и г о д о в у в а н н я 
(оскільки грудне молоко містить неве-
лику кількість вітаміну D, немовлята 
на грудному вигодову ванні мож у ть 
потребувати призначення ві дпові д-
них харчових добавок, особливо якщо 
не перебу вають на сві жом у повітрі 
щодня).

Люди, які проживають біля екватора 
та частіше перебувають під більш актив-
ним впливом сонця, рідше страждають 
на дефіцит вітаміну D. Разом з тим меш-
канці України, де контакт із сонячним 
випромінюванням значно менший, осо-
бливо в осінньо-зимовий період, часто 
мають клінічну або субклінічну недо-
статність цього вітаміну.

На жаль, більшість людей не зна-
ють про наявність вітамінодефіциту, 
оскільки симптоми нестачі вітаміну D 
на початкових стадіях є слабко вираже-
ними та неспецифічними. Їх нелегко роз-
пізнати, навіть якщо вони мають значний 
негативний вплив на якість життя.

При цьому стійко знижена концент-
рація вітаміну D у крові асоціюється 
з підвищеним ризиком смерті від карді-
оваскулярних захворювань, розвитком 
когнітивних порушень в осіб похилого 
віку, формуванням тяжкої бронхіальної 
астми в дітей, появою ракових пухлин.

Дослідження свідчать, що вітамін D 
може відігравати важливу роль у про-
філактиці та лікуванні низки патоло-
гічних станів, у т. ч. порушення толе-
рантності до глюкози, цукрового діабету 
1 та 2 типів, артеріальної гіпертензії, роз-
сіяного склерозу.

Основні ознаки дефіциту вітаміну D

Часті хвороби, 
у тому числі інфекційного генезу

Одна з провідних фізіологічних функ-
цій вітаміну D – підтримання імунної 
системи в протидії патогенним віру-
сам і бактеріям. Цей вітамін безпосе-
редньо взаємодіє з клітинами, відпо-
відальними за боротьбу з інфекцією 
(Schwalfenberg G. K., 2011), тому, якщо 
особа часто хворіє на застуду чи грип, 
однією з причин може бути низький рі-
вень вітаміну D. Цей факт має наукове 
підтвердження: кілька великих обсер-
ваційних досліджень продемонстрували 
зв’язок між нестачею вітаміну D та інфек-
ційними хворобами дихальної системи 
(застуди, бронхіти, пневмонії) (Jat K. R., 
2017; Pletz M. Y. et al., 2014). Під час по-
дальшого вивчення зазначеного питання 
було отримано докази того, що при-
йом харчових добавок вітаміну D у дозі 
до 4000 МО на день здатен забезпечити 
зниження ризику респіраторних інфек-
цій (Bergman P. et al., 2013; Urashima M. 
et al., 2010). У дослідженні за участю 
пацієнтів з хронічним обструктивним 

 захворюванням легень було показано, що 
стан хворих з тяжким дефіцитом вітаміну 
D значно поліпшувався через 1 рік при-
йому відповідних високодозових харчо-
вих добавок (Lehouck A. et al., 2012).

Підвищена втомлюваність

Хоча підвищена втомлюваність су-
проводжує значну кількість хвороб, 
її причиною може бути дефіцит вітаміну 
D. На жаль, практикуючі лікарі часто 
не беруть до уваги цей момент.

Деякі автори вказують, що дуже низькі 
рівні вітаміну D мають значний негатив-
ний вплив на якість життя (Johnson K., 
Sattari M., 2015; McCarty D.E., 2010). 
Зокрема, описано клінічний випадок 
жінки з хронічною денною втомою та го-
ловними болями, в якої при обстеженні 
було виявлено концентрацію вітаміну 
D на рівні 5,9 нг/мл (вітамінодефіцитом 
вважається концентрація <20 нг/мл). 
Після початку прийому відповідних хар-
чових добавок рівень вітаміну D у крові 
цієї пацієнтки зріс до 39 нг/мл, а симпто-
матика зникла (McCarty D.E., 2010).

Однак не лише критично низькі рівні 
можуть негативно впливати на енерге-
тичний стан організму. Велике обсерва-
ційне дослідження, присвячене зв’язку 
концентрації вітаміну D з втомлюва-
ністю в молодих жінок, показало, що 
жінки з концентрацією цього вітаміну 
<20 нг/мл та 21-29 нг/мл частіше скаржи-
лися на втому, ніж учасниці з показни-
ком >30 нг/мл (Ecemis G. C., Atmaca A., 
2013). Інше обсерваційне дослідження 
за у частю жінок-медсестер виявило 
тісну асоціацію низьких рівнів вітаміну 
D зі скаргами на втому. Вітамінодефіцит 
було діагностовано у 89% учасниць до-
слідження (Masoudi Alavi N. et al., 2015).

Отже, надмірна втомлюваність та вис-
наженість можуть бути ознаками нестачі 
вітаміну D, а прийом харчових добавок 
цього вітаміну здатен ліквідувати подібні 
неприємні симптоми.

Біль у кістках та спині

Вітамін D бере активну участь у під-
триманні здорового стану кісток. На-
самперед він поліпшує всмоктування 
кальцію. Біль у кістках та нижній частині 
спини може бути ознакою недостатньої 
концентрації вітаміну D у крові, що було 
підтверджено в масштабних обсервацій-
них дослідженнях (Ghai B. et al., 2015; 
Erkal M. Z. et al., 2006; De Silva A. V. et al., 

2013). Наприклад, в одному з них взяли 
участь >9 тис. жінок похилого віку. Було 
встановлено, що учасниці з нестачею 
вітаміну D частіше скаржилися на біль 
у спині, у т. ч. виражений больовий син-
дром, що обмежував щоденну активність 
(De Silva A. V. et al., 2013). В іншому дослі-
дженні було продемонстровано, що особи 
з дефіцитом вітаміну D відчували біль 
у кістках ніг, ребрах чи суглобах майже 
вдвічі частіше, ніж учасники з нор-
мальною концентрацією цього вітаміну 
(Heidari B. et al., 2010).

Депресія

Погіршення настрою також може свід-
чити про недостатність вітаміну D. Зв’язок 
останньої з депресією, зокрема, в осіб по-
хилого віку було підтверджено в кількох 
наукових роботах (Okereke A. I., Singh A., 
2016; Ju S. Y. et al., 2013). Згідно з метааналі-
зом 65% обсерваційних досліджень вияв-
ляють асоціацію низьких рівнів вітаміну 
D та депресивних станів. Контрольовані 
дослідження, своєю чергою, дали мож-
ливість встановити, що призначення віта-
міну D особам з відповідним вітаміноде-
фіцитом дозволяє зменшити вираженість 
депресії, у т. ч. сезонної, що виникає про-
тягом осінньо-зимового періоду (Jorde R. 
et al., 2008; Shipowick C. D. et al., 2009).

Сповільнене загоєння ран

Повільне загоєння ран після ушко-
джень або хірургічних втручань може 
бути показником низької концентра-
ції вітаміну D. Результати лаборатор-
но-експериментального дослідження 
свідчать, що цей вітамін збільшує про-
дукцію основних складників, які беруть 
участь у формуванні нової шкіри під час 
загоєння ран (Ding J. et al., 2016). Дослі-
дження за участю хворих, які підлягали 
стоматологічним хірургічним втручан-
ням, виявило, що дефіцит вітаміну D по-
гіршує певні аспекти загоєння післяопе-
раційної рани (Bashutski J. D. et al., 2011).

Вважається, що одним з механізмів 
зазначеного впливу є роль вітаміну D 
у конт ролі запалення та протидії інфек-
ційним процесам, що надзвичайно важ-
ливо для фізіологічних процесів загоєння.

Дослідження, що включало хворих 
з інфікованою діабетичною стопою, 
виявило, що в пацієнтів з тяжкою не-
достатністю вітаміну D визначалися 
вищі рівні прозапальних маркерів, які 
здатні протидіяти загоєнню (Tiwari S. 
et al., 2014).

На жа ль, існ ує ма ло дослі д жень 
щодо впливу добавок вітаміну D в осіб 
з дефіцитом на процеси загоєнн я. 
Однак C. J. Burkiewich і співавт. (2012) 
продемонстрували, що прийом цього ві-
таміну пацієнтами з виразками нижніх 
кінцівок та вітамінодефі цитом D супро-
воджувався зниженням розміру виразок 
у середньому на 28%.

Загалом кажучи, недостатній рівень 
вітаміну D може зумовлювати погане за-
гоєння ран і дефекти шкіри після хірур-
гічних втручань, ушкоджень чи інфек-
ційних процесів.

Втрата кісткової маси

Вітамін D – основний елемент всмок-
тування кальцію та обміну речовин у кіст-
ковій тканині. Більшість осіб похилого 
віку, в яких діагностовано втрату кісткової 
маси, вважають, що їм необхідно приймати 

Ознаки та симптоми недостатності вітаміну D

Рис. Як ми отримуємо вітамін D: розподіл
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Альтернативний 
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Харчові добавки 
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Насправді
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Вітамін D – надзвичайно важлива сполука, що має низку фізіологічних ефектів у багатьох органах 
і системах (Reichrath J. et al., 2007). На відміну від інших вітамінів вітамін D функціонує як гормон.  
Це підтверджується тим, що кожна клітина тіла має відповідні рецептори.
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кальцій. Однак значна частина таких 
пацієнтів має також дефіцит вітаміну D.

Низька мінеральна щільність кісткової 
тканини свідчить про те, що кістка втра-
тила велику кількість кальцію та інших 
мінералів. Цей стан є фактором ризику 
переломів, особливо в жінок після мено-
паузи. У великому обсерваційному до-
слідженні за участю >1100 жінок серед-
нього віку в менопаузі чи постменопаузі 
було однозначно підтверджено тісний 
зв’язок між невисоким рівнем вітаміну D 
та низькою мінеральною щільністю кі-
сткової тканини (Bener A., Saleh N. M., 
2015). Однак контрольоване дослідження 
K. E. Hansen і співавт. (2015) показало, що 
прийом високодозових харчових добавок 
вітаміну D жінками з його недостатні-
стю не забезпечувало поліпшення мі-
неральної щільності кісток навіть на тлі 
нормалізації рівнів вітаміну в крові. 
Незважаючи на цей суперечливий ре-
зультат, достатнє вживання вітаміну D 
та підтримання його концентрації в крові 
на належному рівні є хорошою стратегією 
для підтримання сталої маси кісткової 
тканини в межах вікової норми та змен-
шення ризику переломів.

Виявлена знижена мінеральна щіль-
ність кісткової тканини може бути озна-
кою недостатності вітаміну D, тому до-
статнє його надходження є передумовою 
збереження необхідної кісткової маси 
в міру старіння організму.

Випадіння волосся

Випадіння волосся часто пов’язують 
зі стресами. Однак цей симптом може 
свідчити про нестачу певних нутрієн-
тів. Показано, що випадіння волосся 
в жінок асоціюється з низьким рівнем 
вітаміну D, хоча з цього приводу існує 
досить мало досліджень (Rasheed H. 
et al., 2013).

Вогнищева алопеція (alopecia areata) є 
аутоімунним захворюванням, що харак-
теризується значним випадінням волосся 
волосистої частини голови та інших ча-
стин тіла. Відомо, що цей різновид обли-
сіння пов’язаний з рахітом (Malloy P. J., 
Feldman D., 2015). Низький рівень віта-
міну D є незалежним фактором ризику 
розвитку вогнищевої алопеції (Mahamid 
M. et al., 2014; D’Ovidio R. et al., 2013; Aksu 
Cerman A. et al., 2014). Дослідження А. Aksu 
Cerman і співавт. (2013) встановило, що 
мала концентрація цього вітаміну в крові 
супроводжується збільшенням вираже-
ності облисіння. Описано клінічний ви-
падок, в якому місцеве нанесення син-
тетичної форми вітаміну D забезпечило 
успішне вилікування випадіння волосся 
в молодого хлопця з дефектом рецепторів 
до цього вітаміну (Kim D. H. et al., 2012).

Біль у м’язах

Хоча точно встановити причину болю 
в м’язах зазвичай неможливо, існують до-
кази того, що дефіцит вітаміну D є потен-
ційним фактором такого болю в дітей і до-
рослих (Masood H. et al., 1989; Knutsen K. V. 
et al., 2010; von Kanel R. et al., 2014). Напри-
клад, у дослідженні R. von Kanel і співавт. 
(2014) 71% учасників з хронічним м’язовим 
болем мали недостатність цього вітаміну.

Імовірним поясненням такого зв’язку 
є те, що рецептори до вітаміну D вхо-
дять до складу ноцицепторів. Експери-
ментальне дослідження на щурах пока-
зало, що вітамінодефіцит D призводить 
до розвитку болю та надмірної чутливо-
сті при стимуляції ноцицепторів м’язів 
(Tague S. E. et al., 2011).

Кілька досліджень підтвердили, що при-
йом високодозових харчових добавок віта-
міну D може знижувати вираженість больо-
вого синдрому різноманітного генезу в осіб 
з недостатністю цього вітаміну (Schereuder F. 

et al., 2011; Vehapoglu P. et al., 2015). Дослі-
дження за участю 120 дітей з дефіцитом ві-
таміну D, у яких відзначалися болі, пов’язані 
з лінійним ростом, показало, що навіть одна 
доза вітаміну зменшувала оцінку болю в се-
редньому на 57% (Vehapoglu P. et al., 2015).

Висновки
Недостатність вітаміну D надзви-

чайно розповсюджена, однак часто має 
прихований характер у зв’язку з неспе-
цифічністю симптомів. При підозрі 

на вітамінодефіцит необхідно визначити 
рівень вітаміну D в крові.

Нестачу вітаміну D легко скоригувати. 
Можливими шляхами корекції є збіль-
шення контакту із сонячним промінням, 
збільшення в раціоні кількості жирної 
риби чи збагачених молокопродуктів, при-
йом харчових добавок. Нормалізація рівня 
вітаміну D в крові супроводжується ваго-
мим позитивним впливом на стан здоров’я.

Підготувала Лариса Стрільчук ЗУ

Детрімакс® – продукт компанії «Юніфарм, 
Інк.» (США) – являє собою одну з двох основ‑
них активних форм вітаміну D, а саме холе‑
кальциферол (вітамін D3). 
Доведено, що холекаль‑
циферол більш виражено 
підвищує рівень 25‑гідрок‑
сивітаміну D у сироватці 
крові, ніж друга активна 
форма – ергокальцифе‑
рол, або вітамін D2, тобто є 
дієвішим (Tripkovic L. et al., 
2012). У складі Детрімакс® 
вітамін D3 розчинений в олії 
сафлору, яка поліпшує за‑
своєння холекальциферолу, а також є дже‑
релом вітаміну Е та омега‑6 жирних кислот.

Ця дієтична добавка виробляється у двох 
дозуваннях – 1000 МО та 2000 МО. Детрімакс® 
2000 дає можливість швидко усунути дефіцит 
вітаміну D, а Детрімакс® у дозуванні 1000 МО  – 
підтримувати сталий рівень холекальцифе‑
ролу в крові. Показано, що запобігання пе‑
реломам унаслідок покращення кальцієвого 
обміну в кістках під впливом вітаміну D є дозо‑
залежним, тобто високодозові препарати є 

дієвішими за низькодозові (Bischoff‑Ferrari H.A. 
et al., 2010). Швидке відновлення нормаль‑
ного вмісту вітаміну D у крові також особливо 

важливе при таких супутніх 
захворюваннях, як анемія, 
інфекційні та запальні про‑
цеси (Kearns M. D. et al., 2015). 
Наявність Детрімакс® 2000 
дає змогу приймати дозу 
2000 МО холекальциферолу 
в одній капсулі, що підвищує 
прихильність пацієнтів до лі‑
кування.

О т ж е ,  п е р е в а г а м и 
Детрімакс ® у дозуванні 

1000 МО та Детрімакс® 2000 є найбільш ак‑
тивна форма вітаміну D; вдало підібрана до‑
поміжна речовина – сафлорова олія, котра 
покращує засвоєння холекальциферолу; мож‑
ливість підібрати оптимальне дозування для 
забезпечення нормального функціонування 
імунної системи, для підтримки кісток і зубів 
у здоровому стані, для зниження ризику роз‑
витку остеопорозу, а також як додаткове дже‑
рело вітаміну D3 з метою оптимального засво‑
єння кальцію та фосфору.

Довідка «ЗУ»

Детрімакс® та Детрімакс® 2000. Дієтичні добавки. Детрімакс®: капсули масою 100 мг. Склад (на 1 капсулу): холе‑
кальциферол 25 мкг (вітамін D3 1000 МО). Детрімакс® 2000: капсули масою 250 мг. Склад (на 1 капсулу): холекаль‑
циферол 50 мкг (вітамін D3 2000 МО). Не є лікарськими засобами. Перед вживанням рекомендується проконсуль‑
туватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією. Виробник: Юніфарм, Інк. (Unipharm, Inc.), США.

АНОНС

17-19 квітня 2019 р. відбудеться X Ювілейний Міжнародний медичний фо-
рум «Інновації в медицині – здоров’я нації». Організовують захід НАМН Украї-
ни, НМАПО ім. П. Л.  Шупика, компанія LMT. Захід проводиться за підтрим-
ки Президента України, КМУ, МОЗ, Київської міської державної адміністрації 
та під патронатом Комітету з питань охорони здоров’я ВР.

Результати 9 років роботи Форуму вражають. Його відвідало більше 100 тис. 
фахівців з усіх куточків України та зарубіжних країн. Відбулося понад 700 конфе-
ренцій, симпозіумів, семінарів, майстер-класів. Власним досвідом і цінними по-
радами з учасниками поділилися більше 5 тис. поважних спікерів.

На 3 дні Міжнародний виставковий центр, де проходитиме Форум, перетворить-
ся на епіцентр подій. У рамках заходу відбудуться: Міжнародна виставка охорони 
здоров’я MEDICAEXPO, де буде представлено повний спектр обладнання, тех-
ніки, інструментарію, виробів медичного призначення від українських і зарубіж-
них компаній; Міжнародна фармацевтична виставка PHARMAEXPO, на якій 
презентуватимуть лікарські препарати, парафармацевтичну продукцію, медичні 
вироби; VIII Міжнародний медичний конгрес, під час якого обговорюватимуться 
інноваційні розробки для профілактики, діагностики та лікування;  MEDZOOM: 
акцент на досвід і професіоналізм (освітні школи й майстер-класи, що передбача-
ють тестування обладнання й консультації).

Паралельно з Форумом відбуватимуться 2 профільні заходи: на міжнародному 
форумі «Менеджмент в охороні здоров’я» представники органів влади, керівники 
державних та приватних медичних закладів, головні лікарі та їх заступники, влас-
ники та представники бізнесу, міжнародні експерти обмінюватимуться досвідом 
щодо того, як адаптуватися до нових умов і налагодити якісну роботу під час ре-
формування галузі. На VIII Міжнародній виставці медичного і оздоровчого туризму 
SPA&Wellness – Healthcare Travel Expo будуть представлені національні експозиції, 
провідні клініки, медичні та реабілітаційні центри, санаторно-курортні установи, 
SPA&Wellness курорти України, Польщі, Угорщини, Болгарії, Ізраїлю, Словаччини, 
Словенії, Туреччини, Південної Кореї, Малайзії, Румунії та багатьох інших країн.

З питань участі у виставках: тел.: +380 (44) 206-10-16, 206-10-98; е-mail: med@lmt.kiev.ua, pharm@lmt.kiev.ua

З питань участі у Конгресі: тел.: +380 (44) 206-10-99, 206-10-18; е-mail: marketing@medforum.in.ua

www.medforum.in.ua

Назустріч знаменній події



Довіра препаратам КРКА – це довіра якості, ефективності
та безпечності, що засновані на десятиріччях клінічних досліджень1,2

Наші знання та прагнення присвячені здоров’ю. Рішучість,
наполегливість та майстерність поєднані єдиною метою –

створення ефективних та безпечних препаратів найвищої якості.

ТОВ «КРКА УКРАЇНА», 01015, Україна, 
м. Київ, вул. Старонаводницька, 13, 
офіс 127, п/с 42
Тел.: +380 44 354-26-68, 
факс: +380 44 354-26-67;
e-mail: info.ua@krka.biz, www.krka.ua

розувастатин
таблетки по 5 мг, 10 мг, 15 мг, 20 мг, 30 мг та 40 мг
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Вальсакор. Склад. 1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить 40 мг або 80 мг або 160 мг або 320 мг валсартану; Вальсакор Н80: 1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить 80 мг валсартану та 12,5 мг гідрохлортіазиду; Вальсакор Н160: 160 мг валсартану та 12,5 мг гідрохлортіазиду; Вальсакор HD160: 160 мг валсартану та 25 мг гідрохлортіазиду; Вальсакор 
Н320: 320 мг валсартану та 12,5 мг гідрохлортіазиду; Вальсакор HD320: 320 мг валсартану та 25 мг гідрохлортіазиду. Лікарська форма. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою. Фармакотерапевтична група. Прості препарати антагоністів ангіотензину ІІ. Код АТХ C09С A03. Показання. Артеріальна гіпертензія. Лікування артеріальної гіпертензії в дорослих та 
дітей віком від 6 до 18 років. Післяінфарктний стан. Лікування клінічно стабільних пацієнтів із симптоматичною серцевою недостатністю або асимптоматичною систолічною дисфункцією лівого шлуночка після нещодавно перенесеного (12 годин – 10 днів) інфаркту міокарда. Серцева недостатність. Комбіновані препарати антагоністів ангіотензину II. Код АТХ С09D A03 
Артеріальна гіпертензія в пацієнтів, тиск яких відповідно не регулюється монотерапією. Протипоказання. Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів препарату; підвищена чутливість до будь-якого сульфонамідного препарату; тяжкі порушення функції печінки, цироз печінки та холестаз; анурія, порушення функції нирок [кліренс креатиніну <30 мл/хв.], 
гемодіаліз; рефрактерна гіпокаліємія, гіпонатріємія, гіпокальціємія або симптоматична гіперурикемія, вагітність та період годування груддю. Побічні реакції. Зниження гемоглобіну, зниження гематокриту, нейтропенія, тромбоцитопенія, підвищена чутливість, включаючи сироваткову реакцію, підвищення калію в сироватці крові, гіпонатріємія, запаморочення, 
постуральне запаморочення, втрата свідомості, головний біль, безсоння, артеріальна гіпотензія, ортостатична гіпотензія, серцева недостатність, васкуліт, кашель, фарингіт, риніт, синусит, інфекції верхніх дихальних шляхів, вірусні інфекції, абдомінальний біль, нудота, діарея, підвищення значень печінкової проби, включаючи підвищення білірубіну в сироватці крові, 
ангіоневротичний набряк, висипання, свербіж, міалгія, артралгія, ниркова недостатність та порушення функції нирок, гостра ниркова недостатність, підвищення креатиніну в сироватці крові, підвищення азоту сечовини у крові, астенія, підвищена втомлюваність. Фармакологічні властивості. Валсартан – це активний, специфічний антагоніст рецепторів ангіотен-
зину II. Він діє селективно на підтип рецепторів AT1, відповідальних за відомі ефекти ангіотензину II. Валсартан не пригнічує активності АПФ (відомого також як кініназа II), що перетворює ангіотензин I на ангіотензин II та каталізує розпад брадикініну. Антагоністи ангіотензину II не спричинюють кашлю, оскільки не впливають на активність ангіотензинперетворюючого 
ферменту й не посилюють продукцію брадикініну та субстанції Р. Лікування валсартаном пацієнтів з артеріальною гіпертензією призводило до зниження артеріального тиску, не впливаючи на частоту серцевих скорочень. У комбінації з гідрохлортіазидом досягається значне додаткове зниження артеріального тиску. 
Відпускається за рецептом лікаря. Інформація про лікарський засіб для використання у професійній діяльності медичними та фармацевтичними працівниками. 

Роксера. Склад. 1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить 5 мг, 10 мг, 15 мг, 20 мг, 30 мг або 40 мг розувастатину. Фармакотерапевтична група. Гіполіпідемічні засоби. Інгібітори ГМГ-КоА-редуктази. Код АТХ С10А А07. Показання. Лікування гіперхолестеринемії: первинна гіперхолестеринемія або змішана дисліпідемія, гомозиготна 
сімейна гіперхолестеринемія. Профілактика серцево-судинних порушень. Протипоказання. Підвищена чутливість до розувастатину чи будь-якого неактивного інгредієнта; захворювання печінки в активній фазі, у тому числі невідомої етіології; стійке підвищення рівня трансаміназ в сироватці крові та підвищення рівня будь-якої трансамі-
нази більше ніж у 3 рази понад верхню межу норми; тяжке порушення функції нирок; міопатія, при вже існуючих факторах для міотоксичних ускладнень; супутній прийом циклоспорину; вагітність, годування груддю та жінкам репродуктивного віку, які не використовують засоби контрацепції; дітям віком до 10 років. Спосіб застосування та 
дози. Дозу слід підбирати індивідуально, залежно від мети терапії та ефективності лікування, застосовуючи діючі рекомендації. Роксеру можна приймати в будь-який час дня, незалежно від прийому їжі. Побічні реакції. Побічні реакції, що спостерігаються при застосуванні Роксери, зазвичай слабкі та транзиторні. Можливо: астенія; реакції 
гіперчутливості, у тому числі ангіоневротичний набряк; цукровий діабет; головний біль, запаморочення; запор, нудота, біль у животі, панкреатит; свербіж, висип та кропив’янка; міалгія, міопатія та рабдоміоліз; протеїнурія; дозопропорційне збільшення рівня трансаміназ та креатинкінази, а також підвищення рівнів HbA1c. Фармакологічні 
властивості. Розувастатин знижує підвищені концентрації ХС ЛПНЩ, ЗХС та тригліцеридів і збільшує концентрації ХС ЛПВЩ. 90 % максимального ефекту досягається через 2 тижні. Максимальний ефект, як правило, досягається через 4 тижні. Розувастатин проходить обмежений метаболізм (приблизно 10 %) на основі Р450 і цей метаболізм 
не є клінічно важливим. Упаковка. По 10 таблеток у блістері, по 30 або 90 таблеток в упаковці. Категорія відпуску. За рецептом.

Валарокс. Склад: 1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить 10 мг розувастатину та 80 мг валсартану або 20 мг розувастатину та 80 мг валсартану, або 10 мг розувастатину та 160 мг валсартану, або 20 мг розувастатину та 160 мг валсартану. Фармакотерапевтична група. Гіполіпідемічні засоби. Інгібітори ГМГ-КоА-редуктази, інші ком-
бінації. Код ATХ C10BX10. Фармакологічні властивості. Валсартан є активним і специфічним антагоністом рецепторів ангіотензину ІІ. Він діє вибірково на рецептори підтипу АТ1, які є відповідальними за ефекти ангіотензину ІІ. Валсартан не пригнічує ангіотензинперетворюючий фермент (АПФ), який перетворює ангіотензин І на ангіотензин ІІ 
і руйнує брадикінін, відповідно, він не підвищує рівні брадикініну або речовини P і малоймовірно, що він буде асоціюватися з кашлем. Після призначення разової дози препарату антигіпертензивний ефект розвивається протягом 2 годин, а максимальне зниження артеріального тиску (АТ) досягається за 4–6 годин.  Антигіпертензивний ефект 
зберігається більше 24 годин. Розувастатин є селективним конкурентним інгібітором ГМГ-КоА-редуктази, ферменту, що перетворює 3-гідрокси-3-метилглутарил-коензим А на мевалонат, попередник холестерину. Розувастатин знижує підвищений рівень ХС ЛПНЩ, ЗХС та ТГ, а також підвищує рівень ХС ЛПВЩ. Терапевтичний ефект досягається 
протягом 1 тижня після початку застосування препарату, 90 % максимального ефекту – через 2 тижні. Максимальний ефект – через 4 тижні. Метаболізм. Валсартан не біотрансформується значною мірою, лише близько 20% дози виводиться у формі метаболітів. Метаболізм розувастатину обмежений (близько 10%). Показання. Валарокс 
показаний як замісна терапія артеріальної гіпертензії (АГ) у пацієнтів, стан яких належно контролюється одночасним застосуванням валсартану та розувастатину в тих самих дозуваннях і які мають високий ризик розвитку серцево-судинного ускладнення або при наявності первинної гіперхолестеринемії, змішаної дисліпідемії, гомозиготної 
сімейної гіперхолестеринемії. Протипоказання. Підвищена чутливість до активної субстанції або до будь-якої з допоміжних речовин препарату. Захворювання печінки в активній фазі, стійке підвищення рівня трансаміназ у сироватці крові та підвищення рівня будь-якої трансамінази більше ніж у 3 рази понад верхню межу норми; тяжке 
порушення функції нирок; міопатія; супутній прийом циклоспорину; вагітність та період годування груддю, жінкам репродуктивного віку, які не використовують відповідні засоби контрацепції; тяжкі порушення функції печінки, біліарний цироз печінки або холестаз; одночасне застосування з аліскіреном для пацієнтів з цукровим діабетом або 
нирковою недостатністю. Діти віком до 18 років. Спосіб застосування та дози. Рекомендована доза Валароксу – 1 таблетка на добу. До переходу на Валарокс стан пацієнтів повинен контролюватися стабільними дозами окремих компонентів при одночасному застосуванні. Доза Валароксу повинна базуватися на дозах окремих компонентів 
комбінації в момент переходу. Побічні реакції. Несприятливі реакції при застосуванні розувастатину, як правило, легкі й короткочасні. Частота побічних реакцій при застосуванні валсартану відповідала такій при застосуванні плацебо. Часто та дуже часто зустрічаються: запаморочення, головний біль, поліневропатія, втрата пам’яті, цукровий 
діабет, абдомінальний біль, нудота, запор, міалгія, астенія. Упаковка. По 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в коробці. Категорія відпуску. За рецептом.
Повна інформація міститься в інструкціях для медичного застосування препаратів. Інформація для професійної діяльності медичних та фармацевтичних працівників. 

Посилання: 1. Annual Report 2014. Krka, d. d., Novo mesto, 2015 (http://www.krka.biz/en/) 2. Evidence-based therapy with Krka’s medicines [editorial]. Krka Med Farm 2014; 26(38).

валсартан 80 мг, 160 мг та 320 мг

Н160: 160 мг валсартану та 12,5 мг гідрохлортіазиду; Вальсакор HD160: 160 мг валсартану та 25 мг гідрохлортіазиду; Вальсакор 
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Довіра препаратам КРКА – це довіра якості, ефективності
та безпечності, що засновані на десятиріччях клінічних досліджень1,2

Наші знання та прагнення присвячені здоров’ю. Рішучість,
наполегливість та майстерність поєднані єдиною метою –

створення ефективних та безпечних препаратів найвищої якості.

ТОВ «КРКА УКРАЇНА», 01015, Україна, 
м. Київ, вул. Старонаводницька, 13, 
офіс 127, п/с 42
Тел.: +380 44 354-26-68, 
факс: +380 44 354-26-67;
e-mail: info.ua@krka.biz, www.krka.ua

розувастатин
таблетки по 5 мг, 10 мг, 15 мг, 20 мг, 30 мг та 40 мг
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Вальсакор. Склад. 1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить 40 мг або 80 мг або 160 мг або 320 мг валсартану; Вальсакор Н80: 1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить 80 мг валсартану та 12,5 мг гідрохлортіазиду; Вальсакор Н160: 160 мг валсартану та 12,5 мг гідрохлортіазиду; Вальсакор HD160: 160 мг валсартану та 25 мг гідрохлортіазиду; Вальсакор 
Н320: 320 мг валсартану та 12,5 мг гідрохлортіазиду; Вальсакор HD320: 320 мг валсартану та 25 мг гідрохлортіазиду. Лікарська форма. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою. Фармакотерапевтична група. Прості препарати антагоністів ангіотензину ІІ. Код АТХ C09С A03. Показання. Артеріальна гіпертензія. Лікування артеріальної гіпертензії в дорослих та 
дітей віком від 6 до 18 років. Післяінфарктний стан. Лікування клінічно стабільних пацієнтів із симптоматичною серцевою недостатністю або асимптоматичною систолічною дисфункцією лівого шлуночка після нещодавно перенесеного (12 годин – 10 днів) інфаркту міокарда. Серцева недостатність. Комбіновані препарати антагоністів ангіотензину II. Код АТХ С09D A03 
Артеріальна гіпертензія в пацієнтів, тиск яких відповідно не регулюється монотерапією. Протипоказання. Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів препарату; підвищена чутливість до будь-якого сульфонамідного препарату; тяжкі порушення функції печінки, цироз печінки та холестаз; анурія, порушення функції нирок [кліренс креатиніну <30 мл/хв.], 
гемодіаліз; рефрактерна гіпокаліємія, гіпонатріємія, гіпокальціємія або симптоматична гіперурикемія, вагітність та період годування груддю. Побічні реакції. Зниження гемоглобіну, зниження гематокриту, нейтропенія, тромбоцитопенія, підвищена чутливість, включаючи сироваткову реакцію, підвищення калію в сироватці крові, гіпонатріємія, запаморочення, 
постуральне запаморочення, втрата свідомості, головний біль, безсоння, артеріальна гіпотензія, ортостатична гіпотензія, серцева недостатність, васкуліт, кашель, фарингіт, риніт, синусит, інфекції верхніх дихальних шляхів, вірусні інфекції, абдомінальний біль, нудота, діарея, підвищення значень печінкової проби, включаючи підвищення білірубіну в сироватці крові, 
ангіоневротичний набряк, висипання, свербіж, міалгія, артралгія, ниркова недостатність та порушення функції нирок, гостра ниркова недостатність, підвищення креатиніну в сироватці крові, підвищення азоту сечовини у крові, астенія, підвищена втомлюваність. Фармакологічні властивості. Валсартан – це активний, специфічний антагоніст рецепторів ангіотен-
зину II. Він діє селективно на підтип рецепторів AT1, відповідальних за відомі ефекти ангіотензину II. Валсартан не пригнічує активності АПФ (відомого також як кініназа II), що перетворює ангіотензин I на ангіотензин II та каталізує розпад брадикініну. Антагоністи ангіотензину II не спричинюють кашлю, оскільки не впливають на активність ангіотензинперетворюючого 
ферменту й не посилюють продукцію брадикініну та субстанції Р. Лікування валсартаном пацієнтів з артеріальною гіпертензією призводило до зниження артеріального тиску, не впливаючи на частоту серцевих скорочень. У комбінації з гідрохлортіазидом досягається значне додаткове зниження артеріального тиску. 
Відпускається за рецептом лікаря. Інформація про лікарський засіб для використання у професійній діяльності медичними та фармацевтичними працівниками. 

Роксера. Склад. 1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить 5 мг, 10 мг, 15 мг, 20 мг, 30 мг або 40 мг розувастатину. Фармакотерапевтична група. Гіполіпідемічні засоби. Інгібітори ГМГ-КоА-редуктази. Код АТХ С10А А07. Показання. Лікування гіперхолестеринемії: первинна гіперхолестеринемія або змішана дисліпідемія, гомозиготна 
сімейна гіперхолестеринемія. Профілактика серцево-судинних порушень. Протипоказання. Підвищена чутливість до розувастатину чи будь-якого неактивного інгредієнта; захворювання печінки в активній фазі, у тому числі невідомої етіології; стійке підвищення рівня трансаміназ в сироватці крові та підвищення рівня будь-якої трансамі-
нази більше ніж у 3 рази понад верхню межу норми; тяжке порушення функції нирок; міопатія, при вже існуючих факторах для міотоксичних ускладнень; супутній прийом циклоспорину; вагітність, годування груддю та жінкам репродуктивного віку, які не використовують засоби контрацепції; дітям віком до 10 років. Спосіб застосування та 
дози. Дозу слід підбирати індивідуально, залежно від мети терапії та ефективності лікування, застосовуючи діючі рекомендації. Роксеру можна приймати в будь-який час дня, незалежно від прийому їжі. Побічні реакції. Побічні реакції, що спостерігаються при застосуванні Роксери, зазвичай слабкі та транзиторні. Можливо: астенія; реакції 
гіперчутливості, у тому числі ангіоневротичний набряк; цукровий діабет; головний біль, запаморочення; запор, нудота, біль у животі, панкреатит; свербіж, висип та кропив’янка; міалгія, міопатія та рабдоміоліз; протеїнурія; дозопропорційне збільшення рівня трансаміназ та креатинкінази, а також підвищення рівнів HbA1c. Фармакологічні 
властивості. Розувастатин знижує підвищені концентрації ХС ЛПНЩ, ЗХС та тригліцеридів і збільшує концентрації ХС ЛПВЩ. 90 % максимального ефекту досягається через 2 тижні. Максимальний ефект, як правило, досягається через 4 тижні. Розувастатин проходить обмежений метаболізм (приблизно 10 %) на основі Р450 і цей метаболізм 
не є клінічно важливим. Упаковка. По 10 таблеток у блістері, по 30 або 90 таблеток в упаковці. Категорія відпуску. За рецептом.

Валарокс. Склад: 1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить 10 мг розувастатину та 80 мг валсартану або 20 мг розувастатину та 80 мг валсартану, або 10 мг розувастатину та 160 мг валсартану, або 20 мг розувастатину та 160 мг валсартану. Фармакотерапевтична група. Гіполіпідемічні засоби. Інгібітори ГМГ-КоА-редуктази, інші ком-
бінації. Код ATХ C10BX10. Фармакологічні властивості. Валсартан є активним і специфічним антагоністом рецепторів ангіотензину ІІ. Він діє вибірково на рецептори підтипу АТ1, які є відповідальними за ефекти ангіотензину ІІ. Валсартан не пригнічує ангіотензинперетворюючий фермент (АПФ), який перетворює ангіотензин І на ангіотензин ІІ 
і руйнує брадикінін, відповідно, він не підвищує рівні брадикініну або речовини P і малоймовірно, що він буде асоціюватися з кашлем. Після призначення разової дози препарату антигіпертензивний ефект розвивається протягом 2 годин, а максимальне зниження артеріального тиску (АТ) досягається за 4–6 годин.  Антигіпертензивний ефект 
зберігається більше 24 годин. Розувастатин є селективним конкурентним інгібітором ГМГ-КоА-редуктази, ферменту, що перетворює 3-гідрокси-3-метилглутарил-коензим А на мевалонат, попередник холестерину. Розувастатин знижує підвищений рівень ХС ЛПНЩ, ЗХС та ТГ, а також підвищує рівень ХС ЛПВЩ. Терапевтичний ефект досягається 
протягом 1 тижня після початку застосування препарату, 90 % максимального ефекту – через 2 тижні. Максимальний ефект – через 4 тижні. Метаболізм. Валсартан не біотрансформується значною мірою, лише близько 20% дози виводиться у формі метаболітів. Метаболізм розувастатину обмежений (близько 10%). Показання. Валарокс 
показаний як замісна терапія артеріальної гіпертензії (АГ) у пацієнтів, стан яких належно контролюється одночасним застосуванням валсартану та розувастатину в тих самих дозуваннях і які мають високий ризик розвитку серцево-судинного ускладнення або при наявності первинної гіперхолестеринемії, змішаної дисліпідемії, гомозиготної 
сімейної гіперхолестеринемії. Протипоказання. Підвищена чутливість до активної субстанції або до будь-якої з допоміжних речовин препарату. Захворювання печінки в активній фазі, стійке підвищення рівня трансаміназ у сироватці крові та підвищення рівня будь-якої трансамінази більше ніж у 3 рази понад верхню межу норми; тяжке 
порушення функції нирок; міопатія; супутній прийом циклоспорину; вагітність та період годування груддю, жінкам репродуктивного віку, які не використовують відповідні засоби контрацепції; тяжкі порушення функції печінки, біліарний цироз печінки або холестаз; одночасне застосування з аліскіреном для пацієнтів з цукровим діабетом або 
нирковою недостатністю. Діти віком до 18 років. Спосіб застосування та дози. Рекомендована доза Валароксу – 1 таблетка на добу. До переходу на Валарокс стан пацієнтів повинен контролюватися стабільними дозами окремих компонентів при одночасному застосуванні. Доза Валароксу повинна базуватися на дозах окремих компонентів 
комбінації в момент переходу. Побічні реакції. Несприятливі реакції при застосуванні розувастатину, як правило, легкі й короткочасні. Частота побічних реакцій при застосуванні валсартану відповідала такій при застосуванні плацебо. Часто та дуже часто зустрічаються: запаморочення, головний біль, поліневропатія, втрата пам’яті, цукровий 
діабет, абдомінальний біль, нудота, запор, міалгія, астенія. Упаковка. По 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в коробці. Категорія відпуску. За рецептом.
Повна інформація міститься в інструкціях для медичного застосування препаратів. Інформація для професійної діяльності медичних та фармацевтичних працівників. 

Посилання: 1. Annual Report 2014. Krka, d. d., Novo mesto, 2015 (http://www.krka.biz/en/) 2. Evidence-based therapy with Krka’s medicines [editorial]. Krka Med Farm 2014; 26(38).

валсартан 80 мг, 160 мг та 320 мг

Н160: 160 мг валсартану та 12,5 мг гідрохлортіазиду; Вальсакор HD160: 160 мг валсартану та 25 мг гідрохлортіазиду; Вальсакор 

розувастатин /валсартан

Як поліпшити прогноз пацієн-
тів з АГ та знизити ризик кар-
д іов аск у л я рн и х уск ла д нен ь, 
у своїй доповіді розповіла керів-
ник відділу гіпертонічної хвороби 
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології 
ім. М. Д. Стражеска» НАМН Укра-
ї ни» (м. Київ), доктор медичних 
наук, старший науковий співробіт-
ник Лариса Анатоліївна Міщенко.

– Атеротромботичні ускладнення є основною за-
грозою для пацієнтів з АГ. Перші спроби пояснити ме-
ханізм ураження судинної стінки у хворих на АГ були 
пов’язані з механічним ушкодженням, розтягненням 
стінки судини внаслідок високого тиску та ураженням 
ендотелію. Роботи, що були опубліковані протягом 
останнього десятиріччя, показали, що не лише ушко-
дження ендотелію, а й оксидативний стрес та системне 
запалення відіграють важливу роль у патогенезі уш-
кодження судин при АГ. При цьому ті самі чинники є 
невід’ємними факторами прогресування атеросклерозу. 
Стає зрозуміло, чому пацієнти з АГ мають ранній ате-
росклероз і ризик атеротромботичних ускладнень.

Як в європейських, так і в українських рекоменда-
ціях з менеджменту АГ визначено чітку мету лікування 
пацієнта з АГ – максимальне зменшення ризику сер-
цево-судинних катастроф. Ми повинні спрямувати 
зусилля не лише на досягнення цільового АТ, а макси-
ма льно знизити серцево-судинний ризик (ССР). 
Як досягти цієї мети?

У 2018 р. на європейському конгресі кардіологів були 
представлені нові клінічні рекомендації Європейського 
товариства кардіологів та Європейського товариства 
гіпертензії. У нових рекомендаціях підкреслюється, що 
для максимального зниження ССР пацієнтам з помір-
ним або високим ССР недостатньо лише контролю АД. 
Хворі на АГ з помірним, високим та дуже високим ССР 
отримують додаткову користь від статинотерапії. 
Раніше статини були рекомендовані лише особам з ви-
соким та дуже високим ССР, на сьогодні показанням 
для статинотерапії є помірний ризик у хворих на АГ. 
Користь від такого лікування наочно продемонстро-
вана в клінічних дослідженнях: додаткове призначення 
статину пацієнтам з АГ та помірним ризиком навіть 
при оптимальному контролі АТ сприяло додатковому 
зниженню ризику інфаркту міокарда (ІМ) на 30%, 
інсульту – на 25%.

Поєднане зменшення АТ та холестерину ліпопро-
теїнів низької щільності (ХС ЛПНЩ) крові показало 
значне зниження ССР в т. зв. природно рандомізова-
ному дослідженні (mendelian randomization), яке вклю-
чало 102 773 пацієнти (термін спостереження стано-
вив 32 роки). Дослідники відзначили, що поєднаний 
вплив підвищеного рівня ХС ЛПНЩ і систолічного 
АТ (САТ) на ССР є значно вищим за вплив на кожен 
з цих факторів окремо. Поєднане зниження ХС ЛПНЩ 
на 1 ммоль/л та САТ та 10 мм рт. ст. забезпечувало змен-
шення ССР на 86% (Ference B. A., 2016).

Результати цієї роботи підтверджуються даними 
клінічних досліджень, які стали підґрунтям для того, 
щоб рекомендувати пацієнтам з АГ статини. У дослі-
дженні ASCOT-LLA взяли участь 10 380 пацієнтів з АГ 
та високим ССР. Учасники отримували статинотерапію 
протягом 3 років, зниження ХС ЛПНЩ становило в се-
редньому 1,1 ммоль/л. Як наслідок, ризик кардіоваску-
лярних ускладнень знизився на 21%, інсульту – на 27%, 
коронарних подій – на 29%.

У 2016 р. були опубліковані результати дослідження 
НОРЕ-3, що дозволило рекомендувати статини хворим з АГ 
та помірним ССР. Дослідження охопило 12 705 пацієнтів 

без ССЗ, яких спостерігали протягом 5 років. Викорис-
тання 10 мг розувастатину знизило рівень ХС ЛПНЩ 
у середньому на 26,5% та забезпечило зниження ризику 
розвитку інсульту на 30%, ІМ – на 35%. Результати за-
значеного дослідження дають можливість призначати 
статини пацієнтам з помірним ризиком та АГ.

Варто зауважити, що українські хворі на АГ є популя-
цією високого ССР. Відсоток осіб з АГ та помірним ССР 
досить невеликий. 0-1 фактор ризику мають 13% хворих 
на АГ, 2 фактори – 26%, ≥3 факторів ризику – 61% (Гор-
бась І. М., Смірнова І. П. та співавт., 2013). Тобто пере-
важній більшості пацієнтів з АГ в Україні показана ста-
тинотерапія. З огляду на нову парадигму статинотерапії 
у хворих на АГ з’явилася потреба у фіксованих комбіна-
ціях антигіпертензивного препарату зі статином. Така 
комбінація представлена на нашому фармацевтичному 
ринку компанією KRKA під назвою Валарокс®.

Валарокс® – це інноваційний препарат, що поєднує 
в собі антигіпертензивний та гіполіпідемічний компо-
ненти: блокатор рецепторів до ангіотензину – валсартан 
(80 або 160 мг) та препарат з групи статинів – розуваста-
тин (10 або 20 мг). Чому саме ці молекули були обрані? 
Відомо, що розувастатин забезпечує най потужніший 
ліпідознижувальний ефект серед статинів. У дослі-
дженні METEOR застосування розувастатину спри-
яло достовірному зменшенню товщини комплексу інти-
ма-медіа, що дуже важливо для пацієнтів з АГ, в яких 
ще не сформовані атеросклеротичні бляшки, але вже 
є потовщення комплексу інтима-медіа. Також важ-
ливо, що розувастатин сприяє не лише сповільненню 
атеросклеротичного процесу, а й регресу атероскле-
ротичної бляшки, що було доведено в дослідженні 
ASTEROID. Ця молекула має значну доказову базу 
ефективності для вторинної та первинної профілактики 
та мінімум короткострокових (печінкових і м’язових) 
побічних ефектів.

Валсартан є одним з найбільш призначуваних сар-
танів у Європі – це молекула з доведеною прогнозпо-
ліпшуючою ефективністю у хворих на АГ, у пацієнтів 
із серцевою недостатністю та коронарною хворобою. 
При цьому профіль переносимості валсартану зіставний 
з плацебо. У дослідженні VALUE, в якому взяли участь 
15 245 пацієнтів, валсартан виявився більш ефективним 
за амлодипін у попередженні цукрового діабету та сер-
цевої недостатності. Позитивний вплив на прогноз 
та зниження ССР валсартан продемонстрував також 
у дослідженнях Val-HeFT та VALIANT.

Слід зауважити, що розувастатин та валсартан мають 
додаткові т. зв. плейотропні ефекти. Валсартан доведено 
поліпшує функції ендотелію, зменшує рівень оксида-
тивного стресу (шляхом зниження рівня 8-ізопростану), 
знижує активність системного запалення (зниження 
рівня С-реактивного протеїну на 24%). Розувастатин, 
своєю чергою, зменшує запалення, ступінь артеріальної 
жорсткості та сприяє підвищенню ендотелій-залежної 
вазодилатації на 18,7% (Han S. H., 2011). При викорис-
танні комбінації розувастатину з валсартаном спостері-
гається синергізм цих плейотропних ефектів, що сприяє 
зниженню загального ССР.

