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МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ
ЕКСПЕРТНА ДУМКА

Запаморочення в практиці
сімейного лікаря:

червоні прапорці, обстеження та лікування
23-24 березня за сприяння Всеукраїнської асоціації безперервної освіти лікарів
і фармацевтів відбувся ІІ Міжнародний конгрес «Від народження до зрілості:
міждисциплінарний підхід у збереженні здоров’я». Серед широкого кола тем, які
розглядалися провідними фахівцями України та світу, однією з важливих є проблема
вчасної та коректної діагностики й лікування пацієнтів із запамороченням у практиці
сімейного лікаря. Тож абсолютно невипадково цю тему розкрила завідувачка
кафедри сімейної медицини Національного університету охорони здоров’я України
ім. П.Л. Шупика (м. Київ), доктор медичних наук, професор Людмила Вікторівна Хіміон.
Запаморочення є однією з найчастіших скарг, з якою звер
таються до лікарів, у тому числі первинної ланки. Сьогодні
на лікаря загальної практики – сімейної медицини перекла
дається дедалі більше обов’язків щодо швидкого й корект
ного скринінгу з наступним проведенням ефективної пер
соніфікованої терапії в разі його компетенції різноманітних
когорт пацієнтів. Згідно зі світовою статистикою запамо
рочення є третьою за частотою причиною звернення до лі
каря після болю та втоми. Близько 20% населення віком від
18 до 65 років вказують на епізоди запаморочення протягом
попереднього місяця. Найчастіше цей симптом асоціюється
зі зверненням геріатричних пацієнтів, у яких частота такої
скарги досягає майже 100% випадків. Загальна поширеність
запаморочення в популяції становить від 5 до 10% і має тен
денцію до зростання з віком: так, у віці 40 років цей показник
дорівнює 40%, тоді як у віці 65 років понад третина пацієнтів,
які звертаються по медичну допомогу, підтверджують наяв
ність епізодів запаморочення з різною частотою в анамнезі.
Важливо підкреслити, що зазначена симптоматика може
бути етіологічним тригером для розвитку, зокрема, травма
тичних захворювань з усіма можливими їх ускладненнями,
в тому числі інвалідизацією, що зумовлено високим ризи
ком падінь у таких осіб. Складнощі виникають у процесі
верифікації діагнозу, що пояснюється багатофакторністю
та поліетіологічністю симптоматики, яка маніфестує лише
запамороченням або поєднується з іншими скаргами, вна
слідок чого лише в третини випадків вдається встановити
власне етіологічний діагноз. Окрім того, запаморочення зде
більшого є функціональним розладом, але для встановлення
діагнозу необхідне ретельне фізикальне обстеження з метою
виключення органічної патології. Найінформативнішими
інструментальними методами, що дають змогу віддиферен
ціювати органічний розлад від фізикального, є магнітно
резонансна та комп’ютерна томографія, проте й вони валідні
лише в 40 та 29% випадків відповідно.
Для позитивного комплаєнсу лікар має провести ре
тельне опитування пацієнта з оцінкою його фізикаль
них даних і ходи, враховуючи можливу суб’єктивізацію
пред’явлених скарг. Хворий надає досить варіативну ха
рактеристику свого стану, яка включає відчуття кружіння
навколишніх предметів, потемніння в очах, слабкість, від
чуття руху, туману та пустоти в голові, відчуття падіння,
нестійкість сприйняття, постави та ходи, синкопальні
стани, шум у голові та вухах. Оцінивши скарги пацієнта,
лікар має верифікувати персоніфікований варіант запа
морочення в конкретного пацієнта. Відповідно до вітчиз
няних і міжнародних настанов виокремлюють істинне
запаморочення (вертиго), яке може бути вестибулярного
чи системного генезу з розмежуванням на периферичне,
проміжне й центральне, та невестибулярне (несистемне)
запаморочення. Для коректної диференційної діагнос
тики між вестибулярним і невестибулярним варіантами
необхідно здійснити ретельну комплексну оцінку стану
пацієнта: від власного опису хворим своїх скарг, їх пері
одичності, можливих тригерів і супутньої маніфестації.
Пацієнт із вестибулярним запамороченням вказує на від
чуття кружіння навколишніх предметів, каруселі, закачу
вання, тоді як хворі із запамороченням невестибулярного
генезу скаржаться на внутрішнє відчуття руху, хвиль,
коливань, маятників, підкреслюючи, що зовнішнє середо
вище не рухається. Додатковим диференційним показни
ком є періодичність указаних симптомів: вестибулярний
варіант спостерігається у вигляді нападів, натомість не
вестибулярний – постійно. Тригером для вертиго є рухи
головою та зміна положення тіла, тоді як несистемний тип
провокується стресовими ситуаціями, панічними атаками
й аритміями. Супутня маніфестація вертиго виявляється
у відчутті нудоти, блюванні, шумі у вухах, порушенні слуху