При цьому розувастатин здатен посилювати органо-
протекторну дію антигіпертензивних препаратів. Нами 
проведено власне дослідження впливу розувастатину 
на структурні показники лівого шлуночка та функціо-
нальний стан нирок у хворих на АГ. У цьому дослі-
дженні пацієнти з АГ 1 та 2 ступеня, які раніше ніколи 
не приймали статинів, були рандомізовані на 2 групи. 
Перша група отримувала лише антигіпертензивну те-
рапію валсартаном й амлодипіном. Друга група до-
датково до валсартану та амлодипіну застосовувала 
розувастатин у дозі 10 мг/добу упродовж 6 міс. На тлі 

ефективного контролю АТ в обох групах спостерігали 
зниження індексу маси міокарда лівого шлуночка, 
проте достовірно більшим воно було в пацієнтів, які 
додатково отримували розувастатин (9,6±0,2 та 5,7±0,1% 
відповідно; р=0,04). Позитивний вплив розувастатину 
спостерігали також щодо функціонального стану нирок. 
У пацієнтів, які використовували статинотерапію про-
тягом 6 міс, відзначено достовірне зростання швидкості 
клубочкової фільтрації (78,9±2,2 до 84,2±2,1 мл/хв/1,73 м2; 
р=0,03) на тлі зниження рівня креатиніну в крові (84,0±2,3 
до 77,8±2,3 мкмоль/л; р=0,02). При цьому в групі порів-
няння спостерігали лише тенденцію до поліпшення 
функції нирок. Розувастатин також сприяв більш вира-
женому регресу мікроальбумінурії (28%; р=0,01) на від-
міну від групи порівняння (15,7%; р=0,02). Ці резуль-
тати, ймовірно, пояснюються зменшенням системного 
запалення на тлі синергічної дії валсартану та розу-
вастатину.

Отже, на сьогодні ми маємо досить потужний ін-
струмент для зниження загального ССР у хворих на АГ 
та поліпшення органопротекторної терапії. Але всі наші 
зусилля будуть марними, якщо пацієнти не прийма-
тимуть ліки. Поліпшення прихильності до терапії – 
це найактуальніша проблема лікування хворих на АГ. 
Доведено, що з часом комплаєнс значно погіршується: 
через 1 рік 50% пацієнтів припиняють терапію, через 
5 років лише 10% хворих залишаються прихильними 
до лікування. Застосування фіксованих комбінацій 
є реальним інструментом збільшення прихильності 
до терапії.

Прихильність пацієнта до лікування має прямий 
вплив на прогноз. На жаль, з часом хворі перестають 
приймати препарати і першим відміняють саме статин. 
Під час опитувань більшість пацієнтів зізналися, що 
не відчувають ефекту від статину, тому не вважають 
за потрібне продовжувати його прийом. А серед тих, 
хто продовжує лікування, цільового рівня ХС ЛПНЩ 
у Великій Британії та США досягають менше 50% 
(Egan B. M., Li J. et al., 2013; Mac Donald T. M. et al., 
2007). В Україні ситуація з контролем АТ та ХС ЛПНЩ 
ще гірша. За даними епідеміологічних досліджень, про-
ведених у ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. М. Д. Стра-
жеска» НАМН України», знають про наявність АГ у себе 
51% опитаних, лікуються – 32%, досягають цільових 
цифр АТ – 16%. Лікування з приводу підвищеного рівня 
ХС ЛПНЩ отримують 79%, досягають цільових показ-
ників 15% пацієнтів (Коваленко В. М., 2015). Застосу-
вання інноваційної фіксованої полікомпонентної ком-
бінації розувастатину з валсартаном у вигляді препарату 
Валарокс є ефективним засобом підвищення прихиль-
ності до лікування насамперед статином, оскільки па-
цієнт буде «бачити» зниження АТ і відчувати пов’я-
зане з цим покращення самопочуття. Використання 
Валароксу надає значні переваги в контролі прийому 
препарату, адже лікар зможе дізнатися, чи застосовує 
пацієнт статин, вимірявши АТ. Збільшення прихильно-
сті до лікування статином, своєю чергою, буде сприяти 
поліпшенню прогнозу хворих на АГ.

Отже, основною метою лікування пацієнтів з АГ є 
не лише досягнення цільового АТ, а й зниження загаль-
ного ССР та попередження атеротромботичних усклад-
нень. АГ та атеросклероз мають спільні механізми пато-
генезу та ураження судин, які пояснюють ранній розвиток 
та несприятливий перебіг атеросклеротичного процесу 
у хворих на АГ. Застосування фіксованої полікомпонент-
ної комбінації розувастатину з валсартаном – препарату 
Валарокс® – дає змогу одночасно впливати на декілька 
факторів ССР (гіперліпідемію та гіпертензію), що суттєво 
поліпшує прогноз пацієнтів з АГ. Фіксована комбінація 
дозволяє посилити органопротекторні ефекти обох компо-
нентів завдяки синергічній дії та підвищити прихильність 
до лікування.

Підготувала Марія Марчук

Сучасні підходи до лікування артеріальної гіпертензії: 
місце фіксованої комбінації валсартану та розувастатину

За матеріалами XIX Національного конгресу кардіологів України, 26-28 вересня, м. Київ

Проблема артеріальної гіпертензії (АГ) залишається однією з найгостріших у кардіології, 
адже підвищений артеріальний тиск (АТ) є фактором, що зумовлює передчасну смерть. 
Безумовно, не лише підвищення АТ є причиною смерті, але щороку тисячі пацієнтів 
з АГ гинуть через атеротромботичні наслідки – інфаркти та інсульти. 

ЗУ
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Предотвращение и минимизация факторов риска  
как универсальная стратегия улучшения здоровья

Первым свой доклад «Превен-
тивная кардиология: направ-
ление национальной стратегии 
здоровья населения Украины» 
представил президент Ассоциации 
кардиологов Украины, директор 
ГУ «ННЦ «Инс титут кардиоло-
гии им. Н. Д. Стражеско» НАМН 
Украины» (г. Киев), вице-прези-
дент НАМН Украины, академик 

НАМН Украины, доктор медицинских наук, профессор 
Владимир Николаевич Коваленко.

– Увеличение продолжительности и качества жизни, 
уменьшение уровня неинфекционных и инфекцион-
ных заболеваний является глобальной концепцией. 
Эта стратегия призвана не только улучшить здоро-
вье населения, но и уменьшить финансовую нагрузку 
на государства, которые тратят огромные бюджеты 
на борьбу с хроническими болезнями. В Украине 
в структуре смертности от сердечно-сосудистых забо-
леваний (ССЗ) первое место занимает ишемическая 
болезнь сердца (ИБС) –  69%. Этот термин включает 
в себя нарушения сердечного ритма, сердечную недо-
статочность, внезапную смерть. При этом инфарк ту 
миокарда уделяется огромное внимание не только 
в Украине, но и за рубежом, хотя в структуре смерт-
ности от ССЗ он составляет всего лишь 2,5%. Следо-
вательно, следует больше значения придавать профи-
лактическим мероприятиям, направленным на умень-
шение смертности от ИБС.

Гипертоническая болезнь также занимает значитель-
ную долю в структуре смертности украинцев от ССЗ. 
Немалый вклад в это вносит низкий уровень осведом-
ленности населения о необходимости контроля ар-
териального давления (АД), приема лекарственных 
препаратов для снижения АД, контроля уровня липо-
протеинов и т. д. К примеру, в европейских государст-
вах количество людей с уровнем АД ≥130/80 мм рт. ст. 
составляет 44%, в Украине –  73%. Что касается меди-
каментозной коррекции артериальной гипертензии 
(АГ), то в Украине она составляет 23%, в то время как 
в Европе –  около 53%. В вопросе коррекции дислипи-
демий статистика не очень оптимистична: при высоком 
уровне назначения статинов (80%) оптимальных значе-
ний липопротеинов низкой плотности удается достичь 
у 12% пациентов. Это свидетельствует об использова-
нии неоптимальных доз статинов.

Американские и европейские кардиологические со-
общества постоянно обновляют свои рекомендации 
по профилактике ССЗ. В них подчеркивается важность 
скрининга факторов риска среди мужчин в возрасте 
≥40 лет и женщин ≥50 лет или после менопаузы, пси-
хосоциальных факторов риска, а также делается осо-
бый акцент на важности врача общей практики для 
воплощения профилактических мероприятий, в т. ч. 
указанных рекомендаций.

Рекомендации американских и европейских кардио-
логических сообществ имеют немного разные цифры 
целевого АД (130/80 мм рт. ст. –  американские рекомен-
дации, 140/90 мм. рт. ст. –  европейские рекомендации 
2017-2018 гг.), а также особенности начала терапии АГ 
(монотерапия с пошаговым добавлением других групп 
препаратов –  американские рекомендации, фиксиро-
ванные комбинации –  европейские рекомендации) при 
гипертонической болезни.

Стоит напомнить, что в Украине продолжается внед-
рение первичной медицины, то есть через взаимодейст-
вие с врачом общей практики специалисты, менеджеры 
в отрасли здравоохранения должны помогать развитию 
профилактической медицины.

Актуальной остается проблема малосимптомных/
асимптомных пациентов с высоким кардиоваскуляр-
ным риском. У таких больных смерть может насту-
пить в очень короткие сроки, а возможности логистики 
не смогут обеспечить своевременное предоставление 
медицинской помощи. Поэтому основными задачами 
в борьбе с внезапной смертью являются выявление 
таких пациентов, полное высокоспециализированное 
обследование, стратификация рисков и четкое инфор-
мирование с последующими рекомендациями лечения.

Руководитель лаборатории по-
п ул я ц и о н н ы х  и с с л е д о в а н и й 
ГУ «ННЦ «Институт кардиологии 
им. Н. Д. Стражеско» НАМН Ук-
раины», доктор медицинских наук 
Елена  Александровна Кваша по-
святила свой доклад эпидемио-
логии факторов риска в Украине.

– Согласно статистике, ССЗ со-
ставляют 67% в структуре смерт-

ности населения. К сожалению, Украина относится 
к странам с высокой смертностью. Среди причин, 
воздействующих на данный показатель, выделяют до-
ступность высокотехнологической медицинской по-
мощи и влияние на модифицируемые факторы риска 
развития основных неинфекционных заболеваний. 
Эксперты МОЗ заявляют о возможности снижения 
смертности от ССЗ на 65-70% благодаря уменьшению 
распространенности факторов риска среди населения. 
Однако даже высокоразвитые страны не могут напра-
вить свои усилия на устранение всех факторов риска, 
каждому государству приходится определять приори-
теты воздействия (факторы, которые имеют наибольшее 
влияние на заболеваемость и смертность населения). 
По результатам исследования, проведенного в Украине, 
было выделено 2 основных фактора смертности от ССЗ: 
АГ и длительное курение. Распространенность АГ 
среди населения в возрасте от 18 до 64 лет остается без 
изменений. Основные перемены произошли в струк-
туре заболеваемости: за последние 35 лет в 1,5 раза уве-
личилось количество больных АГ 2 степени за счет 
уменьшения числа пациентов с АГ 1 степени. Большое 
значение в этой ситуации имеет низкий уровень рас-
пространения знаний об АГ среди населения и отсут-
ствие динамики в охвате медикаментозным лечением. 
К примеру, аналогичное исследование, проведенное 
в Германии, продемонстрировало значительно лучшие 
показатели контроля АГ благодаря осведомленности 
населения о заболевании и эффективному лечению. 
Что касается влияния на второй по значимости фактор 
риска –  длительное курение, представителями Укра-
ины еще в 2006 г. была подписана рамочная конвенция 
по борьбе с табакокурением. С тех пор на национальном 
уровне функционирует ряд проектов, направленных 
на снижение распространенности данного фактора 
риска. Согласно статистическим данным, в 2010-2015 гг. 
уменьшилось количество курильщиков среди мужчин 
(с 36 до 34%) и увеличилось число курильщиков среди 
женщин (с 23 до 28%).

При этом следует отметить уменьшение в 2 раза 
курильщиков в возрасте от 18 до 29 лет. Вместе с тем 
прослеживается негативная тенденция по количеству 
выкуриваемых сигарет за сутки: в 2 раза увеличилось 
число людей, которые выкуривают >20 сигарет в сутки 
за счет уменьшения в 2 раза тех, кто курит <10 сигарет. 
Несмот ря на усилия государства донести информацию 
о вреде табакокурения, убежденность курильщиков 
в обратном не уменьшается. Об этой проблеме свиде-
тельствуют данные статистических исследований: 53,7% 
опрошенных не очень обеспокоены, 19,8% вовсе не обес-
покоены последствиями табакокурения для организма.

К основным по значимости факторам риска прежде-
временной смертности от ССЗ также относят ожире-
ние. Его распространенность в Украине и динамика 
роста как среди мужчин, так и женщин напрямую свя-
заны с повышением уровня гиподинамии. За последние 
35 лет показатели физической активности уменьши-
лись в разы, что очень настораживает.

Негативная динамика наблюдается касательно рас-
пространенности гиперхолестеринемии: неуклонно 
увеличивается количество людей с высокими показа-
телями холестерина. Стоит отметить при этом плохие 
показатели комплайенса (через 2 года после начала 
использования гиполипидемических препаратов, на-
значенных пожизненно, только 2% продолжают их 
прием), неосведомленность населения о вреде гипер-
холестеринемии.

Доклад «Использование тактики 
снижения риска при сердечно-
сосудистых заболеваниях» пред-
ставила вниманию аудитории 
научный сотрудник ГУ «ННЦ «Ин-
ститут кардиологии им. Н. Д. Стра-
жеско» НАМН Украины», кан-
дидат медицинских наук Ольга 
 Владимировна  Срибная.

– Термин «снижение риска» 
предусматривает действия, направленные на мини-
мизацию рисков и ущерба, связанных с опасностью 
использования определенного продукта. Для снижения 
риска на популяционном уровне необходимо умень-
шить индивидуальные риски путем изменения при-
вычек.

Стратегия снижения вреда табакокурения от-
брасывает идею полного отказа и  предусматривает 

Статут Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) трактует здоровье как 
отсутствие болезней или физических дефектов, а также как состояние полного 
физического, душевного и социального благополучия. 2-й Форум здоровья,  
который состоялся 2 ноября в Киеве, собрал большое количество специалистов 
практической медицины, ученых, экспертов в сфере общественного здравоохранения, 
представителей государственных учреждений, бизнеса. На форуме прозвучало 
множество докладов, посвященных профилактике неинфекционных заболеваний, 
поднимались вопросы курения, гиподинамии и здорового образа жизни в целом.
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 иск лючение воздействи я вредных субстанций, 
но не никотина.

Ее цель –  предложить совершеннолетним куриль-
щикам отказаться от курения и перейти на альтерна-
тивные способы доставки никотина, исключая процесс 
горения.

Для того чтобы понять преимущества данной стра-
тегии, необходимо разобраться, как никотин влияет 
на человеческий организм:

• за счет стимуляции симпатической системы проис-
ходит повышение частоты сердечных сокращений 
(ЧСС) и АД, уменьшается резерв коронарного крово-
обращения;

• вследствие десенсибилизации адренергических 
рецепторов происходит изменение тромбообразования;

• за счет β-адренергической стимуляции и высво-
бождения катехоламинов повышается порог желудоч-
ковой эктопии;

• из-за изменения проводимости ионных каналов 
и последующего процесса фиброзирования миокарда 
(в особенности предсердий) среди курильщиков рас-
пространена фибрилляция предсердий;

• вследствие выделения катехоламинов и аденозин-
монофосфотазной протеинкиназы в жировой ткани 
увеличивается заболеваемость сахарным диабетом 
2 типа.

Таким образом, можно прийти к выводу, что забо-
левания, которые наблюдаются у курильщиков, воз-
никают не от никотина, а вследствие воздействия со-
ставляющих табачного дыма (их более 100). Поэтому 
замена фактора горения на фактор нагревания сможет 
исключить образование и последующее воздействие 
таких составляющих на организм.

По мнению экспертов ВОЗ, распространенность та-
бакокурения можно снизить на 60% благодаря появле-
нию альтернативных систем доставки никотина. Среди 
заменителей сигарет выделяют лицензированные (ни-
котиновые пластыри) и нелицензированные (снюс, 
электронные сигареты и системы нагревания табака). 
В результате рандомизированных исследований лицен-
зированных средств не было выявлено серьезных слу-
чаев ССЗ даже при длительном употреблении (>12 мес).

Исследования альтернативного вида употребления 
табака (снюс) в Швеции показали отсутствие повыше-
ния рисков инфаркта миокарда или инсульта, а неинва-
зивными методами исследования не было установлено 
прироста толщины комплекса интима-медиа сонных 
артерий. При этом определили, что бездымный табак 
увеличивает риск развития сердечной недостаточности.

Для сравнения: курение сигарет через систему на-
гревания уменьшает токсичность вдыхаемых частиц 
на 90%, при курении электронных сигарет –  на 95%, 
при использовании ингаляторных систем –  на 99%.

В ряде исследований было показано уменьшение 
системного воспаления и проявлений оксидативного 
стресса после перехода на альтернативные системы 
доставки никотина.

В ГУ «ННЦ «Институт кардиологии им. Н. Д. Стра-
жеско» НАМН Украины» было проведено 6-месячное 
исследование (n=61: 49 мужчин, 12 женщин) воздей-
ствия электронных сигарет на организм и сравнения 
их действия с обычными сигаретами. На основании 
исследования функций эндотелия был установлен по-
зитивный эффект перехода на электронные сигареты.

Таким образом, альтернативные методы доставки 
никотина следует рассматривать как единственно вер-
ный путь к минимизации рисков развития неблагопри-
ятных эффектов от употребления никотина.

Об исследовании воздействия 
чистого и табачного никотина 
на организм человека в своем до-
кладе «Что говорит наука о нико-
тине» рассказал эксперт по обще-
ственному здоровью и лечению 
от табачной  зависимости Jacques 
Le Houezeс (Франция).

– Хотя никотин –  это не ос-
новной компонент, который люди 

получают во время курения, к сожалению, именно он 
вызывает зависимость. Терапия замещения, направлен-
ная на борьбу с никотиновой зависимостью, неэффек-
тивна при коротких курсах и должна рассматриваться 
исключительно как долгосрочная стратегия. К при-
меру, на сегодняшний день перспективным средством 
борьбы с никотиновой зависимостью является измене-
ние метода доставки никотина, исключающего горе-
ние (потребление газов горения табака). Нет разницы 
между вредом вдыхания продуктов горения табака или 
какой-либо другой травы. В обоих случаях продукты 
сгорания будут иметь одинаково негативный эффект 
на организм человека.

Уже около 30 лет табачные компании умышленно 
акцентируют внимание на вреде никотина, а не про-
дуктов горения табака. Такая позиция быстро распро-
ст ранилась среди самих курильщиков, которые твердо 
уверены в пагубном влиянии никотина, но не осведом-
лены о вреде продуктов горения. Существует заблужде-
ние о меньшем вреде т. н. легких или мягких сигарет. 
На самом деле сигарета, как бы она не называлась, все 
равно остается сигаретой.

Никотиновые пластыри, призванные помогать бро-
сать курить, действительно уменьшают количество 
выкуриваемых сигарет в сутки. В ряде экспериментов 
доказан вред вдыхаемых газов во время курения для 
сердечно-сосудистой системы (ССС). Так, АД повы-
шается в случае поступления оксида углерода в кровь 
и в значительно меньшей мере меняется под влиянием 
никотина.

Никотин содержится во многих продуктах: поми-
дорах, картошке, перце, баклажанах и т. д. В табаке 
есть множество алкалоидов, но никотин является ос-
новным. При этом никотин –  это психостимулятор 
с аналогичным кофеину клиническим эффектом. 
Он помогает взбодриться и сконцентрироваться. Что 
касается увеличения ЧСС под влиянием никотина, 
то этот эффект можно проследить лишь после первой 
выкуренной в день сигареты, и он практически не за-
метен после курения следующих сигарет. Существуют 
также позитивные свойства никотина. К примеру, 
он помогает концентрироваться больным шизофре-
нией, синдромом Туретта, а также используется в ряде 
экспериментальных методов лечения болезни Пар-
кинсона (подавляет процесс разрушения нейронов). 
Как ни странно, никотин помогает поддерживать вес 
в норме, что было продемонстрировано в эксперименте 
на крысах. Результатом этого исследования были соиз-
меримые с контрольной группой атеросклеротические 
изменения сосудов. Интересен тот факт, что куриль-
щики подсознательно пытаются найти лекарство от де-
прессии, которая часто сопровождает дебют курения, 
так как вещества, содержащиеся в табаке, действуют 
аналогично антидепрессантам.

Также следует отметить распространенное заблужде-
ние о летальной дозе никотина, которая на самом деле 
составляет от 500 до 1000 мг, но никак не 60 мг.

Таким образом, никотин не является канцероген-
ным веществом или фактором риска кардиоваскуляр-
ной заболеваемости, и риски использования чистого 
никотина следует пересмотреть. Усилия государства 
и системы здравоохранения должны быть направлены 
прежде всего на переход от курения к употреблению 
чистого никотина с помощью альтернативных методов 
его доставки, а не на полный отказ от никотина.

Выступление заведующей лабораторией социальных 
 детерминант здоровья детей ГУ «Институт общественного 
здоровья им. А. Н. Марзеева НАМН Украи ны» (г. Киев), 
доктора медицинских наук Светланы  Викторовны Гозак 
было посвящено двигательной активности подростков 
в профилактике неинфекционных заболеваний.

– Для уменьшения частоты ос-
новных неинфекционных заболе-
ваний требуется системный под-
ход, который следует использо-
вать еще с детского и юношеского 
возраста. Безусловно, в формиро-
вании здорового способа жизни 
уровень физической активности 
имеет важное значение.

Но согласно последним иссле-
дованиям наблюдается тенденция к уменьшению физи-
ческой активности среди молодежи. Эта проблема на-
прямую связана с уменьшением популярности спорта, 
сложностью школьной программы, удельным весом 
статической деятельности, плачевным состоянием 
большинства игровых площадок и т. д. Двигательная 
активность является одним из основных факторов со-
хранения здоровья, но только 30% подростков имеют 
достаточный ее уровень. Для решения проблемы ги-
подинамии и низкой физической активности среди 
подростков ВОЗ рекомендует развивать инфраструк-
туру, организовывать активные перерывы, безопасный 
доступ к школе на велосипедах, развивать позитивное 
отношение к спорту и т. д. Длительность двигательной 
активности (от 3,0 МЕТ) должна составлять не менее 
60 мин/день 3 р/нед.

Исследования двигательной активности современ-
ных подростков свидетельствуют о ее снижении на 13% 
от необходимой. Немалую роль в преобладании си-
дячего образа жизни играет увлечение мобильными 
гаджетами. Также следует отметить, что более 70% го-
родских подростков осуществляют физическую актив-
ность средней и высокой интенсивности (Moderate to 
Vigorous Physical Activity, MVPA) менее 60 мин/сут, при 
этом только 17% заявляют о ее недостатке. Украинские 
подростки в среднем проводят около 11 ч в сидячем 
или лежачем положении, кроме сна, и это высокий 
показатель в сравнении с подростками Японии, Китая 
и большинства европейских государств. У подростков, 
которые добровольно занимаются физической актив-
ностью, длительность MVPA составляет 68 мин/сут, 
а у тех, кто занимается не по своему желанию, – 30 мин. 
Причинами отказа от посещения танцевальных или 
спортивных секций подростки называют отсутствие 
свободного времени (41%), доступных и интересных 
секций в районе проживания (17%), состояние здоровья 
(9%) или отсутствие интереса к спорту (33%). Исследо-
вание соотношения двигательной активности и разви-
тия заболеваний показало, что вероятность появления 
неинфекционных заболеваний на 20% больше у под-
ростков с низким уровнем физической активнос ти, чем 
у тех, кто имеет средний или высокий уровень данного 
показателя. Также было выявлено, что низкий уровень 
физической активности в 4 раза увеличивает шансы 
появления коморбидных патологий.

Ни для кого не секрет, что избыточный вес также 
является фактором риска развития неинфекцион-
ных заболеваний. Среди подростков с избыточным 
весом сидячий образ жизни более распространен,  
поэтому энергозатраты на двигательную активность 
у них меньше на 17%, чем у детей с нормальной мас-
сой тела.

Постоянное возрастание уровня сложности школь-
ной программы привело к тому, что показатели выра-
женной усталости, недосыпания, а также количество 
учеников, которые выполняют домашнее задание более 
2,5 ч, значительно увеличились, что также имеет нега-
тивное влияние на здоровье подростков.

Для решения проблемы гиподинамии в школах МЗ 
предусматривает увеличение двигательной активности 
за счет утренней гимнастики до уроков, физкультурных 
минуток во время уроков, двигательной активности 
во время перерывов, занятий физкультурой в группах 
продленного дня.

Рассмотренные в докладах проблемы профилактики 
неинфекционных заболеваний еще не раз будут обсуж-
даться среди медицинского сообщества, а рекомендован-
ные решения найдут свое место в практике.

Подготовил Сергей Панчев ЗУ
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Незважаючи на широкий вибір анти-
гіпертензивних препаратів (АГП), лише 
60% пацієнтів отримують адекватну те-
рапію, а відсоток досягнення цільових 
рівнів артеріального тиску (АТ) у різних 
країнах складає 2050% (Jelakovi B. et al., 
2007; Gupta A. et al., 2010). За підрахун-
ками Американської асоціації серця 
до 2030 року річні витрати на лікування 
гіпертензивних серцево-судинних 
ускладнень (ССУ) зросте до 200 млрд 
доларів США (Epstein B. et al., 2013).

Покращення контролю АТ суттєво 
знижує захворюваність і смертність від 
кардіо- і цереброваскулярних захворю-
вань (Ettehad D. et al., 2016). Нещодавно 
проведені метааналізи рандомізованих 
контрольованих досліджень, які зага-
лом включали кількасот тисяч пацієн-
тів, продемонстрували, що зниження 
АТ на 10/5 мм рт. ст. зменшує ризик ССУ 
та коронарних подій на 20%, інсульту – 
на 35%, серцевої недостатності – на 40%, 
загальної смертності – на 10-15%. Ризик 
знижується незалежно від віку, статі 
та етнічності, початкового рівня АТ, 
ступеню ризику, наявності цукрового 
діабету чи ХХН, (Thomopoulos C. et al., 
2014; Brunstrom M., Carlberg B., 2018).

Для досягнення цільових рівнів АТ 
приблизно половина хворих на есенці-
альну АГ потребує комбінованої терапії, 
причому щонайменше 25% пацієнтів – 
поєднання трьох АГП (Van Zwieten P. 
et al., 2011; Epstein B. et al., 2013). Здебіль-
шого необхідність комбінованої терапії 
підтверджують клінічні випробування 
AASK, INVEST, ALLHAT, HOT (Appel L. 
et al., 2010; Mancia G., 2007; Chrysant S., 
2003; Hansson L, Zanchetti A., 1997; 
Klahr S. et al., 1994).

З огляду на це у рекомендаціях Єв-
ропейського товариства гіпертензії 
(ESH) та Європейського товариства 
кардіологів (ESC) 2018 року почат-
кова комбінована терапія, що скла-
дається з 2 АГП в одній таблетці, по-
казана всім пацієнтам, за винятком 
ослаблених осіб віком від 80 років 
та осіб з АГ 1 ступеня і низьким ри-
зиком, за умови, що систолічний АТ 
<150 мм рт. ст. (Williams B. et al., 2018). 
Зауважимо, що сучасна оцінка ризику 
також дещо змінена (табл.).

До попередніх факторів ризику до-
дано куріння в анамнезі, гіперурике-
мію, обтяжену спадковість по АГ, раннє 
настання менопаузи, малорухомий спо-
сіб життя, психосоціальні та соціоеко-
номічні фактори та частоту серцевих 
скорочень у спокої понад 80 уд./хв. На-
явність трьох і більше факторів ризику 
без гіпертензивного пошкодження ор-
ганів та ускладнень дозволяє встано-
вити середній ризик при рівні АТ 140-
150/90-99 мм рт. ст. та високий ризик 
при вищих показниках АТ (Williams B. 

et al., 2018). Показники позаофісного 
АТ слід використовувати для під-
твердження діагнозу АГ, визначення 
її типу, виявлення епізодів гіпотензії 
і прогнозування кардіоваскулярного 
ризику. Саме добове моніторування 
АТ є методом, який дозволяє оцінити 
важливі прогностичні показники, як-от 
варіабельність АТ в денний час доби, 
ступінь зниження АТ в нічні години, 
наявність ранішніх піків АТ. При об-
стеженні пацієнтів потрібно врахову-
вати, що деякі фактори серцево-су-
динного ризику є безсимптомними. 
До таких факторів відносяться: пуль-
совий тиск ≥60 мм рт. ст., мікроальбу-
мінурія (30-300 мг/24 год); швидкість 
розповсюд женн я п ульсової х ви лі 
>10 м/с; г і перт рофі я л і вого ш л у-
ночка (ГЛШ); хронічне зах ворю-
вання нирок (ХЗН) середньої тяж-
кості зі ШКФ >30-59 мл/хв/1,73 м2 або 
тяжке ХЗН зі ШКФ <30 мл/хв/1,73 м2, 
кісточково-плечовий індекс <0,9, пізня 
стадія ретинопатії.

Лікування пацієнтів з м’якою АГ 
є найважливішою передумовою мак-
симального зниження ССУ. По-перше, 
це найбільша група серед гіпертоні-
ків. Однак вже на цій   стадії почина-
ється  пошкодження  органів-мішеней 

ремоделювання серця, зниження удар-
ного об’єму та збільшення частоти 
серцевих скорочень. Тому втручання 
на цьому етапі максимально захищає 
органи-мішені. По-друге, більшість 
пацієнтів з м’якою АГ почувається 
добре і часто не має жодних скарг, тому 
 зазвичай їх важко переконати у не-
обхідності лікування (Julius S., 2010; 
 Francula-Zaninovic S., 2018). Рекомендації 
поточного року радять призначення АГП 
цій категорії навіть за відсутності ознак 
пошкодження органів-мішеней та при 
низькому/середньому ризику, якщо АТ 
не нормалізується внаслідок модифі-
кації способу життя (рівень доказів І). 
Теперішня стратегія комбінованої тера-
пії неускладненої АГ продемонстрована 
на рисунку 1 (Williams B. et al., 2018).

При резистентній АГ до подвійної 
комбінації потрібно додавати низькі 
дози спіронолактону. Пацієнтам, котрі 
його не переносять, призначають один 
з таких АГП: еплеренон, амілорид, 
більші дози тіазидного чи тіазидопо-
дібного діуретика, петлевий діуретик, 
а також бісопролол чи доксазозин (рі-
вень доказів І). До того ж визначено 
більш жорсткі рівні цільового АТ. 
Для початкової терапії є досягнення 
АТ <140/90 мм рт. ст. у всіх пацієнтів. 

При високому рівні толерантності пе-
реходять до наступного етапу, метою 
якого є АТ ≤130/80 мм рт. ст., насам-
перед в осіб віком <65 років (рівень 
доказів І). У сучасних рекомендаціях 
сформульовано також чіткі алгоритми 
черговості призначення АГП, схва-
люється застосування комбінацій для 
покращення швидкості, ефективності 
та передбачуваності контролю АТ.

Якщо АГ поєднується з ураженням 
коронарних судин, комбінаціями ви-
бору на першому етапі є «ІАПФ чи БРА 
ІІ + β-АБ чи БКК» або «БКК + діуре-
тик чи β-АБ» або «β-АБ + діуретик»; 
на другому етапі використовують по-
трійну комбінацію вказаних препара-
тів; крок 3 не відрізняється від тактики 
при неускладненій АГ.

При супутній ХХН початкова комбі-
нована терапія може включати «ІАПФ/
БРА ІІ + БКК» або «ІАПФ/БРА ІІ + ді-
уретик»; якщо швидкість клубочкової 
фільтрації <30 мл/хв/1,72 м2, використо-
вують петлевий діуретик; на другому 
етапі показана комбінація «ІАПФ/БРА 
ІІ + БКК + діуретик»; при резистент-
ній АГ тактика як на рисунку 1, але при 
додаванні спіронолактону є ризик гі-
перкаліємії.

При супутній серцевій недостатності 
зі зниженою фракцією викиду лівого 
шлуночка потрійна комбінація «ІАПФ/
БРА ІІ + діуретик (або петлевий діуре-
тик) + β-АБ» призначається вже на етапі 
початкової терапії; крок 2 передбачає 
додавання спіронолактону.

Початкова комбінована терапія 
при супутній фібриляції передсердь: 
«ІАПФ/БРА ІІ + β-АБ / недигідропі-
ридиновий БКК» або «β-АБ + БКК»; 
на другому етапі – «ІАПФ/БРА ІІ + 
β-АБ + БКК/діуретик» (Williams B. 
et al., 2018).

Переваги комбінованої терапії 
та вибір препаратів

Існує два способи комбінованої 
терапії: 1) поєднане використання 
окремих АГП різних класів, що доз-
воляє титрувати дози кожного з них, 
особливо на початк у л і к у ванн я; 
2) призначення фіксованих комбіна-
ції АГП, що особливо важливо у па-
цієнтів похилого віку та в осіб, зму-
шених приймати багато ліків через 
супутні хвороби. Спрощений режим 
прийому та нижча вартість фіксованої 
комбінації порівняно з вартістю ок-
ремих компонентів суттєво підвищує 
прихильність до лікування (Epstein B. 
et al., 2013). На жаль, навіть у розви-
нутих країнах світу лише 50% паці-
єнтів прихильні до тривалої терапії. 
На це впливає багато чинників: вік, 
стать, проблеми з пам’яттю, рівень 
освіти пацієнта, недовіра чи недо-
статня співпраця з лікарем, а також 
кратність вживання та кількість при-
значених ліків. Підвищити комплаєнс 

Сучасні підходи до лікування артеріальної гіпертензії:  
роль комбінованої терапії

Артеріальна гіпертензія (АГ) – це найважливіший модифікований чинник ризику кардіо- 
і цереброваскулярних захворювань, хронічної хвороби нирок (ХХН) та спричиненої ними 
смертності (Ezzati M. et al., 2002). З кожним роком поширеність АГ у світі зростає,  
сягаючи 40% у Європі, що перевищує відповідні показники в США і Канаді (Jelakovic B. et al., 2007).

Продовження на стор. 26.

Таблиця. Групи серцево-судинного ризику в пацієнтів з АГ
Ризик Пацієнти з будь-якою з наступних ознак:

Дуже високий 

Документовані серцево-судинні захворювання, як клінічно, так і методами візуалізації  
• Клінічні: гострий інфаркт міокарда, гострий коронарний синдром, коронарна чи інша 
артеріальна реваскуляризація, інсульт, транзиторна ішемічна атака, аневризма аорти 
та захворювання периферійних артерій 
• Серцево-судинні захворювання документовані методами візуалізації: бляшка, 
що створює >50% стенозу при ангіографії або ультрасонографії; сюди не належить 
збільшення товщини комплексу інтима-медіа 
• Цукровий діабет з пошкодженням органів-мішеней (наприклад протеїнурія)  
або з великим фактором ризику (АГ 3 ступеня, гіперхолестеринемія) 
• Тяжка ХХН (розрахована швидкість клубочкової фільтрації, рШКФ <30 мл/хв/1,73 м2) 
• Розрахований 10-річний ризик за шкалою SCORE ≥10%

Високий 

• Суттєве підвищення одного з факторів ризику: АТ >180/100 мм рт. ст. або холестерин 
>8 ммоль/л, зокрема при сімейній гіперхолестеринемії 
• Більшість інших людей з цукровим діабетом (за винятком деяких молодих людей  
з діабетом 1 типу без основних факторів ризику, що можуть мати помірний ризик) 
• Гіпертензивна гіпертрофія лівого шлуночка (ГЛШ) (ЕКГ-критерії: індекс 
Соколова-Лайона >35 мм чи RaVL ≥11 мм; критерії Корнелл >2440 мм/мс 
або >28 мм у чоловіків; 
>20 мм у жінок; Ехо-КГ критерії: індекс маси міокарда лівого шлуночка >50 г/м2,
7 у чоловіків; >47 г/м2, 7 у жінок; індексація до площі поверхні тіла проводиться лише 
у пацієнтів з нормальною масою тіла: >115 г/м2 у чоловіків; >95 г/м2 у жінок) 
• Помірна ХХН (рШКФ 30-59 мл/хв/1,73 м2) 
• Розрахований 10-річний ризик за шкалою SCORE 5-10%

Середній

• Артеріальна гіпертензія 2 ступеня 
• Середній вік (більшість людей середнього віку належать до цієї категорії, 
якщо немає критеріїв вищого ризику) 
• Розрахований 10-річний ризик за шкалою SCORE 1-5%

Низький  • Розрахований 10-річний ризик за шкалою SCORE <1%

Крок 1
Початкова терапія

Подвійна комбінація
ІАПФ/БРА ІІ + БКК  

чи діуретик

Монотерапія можлива у пацієнтів 
з АГ 1 ступеня 

(систолічний АТ <150/90 мм рт. ст.) 
та низьким ризиком або в осіб віком 

від 80 років та у кволих пацієнтів

Примітки: алгоритм підходить для більшості пацієнтів з гіпертензивним пошкодженням органів-мішеней, цереброваскулярними 
хворобами, ураженням периферійних артерій, цукровим діабетом; ІАПФ – інгібітор ангіотензинперетворювального ферменту; 
БРА ІІ – блокатор рецепторів ангіотензину ІІ; БКК – блокатор кальцієвих каналів; β-АБ – блокатор бета-адренорецепторів.

Рис. 1. Стратегія лікування при неускладненій гіпертензії

Крок 3
Потрійна комбінація + 

спіронолактон 
чи інший препарат

Крок 2
Потрійна комбінація

ІАПФ/БРА ІІ + БКК + 
діуретик

Резистентна гіпертензія  
Додати спіронолактон (25-50 мг)  
чи інший діуретик α-АБ чи β-АБ

Розглянути потребу в скеруванні 
до спеціалізованого закладу 
для подальшого обстеження

1 таблетка  

1 таблетка  

2 таблетки
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можна завдяки кращій інформовано-
сті пацієнта, але найбільше (+24%) – 
за допомогою зменшення кількості 
та кратності прийому АГП (Clyne W. 
et al., 2012).

За останніми європейськими наста-
новами комбінована терапія перед-
бачає поєднання АГП з різним, але 
синергічним механізмом дії, що забез-
печує адитивний гіпотензивний ефект 
у порівнянні з індивідуальним ефек-
том кожного з компонентів. Це дозво-
ляє швидше досягнути цільового АТ, 
не застосовуючи максимальних доз 
АГП, захистити органи-мішені, зни-
зити ризик ССУ і смертність. Засто-
сування менших доз АГП покращує 
переносимість, зменшуючи ймовір-
ність токсичних чи побічних ефектів. 
Згідно з рисунком 1, першим кроком 
у лікуванні таких пацієнтів є призна-
чення подвійної комбінаціі ІАПФ/
БРА II у комбінації з БКК/діуретиком.

Чому саме ІАПФ є однією з ос-
новних складових терапії АГ і який 
з цих препаратів обрати для застосу-
вання в складі комбінованої терапії? 
На сьогодні доведена вазо-, нефро-, 
кардіопротекторна та антиатероскле-
ротична дія ІАПФ, їхня здатність 
зменшувати ризик ускладнень і смерт-
ність (ADVANCE, ASCOT, EUROPA, 
PR E A MI, PEPCHF, PROGR ESS, 
HOPE). Як свідчать результати до-
слідження EUROPA, через рік після 
прийому периндоприлу спостеріга-
лися нормалізація відношення бра-
дикінін/ангіотензин II, зменшення 
запалення та апоптозу ендотеліаль-
них клітин. Периндоприл має високу 
ліпофільність та спорідненість з тка-
нинним АПФ, що обумовлює сильний 
і тривалий (24 год) антигіпертензив-
ний ефект та виражені органопротек-
торні властивості. Відношення пікової 
та мінімальної плазмової концентрації 
препарату складає 75-100%, що гаран-
тує цілодобовий контроль АТ. Отже, 
периндоприл має виражений і трива-
лий антигіпертензивний ефект, ан-
титромботичну і протизапальну дію, 
покращує функцію ендотелію та спо-
вільнює прогресування атеросклерозу 
(Ferrari R, Fox K., 2008).

Як при неускладненій АГ, так і зде-
більшого при супутніх станах пріо-
ритетною є комбінація інгібіторів ре-
нін-ангіотензин-альдостеронової сис-
теми з БКК та діуретиками. Такий вибір 
аргументується не лише патогенетично 
обґрунтованою антигіпертензивною 
дією, а й плейотропністю та доведеною 
здатністю знижувати смертність і ризик 
ускладнень.

Який же препарат з діуретичною 
дією доцільно включити у подвійну 
терапію АГ? Найчастіше призначають 
тіазиди, які мають судинорозширю-
вальну дію та поліпшують  фільтрацію 

і секрецію електролітів у нирках. Особ-
ливої уваги вартий тіазидоподібний 
діуретик індапамід. Окрім вказаних 
ефектів, він пригнічує потік кальцію 
у клітинах судинної стінки, що змен-
шує периферійний судинний опір 
та викликає вазодилатацію, а отже, 
і бі льш ефек тивне зни женн я АТ 
(Bagatin J. et al., 2007). Іншою суттєвою 
перевагою індапаміду є метаболічна 
нейтральність, тобто відсутність нега-
тивного впливу при порушеннях вуг-
леводного і ліпідного обміну, які також 
є модифікованими чинниками ризику 
і часто поєднуються з АГ.  Індапамід 
забезпечує цілодобовий контроль АТ, 
має сприятливий профіль безпеки, 
доведену (NATIVE, HYVET) кардіо-
протекторну дію та здатність знижу-
вати загальну смертність (Akram J. 
et al., 2007; Beckett N. et al., 2008). 
 Початкова терапія комбінацією «ін-
дапамі д + перин допри л» зни ж ує 
ризик кардіо- і цереброваскулярних 
ускладнень порівняно з монотерапією 
(Corrao G., 2011). Результати дослі-
дження PROGRESS свідчать, що ця 
комбінація знижує систолічний АТ 
та зменшує ризик повторного інсульту 
на 28% (р<0,001) у пацієнтів з перене-
сеним інсультом чи транзиторною іше-
мічною атакою (Williams B. et al, 2008).

В к лінічних дослідженнях було 
також доведено, що периндоприл 
та індапамід сприяють редукції ГЛШ 
(Asmar R. et al., 2007). Такі резуль-
тати мають важливе значення, адже 
ГЛШ розглядається не лише в яко-
сті компенсаторної реакції, спрямо-
ваної на зменшення навантаження 
на одиницю маси міокарда при АГ, 
а й як одним з найважливіших неза-
лежних факторів кардіоваскулярного 
ризику. Негативний вплив ГЛШ об-
умовлений зменшенням коронарного 
резерву, порушенням функції ендоте-
лію та діастолічної функції ЛШ, роз-
витком шлуночкових аритмій і тром-
боемболічних ускладнень. Наявність 
ГЛШ асоціюється зі збільшенням 
загальної і кардіоваскулярної смерт-
ності, частоти інфаркту міокарда 
та необхідності проведення операцій 
реваскуляризації. Саме тому редук-
ція ГЛШ як незалежного предиктора 
кардіоваскулярних подій на фоні при-
значення комбінації периндоприлу 
та індапаміду є цінною складовою ме-
дикаментозної терапії.

Стосовно вибору представника групи 
БКК для комбінації з ІАПФ важливими 
є результати дослідження ASCOT. У цій 
науковій роботі було доведено, що ком-
бінація периндоприлу та амлодипіну 
у хворих на АГ з високим ризиком 
сприяла зниженню ймовірності ССУ 
на 16% (р<0,001) порівняно з комбіна-
цією «атенолол + бендрофлуметіазид» 
(Dahlоf B. et al., 2005). Механізм дії БКК 

полягає у зменшенні потоку кальцію 
всередину клітини, що викликає вазо-
дилатацію периферійних та коронар-
них артерій і артеріол. З усіх БКК най-
частіше застосовують амлодипін через 
тривалий антигіпертензивний ефект 
та мало виражені негативні інотропні 
та дромотропні ефекти, антиатероскле-
ротичні і антиоксидантні властивості 
(Ferrari R., 2008). 

У разі недостатньої ефективності 
подвійної терапії пацієнта слід пере-
ключити на потрійну комбінацію ан-
тигіпертензивних препаратів. Однією 
з найефективніших потрійних комбі-
націй вважається поєднання периндо-
прилу з амлодипіном та індапамідом. 
Її складові мають різні, але компле-
ментарні механізми дії, що забезпе-
чує контроль АТ упродовж 24 годин. 
У клінічному дослідженні за участю 
пацієнтів високого та дуже високого 
ризику, які не досягли контролю АТ 
на фоні попередньої терапії, призна-
чення потрійної фіксованої комбіна-
ції амлодипіну, периндоприлу й ін-
дапаміду дозволило досягти цільових 
рівнів АТ (рис. 2). Крім того, таке по-
єднання чудово переноситься паці-
єнтами: амлодипін зменшує прояви 
кашлю, спричиненого ІАПФ, а перин-
доприл зменшує набряк, який може 
викликати БКК; індапамід – метабо-
лічно нейтральний діуретик, що має 
додаткові органопротекторні ефекти 
(церебро-, нефро- та кардіопротекція).

Висока ефективність та безпечність 
цієї фіксованої потрійної комбінації 
була також доведена результатами про-
спективного дослідження PETRA, яке 
включало 11 209 пацієнтів з АГ, котрі 
почали застосовувати комбінований 
препарат раз на добу через неефектив-
ність попередньої подвійної терапії. 
Дози компонентів для даної комбі-
нації підбирали за показниками АТ 
на підставі офісного вимірювання, 
домашнього самоконтролю і добового 
моніторування. Через 3 місяці засвід-
чено досягнення цільових рівнів АТ 
у 73% пацієнтів, покращення показ-
ників глюкози і ліпідів крові та низьку 

 частоту (0,5%) небажаних ефектів. 
Крім того, у пациентів, що отримували 
фіксовану комбінацію, було виявлено 
покращення метаболічних показників: 
зниження рівня загального холесте-
рину (8,6%), холестерину ліпопротеїнів 
низької щільності (11,4%), тригліци-
ридів (12,1%) та глюкози натще (6,6%) 
(Аbrahаm G., Dеzsi C., 2017).

У дослідженні PAINT за участю 
більше 6 тис. пацієнтів було також 
показано, що терапія потрійною ком-
бінацією препаратів периндоприл/
і н дапамі д/ам лодипі н забезпеч ує 
контроль АТ протягом 24 год. Важ-
ливо також, що всі три компоненти 
фіксованої комбінації – периндо-
прил, індапамід і амлодипін – мають 
сприятливий метаболічний профіль, 
і їх одночасне застосування не приз-
водило до погіршення метаболічних 
параметрів, більш того – спостері-
галося їхнє достовірне поліпшення. 
Так, наприклад, через 4 місяці терапії 
в дослідженні PAINT не було відзна-
чено погіршення показників ліпід-
ного та вуглеводного обміну (Pall D. 
et al., 2014). Аналогічні результати при 
застосуванні фіксованої комбінації 
периндоприл/індапамід/амлодипін 
було отримано у дослідженні PIANIST 
(Toth K., 2014).

В Україні зареєстрована вказана по-
трійна комбінація АГП, що відпові-
дає рекомендаціям з ведення хворих 
на АГ ESC/ESH 2018 року. Це препа-
рат  Ко-Амлесса (виробник КРКА, д. д., 
Ново Место, Словенія), що показаний 
усім пацієнтам з високим ступенем АГ, 
а також тим, хто не досяг цільових рів-
нів АТ підчас кроку 1. 

Ко-Амлесса має широкий спектр 
дозувань, що вк лючає такі 4 ком-
бі наці ї перин допри л/і н дапамі д/
амлодипін, мг: 4/1,25/5; 4/1,25/10; 
8/2,5/5 та 8/2,5/10. Це дозволяє ліка-
рям легко підібрати необхідну дозу 
та коригувати її під час терапії, гнучко 
змінювати дозування залежно від 
клінічної ситуації. Зручна блістерна 
упаковка дає можливість пацієнтам 
легко здійснювати візуальний кон-
троль дотримання режиму прийому 
препарату, що мінімізує кількість про-
пусків та покращує комплаєнс. Важ-
ливо, що доступна ціна Ко-Амлесси 
надає можливість здійснювати тривалу 
антигіпертензивну терапію препара-
том європейської якості і у такий спо-
сіб максимізувати позитивний вплив 
на прогноз.

Отже, комбінована терапія є ос-
н о в о ю с у ч а с н о г о  л і к у в а н н я  А Г, 
а застосування фіксованих комбі-
нац ій су т тєво п і д вищ ує при х и ль-
ність до лікування через спрощений 
реж им прийом у, кращ у переноси-
мість та доступну вартість. Пренеса,  
Ко-Пренеса, А млесса, Ко-А млесса 
випускаються в широкому виборі до-
зування активних компонентів, що 
дозволяє швидко досягнути цільових 
рівнів АТ. При цьому терапія добре 
переноситься, що значно покращує 
прихильність пацієнтів до лікування.

Підготувала Ольга Королюк

Сучасні підходи до лікування артеріальної
гіпертензії: роль комбінованої терапії

Продовження. Початок на стор. 25.

ЗУ* Комбинація периндоприл/індапамід/амлодипін в Україні зареєстрована під торговою назвою Ко-Амлесса (компанія  КРКА). – Прим. ред.

Рис. 2. Зниження АТ при переході на фіксовану 
комбінацію периндоприл/індапамід/амлодипін* 

(попередня терапія – подвійна фіксована  
або потрійна вільна комбінація АГП)  

(Чукаєва І.І. та співавт., 2017)

Примітка: САТ – систолічний АТ; ДАТ – діастолічний АТ.
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ПРО ГОЛОВНЕÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вместе с глобальными партнерами 

приняла участие в мероприятиях в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом, которые 
проходят под лозунгом «Знай свой статус». Этот день станет также поводом отметить его 
тридцатую годовщину –  беспрецедентную глобальную кампанию в сфере здравоохра‑
нения, впервые проведенную по инициативе ВОЗ в 1988 г. В рамках заявленной всеобъ‑
емлющей темы  Региональные бюро ВОЗ разработают дополнительные обращения и ма‑
териалы,  учитывающие специфику регионов. Дополнительная информация по адресу:  
http://www.who.int/ru/who‑campaigns/world‑aids‑day/world‑aids‑day‑2018

АНОНС СОБЫТИЙ
Первая международная конференция ФАО/ВОЗ/АС по безопасности 
пищевых продуктов, 12-13 февраля 2019 года, г. Адис-Абеба (Эфиопия)

Небезопасные продукты питания вызывают, согласно оценкам, около 600 миллионов 
случаев болезней пищевого происхождения ежегодно и несут угрозу здоровью человека 
и экономике, несоразмерным образом затрагивая уязвимых и маргинализованных лиц, 
особенно женщин и детей, население, страдающее от вооруженных конфликтов и мигран‑
тов. В работе данной совместной конференции примут участие министры здравоохране‑
ния, министры сельского хозяйства, ведущие ученые‑эксперты, партнерские учреждения, 
а также представители потребителей, производителей и дистрибьюторов пищевых про‑
дуктов для определения ключевых мер и стратегий решения текущих и будущих проблем, 
которые касаются безопасности пищевых продуктов в глобальном масштабе. Будет прове‑
дено обсуждение приоритетных задач, позволяющих согласовать основные направления 
различных секторов и стран и их подходы к обеспечению безопасности пищевых продук‑
тов. Планируется определение целей в области стратегии устойчивого развития в рамках 
Десятилетия действий ООН по проблемам питания. Первая международная конференция 
ФАО/ВОЗ/АС по безопасности пищевых продуктов проводится в преддверии Между‑
народного форума по безопасности пищевых продуктов и вопросам торговли, который 
будет организован ФАО, ВОЗ и Всемирной торговой организацией 23‑24 апреля 2019 г. 
в Женеве. Дополнительная информация по адресу:  http:// www.who.int/ru/news‑room/
events/detail/2019/02/12/default‑calendar/the‑first‑fao‑who‑au‑international‑conference‑on‑
food‑safety

НОВОСТИ ВОЗ
ВОЗ и партнеры объявили о новом плане действий по активизации борьбы 
с малярией под руководством эндемичных по малярии стран

Согласно новому Всемирному докладу о малярии нынешнего года, отмечавшееся на про‑
тяжении нескольких лет неуклонное снижение числа случаев заболевания малярией в мире 
сегодня практически остановилось. В целях выхода на прежние темпы сокращения числа 
случаев смерти от малярии и заражения малярией ВОЗ и ее партнеры 19 ноября объявили 
о начале реализации новой инициативы, которая позволит расширить силами проблемных 
стран масштабы профилактики и лечения и повысить объем финансирования, выделяемого 
для защиты здоровья уязвимых категорий населения от этой смертельной болезни.

Второй год подряд в ежегодном докладе ВОЗ отмечается стагнация числа больных ма‑
лярией: по оценкам, в 2017 г. количество случаев малярии составило 219 млн, а годом 
ранее –  217 млн. При этом в предыдущие годы число инфицированных малярией во всем 
мире неуклонно снижалось с 239 млн в 2010‑м до 214 млн в 2015 г.

В 2017 г. около 70% всех случаев заболевания малярией (151 млн и случаев смерти от этой 
патологии – 274 тыс.) были сосредоточены в 11 странах: в 10 странах Африки и в Индии. 
Несмотря на отмеченное в последние годы незначительное увеличение показателей распро‑
странения и использования обработанных инсектицидами надкроватных сеток, в странах 
 Африки к югу от Сахары по‑прежнему остаются серьезные проблемы с обеспечением насе‑
ления основными средствами профилактики малярии. Кроме того, снижаются показатели 
обработки жилых помещений инсектицидами остаточного действия, а уровень доступности 
профилактических мер для беременных женщин и детей остается слишком низким.

В соответствии со стратегической концепцией деятельности ВОЗ, основанной на расши‑
рении масштабов мероприятий для защиты здоровья людей, был подготовлен новый план 
действий под названием «Тяжелое бремя требует высокой результативности», ориентиро‑
ванный на страны с наибольшей заболеваемостью и смертностью от малярии. План был 
подготовлен в ответ на сделанный главой ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом на Все‑
мирной ассамблее здравоохранения в мае этого года призыв выработать новый агрессивный 
подход, чтобы дать импульс борьбе против малярии. В основе плана лежит четыре принципа:

• привлечение внимания политиков на национальном и глобальном уровнях к вопросу 
о необходимости снижения смертности от малярии;

• достижение конкретных результатов посредством стратегического использования ин‑
формации;

• разработка оптимальных глобальных руководств, мер политики и стратегий, которые 
были бы пригодны для стран, эндемичных по малярии;

• осуществление координированных ответных действий в данных странах.
В докладе также отмечен ряд положительных моментов. Число стран, вплотную 

 подошедших к элиминации малярии, продолжает расти (в 2010 г. их было 37, а в 2017‑м –  
уже 46). Кроме того, в Китае и Сальвадоре –  странах, долгое время эндемичных по маля‑
рии, –  в 2017 г. не было зарегистрировано ни одного случая местной передачи малярии. 
Это доказывает, что принятие интенсивных мер по борьбе против малярии силами самих 
стран может принести успех в сокращении риска заболевания.

В этом году ВОЗ выдала Парагваю сертификат об элиминации малярии, который стал 
первой за последние 45 лет страной Американского региона, получившей статус свободной 
от малярии. Еще три страны –  Алжир, Аргентина и Узбекистан –  обратились в ВОЗ с просьбой 
об официальной сертификации элиминации малярии.

Параллельно с замедлением процесса снижения числа случаев заболевания и смерти от ма‑
лярии отмечается и некоторое замедление финансирования глобальных мер реагирования. 
В 2017 г. совокупный объем финансирования, выделенного на программы по борьбе с малярией 
и ее ликвидации, составил 3,1 млрд долларов США, включая 900 млн (28%), выделенных прави‑
тельствами стран, эндемичных по малярии. Соединенные Штаты Америки остаются крупнейшим 
международным донором: в 2017 г. США выделили 1,2 млрд долларов США (39%).

Для достижения к 2030 г. целей, поставленных в Глобальной стратегии борьбы с малярией, 
инвестиции в программу к 2020 г. должны составлять не менее 6,6 млрд долларов США в год, 
что в два раза больше нынешнего уровня финансирования.

Официальный адрес ВОЗ: www.who.int

НОВОСТИ FDA

FDA одобрило антибактериальный препарат для лечения диареи 
путешественников

16 ноября Управление по контролю за качествов продуктов питания и лекарственных 
средств США (FDA) одобрило применение антибактериального препарата Аэмколо (ри‑
фамицин) для лечения взрослых пациентов с диареей путешественников, которая вызвана 
неинвазивными штаммами Escherichia coli и не осложнена лихорадкой или наличием крови 
в стуле.

Диарея путешественников является наиболее распространенным заболеванием, от ко‑
торого ежегодно страдает примерно 10‑40% путешественников во всем мире. Для этой 
патологии характерен неоформленный стул более трех раз в сутки. Причиной диареи 
путешественников могут быть различные патогены, но чаще всего ими являются бактерии, 
попадающие в организм из пищи и воды. Наибольший риск имеют люди, путешествующие 
по Азии, Африке, Латинской Америке, Мексике и Ближнему Востоку.

Эффективность препарата Аэмколо была продемонстрирована в рандомизированном 
плацебо‑контролируемом клиническом исследовании с участием 264 взрослых людей 
с диареей путешественников в Гватемале и Мексике. Исследование показало, что препарат 
значительно уменьшает симптомы диареи по сравнению с плацебо.

Безопасность Aэмколо, принимаемого перорально в течение трех или четырех дней, 
оценивалась у 619 взрослых с диареей путешественников в двух контролируемых клини‑
ческих исследованиях. Наиболее распространенными побочными реакциями на препарат 
являлись головная боль и запор.

Было показано, что препарат Аэмколо не эффективен у пациентов с диареей, осложненной 
лихорадкой и/или кровавым стулом, а также диареей, обусловленной патогенами, которые 
отличаются от неинвазивных штаммов E. coli. Аэмколо не следует использовать у пациентов 
с гиперчувствительностью к рифамицину или любым другим антимикробным агентам 
из группы рифамицина (например, рифаксимин) или компонентам препарата Aэмколо.

FDA одобрило препарат Aэмколо производства компании Cosmo Technologies Ltd.

FDA одобрило первый препарат для лечения гемофагоцитарного 
лимфогистиоцитоза

20 ноября FDA одобрило новый препарат Гамифант (эмапалумаб) для лечения первич‑
ного гемофагоцитарного лимфогистиоцитоза (ГЛГ) у детей и взрослых пациентов в реци‑
дивирующей, быстро прогрессирующей и устойчивой к традиционному лечению форме. 
Эмапалумаб стал первым одобренным FDA препаратом, предназначенным специально 
для ГЛГ.

«Первичный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз встречается крайне редко, поражая 
преимущественно детей. FDA намерено поддерживать развитие инновационной терапии 
орфанных болезней», –  заявил руководитель Центра онкологии FDA Ричард Паздур.

ГЛГ представляет собой нарушение функций иммунных клеток, при котором те становятся 
гиперактивными и инициируют воспалительный процесс по всему организму. В результате 
страдает печень, нервная система, костный мозг. Лимфогистиоцитоз может быть приобре‑
тенным по различным причинам или же наследственным –  это так называемый первичный, 
или семейный, ГЛГ. У больных первичным ГЛГ симптомы возникают в первые месяцы или 
годы жизни. Признаки подавления кроветворной системы, увеличение печени и селезенки, 
высокая температура – наиболее характерные симптомы для этого заболевания.

Эффективность препарата Гамифант изучалась в клиническом исследовании с участием 
27 детей с подозрением или подтвержденным первичным ГЛГ. Средний возраст больных 
составлял 1 год.  63% участников ответили на лечение эпамалумабом, а 70% пациентов 
смогли перейти к трансплантации стволовых клеток.

Наиболее частые побочные эффекты включали инфекции, повышение артериального 
давления, инфузионные реакции, гипокалиемию и лихорадку. Ученые обращают внимание, 
что перед курсом препаратом Гамифант пациенты не должны получать живые вакцины. Также 
обязательно провести обследование на скрытый туберкулез. Во время терапии требуется 
ограничить контакты с другими людьми для предотвращения инфекций, быстро и агрессивно 
лечить любые инфекционные заболевания. Препарат Гамифант в США получил приоритет‑
ный статус орфанного препарата как средства против чрезвычайно редких заболеваний.

Маркетингом препарата занимается компания Novimmune SA.

Одобрен препарат первой линии терапии периферической Т-клеточной 
лимфомы

16 ноября FDA расширило показания к применению препарата Адцетрис  (брентуксимаб 
ведотин) в форме инъекций в комбинации с химиотерапией взрослых пациентов с некото‑
рыми типами периферической Т‑клеточной лимфомы (ПТКЛ). Это новое одобренное FDA 
лечение впервые диагностированной ПТКЛ.

ПТКЛ –  это редкое, быстро прогрессирующее заболевание, относящееся к группе 
 неходжкинских лимфом, при котором Т‑клетки быстро распространяются по организму. 
Адцетрис –  комбинированный препарат, состоящий из антител и лекарственного вещест ва, 
их действие направлено на поражение клеток лимфатической системы CD30, ответст‑
венных за развитие лимфом. Препарат уже одобрен для лечения взрослых пациентов 
с ранее не леченной классической лимфомой Ходжкина ІІІ и ІV стадий, рецидивирующей 
лимфомой Ходжкина, в случае высокого риска рецидивирования или прогрессирования 
заболевания после аутологичной трансплантации стволовых клеток, а также пациентов 
с системной анапластической гигантоклеточной лимфомой при неэффективности хи‑
миотерапии и первичной кожной анапластической гигантоклеточной лимфомой после 
неэффективности другой терапии.

Новое одобрение было основано на результатах клинического исследования с участием 
452 пациентов с ПТКЛ, которые получали либо курс лечения Адцетрис плюс химиотерапия, 
либо стандартную химиотерапию в качестве лечения первой линии. Время выживаемости 
без прогрессирования (количество времени, в течение которого пациент остается живым 
без развития рака) было значительно дольше (отношение рисков 0,71) в группе приема 
Адцетрис (медиана 48 месяцев по сравнению с 21 месяцем в группе стандартной химио‑
терапии). Общие выживаемость и показатели ответа были также значительно лучше 
в группе Aдцетрис.

Наиболее распространенными побочными реакциями на препарат Адцетрис в сочетании 
с химиотерапией являются периферическая невропатия, тошнота, рвота и диарея, лейко‑
пения, усталость, язвы во рту, запор, выпадение волос, лихорадка и анемия.

Препарат Адцетрис производит американская биотехнологическая компания Seattle 
Genetics.

Официальный адрес FDA: www.fda.gov

Подготовила Ольга Татаренко
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Артифлекс ХОНДРО. Скорочена інструкція для медичного використання.
Діюча речовина: хондроїтину сульфату натрію. Лікарська форма. Фармакотерапевтична група. Засоби, що впливають на опорно-руховий апарат. Хондроїтину сульфат. Код АТХ М01А Х25. Показання. 
Дегенеративно-дистрофічні захворювання суглобів та хребта (первинний артроз, міжхребцевий остеохондроз, остеоартроз), остеопороз, пародонтопатії, переломи (для прискорення утворення кiсткової мозолі), а також з 
метою лікування наслідків операцій на суглобах. Протипоказання. Підвищена індивідуальна чутливість до будь-якого з компонентів препарату, схильність до кровоточивості, тромбофлебіти, ниркова недостатність, тяжка 
печінкова недостатність. Спосіб застосування та дози. Препарат вводити дорослим внутрішньом’язово по 1 мл через день. У разі доброї переносимості дозу збільшувати до 2 мл, починаючи з четвертої ін’єкції. Курс лікування 
– 25-35 ін’єкцій. Повторні курси – через 6 місяців. Фармакологічні властивості. Застосування препарату сприяє відновленню суглобної сумки та хрящових поверхонь суглобів, запобігає стисненню сполучної тканини, виконує 
роль мастила суглобних поверхонь, нормалізує продукування суглобної рідини, поліпшує рухливість суглобів, сприяє зменшенню інтенсивності болю, поліпшує якість життя. Препарат сповільнює резорбцію кiсткової тканини 
та зменшує втрати кальцію, прискорює процеси відновлення кісткової тканини. Упаковка. По 2 мл в ампулах № 10 у коробці. По 2 мл у попередньо наповнених шприцах у комплекті з голками № 5 у блістерах у коробці. Категорія 
відпуску. За рецептом. Р. п. МОЗ України №UA/11438/01/01 від 31.03.2016. Виробник. ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна, 61013, місто Харків, вул. Шевченка, 22. www.zt.com.ua.
Повна інформація міститься в інструкції для медичного застосування. Інформація для медичних і фармацевтичних працівників для розміщення у спеціалізованих 
виданнях, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики. ARTI-112018-010
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Влияние хондроитина сульфата на выраженность 
синовиита у больных остеоартритом коленных суставов

Цель исследования – оценить влияние хондроитина сульфата на ультразвуковые 
признаки воспаления синовиальной оболочки (синовиита) у пациентов с остеоартри‑
том (ОА) коленных суставов (КС), а также изучить биохимические процессы, происхо‑
дящие в воспаленной синовиальной оболочке.

Методы. В этом рандомизированном одностороннем слепом контролированном 
исследовании приняли участие больные первичным ОА КС, которым рекомендовали 
принимать хондроитина сульфат или ацетаминофен* на протяжении 6 мес. Степень 
тяжести ОА КС оценивали перед назначением лекарственных средств, а также через 
6 нед, 3 и 6 мес терапии, применив метод ультразвукового исследования (используя 
дефиницию, предложенную экспертной группой OMERACT). Интенсивность болевого 
синдрома и функцию пораженных суставов определяли посредством визуальной ана‑
логовой шкалы (ВАШ) и индекса Лекена соответственно; активность воспалительных 
медиаторов в сыворотке крови и синовиальной жидкости – при помощи иммунофер‑
ментного исследования.

Результаты. Распространенность синовиита в группе больных, получавших хонд‑
роитина сульфат, уменьшилась на 50%, тогда как в группе пациентов, принимавших 
ацетаминофен, этот показатель возрос до 123%. После завершения курса лечения 
ацетаминофеном у 85,71% пациентов, не имевших в ходе первичного обследования 
ультразвуковых признаков воспаления синовиальной оболочки, диагностирован 
синовиит; в группе хондроитина сульфата этот показатель составил всего 25%. 
Оба вида терапии улучшали функцию КС, но статистически значимое уменьшение 
интенсивности болевого синдрома зафиксировано лишь в группе хондроитина суль‑
фата. Более того, только прием хондроитина сульфата сопровождался достоверным 
изменением сывороточной концентрации хемокина, экспрессируемого и секретиру‑
емого Т‑клетками при их активации.

Выводы. Включение хондроитина сульфата в схему лечения ОА КС оказывает бла‑
гоприятное влияние на состояние больных, предупреждая возникновение синовиита 
или уменьшая степень его выраженности, а также нивелируя клинические проявления 
ОА КС. Ацетаминофен уменьшает степень выраженности клинических симптомов, 
но не влияет на активность воспалительного процесса. Противовоспалительное дейст‑
вие хондроитина сульфата может быть связано с уменьшением содержания хемокина, 
экспрессируемого и секретируемого Т‑клетками при их активации.

Tіo L. et al. 2017. Doi: 10.1016/j.medcli.2016.12.045.

Эффективность хондроитина сульфата в купировании 
боли при ОА КС: результаты 12-месячного двойного 
слепого рандомизированного многоцентрового 
клинического исследования

Цель данного исследования заключается в выявлении возможных расхождений 
в эффективности двух различных доз хондроитина сульфата в лечении рентгеноло‑
гически подтвержденного ОА КС.

Методы. В этом рандомизированном двойном слепом сравнительном исследова‑
нии сопоставлялась эффективность различных доз хондроитина сульфата в купирова‑
нии болевого синдрома при ОА КС. В эксперимент включили больных со II‑III стадией 
ОА КС по рентгенологической классификации Келлгрена‑Лоуренса, предъявлявших 
жалобы на выраженную боль, оцененную по ВАШ ≥30 баллов (n=73). Пациентов 
рандомизировали для приема низких (260 мг/сут; контрольная группа) или высоких 
(1560 мг/сут; основная группа) доз хондроитина сульфата перорально на протяжении 
12 мес. Интенсивность болевого синдрома оценивали при помощи индекса Лекена 
и ВАШ. В зависимости от интенсивности болевого синдрома пациентов дополнительно 
распределили на две подгруппы (индекс Лекена ≥8 баллов или <8 баллов). У всех 
больных, кроме того, определяли содержание гиалуроновой кислоты и олигомерного 
матриксного белка хряща в сыворотке крови.

Результаты. На фоне терапии как высокими, так и низкими дозами хондроитина 
сульфата зафиксировано быстрое уменьшение интенсивности болевого синдрома 
на протяжении 3 месяцев с более мягким ее снижением в течение последующих 
9 мес (рис., а).

Высокие дозы хондроитина сульфата (1560 мг/сут) способствовали быстрому 
 нивелированию болевого синдрома в подгруппе пациентов с выраженной алгией 
(индекс Лекена ≥8 баллов) (рис., б).

Ни низкие, ни высокие дозы хондроитина сульфата не оказывали значимого влия‑
ния на содержание гиалуроновой кислоты и олигомерного матриксного белка хряща 
в сыворотке крови. Хондроитина сульфат хорошо переносился, его клиническое при‑
менение не сопровождалось появлением серьезных нежелательных явлений.

Выводы. Высокие дозы хондроитина сульфата (1560 мг/сут) более эффек‑
тивны в купировании болевого синдрома при ОА КС, чем низкие (260 мг/сут). 

 Хондроитина сульфат хорошо переносится при пероральном приеме.  Пероральная 
терапия хондроитином сульфатом позволяет достичь значимого контроля над 
болью у пациентов с ОА КС.

Morita М. еt al. 2018. Doi: 10.1248/bpb.b17-00556.
 
Хондроитина сульфат при остеоартрите

Цель метаанализа – оценить преимущества и недостатки перорального приема 
хондроитина сульфата в лечении ОА по сравнению с плацебо или другими препара‑
тами, включая нестероидные противовоспалительные средства (НПВС), аналгетики, 
опиоиды, глюкозамин, фитопрепараты.

Методы. Поиск проведен в семи электронных базах данных по ноябрь 2013 года, 
включая Кокрановский регистр контролированных исследований (CENTRAL), 
Ovid MEDLINE, CINAHL, EMBASE, Web of Science, а также базы данных Управления 
по контролю за качеством продуктов питания и лекарственных средств США (FDA) 
и Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

Критерии отбора. В метаанализ включали рандомизированные или частично ран‑
домизированные клинические исследования, длившиеся более 2 нед и проведенные 
с участием взрослых больных ОА любых суставов, в которых эффективность примене‑
ния хондроитина сопоставлялась с таковой плацебо или других активных препаратов 
сравнения, например НПВС.

Результаты. Проанализированы результаты 43 рандомизированных контролиро‑
ванных исследований, в которых 4962 пациента получали хондроитин, а 4148 больных 
принимали плацебо или другой активный препарат сравнения. Большинство исследо‑
ваний проводилось с участием больных ОА КС, в нескольких испытаниях участвовали 
пациенты с ОА тазобедренных и плечевых суставов. Длительность испытаний варьи‑
ровала от 1 мес до 3 лет.

В исследованиях, длившихся менее 6 мес, зафиксировано статистически и клиниче‑
ски значимое уменьшение интенсивности болевого синдрома (оцененное при помощи 
ВАШ) у больных, принимавших хондроитин, по сравнению с пациентами, получав‑
шими плацебо (снижение абсолютного риска на 10% (95% доверительный интервал 
(ДИ) 15‑6; число больных, которых необходимо пролечить для получения одного 
благоприятного исхода (NNT), 5 (95% ДИ 3‑8); данные 8 исследований). В испытаниях, 
длившихся более 6 мес, снижение абсолютного риска составило 9% (95% ДИ 18‑0; 
данные 6 исследований), но этот показатель имел низкий уровень доказательности. 
Терапия хондроитином позволила улучшить значения шкалы WOMAC (WOMAC 
MCII): прием хондроитина сопровождался 20% снижением интенсивности болевого 
синдрома у 53/100 больных по сравнению с 47/100 пациентов из группы плацебо; 
снижение абсолютного риска составило 6% (95% ДИ 1‑11; данные 2 исследований). 
В исследованиях, длившихся менее 6 мес, отмечено достоверное улучшение значений 
индекса Лекена (боль, функция, трудоспособность) на фоне лечения хондроитином 
по сравнению с плацебо (снижение абсолютного риска 8%; 95% ДИ 12‑5). В отличие 
от плацебо прием хондроитина замедлял сужение внутрисуставной щели (снижение 
относительного риска ‑4,7%; 95% ДИ 1,6‑7,8). Терапия хондроитином не сопровож‑
далась статистически значимым увеличением количества нежелательных явлений / 
отменой его приема, обусловленной побочными действиями, по сравнению с плацебо 
или другими препаратами сравнения.

Выводы. Обзор результатов рандомизированных исследований показал, что хонд‑
роитин превосходит плацебо в нивелировании болевого синдрома у больных ОА 
в кратковременной перспективе. Прием хондроитина позволяет добиться клинически 
значимого уменьшения интенсивности болевого синдрома на 8 баллов (по 100‑балль‑
ной шкале) и улучшения значений индекса Лекена на 2 балла (по 24‑балльной шкале). 
Терапия хондроитином ассоциируется с низким риском возникновения серьезных 
нежелательных явлений по сравнению с контролем.

Singh J. A. et al. 2015. Doi: 10.1002/14651858.CD005614.pub2.

Хондроитина сульфат как фармакологический препарат 
обладает эффективностью целекоксиба и превосходит 
плацебо в лечении симптоматического ОА КС: 
исследование CONCEPT (хондроитин в сравнении  
с группой целекоксиба и группой плацебо)

Хондроитин сульфат (800 мг/сут) как фармакологический препарат используется 
в лечении симптоматического ОА КС согласно рекомендациям ЕМА.

Методы. В данном проспективном рандомизированном 6‑месячном 3‑групповом 
двойном слепом исследовании сравнивался хондроитин с плацебо и целекокси‑
бом (200 мг/сут) для купирования болевого синдрома (интенсивность последнего 
оценивалась при помощи ВАШ и индекса Лекена – первичные конечные точки). 
В качестве вторичных конечных точек рассматривали минимальное клинически 
значимое улучшение (Minimal‑Clinically Important Improvement, MCII) и индекс PASS 
(Patient‑Acceptable Symptoms State).

Результаты. В исследовании приняли участие 604 пациента с ОА КС (диагноз 
подтверждали согласно критериям Американской коллегии ревматологов) из пяти 
европейских стран; длительность наблюдения составила 182 дня.  Хондроитин 
и целекоксиб достоверно уменьшали выраженность болевого синдрома, оце‑
ненного при помощи индекса Лекена, по сравнению с плацебо. В популяции па‑
циентов,  начавших получать лечение, зафиксировано снижение интенсивности 
болевого синдрома по данным ВАШ к 182‑му дню терапии как в группе хондро‑
итина (‑42,6 мм; р=0,001), так и в группе целекоксиба (‑39,5 мм; р=0,009), что 
достоверно превосходило аналогичный показатель в группе плацебо (‑33,3 мм); 
точные статистические отличия между группами хондроитина и целекоксиба от‑
сутствовали. Подобная тенденция отмечена в отношении индекса Лекена: прием 
хондроитина (‑4,7; р=0,023) и целекоксиба (‑4,6; р=0,015) способствовал до‑
стоверному снижению значений этого показателя по сравнению с плацебо (‑3,7); 
статистически значимые отличия между группами сравнения не зафиксированы. 
В группе хондроитина и целекоксиба обнаружены положительные изменения 
вторичных конечных точек (MCII и PASS) к 182‑му дню терапии. Все виды лечения 
продемонстрировали высокий профиль безопасности.

Выводы. Хондроитин сульфат (800 мг/сут) как фармакологический препарат превосхо‑
дит плацебо и аналогичен целекоксибу в нивелировании болевого синдрома, улучшении 
функции суставов при симптоматическом ОА КС. Следует рассмотреть целесообразность 
применения этого препарата в качестве терапии первой линии у больных ОА КС.

Reginster J.Y. et al. 2016. Doi: 10.1136/annrheumdis-2016-210860.

Подготовила Татьяна Можина* Парацетамол. – Прим. ред.

Рис. Динамика значений индекса Лекена на фоне терапии хондроитина сульфатом: в общей группе 
пациентов (а) и в подгруппе пациентов с выраженным болевым синдромом (б)

Примечание. Зафиксированы достоверные внутригрупповые различия в группе низкодозовой (* р<0,05;** р<0,01)  
и высоко дозовой (# р<0,05; ## р<0,01) терапии по сравнению с исходными значениями.  
Статически значимые межгрупповые различия отсутствовали.
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Основні класи антигіпертензивних засобів вклю-
чають інгібітори ангіотензинперетворювального 
ферменту (ІАПФ), блокатори рецепторів ангіотен-
зину ІІ (БРА), блокатори кальцієвих каналів (БКК), 
бета-блокатори (ББ) та діуретики.

Об с ерв а ц і й не до с л і д жен н я R .  Petrel la  т а 
P. Michailidis (2011) за участю 170 тис. дорослих па-
цієнтів з АГ продемонструвало, що цільового АТ 
досягають 28% пацієнтів групи БРА, 27% осіб групи 
ІАПФ, 26% хворих групи БКК, 21% пацієнтів, які 
приймають ББ, та 19% хворих, які вживають діуре-
тики. Порівняння терапії БРА з лікуванням усіма 
іншими класами антигіпертензивних засобів довело 
значущу перевагу БРА. У хворих групи БРА відзнача-
лася менша кількість кардіоваскулярних подій, ніж 
у пацієнтів, які приймали ІАПФ чи БКК (4,3 проти 
7,0 та 11,0% відповідно; p<0,001).

Наукова спільнота світу активно обговорює 
питання вибору між ІАПФ і БРА. На думку про-
фесора F. Messerli, зіставна ефективність ІАПФ 
та БРА на тлі меншої кількості побічних явищ 
за умов застосування останніх вже є достатньою 
причиною обирати саме БРА. Крім того, більшість 
базових досліджень ІАПФ проведені багато років 
тому за умов відсутності сучасних засобів вторин-
ної профілактики, зокрема статинів. Тоді іннова-
ційному препарату легко було забезпечити пере-
ваги для хворого. Що ж стосується БРА, ці засоби 
демонструють пріоритет вже на тлі застосування 
цих профілактичних медикаментів.

Свого часу державні та страхові програми від-
шкодову ва ли лише вартість І А ПФ, оск і льк и 
перш і БРА –  ори г і на л ьн і п репарат и –  бу л и 

з н а ч н о   д о р о ж ч и м и  і  п р и з н а ч а л и с я  л и ш е 
у разі невдачі терапії ІАПФ. На сьогодні, коли 
на  фармацевтичному ринк у представлені до-
ступні генеричні препарати, позиція надання 
переваги ІАПФ у зв’язку з меншою вартістю не-
обґрунтована (Messerli F. H. et al., 2018).

Зага лом, ренін-ангіотензин-а льдостеронова 
система (РА АС) –  важ лива мішень ді ї антигі-
пертензивних засобів. На РА АС впливають такі 
 медикаменти, як ІАПФ, БРА (рис. 1), антагоністи 
альдостерону та прямі інгібітори реніну.  Потреба 
у регуляції роботи РА АС обумовлена дією ан-
гіотензину II на судинну систему, виведенням 
нирками натрію та води, проліферацією к лі-
тин (Brenner G. M., Stevens C. W., 2013). На жаль, 
 гальмування дії  ангіотензинперетворювального 
ферменту за допомогою ІАПФ лише частково 
запобігає у творенню ангіотензину II. Остан-
ній активує два типи рецепторів, перший з яких 
присутній у судинах, мозку, серці, нирках, над-
нирниках, нервах, тоді як другий тип переважно 
виявляється в тканинах плода на етапі внут-
рішньоутробного розвитку, а в постнатальному 
періоді кількість таких рецепторів зменшується 
(Appel G. B., Appel A. S., 2004). Активація рецеп-
торів 1 типу спричиняє генералізовану вазокон-
стрикцію внаслідок скорочення непосмугованих 
м’язів судин, а також збільшує рівень альдосте-
рону, що призводить до підвищеної реабсорбції 
натрію у нирках і посилення проліферації клітин 
артерій та серця (Brenner G. M., Stevens C. W., 2013). 
Серед інших несприятливих для серцево-судин-
ної системи ефектів ангіотензину II є сприяння 
вивільненню катехоламінів з надниркових залоз 
та нервових закінчень на тлі розвитку гіперактив-
ності симпатичної нервової системи (Weir M. R., 
Dzau V. J., 1999). Отже, блокада рецепторів ангіо-
тензину ІІ 1 типу веде до зниження і пре-, і пост-
навантаження (Brenner G. M., Stevens C. W., 2013). 
В експериментальних дослідженнях на тваринах 
показано, що ангіотензин ІІ спричиняє гіпертро-
фію серця навіть за відсутності підвищення АТ 
(Brunner H. R., 2001).

БРА характеризуються більшою афінністю до ре-
цепторів ангіотензину ІІ 1 типу, ніж до  рецепторів 
2 типу. Відсутність впливу БРА на рецептори 
2 типу має окреме клінічне значення, оскільки 

взаємодія ангіотензину ІІ з цими рецепторами 
викликає вазодилатацію та забезпечує антипролі-
феративний ефект (Messerli F. H. et al., 2017). Важ-
ливо, що БРА (на відміну від ІАПФ) блокують 
несприятливі впливи ангіотензину ІІ незалежно 
від способу його утворення: за допомогою ангіо-
тензинперетворювального ферменту чи інших ен-
зимів, наприклад кардіальної хімази (Israili Z. H., 
2000; Miura S. et al., 2011).

БРА використову ються у к лінічни х у мовах 
з 1995 року і за цей час зарекомендува ли себе 
як дієві антигіпертензивні агенти з відмінним 
профілем переносимості (рис. 2). Сполу чення 
БРА з тіазидними діуретиками та БКК дигідропі-
ридинового ряду забезпечує додаткове зниження 
АТ без збільшення кількості побічних ефектів. 
Крім того, БРА продемонстрували сприятливий 
вплив на захворюваність та смертність за умов 
серцевої недостатності (СН) та хронічної хвороби 
нирок (ХХН), особливо при супутньо му цукро-
вому діабеті 2 типу (Sipahi I. et al., 2010; Bangalore 
S. et al., 2011; Pasternak B. et al., 2011). Антигіпер-
тензивні властивості БРА переважно опосеред-
ковані зниженням периферійного опору судин 
(Israili Z. H., 2000).

Метааналіз I. L. Vega (2015), до складу якого вхо-
дило 11 007 осіб з АГ, виявив однакову ефектив-
ність ІАПФ та БРА у зниженні загальної та кардіо-
васкулярної смертності, а також сумарної кількості 
кардіоваскулярних подій. Однак число випадків 
припинення участі в дослідженні у зв’язку з по-
бічними ефектами була вищою у групі ІАПФ. Най-
поширенішим таким ефектом виявився сухий ка-
шель, що становив 43% усіх побічних дій серед 
пацієнтів, які приймали ІАПФ, та близько 4% 
у групі БРА. Серед інших побічних явищ ІАПФ, 
які змусили хворих припинити лікування, були 
тріпотіння передсердь, набряки, висипання, зрос-
тання рівня креатиніну.

Монотерапія БРА є більш ефективною та безпеч-
ною у контролі АТ та зниженні смертності у паці-
єнтів з ХХН 5 стадії, ніж монотерапія ІАПФ чи 
сполучення цих двох класів препаратів. С. С. Lin 
і співавт. (2017) залучили до участі в дослідженні 
14 117 пацієнтів з ХХН на стадії предіалізу. Було 
встановлено, що прийом І А ПФ асоціювався 
з вищою смертністю, ніж застосування БРА, у всіх 
пацієнтів з ХХН (відношення ризиків (ВР) 1,17; 95% 
довірчий інтервал (ДІ) 1,07-1,27; р=0,03) та окремо 
в підгрупі осіб з цукровим діабетом (ВР 1,32; 95% 
ДІ 1,18-1,48; р= 0,03). Ці результати підтверджують 
висновки K. E. Chan і співавт. (2011), які порівню-
вали вплив БРА, ІАПФ та подвійної блокади РААС 
на кардіоваскулярну смертність у 9300 пацієн-
тів, які підлягали гемодіалізу. Після стандартиза-
ції за факторами ризику в групі ІАПФ відзначався 
на 27% вищий відносний ризик кардіоваскулярної 
смерті, ніж у групі БРА.

Уп р одов ж >2 0  р ок і в  в и ко рис т а н н я БРА 
продемонст рували відмінний профіль безпеки 
як у вигляді монотерапії, так і в поєднанні з іншими 
антигіпертензивними засобами. У переважній 
кількості досліджень переносимість БРА відпові-
дає переносимості плацебо, тоді як ІАПФ збільшує 
імовірність появи кашлю у 2-3 рази порівняно з пла-
цебо (Visser L.E. et al., 1995; Caldeira D. et al., 2012). 
У метааналізі 11 контрольованих досліджень частота 
припинення лікування серед пацієнтів, які при-
ймали БРА, відповідала аналогічному показнику в 
груп плацебо (ВР 0,99; 95% ДІ 0,84-1,17) (Caldeira D. 
et al., 2012). Отже, БРА є класом антигіпертензив-
них засобів з найкращою переносимістю, що веде 

Аспекти вибору між БРА та ІАПФ: антигіпертензивна дія, 
побічні явища, вплив на прогноз

Артеріальна гіпертензія (АГ) –  поширена в усьому світі хвороба, ускладнення та наслідки 
якої супроводжуються високими показниками смертності (NHANES, 2014). Рекомендації 
Європейського товариства кардіологів та Європейського товариства гіпертензії (2018) 
стверджують, що метою антигіпертензивної терапії є зниження артеріального тиску (АТ) 
в більшості пацієнтів до <140/90 мм рт. ст., а за умов хорошої переносимості лікування –  
до 120-129/80 мм рт. ст.
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Аспекти вибору між БРА та ІАПФ: антигіпертензивна дія, 
побічні явища, вплив на прогноз

до збільшення  прихильності до лікування. Оскільки 
БРА  являють собою найновіший клас антигіпертен-
зивних  засобів, синтезований в 1990-х роках, цим 
препаратам влас тиві довші періоди напіврозпаду, 
більша потужність та триваліша дія (Abraham H. M.A. 
et al., 2015).  Результати порівняння ефективності та 
безпеки БРА та ІАПФ відображені на рисунку 3.

У США та Європі схвалено до використання 
8 БРА різної хімічної структури (валсартан, кан-
десартан, олмесартан, ірбесартан, лосартан, азил-
сартан, епросартан, телмісартан). Валсартан при-
значається 1 р/добу в стартовій дозі 80-160 мг/добу, 
а максимальна доза сягає 320 мг/добу. Крім АГ, 
валсартан показаний у лікуванні СН ІІ-IV класів 
за NYHA для зниження кардіоваскулярної смерт-
ності у клінічно стабільних пацієнтів з лівошлу-
ночковою СН чи дисфункцією після інфаркту міо-
карда (Abraham H. M.A. et al., 2015).

Серед антигіпертензивних засобів на фар-
мацевтичному ринку України наявні к ласич-
ний  відмінно вивчений БРА валсартан під наз-
вою  Вальсакор (КРКА, Словенія) та комбінації 
 валсартану з амлодипіном (Валодип) і гідрохлор-
тіазидом  (Вальсакор Н) (обидва препарати вироб-
ництва компанії КРКА, Словенія).

Крім вираженого антигіпертензивного впливу, 
валсартан здатен зменшувати внутрішньоклубоч-
кову гіпертензію в осіб з діабетичною нефропатією. 
Дослідження MARVAL, яке порівнювало анти-
протеїнуричні ефекти валсартану та амлодипіну, 
встановило, що рівень екскреції альбуміну з сечею 
через 24 тиж лікування валсартаном у дозі 80 мг/добу 
зменшився до 56% вихідного рівня, а в групі амло-
дипіну в дозі 5 мг/добу становив 92% стартових по-
казників. Нормоальбумінурії вдалося досягти 29,9% 
хворим групи валсартану і 14,5% – групи амлодипіну 
(p<0,001) (Viberti G., Wheeldon N. M., 2002).

Блока да ефек тів анг іотензин у є ва ж ливою 
терапевтичною стратегією за умов СН. Дослі-
дження Val-HeFT продемонструвало, що в пацієн-
тів із СН II-IV функціонального класу за NYHA, 
які приймали валсартан, спостерігалися досто-
вірно менші захворюваність і смертність, оцінені 
за такими станами, як зупинка серця з успішною 
реанімацією, госпіталізацією з приводу СН чи 
потреба у введенні внутрішньовенних інотропних 
або вазодилатуючих засобів (ВР 0,87; 97,5% ДІ 
0,77-0,97; p=0,009), ніж у групі плацебо. Прийом 
валсартану також асоціювався зі зменшенням сту-
пеня СН за NYHA, зростанням фракції викиду 

та покращенням якості життя (p<0,01) (Cohn J. N., 
Tognoni G., 2001).

Нові рекомендації з лікування АГ вказують, що 
загалом стартова терапія повинна являти собою 
комбінацію двох засобів. Перевагу слід надавати 
сполученню ІАПФ/БРА з тіазидним діуретиком 
(Вальсакор Н) або БКК (Валодип). Безсумнівно, 
варто надавати перевагу фіксованим комбінаціям, 
оскільки вони дозволяють полегшити режим при-
йому ліків, покращуючи завдяки цьому прихиль-
ність до лікування. Призначення діуретиків веде 
до активації РА АС, але БРА протидіють цьому, 
дозволяючи пацієнту отримати максимальні пе-
реваги від індукованого діуретиками зменшення 
кількості натрію. Ця взаємодоповнююча синер-
гетична дія покращує переносимість, оскільки 
 дозволяє знизити призначувані дози окремих ком-
понентів комбінації (Waeber B., 2003). БРА також 
мінімізують несприятливі метаболічні ефекти, 
асоційовані з прийомом діу ретик ів, зокрема 
 гіпокаліємію, гіперурикемію, порушення толе-
рантності до глюкози (Sica D. A. et al., 2011).

Високоефективною комбінацією з відмінною пе-
реносимістю є також комбінація валсартану з ам-
лодипіном. БКК дигідропіридинового ряду здатні 
спричиняти периферійні набряки через збільшення 
капілярного гідростатичного тиску внаслідок ар-
теріальної вазодилатації. БРА нормалізують капі-
лярний гідростатичний тиск шляхом покращення 
венозного повернення до серця, у такий спосіб про-
тидіючи цьому побічному ефекту, який часто розви-
вається на тлі прийому амлодипіну (Fogari R. et al., 
2007). Рандомізовані контрольовані дослідження до-
вели, що додавання амлодипіну до БРА супроводжу-
ється більш вираженим зниженням АТ, ніж прийом 
монотерапії в аналогічних дозах. Отже, здебільшого 
пацієнтам вдається досягти цільового АТ на фоні 
зіставної кількості побічних ефектів (Chrysant S. G. 
et al., 2008; Philipp T. et al., 2007; Flack J. M. et al.,2009; 
Neutel J. M. et al., 2012).

Профіль безпеки комбінації валсартану з гідро-
хлортіазидом відповідає показникам монотерапії 
(Calhoun D. A. et al., 2008), а прийом сполучення 
валсартану з амлодипіном супроводжується мен-
шою частотою периферійних набряків, ніж моно-
терапія амлодипіном (Philipp T. et al., 2007).

Отже, для контролю АГ відповідно до сучасних 
 рекомендацій потрібно обирати ефективний та без-
печний засіб першої лінії терапії –  Вальсакор 
(КРКА, Словенія) або фіксовану комбінацію БРА 
з БКК чи гідрохлортіазидом  (Валодип,  Вальсакор  Н, 
КРКА, Словенія). Поєднання європейської якісті 
та доступної  вартості цих генеричних препаратів 
дозволяє їм утримувати лідерські позиції серед ан-
тигіпертензивних засобів.

Підготувала Лариса Стрільчук

Продовження. Початок на стор. 31.

ЗУ

          Наслідки                        Кількість досліджень                                                                                      ВР (95% ДІ)

Ефективність

Кардіоваскулярна смертність

Інфаркт міокарда

Інсульт

ХХН у термінальній стадії

Безпека

Припинення терапії

Відміна ІАПФ

Відміна БРА

5

5

4

2

8

55

26

0,5                   1                    1,5

1,00 (0,89-1,12)

1,07 (0,94-1,22)

0,92 (0,80-1,06)

0,88 (0,63-1,22)

0,72 (0,65-0,81)

0,85 (0,67-1,07)

0,68 (0,54-0,87)

На користь активної терапії На користь плацебо

На користь БРА

Пряме порівняння

На користь ІАПФ

Рис. 3. Ефективність і безпека ІАПФ і БРА в прямому порівнянні та в порівнянні з плацебо (Messerli F.H. et al., 2018)

Активна терапія vs плацебо
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КОНФЕРЕНЦІЯ

У рамках конференції хірург-ендокри-
нолог Інституту ендокринології та обміну 
речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН 
України, кандидат медичних наук Юрій 
Миколайович Таращенко представив до-
повідь «Гіперпаратиреоз. Діагностика 
та особливості лікувальної тактики», 
у якій висвітлив усі наявні варіанти пе-
ребігу даної патологіі, її епідеміологію, 
етіологію та патогенез. Доповідачем були 
охарактеризовані сучасні напрями діа-
гностики та лікування  гіперпаратиреозу, 
а також розглянуті цікаві клінічні ви-
падки.

Гі перпарат и реоз – це з а х ворю-
вання, що виникає внаслідок підви-
щення секреції паратгормона паращи-
топодібними залозами (ПЩЗ). У нашій 
країні немає систематизованих епідеміо-
логічних даних по захворюваності гіпер-
паратиреозом. Деякі автори приводять 
такі статистичні данні: 10-15 випадків 
на 100 тис. населення (200-300 випадкiв 
щорiчно). Найчастіше гіперпаратиреоз 
зустрічається у віці від 30 до 60 років. 
Співвідношення чоловіків та жінок скла-
дає 1:3. У постменопаузі жінки хворіють 
у 5 разів частіше. У США та країнах За-
хідної Європи середня захворюваність 
значно вища (100 випадків на 100 тис. 
населення), що пов’язано з регулярними 
скринінговими дослідженнями, спря-
мованими на визначення рівня кальцію 
в крові.

Гіперпаратиреоз буває первинний, 
вторинний та третинний. Первинний 
гіперпаратиреоз – це захворювання, 
обумовлене гіперпродукцією паратгор-
мона ПЩЗ, яка не була спровокована гі-
покальціємією. Може виникати як спо-
радичне або спадкове захворювання 
(як ізольована патологія або в складі 
спадкових синдромів). Спадковий гі-
перпаратиреоз може бути компонентом 
синдрому множинного ендокринного 
аденоматозу або неоплазії.

Клінічні форми первинного гіпер-
паратиреозу можуть мати ознаки солі-
тарної або множинної аденоми, гіпер-
плазії, раку ПЩЗ. Карцинома ПЩЗ – 
рідкісне, але агресивне захворювання, 
якому властива швидка інвазія в сусідні 
анатомічні структури. Початок захво-
рювання важко діагностувати через 
ві дсу тність специфічни х роз ла ді в. 
Первинні симптоми гіперпаратиреозу 
характерні для багатьох інших нозо-
логій: загальна слабкість, зниження 
працездатності, нудота, біль у животі, 
полідипсія, проліурія, адинамія, біль 
у м’язах та кістках, психічні розлади, 
погіршення пам’яті та артеріальна гі-
пертензія.

Надалі клінічна картина може бути 
маніфестна, малосимптомна або без-
симптомна. Маніфестна форма має три 
основні різновиди: вісцеропатична (нир-
кова, серцево-судинна, шлунково-киш-
кова, нервово-психічна), кісткова та змі-
шана. Ниркова форма гіперпаратиреозу 
зустрічається найчастіше. Їй властива 
сечокам’яна хвороба, схильна до частого 
рецидування. Після видалення каменів 
та курсу профілактики конкременти 
швидко утворюються знов, що є приво-
дом запідозрити патологію ПЩЗ. Нефро-
кальциноз та хронічна ниркова недо-
статність також можуть бути проявами 
гіперпаратиреозу. Кісткова форма гіпер-
паратиреозу найбільш тяжка. Пацієнт 
скаржиться на біль у суглобах, кістках, 
їхню припухлість та ущільнення, низь-
коенергетичні (спонтанні) переломи, 
качину ходу.

Зміни з боку серцево-судинної сис-
теми проявляються у вигляді арте-
ріальної гіпертензії, порушення сер-
цевого ритму, кальцинозу міокарда, 
коронарних судин та клапанів серця. 
Серед патологій шлунково-кишкового 
тракту зустрічається виразкова хвороба 
шлунка та дванадцятипалої кишки, 
гаст роезофагальний рефлюкс, закрепи. 
Жовчнокам’яна хвороба також є частим 
супутником гіперпаратиреозу. Невро-
логічна симптоматика проявляється 
у підвищеній дратівливості, психозах, 
плаксивості, погіршенні пам’яті та може 
заважати продуктивному контакту з па-
цієнтом.

Несвоєчасна діагностика патоло-
гій ПЩЗ призводить до появи тяжких 
ускладнень, які спричиняють ранню ін-
валідизацію працездатного населення 
та зумовлюють високу летальність. Ла-
бораторна діагностики первинного гіпер-
паратиреозу спрямована на визначення 
гіперфункції ПЩЗ та гіперкальціємії 
за допомогою таких показників крові: 
паратгормона (18,5-88 пг/мл), загального 
(2,1-2,6 ммоль/л), іонізованого кальцію 
(1,09-1,35 ммоль/л), а також фосфору (0,9-
1,65 ммоль/л).

Лабораторні методи дослідження по-
трібно поєднувати з ультразвуковим 
дослідженням (УЗД). Його основна пе-
ревага – це безпечність та доступність, 
а головний недолік становить неви-
сока чутливість. Співпраця лікаря-діа-
гноста з клініцистом вкрай важлива 
для правильного визначення діагнозу. 
Відхилення від норми в аналізах крові 
повинні наштовхнути лікаря-узиста 
на більш ретельний пошук аденоми. 
Якщо УЗД не дозволяє виявити аде-
ному (а рівень кальцію та паратгормона 

в крові високий), рекомендується про-
водити комп’ютерну томографію (КТ) 
шиї та середостіння з в/в контрасту-
ванням або доповнювати дослідження 
паратиреосцинтіграфією. Даний метод 
заснований на високій метаболічній ак-
тивності клітин аденоми, що дозволяє їм 
затримувати контрастну речовину довше, 
ніж щитоподібна залоза, яка її швидко 
виводить.

Лікування гіперпаратиреозу може бути 
консервативним та хірургічним. Медика-
ментозне лікування спрямоване на лікві-
дацію гіперкальціємії. Ефективної кон-
сервативної терапії не існує, вона дозво-
ляє лише стабілізувати процес. Основні 
терапевтичні заходи такі: форсований 
діурез, гемодіаліз та перитонеальний ге-
модіаліз, прийом кальцитоніну/біфосфо-
натів, а також усунення гіпокаліємії. Ви-
соку ефективність лікування має тільки 
хірургічний метод.

Несвоєчасна терапія  гіперпаратиреозу 
може призвести до гіперкальціємічного 
кризу, який супроводжується лаборатор-
ним підвищенням рівня загального каль-
цію в крові вище 3,5 ммоль/л та прояв-
ляється нудотою, блюванням, судомами 
та втратою свідомості. Смертельні ви-
падки цього ускладнення сягають 60%. 
Перша допомога при кризі складається 
з форсованого діурезу – 4-6 л фізіоло-
гічних розчинів NaCl та глюкози на добу 
(співвідношення 3:1-4:1) у комбінації 
з фуросемідом у дозі 20-40 мг в/в кожні 
4 години. При нагоді проводиться екст-
рене хірургічне втручання.

Якщо первинний гіперпаратиреоз 
не л і к у ват и, ві н т рансформ уєт ься 
у вторинний, а потім у третинний. 
Вторинний гіперпаратиреоз – це ком-
пенсаторна гіперсекреція паратгормона 
ПЩЗ, яка виникає в результаті тривалої 
гіпокальціємії та гіперфосфатемії. Вто-
ринна та третинна форми – це наслідки 
хронічної гіпокальціємії, обумовленої 
довготривалим патологічним станом: 
хронічною нирковою недостатністю, 
п ат о лог ією ш л у н ков о -к и ш ков ог о 
тракту або гіповітамінозом D.

Дифузна гіперплазія являє собою 
перші морфологічні зміни при хроніч-
ному гіперпаратиреозі, які можуть ре-
гресувати при своєчасних терапевтичних 
заходах (фосфатзнижуючи препарати, 
гіпофосфатна дієта, активна форма ві-
таміну D, кальциміметики). Визначення 
рівня фосфора, загального та іонізова-
ного кальцію, лужної фосфатази та па-
ратгормона – основні напрями лабора-
торної діагностики. При вторинному 
гіперпаратиреозі виявляється помірна 
гипокальціємія або фізіологічний рівень 

загального кальцію. Показники парат-
гормона >800 пг/мл у поєднанні з каль-
цифілаксією, шкіряним зудом, екстра-
кістковою кальцифікацією, руйнуван-
ням кісток, важкою гіперкальціємією, 
анемією, дилятаційною кардіоміопатією 
є показаннями до субтотальної парати-
реої дек т ом і ї  /  парат и реої дек т ом і ї 
з аутотрансплантацією тканини ПЩЗ.

Спонтанна зміна низького або нормаль-
ного рівня кальцію на гіперкальціємію 
свідчить про трансформацію вторинного 
гіперпаратиреозу у третинний. Даний 
гіперпаратиреоз – це виникнення гіпер-
кальціємії внаслідок автономної надмір-
ної гіперсекреції паратгормона у хворих 
з вторинним гіперпаратиреозом. Основ-
ною причиною є неефективне лікування 
вторинного гіперпаратиреозу, яке призво-
дить до тривалої стимуляції продукування 
паратгормона клітинами ПЩЗ та їхньої гі-
перплазії. Клінічно проявляється у вигляді 
деформацій в опорно-руховій системі, які 
призводять до інвалідизації пацієнта.

Т р е т и н н и й  г і п е р п а р а т и р е о з 
має дві к лючові ланк и патогенезу. 
Перша – це порушення екскреторної 
функції нирок, що призводить до непов-
ноцінного синтезу кальцитріолу внаслі-
док гіперфосфатемії, яка спричиняє зни-
ження адсорбції кальцію в кишечнику 
та гіперкальціємію. Друга патогенетична 
ланка обумовлена наявністю кальцій-
чуттєвих рецепторів на поверхні ПЩЗ, 
щільність яких знижується при гіпер-
паратиреозі, що поступово призводить 
до пригнічення секреції паратгормона.

Лікування починають з консерватив-
них засобів. Медикаментозна терапія 
має три напрями: нормалізацію рівня 
кальцитріолу, корекцію гіперфосфатемії 
та підвищення супресивної дії кальцію. 
Якщо призначення гіпофосфатної дієти, 
фосфатзнижуючих препаратів, актив-
них форм кальцію та кальциміметиків 
не нормалізують рівень паратгормона 
до 100-200 пг/мл – показана тотальна або 
субтотальна паратиреоїдектомія.

Отже, питання гіперфункції ПЩЗ та її 
ранньої діагностики потребують деталь-
ного вивчення не тільки лікарем-ендо-
кринологом, а й спеціалістами суміжних 
спеціальностей. Труднощі у виявленні 
г іперпаратиреозу зумовлені широким 
поліморфізмом його клінічних варіантів 
та мультиорганним ураженням. Неефек-
тивність консервативного лікування – це 
пряме показання до проведення хірургіч-
ного втручання, яке більш ніж у 90% ви-
падків проходить успішно.

Підготувала Катерина Матченко

Гіперпаратиреоз: 
діагностика та особливості лікувальної тактики

ЗУ

Науково-освітній проект «Школа ендокринолога»,  
який відбувся 1-2 листопада в м. Одесі, – 
це більш ніж звичайна науково-практична конференція. 
Подія зібрала учасників різних спеціальностей – 
лікарів-ендокринологів, неврологів та лікарів загальної 
практики, які слухали доповіді провідних фахівців,  
брали участь у практичних семінарах та опрацьовували 
кейсові завдання. Усі учасники отримали корисну 
інформацію, а також цінні практичні поради щодо 
діагностики та тактики лікування ендокринологічних 
хворих відповідно до сучасних принципів доказової 
медицини.
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Организационный комитет разработал насыщенную 
программу: в ходе около 80 научных сессий ведущие 
мировые эксперты представили и обсудили новейшие 
тенденции диагностики и лечения разнообразной нев-
рологической патологии. Участники конгресса об-
суждали последние достижения, события и новости 
во всех областях неврологии, в т. ч. вопросы рассеян-
ного склероза, инсульта, эпилепсии, головных болей, 
болезни Паркинсона и других нарушений движения, 
деменции, нервно-мышечных расстройств, нейроон-
кологии. Представляем вашему вниманию наиболее 
интересные доклады, прозвучавшие в ходе этой кон-
ференции.

Научную программу конгресса открыл симпозиум 
«Таупатии: патофизиология, клинические признаки 
и экспериментальная терапия», посвященный относи-
тельно новой проблеме – нейродегенеративным забо-
леваниям, ассоциированным с патологической агрега-
цией тау-белка в нейрофибриллярные клубки в тканях 
мозга. Именно к таупатиям относят такие известные 
заболевания, как болезнь Альцгеймера, кортикобазаль-
ную дегенерацию, болезнь Пика, прогрессирующий 
надъядерный паралич. Существующие методы кон-
сервативной терапии таупатий являются симптомати-
ческими и имеют ограниченную эффективность. В на-
стоящее время не существует лекарственных средств, 
одобренных для лечения таупатий. В качестве новых 
терапевтических стратегий используют антисмысловые 
олигонуклеотиды, ингибиторы агрегации, стабили-
заторы микротрубочек, ингибиторы киназ, антитела 
к тау-белку.

Во вступительной лекции «Тау-протеин в норме 
и патологии» профессора T. F. Outeiro (Германия) были 
раскрыты современные представления о тау-белке – 
протеине, взаимодействующем с микротрубочками 
центральной нервной системы (ЦНС), функция ко-
торого в настоящее время неизвестна. Согласно име-
ющимся данным тау-белок входит в структуру цито-
скелета нервной клетки и участвует в процессах ре-
гуляции развития нейронов, он необходим на этапах 
сборки микротрубочек, по которым осуществляется 
транспорт везикул в ЦНС. Предполагают, что под 
влиянием некоторых (неопределенных) факторов тау-
белок внезапно подвергается гиперфосфорилирова-
нию, что приводит к его накоплению в виде патологи-
ческих белковых включений, которые обнаруживают 
при различных нейродегенеративных заболеваниях 
(болезни Альцгеймера, фронтотемпоральной демен-
ции, паркинсонизме). В настоящее время проводятся 
разнообразные научные изыскания, направленные 
на изучение биологии и патобиологии тау-проте-
ина. Профессор T. F. Outeiro представил результаты 
собственных исследований, посвященных анализу 
взаимодействия тау-белка с другими протеинами, 
наличие которых ассоциировано с возникновением 
нейродегенеративных заболеваний. Воспользовав-
шись разнообразными современными методиками 
(клеточной и молекулярной диагностикой) для иден-
тификации тау-белка, немецкие ученые провели ряд 
фундаментальных исследований на лабораторных 
животных, страдавших таупатиями. Они установили, 

что тау-протеин взаимодействует с различными бел-
ками, склонными к агрегации, такими как альфа-си-
нуклеин и гентингтин. Тау-белок связывается с PTEN 
(phosphatase and tensin homolog deleted on chromosome 
10), регулируя таким образом чувствительность нерв-
ной ткани к инсулину. Исследователи считают, что 
они открыли новое свойство тау-белка, что позво-
ляет подтвердить известную гипотезу развития ряда 
нейродегенеративных заболеваний, в соответствии 
с которой потеря функции тау-протеином способ-
ствует развитию инсулинорезистентности в тканях 
головного мозга, – ключевой точке в когнитивном 
и метаболическом ухудшении у пациентов с болез-
нью Альцгеймера. «Понимание роли тау-белка как 
в физиологических, так и патологических процессах 
необходимо для разработки новых терапевтических 
стратегий для успешного лечения таупатий», – под-
черкнул T. F. Outeiro.

Большое количество у частников конгресса за-
интересовало выступление профессора С. Colosimo 
(Италия) на тему «Прогрессирующий надъядерный 
паралич и кортикобазальная дегенерация: одно забо-
левание или два». Докладчик отметил, что прогрес-
сирующий надъядерный паралич и кортикобазальная 
дегенерация впервые были описаны в 60-х гг. этого 
столетия как новые и различные клинико-патогене-
тические состояния, которые несколько позже клас-
сифицировали как самостоятельные молекулярные 
заболевания. На протяжении двух последних деся-
тилетий опубликованы результаты различных иссле-
дований, подчеркивающих сходство этих патологий. 
В настоящее время бытует мнение, что около чет-
верти пациентов с гистологически подтвержденным 
прогрессирующим надъядерным параличом могут 
иметь к лассические признаки кортикобазальной 
дегенерации. С другой стороны, у небольшого ко-
личества больных кортикобазальной дегенерацией 
обнаруживают симптомы, напоминающие типичный 
прогрессирующий надъядерный паралич. Эти осо-
бенности подчеркиваются в действующем консенсусе 
по кортикобазальной дегенерации (2013), в котором 
приводятся диагностические критерии указанного 
заболевания, а так же в консенсусе, посвященном 
прогрессирующему надъядерному параличу (2017). 
В частности, в последнем согласительном документе 
утверждена новая диагностическая категория 4R-тау-
патии, под которую попадают случаи, когда невоз-
можно установить окончательный прижизненный 
патогистологический диагноз. Завершая свое высту-
пление, профессор С. Colosimo выразил надежду, что 
в скором времени будут определены биомаркеры, ко-
торые позволят максимально точно и малоинвазивно 

установить точный диагноз прогрессирующего надъ-
ядерного паралича и кортикобазальной дегенерации.

В рамках второго симпозиума «Генетическая диа-
гностика эпилепсии» ведущие английские ученые 
подняли вопрос о возможной принадлежности эпи-
лепсии к группе генетических заболеваний. Про-
фессор S. D. Shorvon (Великобритания) в своем высту-
плении «Является ли эпилепсия генетическим заболе-
ванием?» подчеркнул, что эпилепсия, безусловно, имеет 
генетическую составляющую. Однако достоверно оце-
нить влияние генетического компонента бывает чрез-
вычайно сложно, учитывая непростые эпигенетические, 
эпистатические и негенетические взаимодействия. Гене-
тическую составляющую заболевания наиболее легко 
заметить на ранних стадиях эпилептических энцефа-
лопатий и эпилепсии, обусловленной метаболическими 
расстройствами или врожденной патологией, но в боль-
шинстве случаев, включая идиопатическую эпилеп-
сию и тяжелое/прогрессирующее течение заболевания, 
генетический аспект обнаружить достаточно трудно. 
Рассмот рев особенности течения различных видов эпи-
лепсии, профессор S. D. Shorvon высказал предположе-
ние, что в ближайшем будущем фармакогенетика будет 
играть ведущую роль в лечении эпилепсии.

Логичным продолжением стал доклад профессора 
S. Weckhuysen (Бельгия) на тему «Молекулярная диа-
гностика генетически обусловленных эпилепсий: по-
чему необходимо проводить исследования?». Раскрыв 
значимость достижений в области генетических тех-
нологий, позволивших обнаружить гены эпилепсии, 
докладчик акцентировал внимание слушателей на роли 
генетики в этиологии очаговой эпилепсии. Обнаруже-
ние генетической предрасположенности к развитию 
эпилепсии позволит уменьшить потребность в даль-
нейшем (иногда инвазивном) диагностическом обсле-
довании и дать наиболее точный прогноз в каждом кон-
кретном случае, а также уменьшить риск рецидивов. 
По мнению S. Weckhuysen, генетическое подтверждение 
диагноза эпилепсии имеет большое значение и может 
влиять на выбор эффективной терапии. В ряде неболь-
ших когортных исследований показаны преимущества 
персонифицированного лечения при специфических 
генетических эпилепсиях.

Один из самых многочисленных симпозиумов, про-
веденных в рамках конгресса, был посвящен паллиа-
тивной помощи в неврологии. Научную часть открыло 
выступление «Паллиативная помощь с точки зрения 
невролога: доказательная база» профессора D. Oliver 
(Великобритания). Докладчик обратил внимание, что 
в настоящее время большое значение придается пал-
лиативному уходу за неврологическими больными, 
проводимому с учетом физических, эмоциональных, 

   4-й Конгресс Европейской академии неврологии: новости,     тенденции, перспективы
16-19 июня в Лиссабоне (Португалия) под эгидой Европейской академии неврологии (EAN) 
и Португальского общества неврологии состоялось крупнейшее научное событие  
в этой отрасли медицины – 4-й Конгресс Европейской академии неврологии. 
В мероприятии приняли участие более 6,5 тыс. врачей, исследователей,  
медицинских работников и сотрудников различных сфер здравоохранения.
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социальных и духовных потребностей пациента и чле-
нов его семьи. Появляется все больше доказательств, 
подтверждающих способность паллиативного ухода 
повысить качество жизни больных, помочь в борьбе 
с симптомами заболевания и даже увеличить выжи-
ваемость. Многочисленные исследования продемон-
стрировали, что паллиативный уход, оказываемый 
дипломированными специалистами, имеющими все 
необходимые знания, навыки и умения, повышает 
качество жизни, уменьшает интенсивность болевого 
синдрома, снижает выраженность одышки, позволяет 
нормализовать работу кишечника и улучшить ночной 
сон. Доказано, что паллиативная помощь уменьшает 
бремя, ложащееся на опекунов, и является экономи-
чески эффективной. Мультидисциплинарный подход 
к ведению тяжелобольных, включая паллиативный уход 
за лицами, страдающими амиотрофическим боковым 
склерозом, способствует улучшению качества жизни 
больных и членов их семей и увеличивает выживае-
мость: в среднем с 11 до 19 месяцев.

Значимость паллиативного ухода также отмеча-
ется в нормативном документе, разработанном EAN 
и  Европейской ассоциацией паллиативной помощи. 
В этом документе подчеркивается необходимость уве-
личения объема паллиативной помощи с учетом по-
требностей пациентов и пожеланий их родственников; 
в особо тяжелых случаях предусматривается возмож-
ность оказания паллиативного ухода в специализиро-
ванных учреждениях.

Продол ж а я эт у ак т уа л ьн у ю тем у, профессор 
R. Voltz (Германия) представил доклад «Рекомендации 
по паллиа тивной помощи в странах Европы», в рамках 
которого поведал участникам конгресса о создании, 
разработке и публикации различными неврологиче-
скими обществами современных руководств по ока-
занию симптоматического ухода за тяжелобольными. 
Как подчеркнул докладчик, эта проблема неоднократно 
поднималась в известном специализированном журнале 
Lancet Neurology. Относительно недавно Европейская 
ассоциация по нейроонкологии представила руковод-
ство по паллиативному уходу за больными глиобласто-
мой. Эксперты EAN в настоящее время работают над 
созданием рекомендаций по оказанию симптоматиче-
ской помощи пациентам, которые болеют рассеянным 
склерозом. Представители EAN и Европейской ассо-
циации по паллиативной медицине разработали и опу-
бликовали обзор основных принципов паллиативного 
ухода за лицами, страдающими хроническими и про-
грессирующими неврологическими заболеваниями.

Учитывая растущий интерес к паллиативной ме-
дицине и увеличение количества руководств, посвя-
щенных данной проблеме, профессор R. Voltz высказал 
мнение о целесообразности согласования положений 
отдельных руководств, чтобы они могли дополнять 
и поддерживать друг друга. По мнению докладчика, 
решить эту проблему можно с помощью специальных 
программ, объединяющих основные принципы пал-
лиативного ухода при разнообразных неврологических 
заболеваниях.

Гости мероприятия принимали активное участие 
в работе множества других симпозиумов, которые рас-
сматривали не только актуальные вопросы диагностики 
и лечения деменции различного генеза, рассеянного 
склероза, комы, но и особенности нейробиологиче-
ских и молекулярных изменений, происходящих при 
опухолевом и вторичном метастатическом поражении 
головного мозга.

Пристальное внимание аудитории привлекли уст-
ные выступления ведущих мировых экспертов, мно-
гие из которых сделали акцент на неврологических 
манифестациях системных заболеваний. Профессор 
J.-C. Deybach представил результаты проспективного 
многонационального обсервационного исследования 
EXPLORE, в котором анализировалось естественное 
течение острой печеночной порфирии. В этом иссле-
довании приняли участие 112 пациентов из 13 стран; 
критериями включения являлись рецидивирующее 
течение печеночной порфирии (≥3 атак в год), а также 
профилактический прием препаратов для предупре-
ждения развития обострений заболевания. Оказалось, 
что на протяжении 12 мес до включения в исследование 
больные перенесли в среднем 9,3 обострения заболева-
ния, наиболее распространенными жалобами являлись 
боль (99%), ухудшение настроения / расстройство сна 
и появление разнообразных симптомов со стороны пи-
щеварительного тракта (96%). Среднегодовая частота 
развития атак порфирии во время осуществления дина-
мического наблюдения составила 4,9 обострения на од-
ного пациента, 77% из которых требовали назначения 
специфического лечения. В когорте больных, прини-
мавших гемин с профилактической целью, средняя ча-
стота обострений порфирии была несколько меньше – 
4,0 атаки в год на пациента. Подавляющее большинство 
больных (65%) предъявляли жалобы на боль (63%), из-
менение настроения/сна (44%), поражение гастроин-
тестинальной системы (36%). Использовав опросник 
EQ5D, исследователи зафиксировали достоверное сни-
жение качества жизни больных печеночной порфирией; 
35% пациентов жаловались на затруднение передвиже-
ния, 57% – испытывали трудности при выполнении 
привычной повседневной деятельности и имели при-
знаки тревожности/депрессии.

Согласно результатам исследования EXPLORE, 
больные печеночной порфирией не только страдают 
частыми обострениями заболевания, но и имеют разно-
образные сопутствующие патологические проявления, 
которые ухудшают их качество жизни. Учитывая высо-
кий уровень заболеваемости и смертности, J.-C. Deybach 
подчеркнул необходимость разработки новых методов 
лечения для предотвращения атак заболевания и купи-
рования сопутствующей симптоматики.

В ходе конгресса широко освещались результаты кли-
нического применения нескольких инновационных 
препаратов. Докладчики L. Obici (Италия) и T. Coelho 
(Португалия) посвятили свои выступления патиси-
рану – РНК-интервенционному препарату, разработан-
ному для лечения наследственного транстиретинового 
амилоидоза (hATTR) с полинейропатией (hATTR-PN), 

известного также как семейная амилоидная полиней-
ропатия. Ведущие эксперты представили результаты 
многоцентрового международного рандомизирован-
ного двойного слепого исследования III фазы APOLLO, 
в котором приняли участие больные этим мультисис-
темным, быстро прогрессирующим и жизнеугрожаю-
щим заболеванием. Одно из многочисленных проявле-
ний указанной патологии – быстрое снижение массы 
тела, обусловленное поражением гастроинтестиналь-
ного тракта и сердца. Дизайн исследования APOLLO 
предполагал внутривенное введение патисирана в дозе 
0,3 мг/кг или плацебо больным hATTR-PN на протя-
жении 18 мес. Первичной конечной точкой являлись 
изменения значений модифицированной шкалы ней-
ропатических нарушений (mNIS+7) – обобщенного по-
казателя неврологических нарушений, оценивающего 
сенсомоторные возможности, нервную проводимость, 
рефлексы, функции вегетативной нервной системы.

В исследовании APOLLO приняли участие 225 па-
циентов, средний возраст которых составил 60,5 года, 
74% больных являлись лицами мужского пола. В группе 
участников, получавших патисиран, зафиксировано 
снижение mNIS+7 на 6,0 балла по сравнению с увели-
чением этого показателя в группе плацебо на 28,0 балла. 
Итоговая разница составила 34,0 пункта, что исследо-
ватели трактовали как выраженную положительную 
динамику. Патисирану также удалось статистически 
достоверно и клинически значимо улучшить вторич-
ные конечные точки, в т. ч. модифицированный индекс 
массы тела и Норфлокский опросник оценки качества 
жизни при диабетической нейропатии. Как отметил 
профессор L. Obici, который описал влияние патиси-
рана на массу тела, проведение РНК-интерференцион-
ной терапии позволило нормализовать нутритивный 
статус больных hATTR-PN, причем первые положитель-
ные изменения наблюдались уже спустя 3 мес лечения. 
Профессор T. Coelho, представивший данные о влиянии 
патисирана на показатели Норфлокского опросника, 
подтвердил способность этого препарата улучшать 
качество жизни больных hATTR-PN (средние разли-
чия -21,1; 95% доверительный интервал (ДИ) от -27,2 
до -15,0). Оба докладчика отметили высокий профиль 
безопасности патисирана; по их прогнозам, в ближай-
шем будущем данный препарат займет лидирующие 
позиции в лечении наследственного транстиретинового 
амилоидоза.

В секции цереброваскулярных заболеваний осо-
бенно заинтересовал доклад P. Kermer (Германия), по-
священный эффективности идаруцизумаба в лечении 
церебральной ишемии или внутричерепного кровоте-
чения, развившихся на фоне приема дабигатрана. Ида-
руцизумаб, специфический антагонист дабигатрана, 
представляет собой фрагмент человеческого монокло-
нального антитела, связывающегося с дабигатраном 
с высокой аффинностью, превосходящей способность 
дабигатрана взаимодействовать с тромбином примерно 
в 300 раз. Комплекс идаруцизумаб-дабигатран имеет 
несколько характерных особенностей: он образуется 
с крайне высокой скоростью и чрезвычайно медленно 
распадается, т. е. является очень стабильным. Прочно 
и специфично связываясь с дабигатраном и его метабо-
литами, идаруцизумаб нейтрализует их антикоагулянт-
ный эффект, что позволяет использовать его в качестве 
специфического антидота этого медикамента.

Продолжение на стр. 36.
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Профессор P. Kermer представил результаты ретро-
спективного исследования, проведенного в 51 невро-
логическом/нейрохирургическом центре с участием 
95 больных инсультом, получавших идаруцизумаб. 
60 участников ранее принимали дабигатран. В ко-
горте пациентов, которым впоследствии проведен 
тромболизис рекомбинантным тканевым активато-
ром плазминогена после предварительного введе-
ния идаруцизумаба, в 78% случаев зафиксировано 
успешное выполнение процедуры: среднее значе-
ние шкалы тяжести инсульта Национальных инсти-
тутов здравоохранения США (NIHSS) улучшилось 
на 6 баллов. При этом ученые не наблюдали возник-
новения каких-либо геморрагических осложнений. 
В исследовании также приняли участие 35 больных 
геморрагическим кровотечением; среди 24 пациентов, 
имевших признаки внутричерепного кровоизлияния, 
у 4 отмечалось ухудшение клинической симптома-
тики и увеличение гематомы в размерах. Примене-
ние идаруцизумаба позволило улучшить значения 
NIHSS на 3,5 балла, а модифицированной шкалы 
Рэнкина – на 0-3 балла у 63% больных. Перечислен-
ные меры ассоциировались с сокращением уровня 
смертности на 6%. В завершение профессор P. Kermer 
подытожил: «Идаруцизумаб является эффективным 
терапевтическим средством для лечения пациентов, 
у которых на фоне терапии дабигатраном развился 
ишемический инсульт или внутричерепное кровоте-
чение; этот препарат может использоваться в повсе-
дневной клинической практике специализированных 
неврологических центров».

Не меньший интерес вызвало сообщение профессора 
A. H. Aamodt (Норвегия) «Эффективность и безопасность 
тенектеплазы у больных инсультом с сопутствующей 
фибрилляцией предсердий». Норвежский эксперт оз-
накомил слушателей с результатами многоцентрового 
проспективного рандомизированного двойного сле-
пого исследования III фазы NOR-TEST. Согласно ди-
зайну последнего, пациентов с предположительным 
диагнозом ишемического инсульта рандомизировали 
для введения тенектеплазы в дозе 0,4 мг/кг или ткане-
вого активатора плазминогена в дозе 0,9 мг/кг. Среди 
1100 больных, принявших участие в исследовании 
 NOR-TEST, 183 (16,6%) пациента страдали фибрилля-
цией предсердий. В отличие от участников с сохранен-
ным синусовым ритмом, течение инсульта у больных 
с сопутствующей аритмией было более тяжелым. На-
рушение сердечного ритма ассоциировалось с небла-
гоприятными функциональными исходами и высоким 
уровнем летальности. Исследователи не зафиксировали 
значимых межгрупповых различий в эффективности 
тенектеплазы и тканевого активатора плазминогена 
в когорте пациентов с фибрилляцией предсердий. Муж-
ской пол, молодой возраст и меньшее количество баллов 
по шкале NIHSS ассоциировались с наиболее благопри-
ятным прогнозом.

Логичным продолжением стало выступление про-
фессора G. M. De Marchis (Швейцария), который пред-
ставил результаты работы международной группы 
ученых, проанализировавших 7 проспективных ис-
следований. В указанных наблюдениях сравнивалась 
эффективность прямых пероральных антикоагулянтов 
(ППАК) и антагонистов витамина К (АВК) у пациентов, 
недавно перенесших ишемический инсульт / транзитор-
ную ишемическую атаку и имевших сопутствующую 
патологию – фибрилляцию предсердий.

В сформированной когорте больных (n=4912), сред-
ний возраст которых составил 78 лет (межквартильный 
размах (МКР) 71-84 года), подавляющее большинство 
(n=4739; 96,5%) перенесли ишемический инсульт, имели 
среднюю оценку по шкале NIHSS в начале заболевания 
5 баллов (МКР 2-12). Почти половина  больных (n=2256; 

45,9%) получали АВК, тогда как другая половина при-
нимала ППАК (n=2656; 54,1%). Среднее время до назна-
чения АВК составило 5 дней (МКР 2-14 дней), ППАК – 
тоже 5 дней, но с другим значением МКР (2-11 дней; 
р=0,53). На протяжении всего периода наблюдения 
(5970 пациенто-лет) зафиксировано 262 случая 
(4,4%/год) острого ишемического инсульта, 71 слу-
чай (1,2%/год) внутричерепного кровоизлияния и 439  
(7,4%/год) летальных исходов. ППАК уменьшал риск 
достижения комбинированной конечной точки (скор-
ректированное отношение рисков (сОР) 0,78; 95% ДИ 
0,64-0,94; р=0,01). Оказалось, что прием ППАК снижал 
вероятность развития внутричерепного кровоизлия-
ния (сОР 0,34; 95% ДИ 0,16-0,71; р=0,01) и летального 
исхода (сОР 0,71; 95% ДИ 0,56-0,90; р<0,01), тогда как 
риск возникновения острого ишемического инсульта 
не зависел от применения ППАК и АВК (сОР 0,98; 95% 
ДИ 0,72-1,35; р=0,91).

Таким образом, назначение ППАК пациентам с со-
путствующей фибрилляцией предсердий в течение 
5 дней после развития клиники инсульта позволяет 
улучшить прогноз по сравнению с приемом АВК пре-
имущественно за счет снижения риска развития внут-
ричерепного кровоизлияния и летального исхода.

В рамках конгресса представлены результаты не-
скольк их метаана лизов. Профессор N. Bornstein 
( Израиль) посвятил один из них изучению безопасности 
и эффективности церебролизина в раннем восстанови-
тельном периоде у постинсультных больных. В данном 
метаанализе рассмотрены результаты 9 проспектив-
ных рандомизированных двойных слепых плацебо-
контролированных исследований, в которых изучалась 
эффективность парентерально вводимого нейропеп-
тида – церебролизина – в восстановлении невроло-
гических функций у пациентов, перенесших инсульт. 
В зависимости от дизайна исследований пациентам 
вводили 30-50 мл церебролизина 1 р/сут на протяже-
нии 10-21 дня; терапию инициировали в течение 72 ч 
после развития ишемического инсульта. Проанализи-
ровав значения шкалы NIHSS на 30-й (или 21-й) день 
после возникновения инсульта, ученые убедительно 
доказали превосходство церебролизина над плацебо 
(р<0,0001; n=1879). Исследователи рассчитали значение 
комбинированного показателя NNT – число больных, 
которых необходимо пролечить для достижения кли-
нически значимых изменений NIHSS – оно составило 
7,7 (95% ДИ 5,2-15,0). Дополнительный статистический 
анализ динамики состояния тяжелых пациентов (n=314) 
к 90-му дню также подтвердил превосходство церебро-
лизина (0,61; 95% ДИ 0,52-0,69; р=0,0118) над плацебо. 
Безопасность исследуемого препарата оказалась сопо-
ставимой с таковой плацебо. Завершая свое выступле-
ние, профессор N. Bornstein резюмировал: «Проведен-
ный нами метаанализ подтверждает ранее полученные 
данные, демонстрирующие способность церебролизина 
нивелировать ранний неврологический дефицит у па-
циентов, перенесших острый ишемический инсульт».

Несколько известных лекторов посвятили свои вы-
ступления изучению эффекта ноцебо. Начиная свой 
доклад «Эффект ноцебо при болезни Паркинсона», про-
фессор M. Leal Rato (Португалия) отметил, что эффект 
плацебо хорошо исследован и, как правило, обусловлен 
увеличением допаминэргической нейротрансмиссии, 
в то время как действие ноцебо остается недостаточно 
изученным.

Понятие ноцебо – лекарственного средства, не обла-
дающего реальным фармакологическим действием, 
но вызывающего у пациентов отрицательную реак-
цию – все чаще используется в клинических исследо-
ваниях. В многоцентровом рандомизированном пла-
цебо-контролированном исследовании, результаты 
которого представил профессор Leal Rato, приняли 

участие пациенты с болезнью Паркинсона. Ноцебо-от-
вет определяли как долю больных, отметивших возник-
новение нежелательных явлений при приеме плацебо. 
Негативное влияние ноцебо-эффекта характеризовало 
количество досрочных выходов из исследований, от-
мены препаратов, обусловленных побочными реакци-
ями, летальных исходов в группе плацебо.

Ученые проанализировали результаты 239 рандо-
мизированных клинических исследований (РКИ; 
n=47 797). Обобщенный ноцебо-ответ составил 55,8% 
(95% ДИ 51,5-60,1%; 149 РКИ;), досрочно завершили 
исследования 13,9% пациентов (95% ДИ 12,4-15,4%; 
229 РКИ;), 5,7% больных исключили из-за возникно-
вения нежелательных явлений, а 0,6% пациентов (95% 
ДИ 0,5-0,7%; 231 РКИ) скончались при проведении ди-
намического наблюдения. Аналогичные взаимосвязи 
выявлены в группах больных, получавших исследуе-
мые препараты. Основываясь на полученных данных, 
профессор Leal Rato отметил, что величина ноцебо-
эффекта в РКИ, проводимых с участием пациентов, 
страдающих болезнью Паркинсона, достаточно велика. 
По мнению докладчика, влияние ноцебо необходимо 
учитывать при планировании, проведении и оценке 
результатов РКИ.

T. Klopstock (Германия) представил результаты РКИ, 
изучавшего эффективность применения деферипрона 
при пантотенаткиназа-ассоциированной нейродегене-
рации, обусловленной накоплением железа в головном 
мозге. В ходе этого РКИ ученые планировали дока-
зать, что назначение вышеуказанного хелатирующего 
препарата позволит снизить уровень железа в тканях 
головного мозга, тем самым остановив или замедлив 
прогрессирование заболевания. Больных, принявших 
участие в данном исследовании (n=89), рандомизи-
ровали в соотношении 2:1 для приема деферипрона 
(n=59) или плацебо (n=30) на протяжении 18 мес. Спустя 
1,5 года при проведении количественной магнитно-
резо нансной томографии исследователи зафиксировали 
статистически значимое (р<0,0001) снижение содержа-
ния железа в globus pallidus (-36,1 Hz) в группе дефери-
прона по сравнению с группой плацебо (-0,5 Hz). Про-
анализировав частоту достижения первичной конечной 
точки (представлявшей собой изменения шкалы дисто-
нии Barry-Albright в динамике наблюдения), эксперты 
констатировали прогрессирование заболевания во всех 
группах, однако у пациентов, принимавших дефери-
прон, она была минимальной (-2,48 балла) по сравне-
нию с больными, получавшими плацебо (-3,99 балла). 
Общие межгрупповые различия приближались к стати-
стически значимым (р=0,0761), подтверждая тем самым 
целесообразность назначения деферипрона больным 
пантотенаткиназа-ассоциированной нейродегенера-
цией. «Терапия деферипроном способствует достовер-
ному уменьшению накопления железа в головном мозге, 
что сопровождается тенденцией к замедлению прогрес-
сирования заболевания», – резюмировал T. Klopstock.

Одной из самых популярных инициатив кон-
гресса стала локация презентации постеров. Профес-
сор I. P. Miah, оглашая предварительные результаты 
многоцентрового исследования DESCA, отметил зна-
чительный рост распространенности хронической суб-
дуральной гематомы, обусловленный повсеместным 
применением антикоагулянтов и старением населения. 
Существующие стандарты лечения симптоматических 
больных хронической субдуральной гематомой пред-
усматривают хирургическое вмешательство – кранио-
томию. Одной из наиболее распространенных альтер-
натив оперативному лечению является терапия дек-
саметазоном. В рамках многоцентрового РКИ DESCA 
сравнивалась эффективность первичной терапии дек-
саметазоном и краниостомии в восстановлении функ-
циональной активности у пациентов с клиническими 
проявлениями хронической субдуральной гематомы.

В исследовании приняли участие больные хрониче-
ской субдуральной гематомой с 1-3 степенью невроло-
гического дефицита, оцененного по шкале Markwalder, 
которых рандомизировали для проведения консерватив-
ной терапии дексаметазоном или оперативного лечения. 
Доза дексаметазона, которую вводили парентерально 
на протяжении 1-4 дней болезни, составляла 16 мг, 

4-й Конгресс Европейской академии неврологии: 
новости, тенденции, перспективы

Продолжение. Начало на стр. 34.
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после чего дозу препарата уменьшали вдвое каждые 
3 дня; инъекции дексаметозона прекращали на 20-й 
день. Первичная конечная точка представляла собой 
функциональные изменения, выраженность которых 
оценивали спустя 3 мес при помощи модифицированной 
шкалы Рэнкина; в качестве вторичных конечных точек 
анализировали значения шкал Рэнкина и Markwalder 
при выписке, через 2 нед и 6 мес, а также значения рас-
ширенной шкалы исходов Глазго спустя 3 мес, качество 
жизни, рецидив гематомы на протяжении 6 мес, размеры 
гематомы по данным компьютерной томографии, раз-
личные осложнения, уровень летальности.

Предполагая, что эффективность краниостомии со-
ставит 80%, а дексаметазона 60%, исследователи опреде-
лили минимальное количество пациентов, необходимое 
для подтверждения превосходства краниостомии над 
медикаментозным способом лечения больных хрони-
ческой субдуральной гематомой. Как заявил профессор 
I. P. Miah, окончательная публикация результатов иссле-
дования ожидается в 2019 г. По прогнозам экспертов, 
появление этих данных повлияет на положения нацио-
нальных руководств по лечению пациентов с хрониче-
ской субдуральной гематомой.

В секции «Цервикалгия и боль» многие доклады ос-
вещали эффективность и безопасность онаботулоток-
сина А в лечении хронической мигрени. Начиная свое 
выступление, профессор D. Garcнa Azorнn (Испания) 
привел данные литературы, согласно которым дли-
тельное (более 5 лет) применение онаботулотоксина 
А провоцирует развитие локальной мышечной атро-
фии. Пациентам, страдавшим хронической мигренью, 
которые не отвечали на прием топирамата и еще од-
ного перорального профилактического средства (n=34), 
ученые рекомендовали введение онаботулотоксина А  
(10-18 процедур).

Средний возраст пациентов во врем я выпол-
нения первой инъекции составил 41,4±12,6 года. 

В 22 (64,7%)  случаях дозу онаботулотоксина А увеличи-
вали в соответствии с рекомендацией «следовать страте-
гии купирования боли», в 9 (26,5%) случаях использовали 
максимальную дозу препарата – 195 МЕ. Возникновение 
нежелательных явлений констатировали у 10 (29,4%) 
пациентов, 9 больных беспокоили мышечные боли или 
скованность, которые локализовались преимущественно 
в затылочной области, наблюдался также 1 случай фрон-
тотемпоральной атрофии. Возникновение болевого син-
дрома предупреждали с помощью введения анестетика 
непосредственно перед инъекцией онаботулотоксина 
А; в 4 случаях для уменьшения интенсивности боли 
прибегли к снижению дозы лекарственного средства. 
Статистический анализ не зафиксировал значимой взаи-
мосвязи между каким-либо клиническим, демографиче-
ским показателем, использованной максимальной дозой 
онаботулотоксина и развитием нежелательных явлений.

По мнению D. Garcнa Azorнn, длительное применение 
онаботулотоксина А у больных хронической мигренью 
достаточно редко ассоциируется с возникновением по-
бочных реакций, их распространенность не зависит 
от максимальной дозы препарата, а небольшая модифи-
кация процедуры позволяет избежать появления неже-
лательных явлений.

Большой интерес у участников конгресса вызвали 
доклады, прозвучавшие в ходе секции «Неврологические 
расстройства у известных композиторов». Представи-
тели США, Германии, Хорватии поведали слушателям 
о болезнях всемирно известных музыкантов и влиянии 
неврологической патологии на их творчество. По мне-
нию P. L. Pearl, физические страдания и недуги Люд-
вига ван Бетховена, Роберта Шумана, Мориса Равеля, 
Дмитрия Шостаковича оказали большое влияние на их 
восприятие и понимание жизни, что отразилось в музы-
кальных произведениях великих композиторов.

Раннее начало и прогрессирующая глухота Бетховена 
(1770-1827) при отсутствии психических нарушений 

не смогли ограничить полет творческой мысли гения, 
тогда как тяжелое психическое заболевание обусловило 
преждевременную смерть Шумана (1810-1856), а безжа-
лостная деменция повлияла на труды Равеля (1875-1937), 
вынудив его прибегать к чрезмерному упорядочиванию 
музыкальных элементов и композиционным повторам. 
Медленно прогрессирующее, неизлечимое дегенератив-
ное заболевание ЦНС – боковой амиотрофический син-
дром – диагностировали у знаменитого русского компо-
зитора Шостаковича (1906-1974); впоследствии имя этого 
всемирно известного музыканта стало эпонимом для 
неврологов во всех странах мира. Наши познания в обла-
сти неврологии постоянно растут, – отметил P. L. Pearl, – 
мы гораздо лучше понимаем влияние неврологической 
патологии на окружающее нас общество через призму 
недугов великих людей и наших собственных воспри-
ятий. Осознание уязвимости и тяжелых физических, 
моральных и душевных страданий, выпавших на долю 
знаменитых и легендарных личностей, служит лучшим 
примером для пристального изучения неврологической 
патологии и ее ранней диагностики.

Подготовила Лада Матвеева ЗУ

ПОСТРЕЛІЗ

Діагностика та лікування хронічного обструктивного  
захворювання легень: актуальні питання 

21 листопада у багатьох країнах світу відзначається Всесвітній день боротьби з хроніч-
ним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ). У такий спосіб  Глобальна ініціатива 
з ХОЗЛ (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Diseases, GOLD) прагне привернути 
увагу суспільства до одного з найбільш серйозних викликів, які стоять перед світовою 
системою охорони здоров’я.

Цього року ключовою тезою просвітницької кампанії стало гасло «Ніколи не рано, 
ніколи не пізно», а офіційним хештегом –  #LiveEveryBreath (живи кожним подихом).

На сьогодні ХОЗЛ є однією з головних причин розвитку хронічних захворювань, інва-
лідизації та смертності в усьому світі та віднесене до глобальних загроз здоров’ю людства.

Усвідомлюючи, що своєчасна діагностика, інформування пацієнтів про симптоми 
та відповідне лікування дають змогу допомогти людям на всіх етапах захворювання 
почуватися краще та жити більш активним життям, компанія GSK –  світовий лідер 
фармацевтичної галузі в респіраторному напрямі, який забезпечує високоякісними пре-
паратами пацієнтів із ХОЗЛ та бронхіальною астмою в більше ніж 170 країнах, –  не лише 
активно підтримує Всесвітній день боротьби з ХОЗЛ, але є автором та ініціатором багатьох 
важливих заходів і програм, спрямованих на подолання тягаря хронічних респіраторних 
захворювань у світі.

Одним з важливих проектів стало проведення за підтримки GSK міжнародного епідемі-
ологічного дослідження CORE (Chronic Obstructive REspiratory diseases in CIS countries), що 
вивчало розповсюдженість бронхообструктивних захворювань серед дорослого населення 
на території трьох країн (Україна, Казахстан та Азербайджан). В Україні в дослідженні 
взяли участь 964 особи віком старше 18 років.

За даними CORE, в Україні розповсюдженість ХОЗЛ, підтвердженого за допомогою спі-
рометрії, становила 31,9 випадку на 1000 осіб, а вперше діагностованого (виявленого в ході 
дослідження) –  28,8 випадку на 1000 осіб. Зазначене свідчить про низьку поінформованість 
українців про захворювання та необхідність звернення до лікаря, а також може вказувати 
на недостатню настороженість і несвоєчасну діагностику захворювання медиками.

Найбільша розповсюдженість ХОЗЛ спостерігалась у віковій групі ≥65 років. Дослі-
дження підтвердило світові дані про те, що чоловіки хворіють частіше, а найбільш по-
ширеними супутніми захворюваннями при ХОЗЛ в Україні є артеріальна гіпертензія, 
дисліпідемія, інші серцево-судинні захворювання та пневмонія в анамнезі. Істотним 
фактором ризику розвитку захворювання в Україні є туберкульоз, у Казахстані –  куріння 
та робота в умовах підвищеної запиленості, а в Азербайджані –  куріння.

Результати дослідження представили, зокрема, на І Національному конгресі пуль-
монологів, який відбувся в жовтні в Києві. За підтримки компанії GSK у межах науко-
во-практичної конференції було проведено сателітний симпозіум «Патологія дихальних 
шляхів –  широкі можливості терапії від компанії GSK», в якому взяли участь понад 
350 спеціалістів охорони здоров’я, а більше 80 слухачів змогли долучитися до заходу зав-
дяки онлайн-трансляції. Крім результатів дослідження CORE, учасникам симпозіуму 
було представлено дані про особливості та ефективність застосування сучасної терапії 
ХОЗЛ, що ґрунтуються на рекомендаціях GOLD.

Разом з тим GSK ініціює у світі тематичні соціальні програми та підтримує державні й 
неурядові проекти задля поліпшення якості життя людей із бронхіальною астмою та ХОЗЛ. 
Так, уже понад 14 років в Україні реалізується довгостроковий соціальний проект «Оранж 
Кард», що має на меті підвищити доступність ефективних лікарських засобів для терапії 
хронічних респіраторних захворювань, у тому числі ХОЗЛ. За програмою працюють понад 
4000 аптек по всій країні (20% аптек України).

Знаковою подією стало оновлення у 2018 р. унікальної віртуальної наукової платформи 
RespiratoryWorld, що створило умови для безплатного дистанційного навчання та під-
вищення кваліфікації пульмонологів і лікарів загальної практики у сфері діагностики, 
ведення та терапії респіраторних захворювань.

Уже понад 50 років GSK допомагає людству боротися з ХОЗЛ, забезпечуючи пацієнтів 
у всьому світі високоякісними інноваційними лікарськими засобами та поліпшуючи 
доступ до сучасної терапії, при цьому надаючи лікарям нову науково обґрунтовану ін-
формацію щодо діагностики та лікування захворювання. У такий спосіб компанія робить 
свій внесок у зменшення тягаря ХОЗЛ та подолання однієї з глобальних загроз здоров’ю 
людства.

Про компанію GSK
GSK –  інноваційна компанія та один зі світових лідерів фармацевтичної індустрії, 

який займається науковими дослідженнями в галузі фармацевтики та охорони здоров’я, 
присвячує свою діяльність поліпшенню якості життя людей, допомагаючи людям робити 
більше, почуватися краще та жити довше.

Більше інформації про компанію GSK в Україні та світі –  на сайті ua.gsk.com.

UA/OTH/0088/18.11.19
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Микробиота, метаболический синдром, 
психоинтеллектуальное функционирование:  
грани патогенетической сопряженности

На сегодняшний день убедительно дока-
зано, что в организме взрослого человека 
находится около 100 трлн бактерий и более 
квадриллиона вирусов, что в 10-100 раз 
превышает общее число его соматических 
и зародышевых клеток [2-8]. В то же время 
нельзя не отметить, что в организме чело-
века все функции прямо или опосредованно 
связаны с активностью колонизирующих его 
многочисленных микроорганизмов [2, 5-8].

Например, накоплены данные, что мик-
робиота наряду с морфофункциональной 
адаптацией желудочно-кишечного тракта 
влияет на процессы созревания иммунной 
системы и формирует ось взаимодействия 
«кишечник –  мозг» (центральная нервная 
система (ЦНС); рис. 1).

Известно, что синтетическая активность 
микробиоты по продукции разнообразных 
сигнальных молекул (регуляторные амины, 
пептидные нейромодуляторы) заслуженно 
находится на втором месте после собственно 
мозговой ткани [9]. Продукция нейротранс-
миттеров микробиотой происходит в ко-
личествах, нередко превышающих содер-
жание этих со единений в сыворотке крови 
человека. Многие исследователи едины 
во мнении, что симбиотическая кишечная 
микробиота способна активно участвовать 
в накоплении общего пула соответствующих 
нейромедиаторов и, как следствие, –  в регу-
ляции нервно-психической деятельности 
млекопитающих [2, 10, 11].

Влияние микробиоты на нервную сис-
тему происходит с помощью нескольких 
механизмов, в т. ч. посредством продук-
ции значительного количества сигнальных 
молекул и короткоцепочечных жирных 
кислот (КЦЖК), которые участвуют в мо-
дуляции экспрессии генов путем подавле-
ния де ацетилирования гистоновых белков 
и обладают разными значимыми эффектами 
на функцио нирование ЦНС (табл. 1, 2) [12].

К КЦЖК относятся кислоты, содержащие 
2, 3, 4 и 5 атомов углерода –  ацетат, пропио-
нат, бутират и пентаноат, образующиеся 
в результате микробной ферментации слож-
ных полисахаридов (крахмалы и пищевые 
волокна) в толстой кишке. КЦЖК через пор-
тальную циркуляцию попадают в кровоток 
и далее транспортируются в органы и ткани, 
участвуя в процессах регуляции и обеспечи-
вая межклеточное взаимодействие, включая 
регуляцию экспрессии генов [13, 14]. Такие 
КЦЖК, как пропионат и бутират, способны 
модулировать функциональную активность 
головного мозга, участвуя в контроле над 
аппетитом и поддержании энергетического 
гомеостаза через регуляцию продукции ней-
ропептидов [15]. При этом бутират преиму-
щественно абсорбируется на поверхности 
кишечного эпителия, тогда как ацетат и про-
пионат попадают в системную циркуляцию 
[16].

В целом суммируя накопленные данные, 
ниже представлены механизмы взаимодей-
ствия микробиоты и ЦНС:

• нейрональное взаимодействие –  микро-
организмы могут передавать информацию 
в головной мозг через n. vagus [17];

• изменение обмена триптофана –  пред-
шественника нейротрансмиттера серото-
нина. При избыточной активации кину-
ренинового пути метаболизма триптофана 
(вследствие повышенного образования 
провоспалительных цитокинов, приема 

 кортикостероидов) снижается концентрация 
серотонина. Показан положительный эф-
фект применения пробиотиков, приводящий 
к снижению концентрации кинуренина [18];

• гормональное взаимодействие в резуль-
тате высвобождения регуляторных пепти-
дов из энтероэндокринных клеток кишеч-
ника. Высвобождение пептидов находится 
под контролем кишечной микробиоты, что 
было продемонстрировано на безмикробных 
животных [19];

• взаимодействие посредством КЦЖК, 
влияющих на активность иммунной и нерв-
ной (симпатический отдел) систем [20].

Принципиальные нарушения в функци-
онировании системы «микробиота –  ЦНС» 
неизбежно происходят вследствие дисба-
ланса кишечного микробиоценоза. Измене-
ния в синергетической связи между хозяи-
ном и микробиотой могут иметь серьезные 
последствия, приводя к возникновению или 
усугублению уже имеющихся метаболиче-
ских расстройств и нарушениям со стороны 
как нервной, так и пищеварительной систем 
[21, 22].

С возрастом и под влиянием значитель-
ного количества неблагоприятных факторов 
дисбаланс кишечной микробиоты способ-
ствует возникновению эндотоксимии из-за 
резко увеличенного поступления из пище-
варительной системы в кровь эндотоксинов 
грамотрицательных и мурамилдипептидов 

грамположительных бактерий, являющихся 
мощнейшим индуктором хронического вос-
паления в организме человека [2, 23, 24].

Нарушение микробного пейзажа кишеч-
ника способствует изменению количества 
нейромедиаторов микробного происхожде-
ния, что может привести к развитию целого 
ряда заболеваний.

В настоящее время накоплено достаточно 
доказательств, указывающих на дисбиоз 
кишечника как на фактор риска возникно-
вения нарушений когнитивных функций 
и развития широкого спектра психических 
заболеваний, включая нейропсихиатриче-
ские состояния [25, 26], такие как расстрой-
ства аутистического спектра, депрессия 
и шизофрения [27, 28]. В случае дисбиоза 
конституциональный спектр КЦЖК зна-
чительно изменяется и характеризуется 
повышением уровня пропионовой кислоты 
[27]. Сходные изменения выявлены у детей 
с аутизмом. Предполагается, что повыше-
ние уровня пропионата негативно влияет 
на функциональные возможности нервной 
системы [29].

В то же время нарушения микробиоты 
через выработку биологически активных 
субстанций, участвующих в углеводном 
и липидном обменах, способствуют систем-
ному воспалению и развитию ожирения как 
пускового кластера метаболического син-
дрома (МС) [30-34].

Всемирная организация здравоохране-
ния (ВОЗ) считает МС глобальной эпиде-
мией современности. По расчетам экспер-
тов, к 2025 году МС будет страдать каждый 
второй житель планеты, а число пациентов 
в мире превысит 300 млн [35, 36].

В конце 2017 года в журнале Lancet Меж-
дународной коллаборацией по факторам 
риска неинфекционных заболеваний (NCD 
Risk Factor Collaboration –  NCD-RisC) была 
опубликована статья с сообщением, что 
число детей и подростков, страдающих ожи-
рением, возросло за последние сорок лет 
в 10 раз [37]. Данное исследование было про-
ведено ВОЗ совместно с Имперским коллед-
жем Лондона (Imperial College London). Под 
эгидой NCD-RisC специалисты из разных 
стран проанализировали показатели массы 
тела и роста почти 130 млн человек, из кото-
рых 31,5 млн были в возрасте от 5 до 19 лет. 
Ученые объединили данные 2416 регио-
нальных исследований, а затем, используя 
байе совскую иерархическую модель, про-
следили за изменением значений индекса 
массы тела (ИМТ) во всем мире в период 
с 1975-го по 2016 год. Анализ включал жите-
лей из 200 стран. Выяснилось, что показатели 
детского и подросткового ожирения в мире 
возросли с менее чем 1% в 1975 году до при-
мерно 6% среди девочек и 8% среди мальчиков  
в 2016-м. Согласно полученным данным, 
в 2016 году страдали от ожирения 50 млн 
девочек и 74 млн мальчиков. Совокуп-
ный показатель вырос с 11 млн в 1975-м 
до 124 млн детей и подростков в 2016 году. 
Кроме того, 213 млн детей в возрасте 5-19 лет 
имели в 2016 году избыточную массу тела, 
но не прошли порог значения ИМТ для ожи-
рения (рис. 2-6) [37].

По мнению специалистов, при сохране-
нии данной тенденции в ближайшие 5 лет 
число детей и подростков с ожирением пре-
высит таковое их сверстников с умеренно 
или значительно пониженной массой тела 
[37].

На данном этапе исследователи едины 
во мнении: ожирение является облигатным 
и инициирующим кластером для формиро-
вания МС. Согласно современной трактовке, 
МС представляет собой симптомокомплекс, 
включающий артериальную гипертензию, 
сахарный диабет (СД) или нарушение то-
лерантности к глюкозе, повышение уров-
ней триглицеридов, липопротеидов низкой 
плотности, снижение содержания липопро-
теидов высокой плотности. Для установки 
данного диагноза необходимо наличие на-
ряду с основным кластером в виде абдоми-
нального ожирения двух дополнительных 
составляющих [36, 38, 39].

Логично предположить, что, помимо 
собственного негативного влияния нару-
шений микробиоты на нервную систему, 
описанного выше, психоинтеллектуальное 
функционирование пациентов будет также 
находиться под воздействием МС. Нельзя 
не отметить, что количество исследований 
по оценке интеллектуальных аспектов па-
циентов с метаболическими нарушениями 
немногочисленно, находится в стадии на-
копления [40]. Большинство таких работ 
проведено в отношении страдающих ожи-
рением пациентов с умственной отстало-
стью вплоть до синдрома Дауна или с выра-
женным когнитивным дефицитом другого 
генеза [41-44].

Осознание значимости влияния микро биоты на здоровье человека приходит в современную медицину постепенно.  
Человеческий организм представляет собой суперорганизм, включающий симбиотическое сообщество многочисленных 
эукариотических, прокариотических клеток, вирусов и архибактерий. Метагеном данного суперорганизма состоит из генов 
собственно Homo sapiens и генов (микробиом), присутствующих в геномах микроорганизмов, населяющих тело человека [1, 2].

Рис. 1. Влияние микробиоты на нервную систему

Развитие ЦНС Сигнальная система ЦНС Аффективное поведение

Микробиота

Таблица 1. Сигнальные молекулы, продуцируемые микробиотой
Амины Аминокислоты Пептиды

Серотонин 
Норадреналин 
Дофамин 
Гистамин 
Тирамин 
Амфетамин

Аспарагиновая кислота
Глутаминовая кислота 
Гамма-аминомасляная кислота
(ГАМК) 
Бета-аланин

Инсулин 
Кальцитонин 
Бета-эндорфин 
Глюкагон 
Гонадотропин 
Гонадотропин-рилизинг-гормон
Релаксин 
Соматостатин 
Тимозин-α1 
Тиротропин

Таблица 2. Эффекты низкомолекулярных метаболитов, синтезируемых 
кишечной микрофлорой

Ацетилхолин Формирование кратковременной памяти и переход  
в долговременную память

Дофамин Поведенческие особенности
Адреналин, норадреналин Потенцируют состояние повышенной эмоциональной возбудимости

Серотонин

Восприятие болевых стимулов 
Координация моторной деятельности внутренних органов 
Формирование эмоционального поведения человека 
Поддержание ритма сна и бодрствования
Регуляция продолжительности и глубины сна
Является гормоном социальности – способствует установлению 
взаимодействия на разных уровнях организации

Оксид азота Обеспечение межклеточной коммуникации, улучшение настроения 

ГАМК

Участие в процессах центрального торможения
Улучшение динамики нервных процессов в головном мозге 
Повышение продуктивности мышления 
Улучшение памяти

Пептидные нейромодуляторы Модулируют восприятие висцеральной боли
Улучшение настроения
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Исследования поперечного типа пока-
зали, что ожирение у подростков и взрослых 
ассоциировано с более низким уровнем ин-
теллекта (IQ), чем у контрольных лиц с нор-
мальной массой тела [45-47]. У лиц с ожире-
нием в среднем возрасте существует более 
высокая вероятность когнитивного сниже-
ния и деменции в последующие годы, чем 
у людей с нормальной массой тела [48-50]. 
В исследовании продольного типа оказалось, 
что у тучных лиц с признаками МС избыточ-
ного снижения интеллекта не наблюдается, 
а вероятность ожирения была выше только 
у тех, кто имел низкий интеллект уже с 3 лет 
[51].

По результатам объективного исследо-
вания интеллекта у пациентов с морбид-
ным ожирением, обратившихся за прове-
дением бариатрической операции, не было 
выявлено значимых ассоциаций между IQ 
и ИМТ, IQ и окружностью талии; уровень 
интеллекта в целом у всех обследуемых со-
ответствовал средней возрастной норме 
и не отличался от такового у здоровых лиц 
[52].

У больных СД, получающих инсулин, 
выявлен более низкий уровень интеллекта 
(за счет снижения преимущественно вер-
бального IQ) по сравнению со здоровыми 
лицами, причем очень небольшая часть этих 
различий связана с перенесенными повтор-
ными тяжелыми гипогликемиями и гораздо 

большее значение авторы придают социаль-
ному влиянию СД [53].

В одном из отечественных исследований 
проведена оценка невербального интеллекта 
у больных СД, при этом разницы в балльной 
оценке показателя у пациентов с диабети-
ческой энцефалопатией и без нее выявлено 
не было, а коэффициент интеллекта в целом 
находился на нормальном уровне [54].

Таким образом, современные научные дан-
ные свидетельствуют в пользу того, что мик-
робиота оказывает влияние на все функции 
организма, а ее продуценты могут приводить 
к развитию ряда заболеваний, включая МС. 
Поскольку на нервную систему и психоинтел-
лектуальное функционирование негативно 
влияют как сигнальные молекулы, выраба-
тываемые микробиотой, так и собственно 
метаболические нарушения, целесообразно 
рассмотрение данных нарушений в рамках 
единого патологического процесса с общими 
клинико-патогенетическими звеньями. Ин-
тегративный подход к указанной комплексной 
патологии в рамках современных тенденций 
развития медицинской науки будет способ-
ствовать более адекватному и эффективному 
ведению больных данной категории.

Список литературы находится в редакции.

Фарматека, 2018, №9.

Рис. 2 Средние значения ИМТ девочек в мире [37]

Рис. 3. Средние значения ИМТ мальчиков в мире [37]

Рис. 4. Доля девочек с ожирением в мире [37]

Рис. 5. Доля мальчиков с ожирением в мире [37]

ЗУ

Рис. 6. Изменение числа девочек и мальчиков с ожирением в мире [37]
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Негоспитальная пневмония (НП) –  это острое забо-
левание, которое возникает во внебольничных условиях 
(за пределами стационара, либо позднее 4 нед после вы-
писки из него, либо диагностировано в первые 48 ч от мо-
мента госпитализации). Процесс сопровождается симп-
томами инфекции нижних дыхательных путей (лихо-
радка, кашель, выделение мокроты, возможно, гнойного 
характера, боль в груди и одышка), а также рентгенологи-
ческими признаками вновь возникших очагово-инфильт-
ративных изменений в легочной ткани при отсутствии 
очевидной диагностической альтернативы.

Современные алгоритмы антибактериальной терапии 
пневмонии изложены в отечественных рекомендациях, 
которые учитывают опыт европейских систем здраво-
охранения. Однако до сих пор допускается достаточное 
количество ошибок в выборе антибиотика для лечения 
этого заболевания. Неправильное назначение антибак-
териальных препаратов (АБП) оказывает решающее 
влияние на исход заболевания, снижает экономическую 
эффективность лечения и ведет к селекции резистент-
ных штаммов возбудителей. Адекватно и своевременно 
начатая антибактериальная терапия является необходи-
мым условием эффективного лечения и, следовательно, 
благоприятного исхода пневмонии. Участковый терапевт 
часто бывает первым медицинским работником, к кото-
рому обращается больной. Поэтому знание современных 
аспектов антибактериальной терапии необходимо для 
правильного выбора препарата. Принципы лечения НП 
достаточно хорошо изучены и представлены во многих 
международных и региональных рекомендациях, однако 
проблема рациональной антибактериальной терапии 
больных НП не теряет актуальности и в настоящее время.

Для адекватного выбора антибактериальной терапии 
в настоящее время предлагается разделять всех взрослых 
пациентов на четыре группы [2].

К I группе относят больных НП легкой степени, ко-
торые не требуют госпитализации, без сопутствующей 
патологии, и тех, которые в последние 3 мес не прини-
мали АБП. Наиболее часто возбудителями НП у таких 
пациентов являются S. pneumoniae, M. pneumoniae, 
C. pneumoniae, H. influenzae (как правило, у курильщи-
ков) и респираторные вирусы. У 30-50% пациентов 
возбудителя не определяют вообще, так как проводить 
рутинную микробиологическую диагностику нецелесо-
образно. Определенную ценность могут иметь данные 
эпидемиологических исследований (групповая забо-
леваемость лиц молодого возраста в организованных 
коллективах характерна для инфекции, вызванной 
S. pneumoniae или M. pneumoniae).

Ко II группе относят больных НП легкой степени, ко-
торые не требуют госпитализации, с наличием сопут-
ствующей патологии (хроническое обструктивное забо-
левание легких, почечная и сердечная недостаточность, 
церебровас кулярная патология, опухоли, сахарный 

 диабет, хронические заболевания печени разной этиоло-
гии, психические расстройства, алкоголизм) и/или тех, 
которые принимали в последние 3 мес АБП. Возбудите-
лями НП у этих пациентов являются S. pneumoniae (в том 
числе антибиотикорезистентные штаммы), H. influenzae, 
S. aureus, респираторные вирусы. Следует учитывать 
и возможность грамотрицательной инфекции (семейство 
Enterobacteriaceae: E. coli, Klebsiella spp.), особенно у людей 
пожилого возраста. Необходимо предвидеть также вероят-
ность анаэробной инфекции при наличии НП у лиц с не-
санированной полостью рта, клинико-анамнестическими 
данными наличия неврологических заболеваний и/или 
нарушением акта глотания. Рутинная микробиологиче-
ская диагностика у этих больных также малоинформа-
тивна и практически не влияет на выбор антибио тиков. 
Однако примерно у 20% больных этой группы может 
возникнуть потребность в госпитализации из-за неэф-
фективного амбулаторного лечения и/или обострения/
декомпенсации сопутствующих заболеваний.

К III группе относят больных НП средней степени тя-
жести, которые требуют госпитализации в терапевтиче-
ское (пульмонологическое) отделение по медицинским 
показаниям (наличие неблагоприятных прогностических 
факторов). У пациентов этой группы НП может быть об-
условлена S. pneumoniae, H. influenzae, атипичными воз-
будителями, грамотрицательными энтеробактериями, 
респираторными вирусами. У 10-40% больных III группы 
нередко выявляют «смешанную» инфекцию (то есть на-
личие типичных и атипичных бактериальных возбуди-
телей). Такая разница в частоте выявления возбудителей 
обусловлена особенностями микробиологических методов 
диагностики, которые используют разные исследователи.

К IV группе относят больных НП с тяжелым течением, 
которые требуют госпитализации в отделение реанима-
ции и интенсивной терапии (ОРИТ). Спектр микроб-
ной флоры у таких пациентов включает S. pneumoniae, 
Legionella spp., H. influenzae, грамотрицательные энтеро-
бактерии, S. aureus и M. pneumoniae (достаточно редко).

Антибактериальная терапия больным НП назнача-
ется в зависимости от группы, к которой относится па-
циент (табл.).

При наблюдении пациентов с НП необходимо:
• оценить степень тяжести и прогноз заболевания;
• решить вопрос о месте лечения (амбулаторно, ста-

ционарно);
• выбрать стартовую эмпирическую терапию.
Выбор места лечения определяет объем лечебно-диа-

гностических процедур и финансовых затрат. Согласно 
современным принципам ведения взрослых пациентов 
с НП, значительное их количество (80%) может лечиться 
амбулаторно [2]. От 30 до 50% пациентов, госпитали-
зированных по поводу НП, с успехом могут лечиться 
в домашних условиях. В связи с этим особое значение 
придается определению критериев или показаний для 

госпитализации, которые базируются на ряде известных 
клинико-лабораторных шкал. Наиболее простой и до-
ступной для рутинного использования в амбулаторных 
условиях является прогностическая шкала CRB-65. В ее 
основе лежит модифицированная шкала Британского 
торакального общества, в которой учитывается оценка 
четырех параметров:

• нарушение сознания (Confusion);
• частота дыхания ≥30/мин (Respiratory rate);
• систолическое артериа льное давление (А Д) 

<90 мм рт. ст. или диастолическое АД ≤60 мм рт. ст. 
(Blood pressure);

• возраст >65 лет (65).
В зависимости от вероятности летального исхода па-

циенты разделяются на три группы, каждая из которых 
отвечает определенной степени тяжести заболевания 
и для каждой из которых рекомендуется преимущест-
венное место лечения (рис.). Минимальное количество 
баллов по этой шкале –  0, максимальное –  4:

• 0 баллов –  течение болезни оценивается как легкое 
(риск летальности –  1,2%), лечение проводится амбу-
латорно;

• 1 (2*) балла (где * означает, что пациент старше 
65 лет) –  НП средней тяжести (риск летальности –  
8,15%), лечение рекомендуется проводить в стационаре;

• 2-3 (3-4*) балла –  состояние оценивается как тяже-
лое (риск летальности –  31%), требуется срочная госпи-
тализация в ОРИТ.

Антибактериальную терапию назначают эмпириче-
ски, то есть учитывается чувствительность наиболее 
вероятных возбудителей. Для проведения эмпирической 
антибактериальной терапии необходимо применять 
АБП, которые:

• имеют направленный спектр антимикробного дей-
ствия –  высокую активность в отношении вероятных 
возбудителей НП;

• имеют оптимальный профиль безопасности (низкая 
частота развития побочных эффектов);

• способны создавать высокие концентрации в тканях 
и биологических жидкостях органов дыхания;

• имеют оптимальное соотношение стоимость/эф-
фективность;

• удобно применять, что способствует привержен-
ности пациента к лечению (комплаенсу). Это особенно 
важно при амбулаторном лечении социально активных 
пациентов, которые нарушают режим приема препа-
ратов. Комплаенс в значительной мере зависит от не-
обходимой частоты приема лекарственного средства 
на протяжении суток, а также от длительности курса 
лечения. В таких случаях преимущество отдают препа-
ратам, которые назначают 1-2 раза в сутки и/или корот-
кими курсами.

Выбор АБП для этиотропной терапии больных НП 
осуществляется с учетом их природной активности к ос-
новным возбудителям заболевания. Стартовая антибак-
териальная терапия выстраивается так, чтобы бороться 
с пневмококками и гемофильной палочкой. Если есть 
основания подозревать внутриклеточные патогены, 
терапия должна быть направлена и против них.

У больных НП I группы адекватный клинический 
эффект возможен при пероральном приеме АБП в виде 
монотерапии. В качестве препарата выбора рекомен-
дованы амоксициллин или макролид (азитромицин, 
кларитромицин, спирамицин). In vitro амоксициллин 
не перекрывает весь спектр потенциальных патогенов, 
однако, по данным контролированных исследований, 
не выявлено достоверных различий в эффективности 
терапии с использованием антибиотиков этих групп, 
а также отдельных классов представителей макроли-
дов. При использовании препаратов, в спектр действия 
которых входят только пневмококки и гемофильная па-
лочка, эмпирическая антибиотикотерапия НП может 
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Выбор альтернативного препарата 
для антибактериальной терапии 

негоспитальной пневмонии
Л. В. Юдина

Пневмония и в XXI веке остается важной медико-социальной проблемой.  
Это обусловлено в первую очередь ее значительной распространенностью, достаточно 
высокими показателями инвалидизации и смертности, а также значительными 
экономическими потерями вследствие этого заболевания.

Продолжение на стр. 42.

Таблица. Антибактериальная терапия больных НП в амбулаторных условиях
Группа больных Возможный возбудитель Препарат выбора Альтернативный препарат

I группа  
(НП легкой степени  
у лиц без сопутствующей 
патологии и тех, которые  
не принимали за последние  
3 мес АБП)

S. pneumoniae, 
M. pneumoniae, 
C. pneumoniae, 
H. influenzae, 
респираторные вирусы

Пероральный прием: 
амоксициллин или макролид1

Пероральный прием: 
фторхинолон III-IV поколения. 
1. Макролид или доксициклин при 
неэффективности аминопенициллина. 
2. Аминопенициллин  
или фторхинолон III-IV поколения  
при неэффективности макролида

II группа  
(НП легкой степени у лиц  
с сопутствующей патологией  
и/или тех, которые принимали  
за последние 3 мес АБП)

S. pneumoniae, 
H. influenzae, 
M. pneumoniae, 
C. pneumoniae, 
S. aureus, 
M. catarrhalis, 
семейство Enterobacteriaceae, 
респираторные вирусы

Пероральный прием: 
амоксициллин / клавулановая 
кислота или цефуроксима 
аксетил

Пероральный прием:  
добавить к β-лактаму макролид, 
или монотерапия фторхинолоном 
III-IV поколения, или цефтриаксон 
(внутримышечно, внутривенно)2

Примечания. 1Макролиды являются препаратами выбора при подозрении на атипичную этиологию заболевания (C. pneumoniae, M. pneumoniae).  
Следует отдавать предпочтение наиболее изученным при НП макролидам с улучшенными фармакокинетическими свойствами (азитромицин, кларитромицин)  
или благоприятным профилем безопасности и минимальной частотой лекарственных взаимодействий (джозамицин, спирамицин).
2Парентеральное введение цефтриаксона назначают при невозможности перорального приема препаратов выбора [1].
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быть эффективной примерно у 70-80% пациентов [1, 3]. 
В случае неэффективности амоксициллина через 48-72 ч 
лечения в качестве альтернативного препарата назначают 
макролид или доксициклин. Это обусловлено их высокой 
активностью в отношении атипичных возбудителей, ко-
торые могут быть наиболее вероятной причиной неудач-
ного лечения аминопенициллином. В случае неэффек-
тивности стартовой антибиотикотерапии макролидом 
альтернативным препаратом может быть амоксициллин 
или фторхинолон III-IV поколения. Возможными при-
чинами неэффективности лечения макролидом могут 
быть наличие резистентных к этой группе антибиотиков 
штаммов пневмококка или то, что заболевание вызвано 
грамотрицательными возбудителями.

У больных II группы выраженный клинический эффект 
также возможен в случае перорального приема антибиоти-
ков. Однако, поскольку увеличивается вероятность этио-
логической роли грамотрицательных микроорганизмов 
(в том числе имеющих механизм развития резистентности 
к антибиотикам), в качестве препарата выбора рекомен-
дуется защищенный аминопенициллин или цефалоспо-
рин II поколения. В качестве альтернативной терапии 
могут быть назначены фторхинолоны III-IV поколения. 
При невозможности перорального приема препарата или 
низкого комплаенса назначается парентеральный анти-
биотик. У пациентов II группы отсутствие эффекта при 
лечении препаратами выбора может быть связано с тем, 
что этиопатогенами НП являются атипичные возбудители. 
Поэтому на втором этапе антибиотикотерапии следует 
добавлять макролид к β-лактаму или же вместо комби-
нированной терапии назначить монотерапию фторхино-
лоном III-IV поколения. Фторхинолоны III-IV поколения 
(их еще называют «новыми», или «респираторными») ха-
рактеризуются повышенной активностью в отношении 
S. pneumoniae и внутриклеточных патогенов, устраняют, 
помимо пневмококков, всех типичных возбудителей вне-
больничных инфекций нижних дыхательных путей –  ста-
филококки, гемофильную палочку, моракселлы и другую 
внебольничную грамотрицательную микрофлору, а также 
внутриклеточные патогенны и анаэробы [1]. Новые фтор-
хинолоны сохраняют активность и в отношении штаммов 
S. pneumoniae, устойчивых к пенициллину, макролидам 
и фторхинолонам первых поколений. Они обладают также 
более высокой активностью в отношении стафилококков 
и умеренной –  метициллинрезистентных стафилококков. 
Все фторхинолоны активны против хламидий и мико-
плазм: ранние –  в умеренной степени, новые –  в высокой.

Таким образом, в последнее время основными момен-
тами, требующими коррекции в схемах терапии НП, 
являются:

• растущая резистентность пневмококка к стандартно 
применяемым АБП (у незащищенных β-лактамных АБП 
и макролидов);

• необходимость воздействия также на атипичную 
(внутриклеточную) флору (этой способности лишены 
все β-лактамные АБП).

Моксифлоксацин и гемифлоксацин проявляют наи-
более высокую активность против респираторных 
 патогенов in vitro. Резистентность штаммов внеболь-
ничных респираторных патогенов к новым фторхино-
лонам  развивается медленно или вообще не развивается. 
Фторхинолоны оказывают бактерицидный эффект, ин-
гибируя два жизненно важных фермента микробной 
клетки –  ДНК-гиразу и топоизомеразу IV, нарушают 
синтез ДНК патогенного микроорганизма.

Фторхинолоны III-IV поколения получили название 
«респираторных» в связи с высокой активностью в от-
ношении бактериальных инфекций верхних и нижних 
дыхательных путей. Они быстро абсорбируются и распре-
деляются в тканях организма. Все новые фторхинолоны 
имеют бактерицидную активность и постантибиотиче-
ский эффект, большой период полувыведения, что по-
зволяет применять их 1 раз в сутки. Вследствие угнете-
ния топоизомераз II и IV они оказывают бактерицидное 
действие и демонстрируют высокую активность in vivo, 
поскольку обладают высоким уровнем распределения 
и пенетрации, накапливаясь в тканях и клетках-мишенях 
в количествах, значительно превышающих необходимую 
минимальную подавляющую концентрацию. В частности, 
отмечают высокую степень накопления препаратов в ре-
спираторных путях –  слизистой оболочке бронхов, брон-
хиальном секрете, альвеолярных макрофагах. Высокие 
внутриклеточные концентрации являются предиктором 
эффективной эрадикации атипичных (внутриклеточных) 
микроорганизмов [4]. В механизмах действия хинолонов 
относительно грамположительных и грамотрицательных 
микроорганизмов имеются некоторые отличия. Основ-
ной мишенью действия хинолонов у грамотрицательных 
 микроорганизмов является ДНК-гираза (топоизомераза 
IV менее значима), у грамположительных –  наоборот. 
Большинство нефторированных и фторированных хино-
лонов обладают большим сродством с ДНК-гиразой, с чем 
и связана их преимущественная активность относительно 
грамотрицательных микроорганизмов. Причем степень 
аффинности (сродства) к ДНК-гиразе, а следовательно, 
и антибактериальная активность против грамотрицатель-
ных бактерий у всех препаратов этой группы примерно 
одинаковы. Однако ряд новых фторхинолонов обладают 
высокой активностью в отношении грамположительных 
микроорганизмов, что, вероятно, объясняется их повы-
шенным сродством к топоизомеразе IV. По результатам 
одних исследований, моксифлоксацин, гемифлоксацин, 
спарфлоксацин и гатифлоксацин обладают активностью 
в отношении ДНК-гиразы, по результатам других –  к то-
поизомеразе IV. Имеются также предположения, что их 
активность, особенно моксифлоксацина и гемифлокса-
цина, распространяется на оба фермента [7].

При высокой эффективности препараты этой группы 
достаточно безопасны. Побочные эффекты связаны 
в основном с реакциями со стороны желудочно-кишеч-
ного тракта и сравнимы с таковыми при использовании 
препаратов для стандартной терапии инфекционных 
заболеваний нижних дыхательных путей.

Среди препаратов последнего поколения фторхиноло-
нов, имеющихся на фармацевтическом рынке Украины, 
наибольшей активностью против грамположительных 
бактерий (пневмококков и стафилококков) обладает 
моксифлоксацин –  препарат IV поколения. Он характе-
ризуется повышенной антибактериальной активностью 
в отношении патогенов, устойчивых к действию фтор-
хинолонов предыдущих поколений, и расширенным 
спект ром действия в отношении грамположительных 
микроорганизмов. Левофлоксацин и гатифлоксацин 
уступают ему по активности влияния на грамположи-
тельные бактерии и анаэробы. Моксифлоксацин –  на-
иболее активен среди указанных антибиотиков в от-
ношении пенициллинрезистентных пневмококков, 
стафилококков, гемофильной палочки, клебсиеллы, 
легионеллы in vitro; как и защищенные аминопеницил-
лины, наиболее активен против анаэробов [5].

Результаты многочисленных многоцентровых срав-
нительных клинических исследований, клинический 

опыт медицинской практики свидетельствуют о пре-
имуществах моксифлоксацина в отношении как эффек-
тивности и безопасности, так и экономической выгоды 
при лечении НП, в том числе вызванной атипичными 
патогенами и пенициллинрезистентными S. pneumoniae.

В исследовании Finch R. и соавт. сравнивали эффектив-
ность ступенчатой терапии у 538 пациентов со среднетяже-
лой и тяжелой НП, применяя моксифлоксацин внутривенно/
перорально в дозе 400 мг 1 раз в сутки (n=258), амоксицил-
лин/клавуланат 1,2 г внутривенно / 625 мг по 3 раза в сутки 
с кларитромицином (n=193) либо без него (n=87) внутри-
венно/перорально –  50 мг 2 раза в сутки. Лечение проводили 
в течение 7-14 дней под контролем клинико-лабораторных 
показателей. Преимущества лечения моксифлоксацином 
были очевидны по всем основным показателям. Так, кли-
нический успех терапии, который оценивали на 5-7-й день, 
был статистически достоверно выше при использовании 
моксифлоксацина (93,4%), чем амоксициллина/клавуланата 
± кларитромицина (85,4%). Более чем в 2 раза чаще наблюда-
лись клинические неудачи при назначении последней схемы 
лечения (6,6 и 14,6% соответственно).

Микробиологическая эффективность (эрадикация 
и предполагаемая эрадикация инфекционных возбуди-
телей) была также достоверно выше в группе больных, по-
лучающих моксифлоксацин (94%), чем в группе сравнения 
(82%). Причем эрадикация S. pneumoniae, H. influenzae (в мо-
кроте и крови), M. pneumoniae, C. pneumoniae, L. pneumophila, 
обнаруженных в группе больных пневмонией, которые по-
лучали моксифлоксацин, отмечена в 100% случаев. В то же 
время в группе сравнения эрадикация S. pneumoniae 
в мокроте составляла 81,3%, в крови –  100%; H. influenzae 
в мокроте –  88,9%, в крови –  100%; M. pneumoniae –  94,1%; 
С. pneumoniae –  80%; L. pneumophila –  75%. То есть, несмотря 
на введение в схему комбинированной терапии макро-
лида, проникающего внутриклеточно и теоретически 
эффективного в отношении атипичных патогенов, эради-
кация их при сочетанной терапии с амоксициллином/
клавуланатом была значительно ниже [5].

Моксифлоксацин зарекомендовал себя как эффектив-
ный препарат, превосходящий другие применяемые для 
лечения больных НП лекарственные средства. В много-
центровом двойном слепом исследовании оценивали кли-
ническую и бактериологическую эффективность 10-днев-
ного применения моксифлоксацина (по 400 мг 1 раз 
в сутки) при сравнении с кларитромицином (по 500 мг 
2 раза в сутки). Лечили соответственно 194 и 188 боль-
ных НП, вызванной в 15 и 18% случаев S. pneumoniae, 
в 46 и 47% –  C. pneumoniae, в 22 и 19% –  M. pneumoniae, 
в 21 и 15% –  H. influenzae; остальные микроорганизмы 
(K. pneumoniae, P. aeruginosa, M. catarrhalis, S. aureus) встре-
чались реже (2-6%). После лечения клинический эффект 
моксифлоксацина и кларитромицина составил 97 и 95% 
соответственно. При последующем обследовании эти 
показатели составляли 98 и 99%. При инфекциях, вы-
званных атипичными микробами, эффективность рав-
нялась 96 и 99%, а при инфекциях, вызванных только 
типичными микробами, – 100 и 97%. Бактериологи-
ческий эффект моксифлоксацина и кларитромицина 
(подлежали оценке соответственно 110 и 104 пациента) 
 составил 97 и 98%, при этом при инфекциях, вызванных 
C. pneumoniae, эрадикация микроорганизмов равнялась 
92 и 98%, M. pneumoniae – 96 и 100%, H. influenzae –  96 и 88%, 
M. catarrhalis –  100 и 100%, K. pneumoniae –  100 и 100%, 
S.  pneumoniae –  100 и 95%, S. aureus –  100 и 100% соответ-
ственно. Установлена высокая корреляция между кли-
ническим эффектом и эрадикацией микробов. Сущест-
венных различий в эффективности моксифлоксацина 
и кларитромицина не выявлено, что говорит о высокой 
эффективности моксифлоксацина не только при наличии 
типичных возбудителей, но и при атипичной флоре [12].

Высокая клиническая и бактериологическая эффек-
тивность моксифлоксацина позволили включить его 
в перечень АБП, которые можно рекомендовать пациен-
там с НП в качестве альтернативных препаратов.

Широкий спектр действия моксифлоксацина дает ле-
чащему врачу возможность назначить его эмпирически 
в случае неэффективности первоначально назначенного 
антибиотика.

Высокая биодоступность моксифлоксацина позво-
ляет использовать на амбулаторном этапе таблетиро-
ванные формы, а не внутримышечные инъекции, кото-
рые не удобны для больного и требуют дополнительных 
расходов.

Возможность применения короткого курса терапии 
(5 дней) и режим приема 1 раз в сутки повышают при-
верженность пациентов к лечению.

Появление на рынке Украины достойных генериче-
ских препаратов моксифлоксацина (Мофлакса) способ-
ствует получению пациентами качественного лечения 
при умеренных финансовых затратах.

Список литературы находится в редакции.
Рис. Алгоритм оценки риска неблагоприятного исхода и выбора места лечения при НП (шкала CRB-65 с изменениями)

Примечание. *Для лиц старше 65 лет.

Симптомы и признаки

• Нарушение сознания (Confusion)
• Частота дыхания ≥30/мин (Respiratory rate)
• Систолическое АД <90 или диастолическое АД ≤60 мм рт. ст. (Blood pressure)
• Возраст >65 лет (65)

Легкое течение (летальность – 1,2%) Течение средней тяжести (летальность – 8,15%) Тяжелое течение (летальность – 31%)

Амбулаторное лечение Лечение в стационаре  
(терапевтическое отделение)

Срочная госпитализация  
в ОРИТ

0 баллов 1 (2*) балла 2-3 (3-4*) балла

Продолжение. Начало на стр. 41.
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Национальной медицинской академии последипломного образования им. П. Л. Шупика, г. Киев

Выбор альтернативного препарата для антибактериальной 
терапии негоспитальной пневмонии
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Стоматологічне здоров’я – розкіш? До питання 
оптимізації системи стоматологічної допомоги в Україні

Ролі первинної профілактики 
у формуванні здоров’я порож-
нини рота присвятила свою до-
повідь головний дитячий стома-
толог Київської області, головний 
лікар дитячої обласної стомато-
логічної поліклініки, голова Сто-
матологічної асоціації Київщини, 
асистент кафед ри стоматології ди-
тячого віку Національної медич-
ної академії післядипломної освіти 

ім. П. Л. Шупика (м. Київ), кандидат медичних наук 
Світлана Василівна Скульська.

– Рівень стоматологічного здоров’я є показником со-
ціального розвитку країни. На жаль, протягом останніх 
десятиліть зазначений показник має тенденцію до погір-
шення через соціально-економічні, екологічні, медичні 
й інші причини, і в цьому аспекті найнезахищенішою 
верствою населення є діти. Зрозуміло, що для покра-
щення здоров’я дорослого населення сьогодні потрібно 
зосередити увагу на стоматологічному здоров’ї дітей.

Досвід європейських країн, зокрема Фінляндії, Данії, 
Швеції, Швейцарії, щодо попередження стоматоло-
гічних захворювань вражає. У Фінляндії, наприклад, 
у 12-річних дітей середня ураженість карієсом складає 
менше одного зуба. За 15 років стоматологічна захворю-
ваність у цій країні зменшилась у 10 разів. У Словаччині 
з 1997 р. дотепер поширеність карієсу в дітей вдалося 
знизити з 85% до 15%.

Результати вітчизняних досліджень показують, що 
в нашій країні розповсюдженість основних стоматоло-
гічних захворювань (карієсу зубів і хвороб парадонта) є 
високою серед усіх вікових груп. Так, у 3-річних дітей 
інтенсивність карієсу тимчасових зубів у середньому 
дорівнює 3,7, тобто в кожного малюка майже 4 зуби ура-
жені карієсом. З віком активність карієсу зростає: серед 
підлітків до 15 років середня кількість уражених зубів 
досягає 8,0. Стан тканин пародонта є також незадовіль-
ним у більшості населення незалежно від віку. Заходи 
первинної профілактики умовно поділяють на ендо-
генні й екзогенні, етіотропні та патогенетичні, а також 
на масові та індивідуальні. Методи масової, загально-
державної, популяційної профілактики включають:

• фторування питної води, солі, молока в регіонах 
з пониженим вмістом фтору в питній воді;

• виробництво лікувально-профілактичних засобів 
для догляду за ротовою порожниною;

• підвищення санітарно-гігієнічної грамотності на-
селення;

• покращення умов праці та побуту населення, ство-
рення спеціалізованих закладів (наприклад, для дітей 
зі вродженими стоматологічними вадами).

До індивідуальної профілактики відносять домашні 
заходи та маніпуляції, що виконує на прийомі лікар, 
як-от:

• аплікація ремінералізуючих засобів;
• індивідуальна гігієна ротової порожнини з викорис-

танням ремінералізуючих антибактеріальних і протиза-
пальних засобів гігієни, що містять фтор;

• індивідуальний моніторинг;
• індивідуальний підбір зубних паст, гелів, ополіску-

вачів і жувальних гумок;
• профілактична гігієна ротової порожнини;
• герметизація фісур.
Індивідуальна профілактика забезпечує макси-

мальний ефект, але вона досить високовартісна, тож 
її не в змозі оплачувати ні держава, ні більша частина 
населення.

Навчання школярів заходам гігієни рота проходить 
у рамках програми «Здоров’я школяра» на уроках «Ос-
нови здоров’я». Навчальна програма з цієї дисципліни 
включає розділ зі стоматології для кожного класу. Також 
розробляються мультфільми та відеоматеріали на про-
філактичну тему, освітні буклети, пам’ятки тощо.

За даними міжнародних досліджень, кількість під-
літків, які дотримуються рекомендованого режиму чи-
щення зубів, у Німеччині становить 78%, у Швеції – 82%, 

у Швейцарії – 85%. В Україні цей показник сьогодні – 
тільки 42%, проте завдяки безперервній профілактичній 
роботі можна досягти високих результатів і в нас.

У структурі дитячої стоматологічної поліклініки є 
профілактичне відділення і стаціонарні шкільні стома-
тологічні кабінети, лікарі яких проводять заходи з про-
філактики раннього виявлення стоматологічних захво-
рювань у дітей. У шкільних стоматологічних кабінетах 
дитячі стоматологи проводять:

• санітарно-освітню роботу;
• профілактичні і цільові огляди для виявлення сто-

матологічних захворювань у дітей дошкільного і шкіль-
ного віку;

• стоматологічну диспансеризацію;
• профілактичне лікування;
• гігієнічне виховання і навчання.
Таким чином, розповсюдженість захворювань твердих 

тканин зуба серед дитячого населення України є висо-
кою (серед 12-річних – 61,5%). Заходи первинної профі-
лактики сприяють покращенню гігієнічного стану рото-
вої порожнини в усіх вікових групах дітей. Планомірна 
і безперервна профілактична робота в організованих ди-
тячих колективах має медичну, соціальну й економічну 
ефективність. Для покращення стоматологічного здо-
ров’я педіатричної популяції потрібно зберегти стома-
тологічну диспансеризацію з метою проведення заходів 
первинної профілактики в організованих колективах.

Заступник голови правління Все-
українського лікарського това-
риства, член правління Україн-
ської асоціації сімейної меди-
цини  Костянтин Олександрович 
 Надутий зосередився на перспек-
тивах і ризиках медичної реформи 
в Україні.

– Перед у мови д л я рефор-
мування галузі було закладено 
ще в 1990-х роках, коли з’явилися 

перші спроби інтегрувати сімейну медицину в наявну 
модель охорони здоров’я. Масштабні пілотні проекти 
та реформа екстреної медичної допомоги відбулися 
у 2011-2014 рр. За період з 2014 по 2017 рік накопичилося 
чимало законодавчих ініціатив, таких як концепція по-
будови нової національної системи охорони здоров’я 
в Україні (2016-2017), проект Закону України «Про загаль-
нообов’язкове соціальне медичне страхування», проект 
Закону України «Про лікарське самоврядування» тощо.

Старт реформи ознаменований формуванням концеп-
ції системи та створенням Центру громадського здоров’я 
МОЗ України. На початку цього року набув чинності 
Закон України «Про державні фінансові гарантії медич-
ного обслуговування населення»; розроблено проект 
реформи екстреної медичної допомоги, обговорюється 
проект реформи медичної освіти.

Створення Національної служби здоров’я України має 
певні переваги: пулінг коштів, розділення замовника і влас-
ника (неодмінні умови ефективного фінансування), залу-
чення приватного сектора до надання первинної медичної 
допомоги за держзамовленням. Утім, є і певні ризики: по-
перше, це надконцентрація владних повноважень і фінан-
сових ресурсів без противаг (регуляція тарифів). Скасовано 
необхідність обґрунтування тарифів і відповідальність 
замовника за збитки. По-друге, залишається незрозумі-
лим механізм контролю якості послуг. До того ж відсутній 
захист персональних даних у системі eHealth.

Реформування первинної ланки медичної допомоги 
матиме свої переваги: збільшення обсягів фінансування 
ПМД і заробітку для лікарів, можливість обирати лікаря 
незалежно від прописки, скасування деяких застарілих 
норм, введення обов’язкових профілактичних скринін-
гів. Разом із тим ризики реформи все ще не знайшли 
вирішення. Це і неспроможність більшості надава-
чів дотримати вимог договору через брак оснащення, 
і репутаційні ризики через брак лікарів, і неетична 
 поведінка  лікарів, і непродумане скорочення медичного 
персоналу. Впровадження скринінгів не підкріплене 

гарантією лікування виявлених захворювань. На фоні 
реформи, що проводиться, з’явилося нове явище – так 
звана медична безпритульність.

Однією з гострих проблем системи охорони здоров’я 
в умовах реформування залишається нестача лікарів. 
Головним джерелом підвищення доходів лікарів пер-
винної ланки є скорочення персоналу на всіх рівнях 
медичного обслуговування. Цього року Національна 
служба здоров’я України вже зекономила на фінансу-
ванні первинної допомоги 3-4 млрд грн. При цьому 
щороку з України виїздять понад 6 тис. лікарів, і цей 
показник дедалі зростає. То чи варто в таких умовах 
очікувати покращення?

Ефективна первинна медична допомога має отриму-
вати мінімум 25% фінансових ресурсів галузі охорони 
здоров’я. Капітаційний тариф 370 грн – це 5%, які пер-
винка мала 15-20 років тому; 3% ВПП, які виділяються 
на охорону здоров’я, – це катастрофічно мало; крім того, 
це основне джерело корупції та тінізації економіки в га-
лузі. Такий стан створює надзвичайний ризик руйнації 
державного і комунального секторів медицини.

Що стосується місця стоматологічної допомоги в сис-
темі охорони здоров’я, то необхідний справедливий 
розподіл відповідальності за стоматологічне здоров’я 
між людиною та державою. Цей аспект відображений 
у проекті Закону України «Про внесення змін до Основ 
законодавства України про охорону здоров’я щодо орга-
нізації стоматологічної допомоги населенню». Стомато-
логія є окремим великим розділом медицини, тож вона 
також повинна мати первинну, вторинну та третинну 
ланки надання медичної допомоги.

Отже, недоліки сучасної реформи охорони здоров’я можна 
здолати через створення інтегрованої моделі організації 
та деконцентрації управління, розроблення коректних фі-
нансових механізмів, розподіл відповідальності та введення 
співоплати за медичні послуги. Прийняття законопроекту 
про обов’язкове медичне страхування сприятиме розши-
ренню добровільного медичного страхування та детінізації 
економіки в галузі охорони здоров’я; законопроект «Про 
лікарське самоврядування» – деконцентрації владних по-
вноважень, участі професіоналів в управлінні, визначенню 
національних медичних стандартів, тарифів тощо. Необ-
хідно ліквідувати тіньові економічні процеси та корупцію 
в галузі, щоб побороти катастрофічне недофінансування, 
надцентралізацію і надконцентрацію влади у сфері охорони 
здоров’я. Українська медична освіта має отримати достатньо 
коштів для підготовки компетентних спеціалістів.

Тему реформування стоматологічної 
освіти в Україні в контексті інтеграції 
до міжнародного професійного сере-
довища обрав завідувач кафедри хі-
рургічної стоматології та щелепно-ли-
цевої хірургії Національного медич-
ного університету ім. О. О. Богомольця 
(м. Київ), член-кореспондент НАМН 
України, доктор медичних наук, 
професор Владислав  Олександрович 
Маланчук.

– Серед к лючових кроків, спрямованих на по-
кращення життя в країні, провідне місце посідають 
 реформа системи охорони здоров’я та реформа освіти. 
Якість медичної допомоги в системі охорони здоров’я 
визначається насамперед якістю підготовки лікаря. 
Україні потрібні сучасні фахівці, які мають сучасні 
знання, навички та мотивацію допомогти пацієнтові. 

18-19 жовтня в Києві відбувся IХ (XVI) З’їзд Асоціації стоматологів України (АСУ).  
Провідні експерти галузі обговорили не тільки наукові досягнення практичної 
стоматології, а й проблемні моменти організації стоматологічної допомоги в Україні.

Продовження на стор. 44.
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Перезапуск системи медичної освіти – обов’язковий 
елемент змін в охороні здоров’я.

Зміст реформ вітчизняної системи освіти цілком ві-
дображає державну політику інтеграції у європейський 
освітній простір. Становище вищої медичної освіти 
в Україні є критичним. Базою є шкільна освіта, але якої 
вона якості? За індексом глобальної конкурентоспро-
можності (2016) Україна серед 140 країн посідає 11-те 
місце за рівнем охоплення населення вищою освітою 
і 94-те – за якістю підготовки фахівців. Станом на 2018 
рік отримують вищу освіту 80% випускників україн-
ських шкіл. Престиж і якість вищої освіти в країні зне-
цінюються. До університетів вступають найкращі абі-
турієнти за даними ЗНО, але вимоги часто змінюються, 
до того ж не всі є потрібними. Абітурієнтів не тестують 
на фізичні, психологічні та інші здібності.

Опитування студентів щодо системи додипломної 
освіти (2018) показало, що тільки 8,6% студентів вва-
жають додипломну освіту такою, що відповідає євро-
пейським стандартам; 83,3% респондентів погодилися 
з тим, що система потребує реформування.

Ключовими проблемами, на думку студентів, є:
• невідповідність навчання європейським протоко-

лам медичної допомоги;
• невизначеність перспектив після закінчення за-

кладу вищої медичної освіти;
• слабкий матеріально-технічний ресурс закладів 

вищої медичної освіти;
• низький рівень науково-педагогічних працівників.
Насправді проблем у галузі стоматологічної освіти на-

багато більше. Досі не затверджені нові освітні стандарти 
для спеціальності «Стоматологія», хоча дискусія з цього 
питання триває вже 2 роки. За законом про вищу освіту, 
медичні університети випускають магістрів, але це нічого 
не змінило в підготовці кадрів (не виконується наукова 
робота). До 50% студентів не мають жодних практичних 
навичок. Відсутня статистика, скільки випускників пра-
цюють за фахом, скільки виїхали та де працевлаштовані. 
Держава інвестує на рік на студента-медика 1000 дол. Як 
повернути ці кошти, якщо випускник емігрує? Нарешті, 
немає запиту роботодавців: статистика ринку праці майже 
відсутня. В Україні вищі медичні навчальні заклади ви-
пускають надмірну кількість стоматологів, що не відпо-
відає реальній потребі ринку праці. В Австрії готують 
близько 240 стоматологів на рік, в Білорусії – близько 
100, натомість в Україні – близько 3 тис. У порівнянні 
з минулим роком вступ до медичних ВНЗ на фах «Сто-
матологія» зменшився з 1481 до 818 (прохідний бал ЗНО 
підвищився зі 116 до 150). Але чи вирішить це проблему 
якості підготовки лікарів? Навчальні плани та програми 
не змінилися, матеріально-ресурсна, наукова і технічна 
база в медичних університетах залишається застарілою. 
До того ж необхідна сучасна підготовка викладачів, обі-
знаних у міжнародних клінічних протоколах на основі 
професійних стандартів, але мотивація викладачів до са-
мовдосконалення відсутня через низьку оплату праці.

Українська вища стоматологічна освіта має відповідати 
міжнародним стандартам (визнання диплому). Терміни, 
програми й умови навчання повинні співвідноситися 
з такими в розвинених країнах та базуватися на доказовій 
медицині. Професійні стандарти донині відсутні, але 
саме на них має орієнтуватися освіта майбутнього лікаря. 
Обсяг випускників повинен відповідати вимогам ринку 
праці, а для медичних ВНЗ також мають працювати ме-
ханізми конкуренції. Державне замовлення потребує 
тристоронньої угоди між університетом, студентом і ро-
ботодавцем, причому за цією угодою всі три сторони 
мають нести відповідальність за свої дії. І нарешті, не-
обхідно реформувати фінансування – подолати брак 
коштів на наукові дослідження, технічне забезпечення 
і студентську науково-дослідну роботу.

Зважаючи на вищесказане, наші пропозиції на дер-
жавному рівні є такими:

• визначити необхідний обсяг лікарів-стоматологів 
для країни;

• завершити роботу над освітніми стандартами;
• як орієнтир використовувати вимоги Всесвітньої феде-

рації медичної освіти (World Federation of Medical Education);
• розробити й узгодити оновлені навчальні плани 

і програми підготовки;
• подовжити термін навчання з 300 кредитів до 360 

і з 5 років (мінімальний термін у країнах Євросоюзу) 

до 6 років (модель Австрії, Німеччини, Франції), при-
чому 6-й рік навчання має бути практично орієнтованим;

• створити систему незалежного оцінювання якості 
навчання (поточне об’єктивне оцінювання та загально-
державний іспит);

• розробити систему повернення ВНЗ і державі ко-
штів, витрачених на підготовку лікарів, які в подаль-
шому емігрують;

• ввести систему підготовки бакалаврів (4 роки) і ма-
гістрів (6 років).

Президент ГО «Асоціація сто-
матолог ів України», професор 
кафедри стоматології НМАПО 
ім. П. Л. Шупика, доктор медичних 
наук Ірина Петрівна Мазур стисло 
проаналізувала діяльність органі-
зації за звітний період (з жовтня 
2016 р. по жовтень 2018 р.) та  визна-
чила стратегічні напрями розвитку 
стоматологічної галузі в країні.

– 24 листопада 2016 р. відбувся 
VIII (XV) позачерговий З’їзд АСУ, в рамках якого був 
ухвалений стратегічний план розвитку АСУ, що перед-
бачав розробку та доповнення законодавчої бази зі сто-
матології, оптимізацію системи управління, внесення 
пропозицій щодо вдосконалення стоматологічної освіти, 
підтримку наукових досліджень у галузі стоматології 
та професійних комунікацій з лікарською спільнотою 
як в Україні, так і поза її межами.

Було затверджено нову редакцію статуту АСУ й Етич-
ний кодекс лікаря-стоматолога. Для реалізації статут-
них питань минулого року проведено 4 координаційні 
ради і 3 – цього року. АСУ активно сприяє створенню 
та підтримці єдиного професійного стоматологічного 
простору. Одним з наймасштабніших заходів став На-
ціональний стоматологічний конгрес, який відбувся 
20-21 жовтня 2017 р. і включав 9 наукових симпозіумів. 
Також у 2017-2018 рр. АСУ брала участь у  міжнародних 

стоматологічних форумах. За минулі 2 роки АСУ 
 неодноразово проводила круглі столи з питань рефор-
мування стоматологічної допомоги в Україні. Наша ор-
ганізація тісно співпрацює з приватним сектором. Так, 
у квітні минулого року представники АСУ взяли участь 
у бізнес-форумі «Приватна медицина в Україні 2017».

Активну роботу АСУ проводить у регіонах. Нашими 
зусиллями було організовано навчальні семінари, теле-
мости, круглі столи з проблемних питань стоматології 
в Житомирі, Полтаві, Миколаєві, Кам’янці-Поділь-
ському, Одесі й інших містах України. Уперше в цьому 
році АСУ запровадила видачу сертифікатів міжнарод-
ного зразка про післядипломне навчання.

Одним з напрямів роботи АСУ є законодавча діяль-
ність, спрямована на покращення практичної роботи 
в галузі охорони здоров’я. За активного сприяння АСУ 
22 березня 2017 р. у Верховній Раді України відбулися 
парламентські слухання на тему: «Медична освіта 
в Україні: погляд у майбутнє», де обговорювалися пи-
тання медичної реформи, комунікації між медичними 
працівниками та пацієнтами, етики професійної вза-
ємодії медпрацівника та хворого. АСУ також активно 
підтримує проект Закону України «Про лікарське са-
моврядування» (№ 8250 від 06. 04. 2018).

АСУ є членом Всесвітньої стоматологічної феде-
рації стоматологів. Ми підтримуємо зв’язок з євро-
пейським відділом Всесвітньої федерації стоматоло-
гії, регулярно беремо участь у міжнародних нарадах 
і конференціях. Налагоджено активну співпрацю між 
АСУ та МОЗ України, НАМН України,  Національною 
 л і к а р сь кою р а дою Ук р а ї н и,  В с еу к р а ї нсь к и м 

 лікарським товариством, Асоціацією сімейної меди-
цини України.

Таким чином, АСУ є дієвої організацією, що забезпе-
чує координацію роботи лікарів-стоматологів, міжпро-
фесійну комунікацію з лікарями загальної практики 
– сімейної медицини та державними установами. Як 
член Всесвітньої федерації стоматологів АСУ презентує 
досягнення вітчизняної науки та практики світовому 
співтовариству, а також забезпечує українських ліка-
рів-стоматологів актуальною інформацією із сучасної 
стоматології.

На завершення з’їзду підсумки ро-
боти АСУ підбив віце-президент 
АСУ, заслужений лікар України, 
кандидат медичних наук Олександр 
Миколайович Вахненко.

– Заслухавши й обговоривши 
звітну доповідь президента АСУ, 
професора І. П. Мазур, IX (XVI) 
З’їзд Асоціації стоматологів Укра-
їни вирішив визнати роботу пре-
зидента та керівних органів АСУ 

за звітний період (жовтень 2016 р. – жовтень 2018 р.) 
задовільною.

Учасниками IX (XVI) З’їзду АСУ прийнято рішення:
1) звернутися до Комітету з питань охорони здоров’я 

Верховної Ради України з пропозицією щодо прийняття 
Закону України «Про внесення змін до Основ законодав-
ства України про охорону здоров’я» стосовно виділення 
стоматологічної допомоги в окремий вид медичної допо-
моги та надання стоматологічної допомоги населенню 
України на первинному, вторинному і третинному рівнях;

2) підтримати проект Закону України № 8250 «Про 
лікарське самоврядування»;

3) звернутися до Національної служби здоров’я Укра-
їни з пропозиціями щодо гарантованого рівня безо-
платної стоматологічної допомоги та запропонувати 
співпрацю з АСУ із цього питання;

4) звернутися до МОЗ України та Міністерства освіти 
і науки України з пропозицією видати спільний наказ 
щодо організації надання стоматологічної допомоги 
та проведення профілактики основних стоматологічних 
захворювань в організованих дитячих колективах;

5) звернутися до МОЗ України та Міністерства освіти 
і науки України з питання реалізації досвіду вітчизня-
них експертів і міжнародних фахівців у галузі медичної 
стоматологічної освіти щодо усунення невідповідно-
стей вимогам Всесвітньої федерації медичної освіти 
та Євросоюзу у стандарті вищої освіти за спеціальністю 
«Стоматологія», а саме:

• адаптувати навчальні плани і програми до міжна-
родних;

• підвищити термін професійної підготовки в ме-
дичному закладі вищої освіти до 360 кредитів із вве-
денням практично орієнтованого завершального року 
навчання;

• для забезпечення магістерського рівня вищої ме-
дичної освіти відповідно до «Закону про вищу освіту» 
ввести виконання і захист випускниками магістерської 
наукової роботи;

6) звернутися до керівництва НАМН України з про-
позицією створити на базі ДЗ «Інститут стоматології 
та щелепно-лицевої хірургії НАМН України» (відділ 
епідеміології та профілактики основних стоматоло-
гічних захворювань) Всеукраїнський центр з епідемі-
ологічних обстежень та моніторингу стоматологічних 
захворювань, а також розробити комунальні програми 
профілактики серед населення України;

7) звернутися до керівництва Національного музею 
історії медицини з пропозицією створити експозицію 
з історії стоматології, долучитися до практичної реалі-
зації цієї пропозиції.

Підготувала Марія Марчук ЗУ

Стоматологічне здоров’я – розкіш? До питання 
оптимізації системи стоматологічної допомоги в Україні

Продовження. Початок на стор. 43.
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Сергій Володимирович Кузьменко, 
лікар загальної практики – сімейної 
медицини ЦПМСД № 2 (м. Ірпінь):

– Пік захворюваності на гост рі 
респіраторні вірусні інфек ці ї 
(ГРВІ) припадає зазвичай на осін-
ньо-зимовий період. Бронхіти, що 
можуть ускладнюватися бронхо-
обструктивним синдромом, по-
требують використання препара-

тів, які поліпшують відходження мокротиння. Особ-
ливо вразливими до бронхообструкції є діти. Зазначене 
пояснюється анатомічно: більш вузькими та чутливими 
бронхіолами, а також їхнім скороченням та гіперсекре-
цією мокротиння у відповідь на запалення. Типовими 
симптомами бронхіту в дітей є постійний кашель, що 
значно погіршує стан як вдень, так і вночі. Інколи ка-
шель супроводжується свистом та відходженням густого 
в’язкого мокротиння. Саме анатомо-фізіологічні особ-
ливості дихальних шляхів у дітей повинні передбачати 
особливий підхід до лікування кашлю з утрудненим 
відходженням мокротиння. Потребується комплексний 
підхід, дія на декілька патогенетичних ланок одразу 
(набряк слизових оболонок, гіперсекреція мокротиння, 
гіперреактивність бронхів), адже саме ці фактори мо-
жуть сформувати хибне коло, яке призведе до бронхо-
обструкції.

Всесвітня організація охорони здоров’я останнім 
часом переглядає підхід до лікарських засобів, що 
мають специфічну муколітичну та бронхолітичну дію, 
через необґрунтоване призначення та поширення серед 
лікарів поліпрагмазії, особливо при лікуванні бронхі-
тів.

Дійсно, лікарю необхідно намагатися використову-
вати оптимальну кількість препаратів у лікуванні.

Саме фітотерапія є тим рішенням, що може запобігти 
поліпрагмазії. На прикладі препарату Фітобронхол 
(компанія «Ліктрави») можна продемонструвати, як фі-
тотерапія допомагає лікарям зменшити медикаментозне 
навантаження на пацієнтів, не втрачаючи при цьому 
ефективності лікування. Під час використання препа-
рату Фітобронхол у власній практиці (близько 2 років) 
у комплексній терапії бронхітів та обструктивних син-
дромів спостерігав виражений спазмолітичний та від-
харкувальний ефекти без використання спазмолітиків 
прямої дії та муколітиків. Лікарський збір Фітобронхол 
має виражену протизапальну дію, сприяє розширенню 
просвіту бронхів, нормальному відходженню мокро-
тиння. При правильному заварюванні та настоюванні 
(до 15 хв) зберігається приємний смак та аромат, що 
дуже важливо в разі застосування збору в дітей молод-
шого віку. Побічні та алергічні прояви в моїй практиці 
не спостерігалися.

Надія Григорівна Тицька, лікар-тера-
певт ХМЦП № 10 (м. Харків):

– Я – практикуючий лікар сі-
мейної медицини з великим до-
свідом. Майже щоденно до мене 
звертаються люди із захворюван-
нями дихальних шляхів (у т. ч. 
бронхітами, трахеїтами), що су-
проводжуються кашлем, утрудне-
ним відходженням мокротиння 

тощо. Для надання допомоги таким пацієнтам потрібен 
комплексний підхід. Особливе значення при цьому 

має фітотерапія. Фітобронхол – препарат, який я най-
частіше призначаю при захворюваннях дихальних 
шляхів, що супроводжуються кашлем. Цей поліком-
понентний лікарський збір містить квітки ромашки, 
пагони аїру звичайного, квітки календули, траву фі-
алки, корені солодки, листя м’яти перцевої. Біоло-
гічно активні речовини збору мають відхаркувальну, 
протизапальну, обволікаючу дію. При сухому кашлі 
Фітобронхол посилює секрецію залоз у бронхах, по-
легшуючи відходження мокротиння, а при бронхітах 
усуває запалення, набряк, гіперреактивність бронхів, 
запобігаючи в такий спосіб бронхообструкції. Як на-
слідок, пацієнти вже на другий день лікування від-
чувають поліпшення: кашель стає менш болісним, 
полегшується відходження мокротиння та покращу-
ється загальний стан. Із власного досвіду зазначу, що 
лікарський збір Фітобронхол не лише ефективно 
та м’яко лікує кашель, але й запобігає ускладненням. 
Також хочу підкреслити, що фітопрепарати відіграють 
важливу роль у складі комплексної терапії хронічних 
захворювань дихальних шляхів.

Євгенія Олександрівна Чайка, лікар 
загальної практики – сімейної ме-
дицини АЗПСМ № 9 (м. Кривий 
Ріг):

– Практика сімейного лікаря 
насичена респіраторними за-
хворюваннями, з яких найбільш 
розповсюдженими є фарингіти, 
трахеїти та бронхіти. У лікаря за-
гальної практики насамперед ви-

никає необхідність призначити лікування для полег-
шення загального стану та запобігання ускладненням. 
Лікарський збір Фітобронхол має на меті допомогти 
сімейному лікарю вирішити одразу кілька завдань у лі-
куванні гострих запальних захворювань дихальних 
шляхів. Трави, що входять до складу лікарського збору 

(ромашка, багно, фіалка, м’ята, солодка, календула), 
забезпечують протизапальну, антипіретичну, спаз-
молітичну, відхаркувальну дію, полегшують кашель. 
Антисептичний та репаративний вплив календули 
сприяє швидшому загоєнню ушкоджених слизових, 
а ментол, який міститься в м’яті, має знеболюваль-
ний, антисептичний, протинабряковий та заспокій-
ливий ефекти, що також досить важливо для хворої 
людини.

Фітобронхол необхідно вживати у вигляді на-
стою-відвару, що досить зручно при використанні. 
Варто зауважити, що приємний смак лікарського збору 
полегшує прийом дітьми (з 3 років).

На сьогодні компанія «Ліктрави» є безсумнівним 
лідером українського ринку фітопрепаратів, виготовля-
ючи лікарську рослинну сировину в екологічно чистих 
регіонах України та за кордоном. Зважаючи на власний 
досвід, можу запевнити, що Фітобронхол незамінний 
у комплексній терапії гострих та хронічних захворювань 
дихальної системи, що супроводжуються кашлем, іноді 
може призначатися як монотерапія.

Руслана Анатоліївна Омелянчук, 
л і к а р  з а г а л ь н о ї  п р а к т и к и  – 
с імейної медицини АЗПСМ № 1 
(м. Миколаїв):

–  П н е в м о н і я ,  б р о н х і т , 
трахеїт – респіраторні захво-
рювання, що найчастіше спо-
стерігаються в моїй практиці 
в пацієнтів з ГРВІ. Є безліч при-
чин розвитку зазначених ста-

нів, зокрема інфекційні чинники, переохолодження, 
зниження імунної відповіді тощо. У лікуванні респі-
раторних захворювань поряд з медикаментозною те-
рапією значне місце займає фітотерапія. Препарати 
природного походження мають ширший спектр дії, 
меншу токсичність та триваліший ефект. Одним з фі-
топрепаратів, які застосовуються при респіратор-
них захворюваннях, що супроводжуються кашлем,  
є Фітобронхол («Ліктрави»). Це полікомпонентний 
засіб, який містить у своєму складі квітки ромашки, 
пагони багна звичайного, квітки календули, траву фі-
алки, корінь солодки, листя м’яти перцевої.

Квітки ромашки мають болезаспокійливу, проти-
запальну, антисептичну та седативну дію, знижують 
алергічні реакції, підвищують секреторну функцію 
бронхів.

Пагони багна звичайного посилюють секрецію брон-
хіальних залоз, підвищують активність миготливого 
епітелію дихальних шляхів, проявляють спазмолі-
тичну дію на гладку мускулатуру бронхів, забезпечують 
відхаркувальний, обволікаючий та протикашльовий 
ефекти, мають високу антимікробну активність.

Квітки календули мають виражену протизапальну, 
бактерицидну, противірусну дію (особливо щодо вірусу 
грипу типу А).

Трава фіалки характеризується антисептичною, про-
тизапальною, бронхолітичною, відхаркувальною дією.

Корінь солодки має відхаркувальну, обволікаючу 
та пом’якшуючу кашель дію, регулює водно-сольовий 
обмін в організмі.

Листя м’яти перцевої доповнює своєю седативною 
та антисептичною дією.

Зазначені властивості компонентів лікарського збору 
Фітобронхол ефективні при бронхіті, трахеїті та на-
віть пневмонії. Вони сприяють розрідженню та від-
ходженню мокротиння, пом’якшують та зменшують 
кашель.

Саме тому я рекомендую своїм пацієнтам приймати 
Фітобронхол згідно з інструкцією.

Підготував Сергій Панчев

Поліпрагмазія та фітотерапія в лікуванні кашлю. 
Що обирають лікарі загальної практики?

З настанням холодів серед населення поширюється захворюваність на застуду,  
що супроводжується слабкістю, підвищенням температури тіла, збільшенням секреції 
слизових дихальних шляхів. Проте не завжди гострі респіраторні захворювання мають 
типовий перебіг, серед найпоширеніших ускладнень – бронхіти та трахеїти.  
Сезонне збільшення кількості таких хворих значно додає роботи лікарям загальної практики. 
Ми вирішили звернутися до них за рекомендаціями щодо лікування респіраторних 
захворювань, що супроводжуються кашлем.
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Монтел, табл. жувальні, 4 мг РП  UA/16297/02/02 від 28.09.2017, 5 мг Р.П. № UA/16297/02/01 від 28.09.2017; Монтел, табл. 10 мг Р.П. № UA/16297/01/01 від 20.09.2017
4 мг,

2

Монтел, табл. 10 мг – у дорослих та дітей з 15 років. Монтел, табл, жувальні, 5 мг застосовується у дітей віком від 6 до 14 років. 
Монтел 4 мг – у дітей  віком  від 2 до 5 років.
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4 мг,
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Монтел, табл. 10 мг – у дорослих та дітей з 15 років. Монтел, табл, жувальні, 5 мг застосовується у дітей віком від 6 до 14 років. 
Монтел 4 мг – у дітей  віком  від 2 до 5 років.

Загострення бронхіальної астми внаслідок ГРВІ  
та доцільність застосування монтелукасту

Наразі найефективнішою терапією у випадк у 
БА вважаються інгаляційні кортикостероїди (КС), 
проте деякі підтипи БА, зокрема астма, асоційована 
з ожирінням, курінням чи гострими респіраторними 
 вірусними інфекціями (ГРВІ), є КС-резистентними 
(Pedersen B. et al., 1996; Doull I. J. et al., 1997; Peters-
Golden M. et al., 2006).

ГРВІ найчастіше виступають причинними фак-
торами загострень БА як у дітей, так і в дорослих, 
особливо в осінньо-зимовому сезоні (Jackson D. J., 
Johnston S. L., 2010). Певні пневмотропні віруси 
 (респіраторно-синцитіальний вірус, віруси грипу 
та парагрипу, рино-, коронавіруси тощо) визнача-
ються в значної кількості пацієнтів із загостреннями 
БА та діють як кофактори індукції гострих епізодів 
обструкції дихальних шляхів (Pattemore P. K. et al., 
1992; Nicholson K. G. et al., 1993; Lemanske R. F., 2003). 
У дослідженні S. L. Johnston і співавт. (1995) ГРВІ асо-
ціювалися з 80-85% загострень БА в обстежених дітей 
шкільного віку, при цьому в більшості випадків вияв-
лялися коронавіруси.

Синергічний ефект вірусного ушкодження слизо-
вої оболонки дихальних шляхів і наявного фонового 
алергійного запалення зумовлює розвиток астма-
тичних епізодів (у тому числі таких, що становлять 
загрозу для життя), резистентність до лікування брон-
хообструкції, нестабільність стану, довшу тривалість 
і тяжчий перебіг ГРВІ в пацієнтів з БА (Bardin P. G. et 
al., 1992). В осіб з астмою має місце порушення про-
тидії вірусним інфекціям, у тому числі сповільнення 
раннього апоптозу уражених вірусом клітин. Такий 
апоптоз є захисним механізмом, оскільки перешкод-
жає реплікації вірусу і скорочує тривалість захворю-
вання, тому його гальмування за наявності астматич-
ного процесу супроводжується затяжним перебігом 
ГРВІ. Комплексне лікування та сезонна профілактика 
алергійного запалення дихальних шляхів дозволяють 
зменшити вираженість симптомів ГРВІ та їхню три-
валість (Heymann P. W. et al., 2005).

Хоча механізми, що лежать в основі ГРВІ-індуко-
ваних загострень БА, досі точно не встановлені, роль 
багатьох молекулярних факторів і запальних клітин 
у цьому процесі є безсумнівною (Tauro S et al., 2008). 
Одними з найважливіших ефекторів запалення ви-
ступають цистеїнілові лейкотрієни –  потужні ейко-
заноїди, які зв’язуються з відповідними рецепторами 
CysLT1 і реалізують такі ефекти, як бронхоспазм, 
активація виділення мокротиння, підвищення про-
никності судин, збільшення кількості еозинофілів. 
Показано, що під час спровокованих вірусною інфек-
цією загострень БА кількість цистеїнілових лейкотрі-
єнів у дихальних шляхах значно зростає (Gentile D. A. 
et al., 2003; Dimova-Yaneva D. et al., 2004; Matsuse H. 
et al., 2005).

Протидіяти впливу цистеїнілових лейкотрієнів 
покликані специфічні антагоністи їх рецепторів, зо-
крема монтелукаст. Ця група препаратів здатна під-
силювати сприятливі ефекти КС, які не гальмують 
продукцію лейкотрієнів, та знижувати токсичність 
лікування за рахунок зменшення кумулятивної дози 
(Dworski R. et al., 1994). Останній вплив є надзви-
чайно важливим, оскільки надмірне застосування 
КС призводить до низки небезпечних побічних ефек-
тів, серед яких, наприклад, сповільнення лінійного 
росту в дітей (Guilbert T. W. et al., 2011; Kelly H. W. et al., 
2012). В експерименті на тваринній моделі алергійної 
астми було показано, що антагоністи лейкотрієнових 
рецепторів (АЛР) гальмують алергійне запалення 
в дихальних шляхах, спричинене респіраторно-син-
цитіальним вірусом (Matsuse H. et al., 2006).

Доведено, що селективний АЛР монтелукаст за-
побігає вірус-індукованим загостренням БА в дітей 
(Bisgaard H. et al., 2005; Johnston N. W. et al., 2007; 

Robertson C. F. et al., 2007). Так, N. W. Johnston і  співавт. 
(2007) описують регулярні вересневі спалахи астма-
тичних нападів серед дошкільнят і школярів, які пов-
торюються щороку після відновлення занять у ди-
тячих навчальних закладах, а отже, най імовірніше, 
мають вірусну етіологію й епідемічний характер. До-
давання монтелукасту до комплекс ного лікування БА 
в цих дітей сприяло двократному зниженню кількості 
днів із симптомами астми в порівнянні з плацебо 
та значному зменшенню кількості незапланованих 
відвідувань лікаря з приводу БА (4 відвідування 
в групі монтелукасту проти 18 –  у групі плацебо). 
Переваги монтелукасту були  зафіксовані як у дітей, 
які вживали інгаляційні КС, так в пацієнтів, які не лі-
кувалися цими препаратами.  Навіть короткий курс 
монтелукасту (в межах 7 днів), розпочатий одразу 
після появи симптомів ГРВІ чи БА, здатен зменшити 
кількість відвідувань лікаря та госпіталізацій, трива-
лість захворювання, застосування β-агоністів та пред-
нізолону (Robertson C. F. et al., 2007).

Дослідження PREVIA продемонструвало, що мон-
телукаст запобігає ГРВІ-індукованим загостренням 
БА в дітей віком 2-5 років з інтермітуючою астмою. 
Спостереження за учасниками протягом 12 міс доз-
волило встановити, що в групі перорального монте-
лукасту (4 або 5 мг залежно від віку) спостерігалося 
зменшення частоти загострень БА на 31,9% у порів-
нянні з групою плацебо. Середня кількість  загострень 
на тлі прийому монтелукасту становила 1,6 епізоду 
на рік, натомість у разі застосування плацебо –  2,34 
епізоду. Монтелукаст також відтерміновував час на-
стання першого загострення та зменшував потребу 
в інгаляційних КС. Автори відзначили хорошу пе-
реносимість монтелукасту (Bisgaard H. et al., 2005). 
Подібні результати нещодавно отримали й O. Keskin 
і співавт. (2018), які виявили, що в порівнянні з пла-
цебо призначення монтелукасту дітям віком до 3 
років дозволяє зменшити кількість днів без симпто-
мів астми, вираженість свистячих хрипів, кількість 
інгаляцій сальбутамолу.

Поєднане застосування АЛР і КС є більш дієвим 
у лікуванні вірус-індукованих загострень, ніж  мо-
нотерапія КС (Matsuse H. et al., 2012). Як показав ме-
тааналіз Y. Wei і співавт. (2016), що включав 11 ран-
домізованих контрольованих досліджень за участю 
1097 дітей з кашльовим варіантом БА, в порівнянні 
з монотерапією будесонідом призначення комбінації 
КС і монтелукасту забезпечувало вищі показники 
відповіді на лікування, більш виражене зменшення 
частоти епізодів БА та покращення функції легень, 
у тому числі зростання об’єму форсованого видиху 
за першу секунду. Частота побічних ефектів у групах 
монотерапії та комбінованого лікування не відрізня-
лася.

Терапія А ЛР асоціюється з меншою частотою 
виникнення застудоподібних симптомів не тільки 
в дітей з астмою, а й у дорослих з БА (Horiguchi T. et al., 
2007). T. Horiguchi і співавт. (2007) встановили, що 
АЛР достовірно зменшують частоту ГРВІ незалежно 
від вживання інгаляційних КС (0,3±0,7 випадку на рік 
у групі АЛР проти 1,6±4,2 випадку на рік у групі паці-
єнтів, які не приймали  препаратів цього ряду; р<0,05). 
У групі АЛР також фіксувалася достовірно менша 
частота загострень БА та випадків госпіталізації.

Дослідження Н. Matsuse і співавт. (2013) вивчало 
профілактичний вплив АЛТ на ГРВІ-індуковані за-
гострення БА. Критеріями ГРВІ виступала наявність 
щонайменше двох з таких симптомів: чхання, кашель, 
закладеність носа, гарячка (>38 °C); критеріями заго-
стрення БА були посилення свистячих хрипів, від-
чуття стискання грудної клітки, задишка чи  свистячі 
хрипи під час обстеження. ГРВІ-індуковані заго-
стрення БА визначалися як поєднання симптомів 

ГРВІ та БА. При аналізі даних 321 учасника було 
 з’ясовано, що в групі хворих, які приймали А ЛР, 
у тому числі монтелукаст, виявлялося достовірно 
менше випадків як ГРВІ, так і загострень БА. Крім 
того, прийом АЛР значно скорочував тривалість ГРВІ 
й астматичних нападів. Автори зазначають, що профі-
лактика ГРВІ за допомогою АЛР може бути ефектив-
ною тактикою в тих пацієнтів з БА, в яких у стабільній 
фазі хвороби визначається підвищений рівень лейко-
трієнів у дихальних шляхах.

Повідомлялося також про ефективність лік у-
вання АЛР при таких підтипах БА, як аспірин-ін-
дукована астма, астма в поєднанні з ринітом, астма 
при ожирінні й астма у курців (Obase Y. et al., 2002; 
Peters-Golden M. et al., 2006; Price D. B. et al., 2006; 
Lazarus S. C. et al., 2007).

Загалом, монтелукаст є добре вивченим та найбільш 
широко застосовуваним АЛР у низці європейських 
країн (Sen E. F. et al., 2011; Henriksen D. P. et al., 2017). 
Селективний АЛР монтелукаст призначається для 
лікування БА й алергійного риніту в дорослих і дітей. 
Дієвість монтелукасту засвідчена багатьма світовими 
рекомендаціями (British Thoracic Society; Scottish 
Intercollegiate Guidelines Network, 2014). Важливо, що 
монтелукаст не лише чинить негайну протизапальну 
та протиалергійну дію, а й запобігає ремоделюванню 
дихальних шляхів, як було підтверджено достовір-
ним зниженням одного з маркерів несприятливого 
ремоделювання –  C-кінцевого пептиду проколагену 
І типу. Монтелукасту властиві також плейотропні 
ефекти, як-от блокування еозинофіл-індукованої 
трансформації епітеліальних клітин у мезенхімальні, 
зменшення маси непосмугованої м’язової тканини 
дихальних шляхів, зниження рівнів прозапальних 
цитокінів у бронхіальному дереві, протидія фіброзу 
легень (Henderson W. R. et al., 2006; Kiwamoto T. et al., 
2011, Izumo T. et al., 2007; Hosoki K. et al., 2014).

Виражене га льмування еозинофі льного запа-
лення в нижніх дихальних шляхах під дією монте-
лукасту обумовлює доцільність його застосування 
в профілактиці та лікуванні епізодів БА різного по-
ходження, в тому числі різноманітних сезонних заго-
стрень, опосередкованих як пилком рослин, так і ГРВІ 
(Horiguchi T. et al., 2007; Li L. et al., 2018).

! Одним з представників групи АЛР на вітчизня-
ному ринку є препарат монтелукасту Монтел ви-

робництва ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ». Монтел 
забезпечує бронхопротекторну, протизапальну та про-
тиалергійну дію. Цей лікарський засіб представлений 
у декількох дозах та лікарських формах. Поряд з та-
блетками, вкритими плівковою оболонкою (Монтел 
10 мг), доступні жувальні таблетки з вишневим смаком 
(Монтел у дозі 4 мг і 5 мг), що дозволяє проводити те-
рапію в усіх вікових групах. Так, Монтел 4 мг може 
застосовуватися в дітей від 2 років.

Профілактичне застосування Монтелу в епідеміч-
ному періоді (пізня осінь –  зима –  рання весна) дозволяє 
уникнути розвитку ГРВІ-індукованих загострень БА 
в дорослих і дітей, а також зменшити тяжкість та три-
валість ГРВІ. Якщо профілактичний прийом Монтелу 
не проводився, початок лікування цим препаратом од-
ночасно з появою ознак застуди дозволяє зменшити три-
валість і тяжкість симптомів ГРВІ, а також мінімізувати 
ризик розвитку ГРВІ-індукованого загострення астми.

Перевагами Монтелу (ПАТ НВЦ «Борщагівський 
ХФЗ») є стабільний контроль астми, зменшення потреби 
в інгаляційних КС і β-агоністах, запобігання розвитку 
загострень різної природи, зокрема особливо актуаль-
них тепер ГРВІ-індукованих; сприятливі плейотропні 
ефекти (протидія фіброзу легень та ремоделюванню ди-
хальних шляхів); хороша переносимість; зручний режим 
використання (1 р/добу); наявність трьох доз і форми 
жувальних таблеток, що дозволяє використовувати 
Монтел у дітей з 2 років; порівняно невисока вартість 
курсу лікування.

Підготувала Лариса Стрільчук

Бронхіальна астма (БА) –  одне з найпоширеніших захворювань в усьому світі, яке 
характеризується значним несприятливим соціоекономічним впливом (Matsuse H. et al., 
2013). Лікування БА спрямоване на зменшення кількості гострих нападів, попередження 
обмежень щоденної життєдіяльності, зниження ризику ускладнень, госпіталізації 
та смерті.

ЗУ
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2-4 рази на добу!

Скорочена інструкція для медичного застосування препарату Лексин® 
Склад: 5 мл готової суспензії містять цефалексину моногідрату еквівалентно 125 мг або 250 мг цефалексину; 1 капсула містить цефалексину моногідрату еквівалентно 500 мг цефалексину. Лікарська форма: порошок для приготування 
суспензії для перорального застосування та капсули. Фармакотерапевтична група: антибактеріальні засоби для системного застосування, цефалоспорини. Код АТС J01D В01. Показання: лікування інфекцій, спричинених чутливими до 
препарату мікроорганізмами: ЛОР-органів і дихальних шляхів (фарингіт, середній отит, синусит, ангіна, бронхіт, пневмонія); сечостатевої системи (пієлонефрит, цистит, уретрит, простатит, епідидиміт, ендометрит, вульвовагініт); шкіри та 
м'яких тканин (фурункульоз, абсцес, флегмона, піодермія, лімфаденіт); кісткової тканини і суглобів (остеомієліт). Протипоказання: підвищена чутливість до компонентів препарату, алергія на інші антибіотики цефалоспоринового або 
пеніцилінового ряду. Спосіб застосування та доз: Лексин® застосовують перорально. Суспензія призначена для застосування у дорослих та дітей. Лексин® застосовують перорально за 30 - 60 хв. до їди. Звичайна добова доза для дітей (з 
масою тіла менше 40 кг) становить 25 – 50 мг/кг маси тіла дитини (залежно від тяжкості перебігу і локалізації інфекції), яку розподіляють на 2 – 4 прийоми. У випадках тяжкого перебігу захворювань дозу можна подвоїти. При лікуванні гострого 
середнього отиту рекомендована доза 75 – 100 мг/кг маси тіла, яку розподіляють на 2 – 4 прийоми. Звичайна добова доза для дітей старше 14 років та дорослих становить від 1 до 4 г, яку розподіляють на 2 – 4 прийоми. При інфекціях шкіри 
та м'яких тканин, стрептококових фарингітах та неускладнених інфекціях сечовивідних шляхів звичайна доза становить 250 мг кожні 6 годин або 500 мг кожні 12 годин. У випадках тяжкого перебігу захворювань дозу можна подвоїти. У 
більшості випадків курс лікування становить 7 – 10 днів. При інфекційних захворюваннях, спричинених стрептококами, курс лікування Лексином® 500 повинен становити не менше 10 днів. Побічні реакції: еритематозні шкірні висипання, 
свербіж, почервоніння, анафілаксія, синдром Стівенса-Джонсона, синдром Лайєлла, ангіоневротичний набряк, анафілактичний шок; нудота, блювання, пронос; тривале застосування може призвести до надмірного росту нечутливої до 
препарату мікрофлори; дуже рідко спостерігались транзиторне підвищення печінкових трансaміназ, токсичний гепатит; можливе виникнення псевдомембранозного коліту; нейтропенія, тромбоцитопенія, агранулоцитоз; запаморочення, 
головний біль, збудження, дуже рідко – галюцинації, судоми; вагініт, виділення з піхви, інтерстиціальний нефрит, при тривалому застосуванні можливий розвиток кандидамікозу статевих органів; підвищення активності печінкових трансa
міназ та лужної фосфатази, збільшення протромбінового часу.
Р.п.: №UA/1484/01/01, №UA/1484/01/02, №UA/1484/01/03. 
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Бактерии рода Haemophilus, изолированные 
из уретральных экссудатов, как возможный возбудитель 
острого уретрита: результаты исследования 38 случаев

В последнее время наблюдается увеличение заболеваемости уретритом за счет 
бактерий рода Haemophilus. Основной целью этого исследования было описать 
клинические и микробиологические характеристики пациентов с данной формой 
уретрита. Вторая цель заключалась в том, чтобы оценить адекватность лечения у па‑
циентов, не отвечающих на терапию антибиотиками различного типа.

Методы. В период с июля 2015‑го по июль 2018 г. изучались данные пациентов 
с микробиологически подтвержденным диагнозом уретрита, наблюдаемые в отделе‑
нии инфекций, передающихся половым путем. Были отобраны все случаи, когда у па‑
циентов выделяли бактерии рода Haemophilus при культивировании на шоколадном 
агаре. Устойчивость к антибактериальным препаратам (АБП) была протестирована 
с использованием метода дисковой диффузии. Данные были собраны перспективно 
во время амбулаторного наблюдения.

Результаты. Представители Haemophilus были выделены в 33,6% случаев. Наиболее 
распространенным клиническим проявлением инфекции служили выделения 
из мочеиспускательного канала (57,6% случаев); 60% пациентов были мужчинами, 
практикующими секс с мужчинами (МСМ), причем в данной подгруппе виды 
Haemophilus были значительно более распространены, чем Neisseria или Chlamydia. 
Бактерии рода Haemophilus были обнаружены изолированно у 39,5% наблюдаемых, 
наиболее распространенным был вид H. parainfluenzae (84,2% случаев). В общей 
сложности у 34,2% пациентов имела место устойчивость к азитромицину, у 26,3% – 
как к азитромицину, так и к тетрациклину. Эмпирическая антибактериальная 
терапия (АБТ) обеспечила клинический и микробиологический эффект у 11 (44,7%) 
пациентов, доступных для наблюдения; остальным участникам потребовалась замена 
антибиотика.

Выводы. Причиной негонококкового уретрита, частота которого возрастает, 
особенно среди МСМ, практикующих незащищенный оральный секс, могут быть 
гемофильные бактерии. Клинические проявления заболевания в этом случае ана‑
логичны таковым гонококкового уретрита. Ликвидация инфекции представляется 
острой проблемой из‑за быстрорастущей антибиотикорезистентности (АБР) видов 
Haemophilus.

Magdaleno-Tapial J. et al., Haemophilus Species Isolated in Urethral Exudates as a Possible Causative Agent 

in Acute Urethritis: A Study of 38 Cases. Actas Dermosifiliogr. 2018 Oct 31. pii: S0001-7310(18)30397-1.

АБР и молекулярные характеристики изолятов 
N. gonorrhoeae, выделенных у МСМ

Целью данного исследования было проанализировать восприимчивость изолятов 
N. gonorrhoeae к пенициллину (Pen), цефиксиму (Cfm), цефтриаксону (Cro), тетрацик‑
лину (Tet), ципрофлоксацину (Cip), азитромицину (Azm) и спектиномицину (Spt), 
а также проверить наличие мутаций в генах резистентности.

Методы. Оценку чувствительности к АБП проводили методом Etest с использо‑
ванием 30 изолятов N. gonorrhoeae, собранных в популяции МСМ. ПЦР и секвени‑
рование ДНК выполняли с целью идентификации мутаций в генах penA, mtrR, gyrA 
и parC в промежуточных или полностью резистентных изолятах.

Результаты. Изоляты N. gonorrhoeae показали частичную или полную 
резистентность к Pen (73%), Cfm (3%), Tet (60%), Cip (37%) и Azm (13%). Все изоляты 
PenI и PenR (за исключением мозаичного варианта PBP2) имели мутацию D345a 
в PBP2, и все изоляты CipR имели мутацию S91F в гене gyrA наряду с мутациями в гене 
parC. Все частично или полностью резистентные изоляты к субстратам эффлюксного 
насоса MtrCDE имели мутацию A39T или G45D в гене mtrR или делецию аденина 
в mtrR‑промоторе. Один изолят включал последовательность N. mingingitidis‑
подобного mtrR‑промотора.

Выводы. Результаты этого исследования подтверждают важность скорейшей 
разработки новых терапевтических вариантов с учетом молекулярных особенностей 
антибиотикорезистентных штаммов.

Calado J. et al., Antimicrobial resistance and molecular characteristics of Neisseria gonorrhoeae isolates from MSM. 

Int J Infect Dis. 2018 Nov 6. pii: S1201-9712(18)34578-8.

Однодозовое применение золифлодацина (ETX0914)  
для лечения резистентных случаев гонореи

Появление антибиотикорезистентных штаммов N. gonorrhoeae требует разработки 
новых методов лечения. Золифлодацин – новый антибиотик, который ингибирует 
биосинтез ДНК. В этом многоцентровом исследовании ІІ фазы оценивалась эффек‑
тивность золифлодацина в лечении неосложненной гонореи.

Методы. Случайным образом отбирались мужчины и женщины, у которых отме‑
чались признаки/симптомы неосложненной урогенитальной гонореи, запущенной 
урогенитальной гонореи или у которых в течение предшествующих 14 дней был 
сексуальный контакт с больным гонореей. Участники получали однократно пер‑
оральную дозу золифлодацина (2 или 3 г) либо однократно 500 мг цефтриаксона 
внутримышечно в соотношении приблизительно 70:70:40. Результаты лечения 
оценивали в течение 6±2 дня после вмешательства, в последующем через 31±2 дня 
проводили осмотр. Основным критерием эффективности терапии были результаты 
микробиологического исследования.

Результаты. С ноября 2014‑го по декабрь 2015 г. было зарегистрировано в общей 
сложности 179 участников (167 мужчин и 12 женщин). В группе пациентов (n=141), кото‑
рые начали терапию, микробиологические изменения в урогенитальных посевах были 
зарегистрированы у 55 (96%) из 57 получавших 2 г золифлодацина, у 54 (96%) из 56, 
леченных 3 г данного АБП, и у всех (n=28; 100%), кто принимал цефтриаксон. Ректальные 
инфекции были излечены у всех участников независимо от применяемой схемы (n=5, 2 г 
золифлодацина; n=7, 3 г золифлодацина; n=3, 500 мг цефтриаксона внутримышечно). 
У пациентов с фарингеальными инфекциями выздоровление наступило в 4 (50%) слу‑
чаях из 8; в 9 (82%) из 11 и 4 (100%) при терапии 2 г золифлодацина, 3 г золифлодацина 
и 500 мг цефтриаксона соответственно. Сообщалось о 84 неблагоприятных явлениях: 
24 эпизода зарегистрированы в группе 2 г золифлодацина, 37 – в группе 3 г золифло‑
дацина и 23 – в группе 500 мг цефтриаксона. По мнению исследователей, в общей 
сложности 21 побочный эффект, преимущественно со стороны желудочно‑кишечного 
тракта, предположительно был связан с приемом золифлодацина.

Выводы. Большинство неосложненных урогенитальных и ректальных 
гонококковых инфекций успешно излечиливались пероральным золифлодацином, 
однако в терапии инфекций глотки данный АБП был менее эффективен.

Taylor S. N. et al. Single-Dose Zoliflodacin (ETX0914) for Treatment of Urogenital Gonorrhea N Engl J Med. 2018  
Nov 8; 379 (19): 1835-1845.

Фармакокинетика даптомицина: 
новая трактовка исследования DaptoDP

В исследовании DaptoDP оценивались фармакокинетические параметры 
даптомицина (Dap) у пациентов с перитонеальным диализом после внутрибрюшинного 
введения. Ранее сообщалось о результатах применения дозировки 200 мг, в данной 
работе представлены данные наблюдения для дозировки 300 мг.

Методы. В качестве прервичной конечной точки рассматривалось достижение 
концентрации диализата Dap выше эффективной концентрации in situ в течение 
6 ч после введения, то есть 16 мг/л, в качестве вторичной – потребность избежать 
достижения токсического порога Dap 120 мг/л при концентрации Dap в плазме >16 мг/л 
в течение 2 ч. Фармакокинетические параметры оценивались в дни 1 и 5, данные 
о безопасности – в дни 1‑14 на основании клинических и биологических параметров. 
Dap вводили в течение 6 ч наблюдения 14 дней параллельно со стандартной АБТ. 
Поскольку терапевтические цели не были достигнуты при применении дозировки 
200 мг, у следующих 3 пациентов использовалась более высокая дозировка Dap – 300 мг.

Результаты. Эффективные концентрации в диализате и плазме достигались 
при дозе Dap 300 мг с концентрацией препарата в плазме значительно ниже 
токсического порога даже в устойчивом состоянии, в течение которого коэффициент 
накопления никогда не превышал 3. Оптимальная доза Dap 300 мг/день, вводимая 
внутрибрюшенно, как это определено фармакокинетическими данными, должна 
быть клинически утверждена до начала рутинного использования.

Выводы. Перитонеальная биодоступность Dap свидетельствует в пользу примене‑
ния данного пути введения в качестве альтернативы внутривенному при перитоните 
и системных инфекциях.

Perit Dial Int. 2018 Nov-Dec; 38 (6): 463-466. doi: 10.3747/pdi.2017.00256.

Ингибирование белковой секреции E. coli 
и побочные эффекты АБП класса ариломицина

АБП в достаточных концентрациях эффективны при многих бактериальных 
инфекциях. Тем не менее во время терапии бактерии неизбежно подвергаются 
воздействию более низких концентраций антибиотиков, а субминимальная 
ингибирующая концентрация (суб‑МИК) может приводить к широкому спектру 
других побочных эффектов, включая индукцию вирулентности. Последняя может 
осложнить терапию или горизонтальный перенос генов, а следовательно, ускорить 
распространение генов резистентности. Бактериальная сигнальная пептидаза I типа 
(SPase) представляет собой незаменимый белок, который действует на заключительном 
этапе общего секреторного пути. Этот путь задействуется в секреции многих белков, 
в том числе необходимых для вирулентности. Ариломицины представляют собой 
класс АБП, нацеленных на SPase. В данном исследовании изучались последствия 
воздействия Escherichia coli на уровни суб‑MИК ариломицина.

Результаты. С помощью масс‑спектрометрии было показано, что обработка 
ариломицином ингибирует внеклеточную локализацию многих белков, как тех, 
которые, по‑видимому, являются субстратами SPase, так и нескольких, которые 
таковыми не являются. Выявленные белки участвуют в широком спектре внеклеточных 
процессов и запускают ряд факторов вирулентности. Влияние ариломицина 
на несколько процессов, необходимых для вирулентности, изучалось индивидуально. 
Было обнаружено, что даже на субмикроорганизменных уровнях ариломицины 
эффективно ингибируют образование жгутиков, подвижность, образование 
биопленки и распространение АБР путем горизонтального переноса генов.

Выводы. Ариломицины представляют собой перспективную новую терапию, 
способную к эрадикации инфекций, одновременно снижая вирулентность 
и сдерживая распространение АБР.

Walsh S. I. et al. The inhibition of protein secretion in Escherichia coli and sub-MIC effects of arylomycin antibiotics. 
Antimicrob Agents Chemother. 2018 Nov 12. pii: AAC.01253-18. doi: 10.1128/AAC.01253-18.
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препарату мікрофлори; дуже рідко спостерігались транзиторне підвищення печінкових трансaміназ, токсичний гепатит; можливе виникнення псевдомембранозного коліту; нейтропенія, тромбоцитопенія, агранулоцитоз; запаморочення, 
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Р.п.: №UA/1484/01/01, №UA/1484/01/02, №UA/1484/01/03. 
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Коррекция пищевого рациона и физическая 
 активность с целью профилактики изменений скелет-
ных мышц у пациентов с ЦП, к сожалению, не явля-
ются постоянно эффективными. Это связано с тем, что 
лежащие в ее основе молекулярные и метаболические 
нарушения персистируют или не подвергаются влия-
нию этих способов коррекции. Однако изменения в пи-
щевых привычках, усиленный метаболизм, изменения 
в профиле аминокислот, эндотоксинемия, усиленное 
голодание и сниженная физическая активность могут 
вносить свой самостоятельный вклад в развитие сар-
копении при ЦП.

Гипераммониемию с недавнего времени стали рас-
сматривать в качестве возможного медиатора в оси 
печень –  мышцы. Повышенный уровень аммиака 
в мышцах приводит к катаплерозу α-кетоглутарата, 
усиленному транспорту лейцина в обмен на глутамин, 
нарушению передачи сигналов лейцином, усиленной 
экспрессии миостатина (относящегося к надсемейству 
трансформирующего фактора роста-β – TGF-β ) и уси-
ленному фосфорилированию эукариотического фактора 
инициации 2-α. Особая роль принадлежит митохонд-
риальной дисфункции, увеличению количества актив-
ных форм кислорода, которые уменьшают синтез белка 
и увеличивают протеолиз, опосредованный аутофагией. 
Эти молекулярные и метаболические изменения могут 
вносить свой вклад в развитие анаболической устойчи-
вости и неадекватного ответа на изменения пищевого 
рациона при ЦП. Слабость скелетных мышц способст-
вует нарушению выносливости к нагрузкам и ответных 
реакций.

В связи с этим пришло время переоценить зна-
чение эндотоксинемии и микробиома кишечника 
у пациентов с ЦП [1]. На протяжении десятилетий 
недостаточное питание при заболеваниях печени 
использовали для описания фенотипа уменьшения 
массы скелетных мышц с потерей жировой массы 
или без нее.

Большинство пациентов с ЦП имеют атрофию 
 скелетных мышц, или саркопению, которая является 
главным предиктором неблагоприятных клинических 
исходов (событий). Результаты последних исследований 
свидетельствуют о высокой распространенности сарко-
пении у пациентов с ЦП: от 30 до 70% [2-4].

Клиническая значимость саркопении при заболе-
ваниях печени, преимущественно ЦП, обусловлена 
этиологией, тяжестью и длительностью заболева-
ния,  возрастом и коморбидностью, каждый из этих 
факторов вносит свой вклад в развитие саркопении. 
Несмотря на широкое признание саркопении в каче-
стве одного из осложнений ЦП, большинство подхо-
дов к терапии основываются на принципе замеще-
ния дефицита  вместо целенаправленного лечения и 
в основном оказываются неэффективными. Пищевые 
добавки в  последние годы находились в центре те-
рапевтического вмешательства, так как уменьшен-
ное употребление пищи считалось основной причи-
ной недостаточного питания и саркопении при ЦП. 

Однако эти подходы часто были неэффективными 
и не влияли на выживаемость пациентов [5, 6].

Интегрированный молекулярно-метаболический 
подход показал, что гипераммониемия является ме-
диатором в цепи печень –  мышцы. Предполагалось, 
что физическая активность улучшает функциональ-
ную выносливость, но все еще остается неясным ее 
влияние на массу скелетных мышц. В последние годы 
все больший интерес в аспекте изучения саркопении 
и ожирения проявляется к неалкогольной жировой бо-
лезни печени (НАЖБП) и ее исходам после трансплан-
тации  печени. Главной проблемой является недостаток 
понимания механизмов, вовлеченных в формирование 
саркопении при ЦП [7-9].

Диагностика саркопении при ЦП
Для идентификации уменьшения мышечной массы, 

прежде всего скелетных мышц, в большинстве исследо-
ваний ранее использовали термин «недостаточное пи-
тание». Он был основан на одном или более критериев, 
которые не всегда являются однородными и точными, 
и изменениях в энергетическом метаболизме и потен-
циальном истощении жировой массы. Диагностика 
уменьшения мышечной массы требует анализа состава 
тела с использованием доступных методов –  абдоми-
нальной компьютерной томографии (КТ), магнитно- 
резонансной томографии (МРТ) –  и применения оце-
ночных контрольных значений для определения границ 
показателей, отражающих наличие саркопении. Эти 
методы оценки мышечной массы в настоящее время 
неоправданны из-за их высокой стоимости и радиа-
ционной нагрузки [4, 10, 11].

Ввиду того что мышечная масса зависит от пола (ниже 
у женщин) и возраста (уменьшается с возрастом), были 
изучены границы показателей для пола и  возраста. 
У больных ЦП в рутинной практике в качестве оце-
ночного теста можно использовать силу рукопожатия 
(мера мышечной функции), но этот показатель может 
быть неточным при нормировании его относительно 
индекса массы тела при ЦП за счет содержания в ор-
ганизме флуктуирующей жидкости [12].

Подтверждение уменьшения мышечной массы у па-
циентов с ЦП требует анализа состава тела с исполь-
зованием одного или нескольких доступных методов 
(табл.).

Клиническое влияние саркопении при ЦП
Учитывая, что средняя выживаемость и вероят-

ность выживания ниже у пациентов с ЦП в ком-
бинации с саркопенией, чем без нее, предполагают, 
что саркопения должна входить в оценочную систему 
прогностических показателей для терминальной ста-
дии заболевания печени. Это обусловлено тем, что 
наличие саркопении повышает риск развития инфек-
ции и энцефалопатии у пациентов с ЦП. Саркопения 
может вызывать нарушения функции диафрагмы, 
а это, в свою очередь, –  способствовать развитию 
легочных осложнений [3, 4, 11].

Показано, что смертность, связанная с сепсисом, 
выше у больных с саркопенией, чем без нее [4, 13]. 
Для надлежащего ответа со стороны антител и ци-
токинов необходимо адекватное потребление амино-
кислот, чего не наблюдается при уменьшении массы 
скелетных мышц. Предполагается, что факторы, вы-
зывающие саркопению, в частности гормональные 
и биохимические расстройства, а также циркулирую-
щие эндотоксины, могут способствовать нарушению 
иммунной функции и повышению риска инфекции. 
Могут также играть роль снижение физической ак-
тивности и эмоциона льная неустойчивость при 
саркопении у пациентов с ЦП. Примечательно, что 
больные ЦП с рефрактерным асцитом оказываются 
особенно склонными к недостаточному питанию 
и саркопении [14, 15]. Известно, что асцит увеличи-
вает расход энергии покоя, тогда как потребление 
пищи снижено из-за повышенного абдоминального 
давления и раннего насыщения. Показано, что ле-
чение рефрактерного асцита при помощи трансъ-
югулярного внутрипеченочного портосистемного 
шунтирования улучшает качественный состав тела 
у хронических больных с недостаточным питанием 
[16, 17].

Качество жизни пациентов с ЦП и саркопений 
 существенно ниже, чем без нее. Первопричина этого 
продолжает обсуждаться. Ряд исследователей ссы-
лаются на уменьшение мышечной массы, другие 
 утверждают, что в основе снижения качества жизни 
таких пациентов лежат нарушение контрактильной 
функции и последующее ограничение подвижности 
в сочетании с повышенным риском развития других 
осложнений. Эта  проблема все еще требует проведе-
ния хорошо организованных исследований. Все ас-
пекты качества жизни у больных с недостаточным 
питанием хуже, если используются показатели для 
первоначальной количественной оценки массы ске-
летных мышц [2, 5].

Гепатоцеллюлярная карцинома является частым 
осложнением обычного течения хронических забо-
леваний печени. В недавних исследованиях было 
показано, что саркопения является независимым 
прогностическим фактором, снижающим выжива-
емость и повышающим смертность больных с гепа-
тоцеллюлярной карциномой [15, 18, 19].

В настоящее время трансплантация печени явля-
ется методом выбора в лечении заболеваний печени 
в терминальной стадии. Саркопения неблагоприятно 
влия ет на исходы у больных в предтрансплантацион-
ный, трансплантационный и посттрансплантацион-
ный период. У пациентов с ЦП и наличием саркопении 
 перед трансплантацией выживаемость ниже; после 
трансплантации отмечаются увеличение времени 
госпитализации,  пребывания в палате интенсивной 
терапии и затяжной период интубации по сравнению 
с таковыми у пациентов без саркопении [20].

Важно подчеркнуть, что клинические исходы у па-
циентов с ЦП также зависят от множества факторов, 
но саркопения признана главным виновником небла-
гоприятных исходов после трансплантации печени 
у таких больных.

Механизмы уменьшения скелетных мышц при ЦП
Нарушение метаболизма белка, утилизации 
энергии и другие метаболические нарушения 
вызывают истощение у больных ЦП

Скелетные мышцы –  основное хранилище белка 
в человеческом организме. Масса скелетных мышц 

Е.В. Колесникова, д.м.н., заместитель директора по научной работе ГУ «Национальный институт терапии им. Л.Т. Малой НАМН Украины», г. Харьков

Саркопения при заболеваниях печени:  
от механизма развития  
к диагностике и лечению

Саркопения (от греч. sarx –  тело, плоть, penia –  снижение) представляет собой атрофическое 
дегенеративное изменение скелетных мышц, ассоциированное с возрастом и приводящее 
к постепенному уменьшению мышечной массы и ее силы. Саркопению длительное время рассматривали 
в качестве основного компонента недостаточного питания, который является частым осложнением  
цирроза печени (ЦП), оказывающим неблагоприятное влияние на клиническое течение заболевания  
и его исходы, включая выживаемость, качество жизни и развитие других осложнений.

Е.В. Колесникова

Таблица. Методы количественной оценки скелетных мышц при ЦП
Характеристика Метод верификации

Отдельные мышцы или группы мышц
Антропометрия, DEXA, анализ биоэлектрического импеданса, импедансной 
плетизмографии,  
ультразвукового исследования, КТ или МРТ

Качество мышц Затухание сигнала при КТ
Функция мышц Сила рукопожатия
Тип волокна Биопсия мышц
Сократительная функция Измерение максимальной прочности, поддержание прочности, утомляемости
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поддерживается за счет баланса между синтезом белка, 
его  распадом и регенеративными процессами, которые 
 регулируются функцией мышечных клеток-сателли-
тов [2-4, 21]. Два направления в исследованиях внесли 
свой вклад в понимание патогенеза саркопении при 
ЦП: кинетика исследования метаболизма и изучение 
молекулярного сигнального пути. Интегрированный 
подход, основанный на обеих стратегиях, объясня-
ющих, как метаболические расстройства изменяют 
молекулярные сигналы и наоборот, позволил иден-
тифицировать новые потенциальные терапевтические 
цели [22].

Противоречивые сведения о процессах распада и син-
теза белка у пациентов с ЦП объясняются гетероген-
ностью методов определения белкового метаболизма, 
различиями в этиологии и длительности заболевания, 
а также в возрасте пациентов с ЦП, включенных в ис-
следования по количественной оценке синтеза и рас-
пада белка в скелетных мышцах.

Очевидно одно: согласно результатам непрямой 
 калориметрии, ЦП является состоянием повышенного 
голодания из-за того, что окисление жирных кислот 
и глюконеогенез рано повышаются в постабсорбцион-
ном состоянии и натощак, так как глюкоза является 
предпочтительным субстратом для многих тканей 
и углерод жирных кислот не может использоваться для 
глюконеогенеза, для его осуществления задействуются  
аминокислоты [23-26].

Первичным источником аминокислот для глюко-
неогенеза является протеолиз в скелетных мышцах, 
в процессе которого образуются ароматические ами-
нокислоты с разветвленными цепями (ААРЦ). Только 
такие аминокислоты подвергаются катаболизму в ске-
летных мышцах благодаря расположению разветвлен-
ной кетодегидрогеназы и окислению углерода скелета 
в качестве источника энергии. Как следствие, концент-
рация ароматических аминокислот с разветвленными 
цепями в плазме крови ниже у больных ЦП. В противо-
вес этому ароматические аминокислоты с разветвлен-
ными цепями первично метаболизируются в печени, 
но вследствие портосистемного шунтирования и гепа-
тоцеллюлярной дисфункции их концентрация в плазме 
крови при хронических заболеваниях печени возрастает. 
Таким образом, повышенное голодание и усиление глю-
конеогенеза являются биоэнергетическими нарушени-
ями у пациентов с ЦП и явлениями саркопении, что 
поддерживается низким дыхательным коэффициентом 
[22, 24, 27]. Заметим, что в настоящее время большин-
ство подходов к терапии фокусируется на устранении 
дисбаланса аминокислот, а не на прицельном влиянии 
на механизмы, которые способствуют таким наруше-
ниям, что в результате может приводить к развитию 
саркопении [26].

Потенциальные медиаторы  
в цепи печень –  мышцы при ЦП

Одной из основных причин ограниченного пони-
мания саркопении при ЦП остается сложность опре-
деления медиаторов оси печень –  мышцы. Был пред-
ложен ряд потенциальных медиаторов, включающий 
повышенный уровень аммиака, сниженные уровни 
тестостерона, гормона роста и эндотоксемия [29-33]. 
Несмотря на существование доказательств в пользу 
каждого из потенциальных медиаторов, гипераммо-
ниемия изучалась наиболее широко.

Одной из важных метаболических функций печени 
является преобразование аммиака в мочевину. Гепато-
целлюлярная дисфункция и портосистемное шунти-
рование как компоненты патофизиологических изме-
нений при ЦП способствуют нарушению образования 
мочевины [34]. Аммиак образуется при помощи ряда 
механизмов, включающих метаболизм аминокислот, 
пуринов, активацию глутаминазы энтероцитов и уре-
ализиса в кишечнике. Наиболее хорошо изученным 
цитотоксическим эффектом аммиака является ней-
ротоксичность [29]. Независимые исследователи сооб-
щают о повышенном поглощении аммиака скелетными 
мышцами и преобразовании его в глутамат и глутамин 
у пациентов с заболеваниями печени. Несмотря на при-
знанное цитотоксическое влияние аммиака на нейроны 
и астроциты, эффекты, производимые на скелетные 
мышцы, только недавно попали в фокус заинтересо-
ванности исследователей. Исследования на чело-
веческих скелетных мышцах, гипераммониемических 
 портокавальных анастомозах у крыс, мышей, имеющих 
гипераммониемию, и исследования на культуре мы-
шечных трубочек in vitro дают возможность предполо-
жить, что аммиак накапливается в скелетных мышцах 
и активирует программу молекулярных изменений, 

способствующих развитию саркопении. Несмотря 
на недостаточную изученность механизмов входа ам-
миака в скелетные мышцы, на лабораторных моделях 
показано, что в мышцах экспрессируются переносчики 
аммиака –  белки Rh B и C. Посредством этого проис-
ходит проникновение аммиака в мышечную ткань, где 
он активирует ряд сигнальных реакций, точные меха-
низмы которых до конца не изучены [28, 32].

Гипераммониемия –  фактор истощения  
мышечной ткани: внутриклеточные сигналы

Показано, что реакцией на опосредованную гипер-
аммониемией активацию p65-NF-kB в мышечных тру-
бочках лабораторных животных и культурах клеток 
является экпрессия миостатина, входящего в надсе-
мейство TGF-β [28, 35, 36]. Сообщается о повышенной 
экспрессии миостатина в скелетных мышцах и плазме 
крови у больных ЦП.

Миостатин –  известный ингибитор синтеза белка 
и потенциальный активатор протеасом убиниктина 
и протеолиза, опосредованного аутофагией. Убиник-
тинопосредованный протеолиз не активируется, 
но аутофагия усиливается в мышцах эксперимен-
тальных моделей и при гипераммониемии. Другие 
потенциальные  механизмы активации аутофагии 
включают аммиак опосредованную митохондриаль-
ную дисфункцию и образование активных форм кис-
лорода. Хотя подобные молекулярные сигнальные ре-
акции отмечались только в нервной ткани, похожие 
нарушения могут иметь место и в скелетных мышцах 
[28, 34, 36].

Примечательно, что в предварительных данных все 
больше признают метаболический ответ скелетных 
мышц на гипераммониемию. Физиологически глу-
тамин и глутамат служат в качестве субстратов при 
образовании α-кетоглутарата (α-КГ) и аммиака в боль-
шинстве тканей для поддержания достаточных кон-
центраций промежуточных соединений в цикле три-
карбоновых кислот (ЦТК). Эта реакция катализируется 
двунаправленным ферментом глутаматдегидрогеназой 
и преимущественно происходит в направлении обра-
зования α-КГ [31].

Однако при ЦП в связи с нарушением образования 
мочевины и снижением выделения аммиака печенью 
скелетные мышцы функционируют в качестве метабо-
лического партнера печени, и концентрация аммиака 
в скелетных мышцах намного выше, что потенциально 
способствует катаплерозу или потере промежуточ-
ного соединения ЦТК α-КГ. Это обусловливает ряд 
потенциальных последствий, включая замедленное 
течение ЦТК, нарушение митохондриальной функции 
и снижение синтеза аденозинтрифосфата (АТФ). Так 
как синтез белка, особенно трансляция и инициация, 
является энергоемким процессом, низкие концент-
рации АТФ также могут вызвать замедление синтеза 
белка [28].

Другое последствие гипераммониемии, которое 
может объяснить ряд клинических наблюдений, вклю-
чает подавление аммиаком в тканях оксодегидрогеназ 
 (пируватдегидрогеназы, которая катализирует пре-
вращение пирувата в ацетил-коэнзим А (СоА), и α-КГ 
дегидрогеназы, катализирующей превращение α-КГ 
в сукцинил-СоА) [22].

В ряде клинических исследований и метаанализов 
не удалось показать значительную пользу коррекции 
пищевого рациона у пациентов с ЦП и саркопенией по-
средством использования пищевых добавок. Возможно, 
это обусловлено нарушением образования ацетил-СоА, 
которое делает необходимым образование ацетил-СоА 
из непируватных источников, включающих аминокис-
лоты и жирные кислоты. Продолжительная митохондри-
альная дисфункция, образование активных форм кисло-
рода и нарушенная биоэнергетика в скелетных мышцах 
способствуют нарушению синтеза белка и активируют 
адаптивный метаболический ответ и ауто фагию [37-39].

Снижение уровня АТФ в мышцах, нарушенная 
митохондриальная функция, низкие концентрации 
промежуточных соединений ЦТК, усиление глюко-
неогенеза и окисления жирных кислот в скелетных 
мышцах при гипераммониемии создают условия для 
биоэнергетичес кого кризиса с последующим истоще-
нием реакций. Уменьшение количества клеточной АТФ 
ассоциируется с активацией 5-аденозинмонофосфат-
активированной белковой киназы и нарушением сиг-
нализирования mTORC1 [22].

Усиление катаплероза и мышечного катаболизма 
аминокислот с разветвленной цепью в качестве источ-
ника энергии может быть ответственным за уменьше-
ние циркулирующих аминокислот с разветвленной 

цепью при сниженных концентрациях ААРЦ в мыш-
цах больных ЦП из-за усиленного их использования. 
Снижение концентрации клеточных аминокислот 
активирует адаптивные реакции, которые включают 
уси ление аутофагии скелетных мышц, наблюдающейся 
в  мышечных трубочках при ЦП и гипераммониемии. 
Еще одной реакцией на недостаток внутриклеточных 
аминокислот является интегрированный стрессовый 
ответ, опосредованный активацией дефицита амино-
кислот. Удивительно, что в большинстве исследований 
сообщалось о том, что концентрации ААРЦ в скелет-
ных мышцах не изменяются, кроме одного исследова-
ния, в котором отмечались сниженные концентрации 
ААРЦ в мышцах [40, 41].

Предполагается, что L-цитруллин, который является 
предшественником L-аргинина, стимулирует mTORC1 
и синтез белка. Полезные эффекты цитруллина, как по-
лагают, обусловлены его потенциальной возможностью 
снижать образование мочевины. Однако неизвестно, 
насколько нарушение образования мочевины может 
влиять на гипераммониемию у пациентов с ЦП и сар-
копенией [6, 28].

Предполагают, что гипераммониемия является ме-
диатором в оси печень –  мышцы, и скелетные мышцы 
не функционируют только как метаболический ре-
зервуар для аммиака [28]. При ЦП с явлениями сар-
копении поглощение и удаление аммиака происхо-
дит при помощи синтеза глутамина в мышцах и его 
транспорта в циркулирующую кровь. В то же время 
если масса мышц низка, нарушается внепеченочное 
удаление аммиака, что может привести к дальнейшим 
неблагоприятным эффектам/событиям. Все больше 
исследователей сообщают о том, что энцефалопатия 
у больных ЦП с саркопенией встречается чаще, чем 
при ее отсутствии [6].

Другие потенциальные медиаторы оси печень – 
мышцы при ЦП: тестостерон, гормон роста

Другие медиаторы оси печень –  мышцы включают 
низкий уровень тестостерона из-за повышения актив-
ности ароматазы при заболеваниях печени, в том числе 
ЦП. Вероятно, факторами, способствующими возник-
новению саркопении при ЦП, также являются сниже-
ние концентрации гормона роста и нарушение реакции 
гормона роста на мышечный ответ [33]. Известно, что 
оба гормона –  гормон роста и тестостерон –  подав-
ляют экспрессию миостатина и сигнальные реакции, 
но продолжается изучение их вклада в нарушение син-
теза белка и снижение экспрессии миостатина при ЦП 
[36]. В одном из рандомизированных контролируемых 
исследований было показано, что применение тесто-
стерона у мужчин с ЦП привело к увеличению массы 
тела, но не к увеличению выживаемости [33].

Гепатоцеллюлярная и иммунная дисфункция, так же 
как и портосистемное шунтирование, усугубляют эн-
дотоксемию за счет нарушения функции кишечного 
 барьера и потенциально изменяют микробиом кишеч-
ника при ЦП. Эндотоксемия также может нарушать 
синтез белка через пути метаболизма, связанные и по-
тенциально не зависящие от фактора некроза опухоли, 
и активировать аутофагию.

Интересные факты получены в одном из исследо-
ваний о так называемом саркопеническом ожирении 
у пациентов с НАЖБП и после трансплантации пе-
чени. Возможно, что сочетание уменьшения скелет-
ной  мышечной ткани и увеличения жировой массы 
может способствовать развитию метаболических 
нарушений, включающих инсулинорезистентность, 
сахарный диабет, гиперлипидемию и вероятную 
НАЖБП. Но существуют ли общие механизмы, ле-
жащие в основе саркопении и ожирения, пока не из-
вестно [42-44].

Стратегии лечения
Накоплено достаточно доказательств о том, что сар-

копения связана с неблагоприятными исходами ЦП. 
При этом остается ограниченное количество данных 
в пользу того, что увеличение массы скелетных мышц 
улучшает выживаемость у пациентов с ЦП после 
трансплантации и у тех, которые не подвергались 
трансплантации. В связи с этим приоритетной целью 
терапевтичес ких вмешательств у больных ЦП является 
возвращение первоначальной мышечной массы [45-47].

Вмешательства, которые фокусировались только 
на возмещении дефицита, в общем оказались неэф-
фективными, тогда как целенаправленные методы 
терапии имели потенциал восстановления мышечной 

Продолжение на стр. 52.
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массы. Основные стратегии, которые используются для 
увеличения мышечной массы, включают потребление 
дополнительных калорий и белка, усиление физиче-
ской активности, дополнительную гормонотерапию 
и таргетные методы лечения [2, 21, 37, 38].

Используя совокупные эффекты терапии, направ-
ленные на обратное развитие саркопении, важно пони-
мать физиологию скелетных мышц, которая включает 
максимальную контрактильную (сократительную) 
силу, поддержание сокращения и мышечную слабость 
в ответ на длительное и повторяющееся сокращение. 
Поэтому разработка таргетной терапии может суще-
ственно повлиять на конечные точки оценки такого 
осложнения, как саркопения, у пациентов с ЦП [27].

Дополнительное питание
Так как потребление калорий и белка при ЦП часто 

снижено, имеющиеся руководства и консенсусы реко-
мендуют обеспечивать достаточное количество кало-
рий и белка за счет частого приема пищи, соответствия 
потребления белка с пищей потребностям в нем или, 
при необходимости, энтерального и парентерального 
питания. Широко изучались режимы, обеспечивающие 
 поступление дополнительных калорий за счет высоко-
калорийного и/или энтерального питания. К сожале-
нию, пока не получены достоверные данные о влиянии 
адекватного пищевого обеспечения на клинические 
исходы у пациентов с ЦП и саркопенией [48-51].

Еще одной точкой приложения в терапии данной 
категории пациентов явилось влияние на сокращение 
длительности постабсорбционного периода или со -
с то  я ния голода при ЦП из-за усиленного голодания, 
в результате чего возникает протеолиз (после приема 
пищи восстановление мышечной массы происходит 
не полностью) [52]. Были оценены эффекты приема 
пищи в течение дня и в ночное время. Оказалось, что 
поздний вечерний прием пищи обеспечивает наиболее 
 полезные эффекты, и в настоящее время считается, 
что употребление белка поздно вечером и рано утром 
наиболее эффективно в предотвращении уменьшения 
мышечной ткани у пациентов с ЦП. К сожалению, 
недавно проведенные метаанализы не демонстри-
руют улучшения выживаемости у пациентов с ЦП 
и саркопенией, у которых анализировали влияние 
пищевых добавок в качестве дополнительного источ-
ника питания. Объяснением этому может служить 
тот факт, что на этапе формирования ЦП организм 
приобретает свойства анаболической резистентности 
и потребления только лишь калорий оказывается не-
достаточноми. Несмотря на обеспечение калориями, 
потенциаль ными причинами недостаточного эффекта 
пищевых добавок становятся нарушенные митохонд-
риальная функция и биоэнергетика в сочетании с на-
рушением молекулярных реакций на введение нутри-
ентов в мышцы [26, 53, 54].

Обеспечение белком является еще одной альтерна-
тивой для улучшения доступности эссенциальных 
 аминокислот. Однако ЦП и гипераммониемия могут 
увеличивать катаболизм аминокислот с последую щим 
образованием аммиака в скелетных мышцах. Послед ний 
может нарушать синтез белка и увеличивать аутофагию 
при слабом эффекте в отношении обратного развития 
саркопении либо вообще при отсутствии  такового.

Животные белки употреблять не рекомендуется из-за 
того, что они богаты ароматическими аминокислотами, 
которые не метаболизируются скелетными мышцами 
и могут усугубить энцефалопатию. Растительные белки 
богаты ААРЦ и могут оказывать полезный эффект: уда-
ление 1 моля аммиака на 1 моль ААРЦ посредством 
 метаболизма α-KG→глутамат→глутамин. В недавнем 
обзоре Кокрановской базы данных высказывается пред-
положение о пользе ААРЦ в профилактике печеночной 
энцефалопатии, но не в отношении выживаемости, ка-
чества жизни и состава тела [23-25].

Еще один механизм, посредством которого могут 
действовать ААРЦ, – подавление дефицита амино-
кислот, GCN2 и обратного фосфорилирования eIF2-α, 
нарушения синтеза белка и увеличение мышечной 

массы. При этом лейцин непосредственно активирует 
mTORC1, который стимулирует синтез белка и снижает 
аутофагию; оба последних фактора имеют потенциал 
в восстановлении мышечной массы [22].

В недавних исследованиях, посвященных ЦП, со-
общается, что комбинация ААРЦ, обогащенная лей-
цином, способна обратно влиять на молекулярные 
расстройства потока миостатина в скелетных мышцах 
у больных ЦП. Кинетические исследования с прямым 
количественным подсчетом синтеза белка в мышцах 
показали, что схожие коэффициенты синтеза белка 
в ответ на введение одной дозы комбинации ААРЦ, 
обогащенной лейцином, обратимо влияют на нару-
шенный синтез белка, опосредованный GCN2-eIF2-α, 
и увеличивают активацию  сигнальных путей mTORC1. 
Эти данные подтверждают молекулярные расстройства 
в скелетных мышцах при ЦП и совместно с данными, 
полученными у лабораторных животных и на культурах 
клеток in vitro, демонстрируют роль гипераммониемии 
в качестве медиатора оси печень –  мышцы.

Физическая активность
Тип упражнений определяет ответ со стороны ске-

летных мышц [54]. Упражнения на сопротивление 
увеличивают массу скелетных мышц путем стимуля-
ции их повреждения и регенерации, а также синтеза 
белка. Упражнения на выносливость улучшают функ-
циональную способность, но не обязательно влияют 
на саркопению [52]. Комбинация упражнений на вы-
носливость и сопротивление имеет потенциал в отно-
шении  увеличения мышечной массы и ее функциональ-
ной способности (имеются немногочисленные данные 
о крат косрочном улучшении в ответ на применение 
упражнений), но необходимо проведение посвящен-
ных этому вопросу масштабных рандомизированных 
контролируемых исследований. Учитывая отсутствие 
сравнительных исследований по эффективности фи-
зической нагрузки у здоровых лиц и у больных ЦП, не-
возможно определить, наблюдается ли анаболическая 
резистентность к пищевым продуктам при выполнении 
физических упражнений. Существует доказательство 
того, что п ротеинкиназа Cf-фосфатидиновой кислоты 
опосредует преобразование сигнала механической ак-
тивности в сигнальный ответ путем активации сигна-
лизирования mTORC1 и синтеза белка. Однако неиз-
вестно, угнетаются ли эти физиологические реакции 
при ЦП и является ли аммиак медиатором сниженных 
ответов [27].

Анаболические гормоны
Тестостерон и гормон роста ранее использовали для 

улучшения нутритивного статуса и увеличения мы-
шечной массы при ЦП, но они не были эффективными 
в течение длительного времени. Повышение активности 
ароматазы вносит свой вклад в превращение тестосте-
рона в эстрадиол, что снижает его эффект. Следова-
тельно, андрогены, устойчивые к ароматазе, такие как 
оксандролон, могут быть полезными, но в клинической 
практике это пока не нашло подтверждения. Недоста-
точность терапевтического эффекта при гормональном 
замещении, вероятно, обусловливается нарушением 
сигнальных реакций, включающих поток андрогенов 
в ответ на mTORC1. Могут вносить свой вклад в недо-
статочную эффективность такой терапии и рецепторы 
гормона роста [33]. Понимание молекулярных и мета-
болических нарушений в скелетных мышцах не только 
помогает объяснить недостаточную эффективность воз-
можных методов терапии, но также, вероятно, может 
помочь определить новые специфические терапевти-
ческие цели для предотвращения развития саркопении.

Стратегии, направленные на снижение 
уровня аммиака

Существующие методы снижения уровня аммиака 
включают введение неабсорбируемых дисахаридаз и ан-
тибиотиков для предотвращения образования  аммиака 
в кишечнике [55]. Приоритетная цель этих видов тера-
пии – устранение энцефалопатии и снижение уровня 

аммиака в крови. Однако хорошо  известно, что кон-
центрация аммиака в крови не всегда коррелирует 
с тяжестью энцефалопатии, наиболее изученной 
реакции на гипераммониемию [56]. Временное сни-
жение уровня аммиака необязательно быстро  снизит 
уровень аммиака в мышцах или будет способствовать 
обратному развитию метаболических и молекулярных 
нарушений. Необходимы исследования стратегий дол-
госрочного снижения уровня аммиака, определения 
концентрации аммиака в мышцах и сигнальных ре-
акций на эти вмешательства, прежде чем такой подход 
будет использован для обратимого влияния на умень-
шение мышечной ткани и нарушение сократительной 
функции. Новые потенциально полезные методы сни-
жения уровня аммиака в мышцах включают использо-
вание проникающих в клетку сложных эфиров α-KG, 
которые способствуют удалению аммиака в виде глу-
тамина, однако удаление глутамина в таком случае 
будет ограниченным. Необходима разработка спосо-
бов терапии, направленных на долгосрочное удаление 
аммиака для защиты скелетных мышц [30, 31].

К новым таргетным стратегиям лечения саркопении 
при ЦП следует отнести применение антагонистов 
миостатина, прямых активаторов mTORC1, антиокси-
дантов, молекул, защищающих митохондрии, которые 
имеют большой потенциал, влияющий на функцио-
нальную активность в скелетных мышцах [22, 26].

В заключение следует отметить: существуют неоспо-
римые доказательства того, что саркопения является 
основным осложнением ЦП и неблагоприятно влияет 
на исход этого заболевания. Данные относительно того, 
что саркопения может быть обратимой, очень ограни-
ченны, и неясно, действительно ли обратное развитие 
саркопении улучшает исход и прогноз. Пищевые до-
бавки не обеспечивают стойкого эффекта в улучшении 
выживае мости пациентов, но длительное применение 
ААРЦ с лейцином является многообещающим видом 
терапии для профилактики и лечения саркопении при 
ЦП. Долгосрочное снижение уровня аммиака в мыш-
цах, новые подходы к повышению эффективности 
нейтрализации аммиака мышцами, стратегии, на-
правленные на блокаду миостатина, имеют хороший 
потенциал. Идентификация молекулярных и метабо-
лических расстройств в скелетных мышцах при ЦП 
позволит развивать таргетные виды терапии, которые, 
несомненно,  помогут преодолеть анаболическую ре-
зистентность у этих пациентов.
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…Его жизненный путь начался в Днепропетровской об-
ласти. В первые послевоенные годы, хорошо учась в средней 
школе, Толя мечтал стать… металлургом: в то время это 
было почетно. Все переменилось после задушевной беседы 
с учителем, бывшим фронтовиком, мнение которого для 
юноши было и значимо, и авторитетно. Умудренный седи-
нами ветеран посоветовал Анатолию стать врачом.

После окончания учебы в Днепропетровском медицин-
ском институте Анатолий Романенко, как отличник и по-
дающий надежды молодой ученый, был оставлен в вузе ас-
систентом кафедры анатомии. Хотя, как выяснилось позже, 
ему грозило распределение аж на Сахалин.

Но кафедральное затишье было не совсем то, к чему 
стремился Анатолий Ефимович. Поэтому стал просить 
о практической работе. В итоге получил должность глав-
врача в районной больнице с ок ладом врача-хирурга 
в Александро поле. Именно здесь его спутницей на всю 
жизнь стала Нина Тимофеевна Романенко, молодой, та-
лантливый акушер-гинеколог. Постепенно сформировалась 
команда друзей и единомышленников.

…Приходилось долго и мучительно требовать в областном 
отделе профинансировать строительные работы, стара-
ясь расширить больницу, осовременить. Но денег никто 
не давал. Тогда Романенко удалось уговорить главу рай-
исполкома собрать средства с односельчан и по собствен-
ному проекту построить районную больницу. Усилия на-
пористого главврача были оценены. Вскоре его пригласили 
возглавить горздрав г. Днепропетровска. Постепенно Анато-
лий Ефимович наладил единую систему работы всех лечеб-
ных заведений. А спустя несколько лет – новый карьерный 
виток: заведование Днепропетровским областным отделом 
здравоохранения. В истории советской медицины это были 
лучшие годы, поскольку совпали с золотой пятилеткой 
1965-1970 гг. Романенко построил 23 из 26 всех районных 
больниц области, создав современную систему учреждений: 
детские, инфекционные отделения, родильные дома.

Что же касается назначения министром, то, по признанию 
самого Анатолия Ефимовича в одном из интервью, все про-
исходило очень просто. В один дождливый день 1974 года, 
когда наш герой болел, ему позвонил председатель Совета 
министров УССР Александр Ляшко. Спросил, мол, можете 
завтра утром прилететь в Киев и зайти к нему и к Владимиру 
Щербицкому? Романенко над ответом долго не раздумывал…

Здесь нужно отметить, что здравоохранение Украины все же 
отличалось от других республик Советского Союза. Дело 
в том, что на территории восточных областей размещались 
огромные, часто градообразующие предприятия. А поскольку 
бюджет министерства был очень мал, новый министр сделал 
ставку на развитие медико-санитарных частей на заводах 
и фабриках. То есть были созданы вневедомственные лечебные 
заведения за счет предприятий. Так было найдено небюджет-
ное средство финансирования отрасли здоровоохранения. 
В других республиках такого не было, это именно украинское 
достижение, что прозвучало на всесоюзном уровне.

Любопытный факт: традиционно сильными министрами 
здравоохранения считались представители даже не Рос-
сийской Федерации, а Украины и Белоруссии. Они-то и за-
седали в президиуме на коллегии министерства, задавая 
собраниям тон.

Кстати, к Анатолию Ефимовичу несколько раз приезжали 
из Москвы довольно высокие функционеры. Намекали, вот, 
мол, тебя хотят пригласить на должность министра здраво-
охранения СССР, зондировали почву. Романенко отвечал 
уклончиво, дескать, мне и тут хорошо. А потом грянула пе-
рестройка, и на должность министра его уже никто не звал…

Справедливости ради нужно заметить, что в условиях 
тоталитарного СССР украинской медицине удавалось со-
хранять относительную независимость и самостоятельность. 

Бюджет формировался, как говорится, на месте. Здесь все 
зависело от воли министра. Однако Анатолий Романенко 
признается, что деньги украинское правительство выде-
ляло всегда очень неохотно. Приходилось ходить по каби-
нетам, добывая средства на строительство больниц. Вплоть 
до республиканских резервов. Но в целом бюджет позволял 
выполнять Основной Закон того времени, в котором гово-
рилось о бесплатном здравоохранении. И Украина была 
не настолько бедной, чтобы всецело рассчитывать на суб-
венции из союзного бюджета, она решала эти вопросы сама. 
Другое дело, что уровень лечения постепенно стал отставать 
от зарубежного.

Железного занавеса в этой сфере практически не было, 
то есть медики могли свободно общаться и обмениваться 
опытом. Так, в частности, по признанию Анатолия Ро-
маненко, из всего соцлагеря действительно бесплатная 
медицина была только в Чехословакии. К примеру, у нас 
надо было оплачивать в поликлинике рецепты, а там даже 
лекарства по рецептуре выдавали бесплатно…

Когда система здравоохранения начала тормозить и да-
вать сбои? Сроки назвать сложно, но все стало со временем 
рушиться вместе с социалистической системой в целом.

Между прочим, в советском здравоохранении практиче-
ски не было столь популярных нынче скандалов с закуп-
ками лекарств. Просто потому, что Минздрав УССР никогда 
этим не занимался. Существовало единственное аптеко-
управление СССР, которое централизованно закупало 
и распределяло препараты. То есть на республиканских 
уровнях лекарства не закупались, их приходилось просить.

Во время катастрофы на ЧАЭС Анатолий Романенко 
пребывал с визитом в США, в бытность президента Кар-
тера. Информации о трагедии не было никакой! Весьма 
обеспокоенный министр связался с нашим представителем 
в Вашингтоне: мол, американская пресса просто захлебы-
вается, рассказывая об ужасах катастрофы в Чернобыле. 
Но на другом конце провода лишь недоуменное молчание. 
Тогда действительно никто ничего толком не знал.

Конечно же, нельзя сказать, что в Украине не готовились 
к таким техногенным катастрофам. Как вспоминает Анато-
лий Ефимович, к примеру, были заготовлены сотни тысяч 
дозиметров, но когда их надо было раздать киевлянам, ока-
залось, что к ним нет батареек. Вот такого низкого уровня 
была готовность. Но эвакуация зоны, считает Романенко, 
была проведена блестяще…

Хотя, и это уже известный факт, Москва, и прежде всего 
Горбачев, усиленно делали вид, что в Украине ничего не слу-
чилось. Первомайская демонстрация была организована 
по прямому приказу Кремля. На доводы В. В. Щербицкого 
там никто не обращал внимания. По словам Романенко, 
в Киеве в тот период находился высокопоставленный чи-
новник от союзного Минздрава. Так вот, он периодически 
эдак пренебрежительно бросал: «Вот вы на своей Украине 
тут допустили…» Иными словами, Москва стремилась пе-
реложить вину за случившееся исключительно на Украину.

А в Киеве, между тем, серьезно обсуждался вопрос: эва-
куировать столицу или не эвакуировать. Причем всю! Была, 
конечно, и паника. И еще какая! Когда Анатолий Ефимович 
прилетел из США, аэропорт был забит людьми, стремящи-
мися поскорее покинуть отравленный радиацией город. 
Не заезжая домой, министр поехал на железнодорожный 
вокзал. Там – вообще катастрофа. Толчея, народ штурмует 
все поезда, без разницы, куда они едут, главное – уехать. 
Романенко связался со Щербицким, мол, надо выступление 
по ТВ организовать, чтобы остановить панику. Владимир 
Васильевич в ответ: мол, раз ты на этом настаиваешь, то ты 
и выступай. Анатолий Ефимович подготовил текст обраще-
ния, который попросил на вычитку А. Ляшко. Он вычерк-
нул только одно словосочетание: «уровень радиоактивного 

загрязнения». Тогда прозвучало первое, но, увы, запоздалое 
сообщение.

Что же касается эвакуации детей, то представители 
Москвы, два солидных академика, пребывавшие тогда 
в Киеве, были категорически против. После долгой дис-
куссии вопрос эвакуации был решен. Заполнили все пио-
нерские лагеря, но места хватило всем.

С поста министра А. Е. Романенко ушел в один год 
с В. В. Щербицким. По его признанию, он не мог совме-
щать работу в Радиационном центре, который создал еще 
в 1986 году для лечения пострадавших от аварии на ЧАЭС, 
с должностью министра. Заявление об отставке подал сам, 
за полгода до ухода Щербицкого…

С начала 1990-х министры здравоохранения в Украине 
начали меняться с такой быстротой, что сейчас уже сложно 
всех вспомнить. Начались процессы реформирования сис-
темы, которую с таким трудом создал Александр Ефимо-
вич Романенко. Хотя, надо сказать, что во многих странах 
Европы сейчас реализуется советский принцип здраво-
охранения. Но финансируется это путем страхового пула. 
Страховая медицина означает наличие разных источников 
финансирования. Это медицина богатого общества. В бед-
ном обществе, по признанию Анатолия Ефимовича, она 
невозможна.

Из-под пера ученого и неутомимого исследователя 
острейшей проблемы последствий самой страшной и мас-
штабной техногенной катастрофы ХХ века выходят на-
учные статьи «Проблемы и организационные принципы 
здравоохранения в условиях крупных коммунальных 
аварий на атомных электростанциях с позиций анализа 
медицинских последствий Чернобыльской катастрофы» 
(1999), «Эффективность организационных мероприятий 
по минимизации последствий Чернобыльской катастрофы» 
(1999), «Биологические эффекты низких доз облучения» 
(1999), «Радиационная медицина в объективной оценке по-
следствий Чернобыльской катастрофы» (2000), «Солидные 
раки и рак щитовидной железы у подростков и взрослых 
на наиболее пострадавших территориях Украины после 
Чернобыльской катастрофы» (2004).

Украинская радиационная медицина, созданная Ана-
толием Романенко, постепенно завоевала международное 
признание. Ныне Украинский национальный центр ради-
ационной медицины (УНЦРМ) ведет такие фундаменталь-
ные исследования, как: изучение и оценка радиационных 
и нерадиационных факторов Чернобыльской катастрофы, 
а также прочих источников ионизирующего излучения, 
которые могут влиять на состояние здоровья населения; 
научное обос нование и разработка контрмер по преодоле-
нию медицинских последствий Чернобыльской катастрофы; 
разработку и внедрение в Украине современных молеку-
лярно-генетических методов диагностики наиболее тяжких 
онкологических и онкогематологических заболеваний; вне-
дрение в Украине методов трансплантации костного мозга 
и стволовых клеток в отделениях УНЦРМ и на клинической 
базе – Киевском городском центре трансплантации костного 
мозга; разработку методов и средств профилактики, диагно-
стики, лечения и реабилитации ликвидаторов, эвакуирован-
ных детей и взрослых, детей, облученных внутриутробно, 
жителей загрязненных территорий – всех контингентов, 
которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы.

…Пять лет назад в УНЦРМ трогательно отметил 85-летие 
со дня рождения своего создателя, теперь советника ди-
ректора, академика НАМН Украины. А 15 декабря этого 
года – новая знаменательная дата: 90-летие! Здоровья, мира 
и душевного тепла Вам, дорогой Анатолий Ефимович! 
И конечно же, многая лета!

Подготовил Юрий Виленский

Анатолий Ефимович Романенко:  
жизнь словно миссия
Размышления к знаменательному юбилею

Человек-легенда… Именно таким для поколения двадцать первого века предстал 
человек, который был не просто очевидцем многих эпохальных событий прошлого, 
но и являлся их непосредственным участником. Кавалер орденов «Знак Почета», 
Трудового Красного Знамени и Октябрьской Революции, ученый-медик, доктор 
медицинских наук, академик НАМН Украины Анатолий Ефимович Романенко – один 
из создателей современной системы украинского здравоохранения. Он стал своего рода 
рекордсменом по длительности пребывания в должности министра здравоохранения 
УССР: целых 15 лет – с 1974-го по 1989-й год.

ЗУ
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Клиническая значимость определения реверсивного 
трийодтиронина, или «антитероида»

Наиболее важными гормонами, секретируемыми ЩЖ, 
являются тироксин (Т

4
) и трийодтиронин (Т

3
), деятельность 

которых контролируется гипофизом и гипоталамусом. 
Т

4
 не проявляет биологической активности, его рассматри-

вают как прогормон или плазменное депо тиреоидных гор-
монов. В то же время Т

3
 – это биоактивная форма гормона 

ЩЖ, активность которого в 5 раз больше, чем Т
4
. Сущест-

вует еще один гормон, участвующий в поддержании функ-
ции ЩЗ, – реверсивный или обратный трийодтиронин 
(rТ

3
; 3,3`5`-трийодтиронин), который представляет собой 

изомер Т
3
 (3,5,3 -̀трийодтиронин) и является метаболически 

неактивным метаболитом Т
4
. Образуется реверсивный rT

3
 

удалением атома йода во внутреннем кольце, а активный 
Т

3
 – во внешнем кольце Т

4
 (рис. 1).

Реверсивный Т
3
 является третьим по распространен-

ности йодтиронином, выделяемым ЩЖ в кровоток (1%). 
На долю Т

4
 и Т

3
 приходится 90 и 9% соответственно. Их 

количество определяется активностью ферментов – дейо-
диназ, регуляция которых осуществляется гормонами, фак-
торами питания и физиологическими условиями. В нас-
тоящее время описаны 3 группы ферментов, известные как 
дейодиназы йодтиронинов – D1, D2, D3, осуществляющие 
метаболизм тиреоидных гормонов. Они избирательно уда-
ляют атомы йода для создания различных гормонов.

Превращение Т
4
 в Т

3
 во внетиреоидных тканях происхо-

дит через быстро уравновешивающийся пул под действием 
ферментной системы D1 (печень, почки – до 30-40% внети-
реоидной продукции Т

3
) и через медленно уравновешива-

ющийся пул под действием ферментной системы D2 (гипо-
физ, ЦНС, скелетные мышцы – до 60-70% внетиреоидной 
продукции Т

3
). Обе эти ферментные системы выполняют 

похожие функции, но их кинетика, регуляция и чувст-
вительность различаются. Катализируя  дейодирование, 

D1 и D2 могут также инактивировать Т
4
 и Т

3
, хотя основ-

ную роль в этом процессе играет система дейодиназы D3 
(печень, кожа, ЦНС), отличительной чертой которой яв-
ляется способность дейодировать внутреннее кольцо. D3 
катализирует превращение Т

4
 в реверсивный Т

3
 и Т

3
 в Т

2
 

(оба – неактивные метаболиты), а также реверсивный Т
3
 

в реверсивный Т
2
 (рис. 2) [1].

Активность этих ферментов регулируется сложной сис-
темой, которая включает нейротрансмиттеры, гормоны 
и иммунологические сигналы. Локализация дейодиназ 
и их активность являются тканеспецифичными (табл. 1).

Дейодиназа D1
Дейодиназа D1 превращает неактивный Т

4
 в активный Т

3
 

во всем организме. Подавляет и снижает конверсию Т
4
 в Т

3
 

в ответ на физиологический и эмоциональный стресс, де-
прессию, питание, увеличение массы тела, резистентность 
к лептину, инсулинорезистентность, ожирение, диабет 
и др. Основной функцией D1 является дейодирование rT

3
 

с образованием Т
2
. Активность D1 снижается при дефиците 

селена, а также при некоторых видах рака. Фермент инги-
бируется лекарственными препаратами, в частности амио-
дароном, пропропанолом, пропилтиоурацилом, дексаме-
тазоном и иподатом [2]. Активность D1 меньше у женщин, 
что делает их более склонными к тканевому гипотиреозу, 
результатом чего является депрессия, фибромиалгия, синд-
ромом хронической усталости (СХУ) и ожирение.

Дейодиназа D2
В отличие от D1 и D3, которые расположены в плазмати-

ческой мембране клеток, D2 локализована в эндоплазма-
тическом ретикулуме, откуда Т

3
, генерируемый активнос-

тью данного фермента, может непосредственно проникать 
в ядро и взаимодействовать с рецепторами ЩЗ [3].

Дейодиназа D3
Фермент D3 обычно не экспрессируется в тканях взрос-

лых людей. Его присутствие обнаружено в эмбриональных 
тканях, эндометрии матки, плаценте и у новорожденных, 
где он защищает развивающийся организм от избыточной 
активности гормонов ЩЗ [4]. Однако D3 реактивируется 
в условиях, связанных со сниженной скоростью метабо-
лизма, особенно при голодании, ограничении потребления 
углеводов, с повреждением ткани, снижением доставки 
кислорода в ткани, а также при хроническом воспалении 
и некоторых видах рака. D3 служит для инактивации T

4
 

путем преобразования его в rT
3
. Это ограничивает количес-

тво Т
4
, которое может быть использовано для образования 

Т
3
, снижая доступность Т

3
 к рецепторам ЩЗ и тем самым 

замедляя скорость метаболизма. Далее rT
3
 дейодинируется 

до T
2
, который проявляет некоторые важные биологические 

эффекты, взаимодействуя с рецепторами ЩЖ (действие 
в 100 раз меньше по сравнению с Т

3
).

Наиболее часто патологические изменения проявляются 
в уменьшении уровня Т

3
 с повышением содержания rT

3
 и од-

новременном снижении тиреотропного гормона (ТТГ) и Т
4
. 

Пациенты с высоким уровнем rT
3
 имеют один или несколько 

из следующих симптомов: снижение нормального обмена 
веществ, постоянное увеличение веса без изменения харак-
тера питания, гипотиреоз, хроническую боль, депрессию, 
тревожность и/или биполярное аффективное расстройство.

Диапазон нормальных значений rT
3
 в сыворотке крови 

представлен в таблице 2.
В норме у взрослых людей содержание rT

3
 в сыворотке 

крови составляет около 9-25 нг/дл, а свободного трийодти-
ронина (fT

3
) 250-650 пг/дл. Однако необходимо помнить, 

что можно иметь «нормальный» fT
3
 и «не нормальный» rT

3
. 

Поэтому очень важно использовать соотношение K = fT
3
/

rT
3
 (норма К >20). Этот коэффициент является ценным 

био маркером метаболизма и функции гормонов ЩЗ. Любое 
соотношение К <20 указывает на то, что необходимо сосре-
доточиться на увеличении fT

3
 или уменьшении rT

3
.

Патологические состояния, при которых rT
3
 увеличива-

ется, приведены в таблице 3.

Синдром эутиреоидной патологии
Синдром эутиреоидной патологии (СЭП) (англ. euthyroid 

sick syndrome) – это изменение уровня тиреоидных гор-
монов в крови без заболевания ЩЖ [5]. Причинами СЭП 
могут быть пневмония, длительное голодание, нервная ано-
рексия, сепсис, стресс, инфаркт миокарда, злокачественные 
опухоли, застойная сердечная недостаточность, гипотер-
мия, диабетический кетоацидоз, заболевания кишечника, 
цирроз печени, травма, сердечно-легочное шунтирование, 
оперативные вмешательства [6]. У пациентов с СЭП ти-
пичными проявлениями нарушения тиреоидной функции 
являются уменьшение превращения Т

4
 в Т

3
 и увеличение 

конверсии Т
4
 в rT

3
 при нормальном ТТГ.

Для диагностики данного заболевания прежде всего не-
обходимо дифференцировать гипотиреоз и СЭП. Наиболее 
чувствительными показателями гипотиреоза, обусловлен-
ного первичной недостаточностью ЩЖ, являются сущест-
венное повышение уровня ТТГ в сыворотке, а также низкий 
или находящийся на нижней границе нормы уровень Т

3
 

в сыворотке. В отличие от больных с гипотиреозом, у па-
циентов с СЭП уровень ТТГ остается нормальным и лишь 
умеренно повышен у некоторых больных с циррозом пе-
чени и повышенным rT

3
 (рис. 3). Увеличение уровня rT

3
 

при СЭП связано с уменьшением его клиренса, в то время 
как продуцирование остается неизменным. Снижение 
клиренса, возможно, зависит от снижения активности ти-
роксин 5-дейодиназы в периферической ткани и снижения 
его поглощения в печени [7-9].

Одним из наиболее очевидных изменений, которые отра-
жены на рисунке 3, является различие в уровнях rT

3
 и сво-

бодного T
3
. По мере того как rТ

3
 повышается, свободные 

уровни Т
3
 снижаются. Это является самым существенным 

и важным по сравнению с другими лабораторными тестами 
для оценки функции ЩЖ.

Тиреоидная дисфункция – это не единственная возмож-
ная причина повышенного rT

3
.

Щитовидная железа (ЩЖ) является чрезвычайно важным элементом для общего 
эдоровья человека. Гормоны ЩЖ необходимы для нормального функционирования 
всех тканей в организме. Они контролируют активность ферментов, скорость 
поглощения кислорода, образование и освобождение энергии, процессы роста, 
дифференцировку тканей, синтез некоторых клеточных белков и др.

Таблица 1. Локализация и распределение 
дейодиназ в тканях

Тип 
дейодиназ Локализация Распределение в тканях

D1 Клеточная 
мембрана

Печень, почки, ЩЗ, легкие, 
глаза

D2 Эндоплазматиче-
ский ретикулум

Головной мозг, гипофиз, 
миокард, скелетные мышцы, 
бурая жировая ткань, ЩЖ

D3 Клеточная 
мембрана

Печень, кожа, головной мозг, 
плацента

Таблица 2. Референсный диапазон rT3 в сыворотке 
крови в зависимости от возраста

Возраст Референсная область 
(нг/дл)

Преждевременные роды (26-31 нед) 33,0-147,0
Преждевременные роды (32-35 нед) 49,0-217,0
Полный срок (2-7 дней) 33,0-206,0
8 дней – 5 мес 13,0-107,0
6-12 мес 8,1-52,8
1-15 лет 8,3-22,9
≥16 лет 9,2-24,1

Таблица 3. Факторы, которые влияют 
на повышение rT3 в сыворотке крови

Хроническая усталость Хроническое употребление 
алкоголя

Хирургическое вмешательство, 
серьезная травма Пожилой возраст

Хронические заболевания Действие токсичных металлов 
(кадмий, свинец, ртуть)

Высокий уровень кортизола 
(периоды периодического 
стресса)

Заболевание печени или почек

Низкое содержание железа Дефицит селена, калия, цинка
Болезнь Лайма Инсулинозависимый диабет
Бета-блокаторы длительного 
применения (пропранолол, 
метопролол)
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для дифференцировки гипотиреоза от СЭП
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Стресс

Период продолжительного стресса может вызвать увели-
чение уровня кортизола в крови, поскольку надпочечники 
реагируют на такое патологическое состояние организма. 
Высокие уровни кортизола ингибируют фермент 5-дейо-
диназы D1 и увеличивают активность D3. Это приводит 
к изменению превращения Т

4
 в Т

3
 и снижению fТ

3
 с одно-

временным повышением rT
3
 [10, 11] (рис. 4). Преоблада-

ние rT
3
 сохраняется даже после того, как стресс прохо-

дит, а уровни кортизола возвращаются к норме, поскольку 
непосредственно дисбаланс rT

3
/T

3
 ингибирует фермент 

5-дейодиназы D1. Такое состояние организма приводит 
к тканевому гипотиреозу. У пациентов увеличивается вес, 
отмечается быстрая утомляемость, депрессия [12].

Депрессия
Общепризнанной является связь между функцией ЩЗ 

и психическими заболеваниями. На это обратили внима-
ние более чем 200 лет назад. Так, в 1825 г. врач Parry сообщил 
об увеличении заболеваемости «нервных аффектов» при 
нарушениях ЩЖ. В 1873 г. Gull показал связь между мик-
седемой и психозом, что было подтверждено в 1888 г. Коми-
тетом клинического общества. Позже, в 1949 г., Asher ввел 
термин «микседемное безумие» для описания психического 
состояния пациентов с гипотиреозом [13]. На сегодняш-
ний день хорошо известно, что нарушение функции ЩЖ 
может существенно влиять на психический статус боль-
ного, включая депрессию. Многие пациенты с депрессией 
и биполярным расстройством имеют недиагностированную 
дисфункцию ЩЖ, являющуюся основной причиной их 
депрессивного состояния [14-16]. При этом отмечается сни-
жение регуляции D1 (уменьшение конверсии Т

4
 в Т

3
), что 

обусловливает увеличение уровней Т
4
 в сыворотке и низкое 

содержание Т
3
 внутри клетки [17], а также повышение ак-

тивности D3, результатом чего является увеличение rT
3
. Не-

обходимо отметить, что, по мнению многих исследователей, 
гормоны ЩЖ могут быть эффективным вспомогательным 
средством при лечении депрессии.

Инсулинорезистентность /диабет/ метаболический 
синдром / ожирение

В многочисленных исследованиях было показано, что 
инсулинорезистентность, диабет, метаболический синдром, 
резистентность к лептину связаны со значительным сниже-
нием превращения Т

4
 в Т

3
, внутриклеточным дефицитом 

Т
3
 и повышенным превращением Т

4
 в rT

3
 [18-21]. В работе 

C. Pittman и соавт. [22] продемонстрировано, что у здоровых 
индивидов 77% Т

4
 конвертируется в Т

3
, в то время как у диа-

бетиков – только 45%, а оставшийся Т
4
 превращается в rT

3
. 

S. Islam и соавт. [23] исследовали превращение Т
4
 в Т

3
 у 50 па-

циентов с диабетом и у 50 больных без диабета в качест ве 
контроля. Не обнаружено никакой разницы в уровнях ТТГ 
и fT

4
, однако у диабетических пациентов значительно сни-

зились уровни fT
3
 (p=0,0001), что на 46% ниже по сравне-

нию с контролем. J.S Аunders и соавт. [24] обнаружили, что 
у диабетиков примерно на 50% меньше уровень fТ

3
 и значи-

тельно увеличен rT
3
, а также снижен коэффициент fT

3
/rT

3
. 

В 2000 г. M. Krotkiewski [25] опубликовал результаты своих 
исследований о влиянии Т

3
 на сердечно-сосудистый риск 

у пациентов с ожирением. 70 больных с ожирением, у кото-
рых были в норме лабораторные тесты, характеризующие 
функцию ЩЖ, принимали 30 мкг Т

3
 в течение 6 нед. Хотя 

доза Т
3
 была невысокой, отмечено значительное снижение 

количества сердечно-сосудистых факторов риска, включа-
ющих холестерин и маркеры резистентности к инсулину. 
У всех пациентов не было побочных эффектов. Автор де-
лает заключение: «Т

3
 может влиять на некоторые факторы 

риска, связанные с абдоминальным ожирением. Это ка-
сается в первую очередь женщин с ожирением, имеющих 
соответсвенную резистентность к тиреоидным гормонам, 
связанную с уменьшением периферической дейодинизации 
Т

4
». Таким образом, заместительная терапия препаратами Т

3
 

для нормализации сниженных внутриклеточных уровней 
Т

3
 уместна в указанных пациентов, несмотря на т. н. нор-

мальные уровни. И наоборот, препараты Т
4
 не относятся 

к физиологической патологии у таких больных и считаются 
неуместной заменой для пациентов с ожирением, диабетом, 
резистентностью к инсулину и лептину.

Сердечно-сосудистая система
Реактивация D3 происходит в определенных условиях. 

После сердечного приступа сердечная мышца сама экс-
прессирует D3. Было обнаружено, что у мышей, перенесших 
сердечный приступ, зафиксирована повышенная актив-
ность D3 в сердечной мышце с соответствующим сниже-
нием (50%) Т

3
 в тканях левого желудочка [26]. Это означает, 

что пациенты, у которых были сердечные эпизоды, всегда 
могут иметь высокий уровень rT

3
. У больных после острого 

инфаркта миокарда повышенный уровень rT
3
 независимо 

прогнозирует увеличение смертности. Значительные из-
менения rT

3
 происходят очень быстро с максимальными 

модификациями через 24-36 ч после наступления симпто-
мов. Уровень rT

3
 также коррелирует со степенью нарушения 

функции миокарда у пациентов с сердечной недостаточнос-
тью [27].

Злокачественные опухоли
Высокая активность D3 была обнаружена при некото-

рых злокачественных раковых опухолях [28]. Существует 
состоя ние, называемое «истощающий гипотиреоз», когда 
активность D3 опухоли настолько выражена, что она бук-
вально поглощает некоторые тиреоидные гормоны, ре-
зультатом чего является глубокий гипотиреоз. При этом 
уровни Т

3
 и Т

4
 в сыворотке не увеличиваются, но rT

3
 оста-

ется высоким [29].

Дефицит железа
Показано, что дефицит железа значительно снижает 

превращение Т
4
 в Т

3
 и увеличивает уровни rT

3
, блокирует 

термогенез, свойственный гормонам ЩЖ [30-34]. Дефи-
цит железа при насыщении железом <25 и ферритина <70 
приводит к уменьшению внутриклеточного Т

3
. Кроме того, 

Т
4
 не считается адекватной заместительной терапией при 

дефиците железа.

Воспаление
Воспалительные цитокины IL-1, IL-6, С-реактивный 

белок (CRP) и TNF-альфа значительно снижают актив-
ность D1 и уменьшают уровни Т

3
 в тканях [35-37]. У индиви-

дуумов, которые имеют воспаление, включая физический 
или эмоциональный стресс, ожирение, диабет, депрессию, 
менопаузу, болезни сердца, аутоиммунные заболевания 
(системная красная волчанка, аутоиммунный тиреоидит 
Хашимото, рассеянный склероз, артрит и др.), травму, хро-
ническую инфекцию, будет снижаться превращение Т

4
 в Т

3
 

в организме и развиваться гипотиреоз.
Существует прямая обратная корреляция между CRP 

и снижением Т
3
 в ткани. Поэтому у пациентов с повы-

шенным CRP (>3 мг/л) или другими воспалительными 
цитокинами будет наблюдаться значительное снижение 
Т

3
. Супрессия внутриклеточных уровней Т

3
 коррелирует 

со степенью повышения CRP, несмотря на то что сыво-
роточные тиреоидные тесты остаются в норме. Таким 
образом, если присутствует какое-либо воспаление (как 
указано выше), в организме будет низкий уровень Т

3
, кото-

рый является недостаточным для оптимального функцио-
нирования. При этом гипофиз увеличивает уровни Т

3
, что 

обусловливает снижение ТТГ и может быть неправильно 
интерпретировано как показатель «нормальных» уров-
ней ЩЖ. Кроме того, воспаление будет стимулировать 
D3 и продуцировать больше rT

3
, дополнительно вызывая 

клеточный гипотиреоз, который не обнаруживается при 
определении TТГ. Это приводит к блокаде рецепторов Т

3
 

внутри клетки [38].
В одной из работ было показано, что гранулоциты 

( субпопуляция лейкоцитов) при острой бактериальной 
инфекции в инфицированных органах экспрессиро-
вали D3 и уменьшали тиреоидные гормоны сыворотки 
 пропорционально тяжести заболевания [39]. Предпола-
гается, что при инфекции и абсцессе могут быть высокие 
уровни rT

3
.

Пожилой возраст
Уровни rT

3
 часто увеличены у пожилых людей [40-42]. 

Эпидемиологическое исследование Alsanut, проведенное 
в конце 1980-х гг., предназначалось для определения рас-
пространенности дисфункции ЩЖ в популяции 440 по-
жилых лиц в возрасте ≥65 лет [43]. Данное наблюдение 
выявило значительную взаимосвязь между увеличением rT

3
 

и низким уровнем выживаемости. Были приняты во внима-
ние такие критические факторы, как возраст, пол, история 
болезни, характер питания и др. Обнаружено, что из всех 
гормонов ЩЖ только rT

3
 был связан с низким уровнем вы-

живаемости. Пожилые люди с изолированным повышен-
ным rT

3
 имеют невысокую физическую работоспособность 

и плохое общее состояние здоровья.

Синдром хронической усталости
В недавнем исследовании продемонстрирована связь 

между СХУ и низкими уровнями гормонов ЩЖ [44]. В дан-
ном наблюдении показано, что СХУ может быть причиной 
низкого уровня гормонов ЩЖ и отличается от тиреоидного 
заболевания. Как известно, СХУ является распространен-
ным заболеванием, для которого характерны длительные 
периоды слабости, усталости и депрессии. Интересно, что 
некоторые признаки напоминают симптомы гипотиреоза, 
при котором ЩЖ не производит достаточного количества 
гормонов. При гипотиреозе организм пытается стимули-
ровать активность гормонов ЩЖ, высвобождая больше 
TТГ. Однако этого не происходит у пациентов с СХУ. В ис-
следовании сравнили уровень гормонов ЩЖ, некоторые 
маркеры воспаления 98 пациентов с СХУ и 99 здоровых 
лиц в качестве контроля. Было обнаружено, что у боль-
ных с СХУ – более низкие уровни Т

3
 и Т

4
, нормальное 

содержание TТГ, но высокая концентрация rT
3
. Низкие 

уровни Т
3
 и одновременное переключение на rT

3
 могут 

свидетельствовать о том, что организм превращает Т
4
 в rT

3
 

вместо продуцирования Т
3
. Если результаты исследования 

будут подтверждены, то это может послужить основой для 
лечения СХУ.

Лабораторные методы определения реверсивного Т
3

Для прямого количественного определения rT
3
 в сыво-

ротке человека используется иммуноферментный анализ 
(принцип ELISA, Enzyme-Linked Immunosorbent Assay). 
Общее время выполнения теста – в среднем 2,5 ч. Компа-
нии-производители и характеристика наборов для опреде-
ления rT

3
 представлены в таблице 4.

Выводы
При монодейодировании Т

4
 превращается в Т

3
. Однако 

в организме Т
4
 также метаболизируется в форму обрат-

ного трийодтиронина или rT
3
, который не способен ока-

зывать физиологические эффекты, как это делает Т
3
. 

rT
3
 является неактивным продуктом Т

4
, который дейст-

вует на рецепторы, но не активирует их, т. е. выступает 
в роли антитиреои да. Неиспользованный Т

3
 разрушается, 

а клетки, испытывающие недостаток Т
3
, не выполняют 

своих функций, что проявляется различными симпто-
мами гипотиреоза при нормальных значениях гормонов 
ЩЖ. Слишком большое количество rT

3
 ингибирует спо-

собность Т
3
 обеспечивать клетки энергией и доставлять 

кислород, что приводит к снижению метаболической функ-
ции на клеточном уровне. Повышение rT

3
 наблюдается 

при СЭП, стрессе, истощении надпочечников, дефиците 
железа, травмах, воспалении, депрессии, СХУ, диабете, 
злокачественных опухолях, в пожилом возрасте и др. Для 
диагностики повышенных уровней rT

3
 используется такой 

чувствительный маркер, как соотношение fT
3
/rT

3
. Если 

коэффициент fT
3
/rT

3
 <20, это свидетельсвует об увеличе-

нии rT
3
 в организме. Лабораторное определение rT

3
 может 

помочь в установлении диагноза.

Список литературы находится в редакции.

Стандартная 
нормальная 

область

fT4
TSH

fТ3

rT3

Рис. 4. Увеличение уровней rT
3
 при физиологическом стрессе

Таблица 4. Компании-производители и характеристика наборов для определения rT3

Компания-
производитель Название набора Метод Область 

определения Принцип Тип образца

LifeSpan BioSiences Human rT3 / Reverse 
Triiodothyronine ELISA Kit ELISA 250-5000 пг/мл Колориметрический, 450 нм Сыворотка, плазма

BioVendor Laboratory 
Medicine, Inc. Reverse T3 (rT3) ELISA ELISA 0,2-2 нг/мл Колориметрический, 450 нм Сыворотка, плазма

G Biosciences
Immunotag™ Human rT3 
(Reverse Triiodothyronine) 
ELISA

ELISA 93,75-6000 пг/мл Колориметрический, 450 нм Сыворотка, плазма

Elabscience 
Biotechnology Inc.

Human rT3 (Reverse 
Triiodothyronine) ELISA Kit ELISA 93,75-6000 пг/мл Колориметрический, 450 нм Сыворотка, плазма

United States 
Biological

rT3 (Reverse Triiodothyronine) 
BioAssay™ ELISA Kit (Human) ELISA 93,75-6000 пг/мл Колориметрический, 450 нм Сыворотка, плазма

XpressBio Human rT3 (Reverse 
Triiodothyronine) ELISA Kit ELISA 93,75-6000 пг/мл Колориметрический, 450 нм Сыворотка, плазма

ЗУ
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В ходе круглого стола «Роль и место 
амиодарона в лечении нарушений 
ритма сердца: когда альтернативы 
нет» выступил  руководитель отдела 
аритмий сердца ГУ «Национальный 
научный центр «Институт кардиоло-
гии им. Н. Д. Стражеско» НАМН Ук-
раины», доктор медицинских наук, 
профессор Олег Сергеевич Сычев.

Докладчик сообщил, что на ру-
беже 2000-х гг. был опубликован 

ряд испытаний, авторы которых утверждали, что вос-
станавливать ритм необязательно, достаточно лишь 
обеспечить контроль частоты сердечных сокращений 
(ЧСС). Однако сегодня известно, что это не так, данный 
факт был подтвержден в нескольких масштабных ис-
следованиях. В одном из них пациенты были разделены 
на две когорты –  контроля ритма и контроля ЧСС. Уже 
через 1 год смертность от всех причин (наиболее точный 
показатель эффективности лечения ССЗ) была на 28% 
ниже в группе контроля ритма, чем в группе контроля 
желудочковых сокращений.

Несомненно, при назначении антиаритмических пре-
паратов (ААП) следует тщательно взвешивать пользу 
и риск, а также мониторировать состояние пациента, 
поскольку все представители данного класса лекарствен-
ных средств потенциально проаритмогенны и способны 
вызвать блокаду или асистолию. Кроме того, все ААП, 
за исключением амиодарона, снижают сократимость 
миокарда. Выбор ААП должен основываться на тща-
тельной оценке состояния пациента; также нужно при-
нимать во внимание наличие коморбидностей, уровень 
сердечно-сосудистого риска и вероятность развития 
серьезной аритмии (проаритмические состояния) либо 
экстракардиальных токсических эффектов. При этом 
важно учитывать предпочтения пациента и степень на-
грузки симптомами.

Больных, принимающих ААП, рекомендуется перио-
дически обследовать для подтверждения приемлемости 
дальнейшей антиаритмической терапии. В начале ле-
чения ААП необходимо оценить электрокардиограмму 
(ЭКГ) пациента с целью мониторинга ЧСС, выявления 
удлинения интервалов QRS и QT, а также атриовент-
рикулярных блокад. Угрожающим ЭКГ-признаком, тре-
бующим прекращения лечения амиодароном, служит 
удлинение интервала QT >500 мс. Необходимый режим 
мониторинга ЭКГ при лечении амиодароном предусмат-
ривает исходную запись, запись через 1 нед, в дальней-
шем –  каждые 4 нед.

К сожалению, современные рекомендации касательно 
выбора пациентов для восстановления ритма не содер-
жат четких формулировок. Вместе с тем в руководствах 
однозначно указывается, что при наличии у пациента 
симптомов необходимо восстановить и контролировать 
ритм. В отсутствие такой возможности акцент смещается 

на контроль ЧСС. Для принятия решения о лечении 
следует ответить на вопросы, является ли пациент ге-
модинамически стабильным и имеет ли структурное 
заболевание сердца. Далее применяется алгоритм, ут-
вержденный Европейским обществом кардиологов (2016) 
(рис.). Для фармакологической кардиоверсии в условиях 
тяжелой сердечной недостаточности (СН) или выра-
женного аортального стеноза используется амиодарон 
(Кордарон®) внутривенно. Амиодарон является также 
одним из нескольких ААП, которые могут назначаться 
при наличии ишемической болезни сердца (ИБС), уме-
ренной СН или гипертрофии левого желудочка (ЛЖ).

При начале долгосрочного контроля ритма пациенту 
с ИБС, клинически значимыми клапанными заболева-
ниями и/или значительной гипертрофией ЛЖ следует 
выбрать между катетерной абляцией или медикамен-
тозным лечением (амиодарон, дронедарон, соталол). 
Если же у больного диагностирована СН, единственной 
альтернативой катетерной абляции выступает  Кордарон® 
(амиодарон).

Рекомендации Европейского общества кардиологов 
по лечению фибрилляции предсердий (2016) указывают, 
что амиодарон более эффективен в профилактике рециди-
вов ФП, чем другие ААП, но при его назначении обычны 
экстракардиальные токсические эффекты, частота кото-
рых со временем увеличивается. По этой причине в пер-
вую очередь должны быть рассмотрены другие ААП. Тем 
не менее у пациентов с СН для профилактики рецидивов 
симптомной ФП рекомендован именно амиодарон.

Отдельный вопрос –  восстановление и контроль ритма 
при наличии ФП и коморбидных заболеваний (СН, 
WPW-синдрома). По данным профессора О. С. Сычева, 
эффективность радиочастотной абляции в последнем 
случае составляет 97%, однако пациента необходимо 
доставить в катетерную лабораторию без осложнений, 
что обусловливает необходимость в медикаментозном 
прикрытии. При WPW-синдроме противопоказаны сер-
дечные гликозиды и бета-адреноблокаторы, что выводит 
амиодарон на ведущие позиции в контроле данного на-
рушения ритма.

В прошлом выявление желудочковых экстрасистол не-
изменно побуждало врача назначить какое-либо лече-
ние. С появлением холтеровского мониторирования было 
показано, что такие нарушения ритма могут возникать 
и в молодом возрасте у лиц без кардиоваскулярной пато-
логии. Подобные экстрасистолы зачастую не нуждаются 
в терапевтическом вмешательстве, вместе с тем у пациен-
тов с частой симптомной желудочковой экстрасистолией 
или наджелудочковыми тахикардиями следует рассмот-
реть возможность проведения катетерной абляции либо 
лечения амиодароном. Терапию последним также необхо-
димо рассмотреть при профилактике желудочковых тахи-
кардий у лиц с дисфункцией ЛЖ и стойкой мономорфной 
желудочковой тахикардией с имплантированным кардио-
вертером-дефибриллятором либо без такового.

Что касается вторичной профилактики внезапной 
сердечной смерти и желудочковых тахикардий, то если 
пациент с ФП или желудочковой тахикардией, которому 
показана имплантация кардиовертера-дефибриллятора, 
отказывается от данного вмешательства, имеет противо-
показания, связанные с сопутствующими патологичес-
кими состояниями, или по какой-либо причине данная 
опция для него недоступна, также следует рассмотреть 
возможность терапии амиодароном. Метаанализ АТМА, 
включавший данные 6553 пациентов, получавших амио-
дарон, показал, что применение этого препарата умень-
шало вероятность аритмической смерти на 20%.

Еще один актуальный вопрос: ФП и СН –  что пер-
вично? Исследование данных за 154 тыс. пациенто-лет 
позволило установить, что в течение жизни ФП развилась 
у 7,5% пациентов. При наличии ФП риск застойной СН 
был выше в 3 раза, инсульта –  в 2 раза по сравнению с от-
сутствием ФП. В свою очередь, СН в 8,5 раз увеличивает 
риск развития ФП, что опосредовано снижением сердеч-
ного выброса и ухудшением почечного кровотока, вызы-
вающим активацию ренин-ангиотензиновой системы 
и рост концентрации предсердного натрийуретического 
пептида. Регистр, включающий более 63 тыс. пациентов 
с доказанным атеросклерозом, показал, что наличие ФП 
достоверно увеличивает вероятность госпитализации, 
связанной с СН. Трехлетнее наблюдение за 7548 паци-
ентами с ФП без инсульта в анамнезе, начатое в тече-
ние 30 дней после пароксизма, продемонстрировало, 
что риск инсульта был в 1,81 раза выше, если пациент 
не принимал амиодарон, то есть лечение указанным 
препаратом сопровождалось снижением риска инсульта. 
Комбинация амиодарона с дигоксином повышала риск 
инсульта, в связи с чем ее применение не рекомендуется 
(Chen W.-C. et al., 2015). Подобные результаты подчерки-
вают важность лечения ФП и контроля ритма в целом.

Докладчик напомнил три положения Резолюции совета 
экспертов по аритмологии, состоявшегося 4 ноября 2016 г.

1. При лечении ФП при остром коронарном синдроме 
из ААП должен применяться амиодарон.

2.  А м иодарон я в л яе т ся ед и нст вен н ы м А А П, 
используе мым для восстановления и удержания сину-
сового ритма у больных с хронической СН.

3. При лечении больных без выраженной органической 
патологии сердца амиодарон должен использоваться 
при неэффективности других ААП, а также при отказе 
больного от проведения радиочастотной абляции либо 
в случае ее неэффективности.

Термин «без органического поражения сердца» пред-
усматривает фракцию выброса ЛЖ >45%; отсутствие 
в анамнезе инфаркта миокарда с зубцом Q, гипертрофи-
ческой или дилатационной кардиомиопатии, застойной 
или прогрессирующей СН, а также стадии СН выше 
ІІА; врожденных или ревматических пороков сердца, 
выраженной гипертрофии ЛЖ (толщина одной из стенок 
≥14 мм). Артериальная гипертензия, хронические формы 
ИБС и другие кардиологические заболевания не явля-
ются противопоказаниями к назначению ААП І класса, 
если не ведут к указанным выше изменениям.

При наличии органического поражения сердца и по-
в торных эпизодов ФП амиодарон должен быть назна-
чен для постоянного применения с целью удержания 
синусового ритма, профилактики осложнений и пе-
рехода ФП из персистирующей форму в постоянную. 
Противопоказанием к назначению амиодарона со сто-
роны щитовидной железы является лишь гипертиреоз. 
В условиях субклинического гипотиреоза амиодарон 
можно принимать.

Условия для отмены амиодарона при его длительном 
использовании включают появление побочных эффек-
тов, переход ФП в постоянную форму и развитие комор-
бидностей, являющихся противопоказаниями к приему 
данного препарата. В случае возникновения побочных 
эффектов или коморбидных состояний решение об от-
мене амиодарона следует принимать мультидисципли-
нарно (семейный врач, кардиолог, узкий специалист 
соответствующего профиля).

Таким образом, несмотря на наличие в арсенале кар-
диолога/аритмолога многих ААП, существуют ситуации, 
когда альтернатива амиодарону отсутствует. Назначение 
препарата Кордарон® (амиодарона) позволяет восстановить 
и удерживать синусовый ритм, а также уменьшить вероят-
ность развития инсульта и аритмической смерти.

Подготовила Лариса Стрильчук

Роль амиодарона в лечении нарушений ритма сердца
По материалам ХІХ Национального конгресса кардиологов Украины, 26-28 сентября, г. Киев

В конце сентября внимание отечественного медицинского сообщества было приковано 
к ХІХ Национальному конгрессу кардиологов Украины. Обширная научная программа 
мероприятия объединила как основы кардиологии, так и вопросы ультрасовременных 
методов диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Особое место 
в рамках конгресса занимала аритмология, которой были посвящены курс лекций  
для семейных врачей и несколько тематических заседаний.
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Рис. Восстановление ритма при недавно начавшейся ФП

Примечание: ФП – фибрилляция предсердий.
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ДОЗВОЛЯЄ 
ВІДЧУТИ СИЛУ 

МЕНТОЛУv ВЖЕ 
ЗА 15 СЕКУНД1

1. З моменту вживання цього лікарського засобу. Сенсорне дослідження ГСК, RH02968/RH02988, 2017. v Маються на увазі 
органолептичні відчуття після вживання цього лікарського засобу; * Мається на увазі, що Терафлю Екстра зі смаком лимону 

містить у 2 рази більше парацетамолу (650 мг), ніж Терафлю від грипу та застуди зі смаком лимону (325 мг). 
Терафлю Екстра зі смаком лимона, порошок для орального розчину, Р. П. МОЗ України № UA/5797/01/01, від 19.08.2016. Колдрекс Ментол Актив, порошок 

для орального розчину, Р. П. МОЗ України № UA/13674/01/01, від 16.06.2014. Імпортер та уповноважена організація в Україні: ТОВ «ГлаксоСмітКлайн Хелскер 
Юкрейн Т.О.В.», Україна. Адреса: 02152, м. Київ, проспект Павла Тичини,1-В. Тел. (044) 585-51-85, e-mail: oax70065@gsk.com. Торгові марки належать 

або використовуються за ліцензією групою компаній GSK. ©2018 група компаній GSK або їх ліцензіар. 
Інформаційний матеріал №CHUKR/CHOTRI/0014/18. Дата виготовлення матеріалу: серпень 2018 р.

Інформація для медичних та фармацевтичних працівників, а також  
для розповсюдження в рамках спеціалізованих заходів з медичної тематики. 

ПОЧУВАТИ  
СЕБЕ КРАЩЕ 

ВДЕНЬ
СПАТИ 

СПОКІЙНІШЕ 
ВНОЧІ

У 2 РАЗИ  
СИЛЬНІШЕ*

ПРОТИ СИМПТОМІВ 
ГРИПУ ТА ЗАСТУДИ

Фармакологічні властивості. Фармакодинаміка. Незначну кількість урсодезоксихолевої кислоти знайдено у жовчі людини. Після перорального застосування урсодезоксихолева кислота знижує насиченість жовчі холестерином, 
пригнічуючи його поглинання у кишечнику і знижуючи секрецію холестерину в жовч. Можливо, завдяки дисперсії холестерину та утворенню рідких кристалів відбувається поступове розчинення жовчних каменів. Згідно з сучасними 
данними вважають, що ефект урсодезоксихолевої кислоти при захворюваннях печінки та холестазі обумовлений відносною заміною ліпофільних, подібних до детергентів токсичних жовчних кислот гідрофільною цитопротекторною 
нетоксичною урсодезоксихолевою кислотою, покращенням секреторної здатності гепатоцитів та імунорегуляторними процесами. Побічні реакції: пастоподібні випорожнення або діарея, при лікуванні первинного біліарного цирозу – 
можливий абдомінальний біль з локалізацією у правому підребер’ї, кальцифікація жовчних каменів, при терапії розвинених стадій первинного біліарного цирозу – декомпенсація печінкового цирозу, яка частково регресувала після 
припинення лікування, реакції гіперчутливості, у тому числі: висипання, свербіж, кропив’янка. Умови зберігання. Зберігати у недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Категорія відпуску. За 
рецептом. Реєстраційне посвідчення МОЗ України № UA/9018/01/01. Інформація приведена в скороченні. Більш детальна інформація викладена в інструкції для медичного застосування препарату.

УРСОХОЛ®
URSODEOXYCHOLIC ACID

50/100
КАПСУЛ

ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця». 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 13, www.darnitsa.ua

ВІЛЬНИЙ 
РУХ ЖОВЧІ!

ЗНИЖУЄ НАСИЧЕНІСТЬ 
ЖОВЧІ ХОЛЕСТЕРИНОМ1

ПОКРАЩУЄ СЕКРЕТОРНУ 
ЗДАТНІСТЬ ГЕПАТОЦИТІВ1

EФЕКТИВНИЙ ПРИ 
ЗАХВОРЮВАННЯХ 
ПЕЧІНКИ ТА ХОЛЕСТАЗІ1

ІНФОРМАЦІЯ ПРИЗНАЧЕНА ВИКЛЮЧНО ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВИДАННЯХ, ПРИЗНАЧЕНИХ
ДЛЯ МЕДИЧНИХ УСТАНОВ ТА ЛІКАРІВ, А ТАКОЖ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО НА СЕМІНАРАХ, КОНФЕРЕНЦІЯХ,
СИМПОЗІУМАХ З МЕДИЧНОЇ ТЕМАТИКИ.

УРСОХОЛ®. Склад: діюча речовина: ursodeoxycholic acid; 1 капсула містить 
урсодеоксихолієвої кислоти 250 мг. Лікарська форма. Капсули. 
Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються при біліарній 
патології. Код АТС А05А А02. Засоби, що застосовуються при захворюваннях 
печінки, ліпотропні речовини. Код АТС А05В. Показання: Розчинення 
рентгеннегативних холестеринових жовчних каменів розміром не більше 
15 мм у діаметрі у хворих із функціонуючим жовчним міхуром, незважаючи 
на присутність у ньому жовчного(их) каменя(нів). Лікування гастриту з 
рефлюксом жовчі. Симптоматичне лікування первинного біліарного 
цирозу (ПБЦ) за умови відсутності декомпенсованого цирозу печінки. 
Протипоказання: Підвищена чутливість до діючої речовини або до інших 
компонентів препарату. Гостре запалення жовчного міхура. Гостре 
запалення або непрохідність жовчних проток. Застосування хворим із 
жовчним міхуром, що не візуалізується рентгенологічними методами, з 
кальцифікованими каменями жовчного міхура, з порушенням 
скоротливості жовчного міхура, з частими жовчними коліками. Цироз 
печінки у стадії декомпенсації. 

Джерело інформації: 1 Інструкція для медичного застовування препарату УРСОХОЛ®

* За результатами конкурсу споживчих вподобань
«Вибір року» в Україні 2016, 2017
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– після їжі легше з ним!Мезим®

Реклама безрецептурного лікарського засобу. Перед прийомом ознайомтесь з інструкцією для медичного застосування Мезим® форте 10000 від 11.05.2018 № 908 та проконсультуйтесь з лікарем. 
Діюча речовина: 1 таблетка кишковорозчинна містить порошку із підшлункових залоз (свиней) 80,00–111,111 мг, що має мінімальну ліполітичну активність 10000 ОД ЄФ (одиниці Європейської фармакопеї), 
мінімальну амілолітичну активність 7500 ОД ЄФ, мінімальну протеолітичну активність 375 ОД ЄФ. Показання для застосування. Порушення екзокринної функції підшлункової залози, що супроводжуються 
порушенням травлення. Р.П. МОЗ України № UA/7977/01/01. Протипоказання. Підвищена чутливість до панкреатину свинячого походження, азорубінового лаку або до інших допоміжних речовин 
препарату.  Гострий панкреатит або хронічний панкреатит у стадії загострення (але епізодичне застосування можливе у фазі затухаючого загострення при розширенні дієти при наявності розладів функції 
підшлункової залози). Препарат не слід застосовувати хворим з обтураційною непрохідністю кишечнику. Побічні ефекти.  Тахікардія  та інші.  
Виробник: Берлін Хемі АГ, Глінікер Вег 125, 12489, Берлін, Німеччина.
Адреса Представництва “Берлін Хемі/А. Менаріні Україна ГмбХ” в Україні – м.Київ, вул. Березняківська,29. Тел.: +38 (044) 494-33-88, факс: +38 (044) 494-33-89 
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ПОГЛЯД ФАХІВЦЯ

Завідувач кафедри внут
рішньої та сімейної меди
цини Вінницького національ
ного медичного університету 
ім. М. І. Пирогова, доктор 
медичних наук, профе сор 
В ’ я ч е с л а в  М и к о л а й о в и ч 
Чернобровий  представив 
аудиторії доповідь на тему 
«Зовнішньосекреторна пан-
креатична недостатність: ак-

туальні питання діагностики та лікування».
Підшлункова залоза (ПЗ) є важливим органом 

системи травлення, що виділяє 1,5-2,5 л пан-
креатичного соку на добу. У перерахунку на ак-
тивність ліпази це становить 140 000 Од/год, 
на суху масу ферментів – 10-20 г. Ферменти 
ПЗ включають трипсин, що розщеплює білки 
до амінокислот; амілазу та мальтазу, що розщеп-
люють вуглеводи до простих цукрів; ліпазу, що 
розщеплює жири до гліцерину та жирних кислот. 
Критичною потребою активності ліпази на один 
прийом їжі є 28 000-56 000 Од. Одним з канонів 
панкреатології є той факт, що дефіцит ліпази 
розвивається набагато раніше, ніж дефіцит трип-
сину та амілази.

Загальносекреторна панкреатична недостат-
ність (ЗСПН) можна розподілити на первинну 
(внаслідок хронічного панкреатиту, зазвичай ал-
когольної чи біліарної етіології; резекції ПЗ; вели-
ких кіст та пухлин залози; муковісцидозу) та вто-
ринну (при пострезекційних синдромах, хворобах 
жовчних шляхів, атеросклерозі судин черевної 
порожнини). Розвиток ЗСПН також спричиняють 
деякі ліки, у т. ч. сечогінні (гіпотіазид, фуросе-
мід), нестероїдні протизапальні препарати, анти-
біотики (тетрациклін), метронідазол, метилдопа, 
естрогени, імуносупресанти (6-меркаптопурин, 
азатіоприн), глюкокортикоїди.

К лінічна симптоматика ЗСПН характери-
зується больовим та диспепсичним синдро-
мами, мальабсорбцією та мальдигестією, що 
утворюють своєрідне хибне коло. Типовими 
також є хронічна діарея, що супроводжується 
втратою маси тіла; порушення електролітного 
балансу; гіпоальбумінемія; супутні жовчно- 
та сечокам’яна хвороби; гастродуоденостаз, 
різноманітні гіповітамінози (глосит, стоматит, 
хейліт, кровоточивість, куряча сліпота, пери-
ферійна нейропатія, анемія, остеомаляція). 
Крім того, ЗСПН може супроводжуватися ге-
нералізованим м’язовим болем і фіброміал-
гіями, імунодефіцитними станами, остеопоро-
зом, аменореєю, імпотенцією, інфантилізмом, 
психічними порушеннями.

Золотим стандартом сучасної діагностики 
ЗСПН є визначення еластази-1 у випорожненнях. 
Нормою є 200-400 мкг/г; про помірний ступінь 
недостатності свідчить показник <200 мкг/г, про 
виражений (тяжкий) ступінь – <100 мкг/г. Пере-
вагами тесту на фекальну еластазу-1 є панкреато-
специфічність, неінвазивність, відсутність по-
треби в зондуванні, мінімальні зміни активності 
еластази-1 при кишковому транзиті, стабільність 
цього ферменту, простота вимірювань, відсут-
ність потреби у відміні ферментних препаратів 
перед проведенням дослідження, порівняно не-
велика вартість. Інші лабораторно-діагностичні 
методи включають 13С-крохмальний дихальний 
тест та 13С-тригліцеридний дихальний тест, що 
проводяться на аналізаторі IRIS. Інструменталь-
ними методами обстеження ПЗ є ультразвукове 
дослідження та оглядова рентгенограма органів 
черевної порожнини (особливо в разі кальцинозу 
залози).

Для диференційованого підходу до лікування 
важлива класифікація ЗСПН за ступенями тяж-
кості та потребою в замісній ферментній терапії 
(табл. 1).

Таблиця 1. Класифікація ЗСПН  
за ступенями тяжкості та потребою 

в замісній ферментній терапії
Ступінь Замісна ферментна терапія

Легкий: помірне 
транзиторне зниження 
активності ферментів, 
секреція бікарбонатів 
не змінюється, стеаторея 
відсутня

Зазвичай не потрібна. Корекція 
проводиться за допомогою 
адекватної дієти з обмеженням 
жирів. Можлива короткочасна 
(1-2 тиж) ферментна терапія

Середній: клінічно 
значуще зниження 
активності ферментів 
та секреції бікарбонатів, 
проте вміст жиру в калі 
може залишатися 
нормальним

Під контролем клінічної картини 
та показників дихальних 
тестів або еластази-1 при 
копрологічному дослідженні. 
Тривалість повноцінної 
ферментотерапії – 2-3 міс, 
підтримуючої – 1-2 міс

Тяжкий: функціонуючі 
субодиниці ПЗ становлять 
<10%, прогресуюча 
діарея зі зниженням маси 
тіла, вміст еластази-1 
у калі <100 мкг/г

Ферментні препарати 
призначають на все подальше 
життя в оптимальній дозі

Однак не завжди вдається досягти значного 
поліпшення за допомогою ферментного ліку-
вання. Серед причин неефективності замісної 
ферментної терапії – неправильно встанов-
лений діагноз; супутня патологія (цукровий 
діабет, тиреотоксикоз, целіак і я, мікробна 
контамінація тонкої кишки, гепатобіліарна 
патологія, синдроми після операцій на жовч-
н и х ш л я х а х т а ПЗ, л я м бл іоз,  аск ари доз, 
функціональні кишкові розлади (відповідно 
до Римського консенсусу IV розлади взаємодії 
«кишка – мозок»); призначення жовчовміс-
них препаратів, які посилюють перистальтику 
та зу мовлюють осмотичн у діарею; призна-
чення неадекватно низьких доз ферментних 
препаратів з метою зниження вартості ліку-
вання; порушення комплаєнсу (перевищення 
к воти спож ивання ж ирів на добу, дові льна 
зміна дозування, часу та кратності прийому).

Ефективність замісної ферментної тера-
пії можна підвищити через одночасне застосу-
вання з інгібіторами протонної помпи, зокрема 
езомепразолом. Професор В. М. Чернобровий 
також акцентував увагу на застосуванні якісних 
ферментних препаратів, а саме Мезим® форте 
10 000 та 20 000 («Берлін-Хемі АГ», Німеччина). 
Мезим® форте є доступним за ціною таблетованим 
поліферментним засобом, що характеризується 
такими показниками: Мезим® форте 10 000 – міні-
мальна ліполітична активність 10  000 Од, міні-
мальна амілолітична активність 7500 Од, міні-
мальна протеолітична активність 375 Од; Мезим® 
форте 20  000 – мінімальна ліполітична активність 
20 000 Од, мінімальна амілолітична активність 
12 000 Од, мінімальна протеолітична активність 
900 Од. На фармацевтичному ринку України 
представлено також капсульований поліфер-
ментний препарат Пангрол® 10 000 та 25 000 
(«Берлін-Хемі АГ», Німеччина), що містить у кап-
сулі кишковорозчинні ацидорезистентні міні-таб-
летки. Пангрол®, своєю чергою, характеризується 
такими показниками: Пангрол® 10  000 – міні-
мальна ліполітична активність 10 000 Од, міні-
мальна амілолітична активність 9000 Од, міні-
ма л ьна п ротеол іт и ч на ак т и вн ість 500 Од; 
Пангрол® 25  000 – мінімальна ліполітична ак-
тивність 25  000 Од, мінімальна амілолітична 

активність 22 500 Од, мінімальна протеолітична 
активність 1250 Од. Пангрол® 10 000/25 000 ви-
готовлений за унікальною технологією Eurand 
Minitabs® Technology, що забезпечує оптимальні 
умови для вивільнення активних субстанцій пре-
парату та оптимальний рівень фармакологічної 
активності ліпази.

Транзит та лікувальна дія препарату Пангрол® 
складаються з 5 стадій.

1. Капсула з міні-таблетками потрапляє в шлу-
нок та розчиняється протягом 1-2 хв.

2. Вивільняються кислотостійкі міні-таблетки.
3. Міні-таблетки рівномірно розподіляються 

в шлунку в усьому об’ємі спожитої їжі.
4. Одночасно з їжею міні-таблетки проходять 

через воротар до дванадцятипалої кишки.
5. У дванадцятипалій кишці відбуваються 

вивільнення та активація ферментів.
О т же, л і н і й к а фермен т ної т ера п і ї  роз-

поч и н а є т ь ся з  т а б ле т ов а н и х п р еп а р ат і в 
(Мезим® Форте) та закінчується високодозовим 
капсульованим Пангролом 25 000 (табл. 2).

Таблиця 2. Характеристика ферментної 
активності препаратів Мезим® форте 

та Пангрол®

Ферментна 
активність

Мезим® 
форте 
10 000

Мезим® 
форте 
20 000

Пангрол® 
10 000

Пангрол® 

25 000

Ліполітична 10 000 20 000 10 000 25 000

Амілолітична 7500 12 000 9000 22 500

Протеолітична 375 900 5000 1250

Звичайна початкова доза ферменту становить 
10  000-25 000 Од ліпази під час кожного основного 
прийому їжі. Надалі дозування препарату може 
становити 25 000-80 000 Од ліпази під час основ-
них прийомів їжі, а при додатковому легкому хар-
чуванні – половину основної дози.

ЗСПН у загальнолікарській та гастроентероло-
гічній практиці часто поєднана з функціональ-
ними шлунково-кишковими розладами (розла-
дами взаємодії «кишка – мозок»), що супровод-
жуються спастичним синдромом і потребують 
супутньої спазмолітичної терапії. Спастичний 
синдром може включати біль за грудиною, дисфа-
гію, синдром подразненої товстої кишки, біліар-
ний біль, спазм сфінктера Одді та розлади його 
роботи за панкреатичним та біліарним типом, 
функціональний аноректальний біль, функціо-
нальні розлади дефекації. Для лікування спа-
стичного синдрому слід застосовувати сучасні 
міотропні спазмолітики – блокатори повіль-
них кальцієвих каналів, а саме отило нію бро-
мід – Спазмомен® («Берлін-Хемі АГ», Німеччина). 
Одна таб летка препарату Спазмомен® містить 
40 мг діючої речовини. Препарат варто вживати 
по 1 таблетці 2-3 р/добу за 20 хв до їди.

Пр о ф е с о р В.  М.  Че рно б р ови й п і дс у м у-
вав, що ЗСПН, здебільшого внаслідок алкоголь-
ного чи біліарного панкреатиту, є досить розпо в-
сюдженим поліетіологічним синдромом у гастро-
ентерологічній та загальнолікарській практиці. 
Золотим стандартом сучасної лабораторної діаг-
ностики ЗСПН є тест на фекальну еластазу-1. 
Ефективний засіб лікування зазначеної патоло-
гії – замісна ферментна терапія з використанням 
сучасних поліферментних препаратів Мезим® 
форте та Пангрол® («Берлін-Хемі АГ», Німеччина) 
в індивідуально диференційованому дозуванні 
(10 000, 20 000, 25 000 Од активності ліпази). ЗСПН 
часто поєднується з функціональними шлунково-
кишковими розладами та спастичним синдромом 
поліморфного походження (стравохід, шлунок, 
жовчний міхур, сфінктер Одді, товста кишка), 
який може бути ефективно усунений за допомо-
гою сучасної спазмолітичної терапії – препарату 
отилонію броміду Спазмомен® («Берлін-Хемі АГ», 
Німеччина).

Підготувала Лариса Стрільчук

Зовнішньосекреторна панкреатична недостатність: 
актуальні питання діагностики та лікування

9 жовтня у Вінниці відбувся науково-практичний семінар «Медичні стандарти 
лікування внутрішніх хвороб у клінічній практиці сімейного лікаря». 
Захід охопив виступи провідних українських науковців щодо патологічних 
станів, найбільш розповсюджених у роботі лікаря загальної практики –  
сімейної медицини. Саме актуальність тематики та практична спрямованість 
семінару забезпечили йому високу зацікавленість учасників.
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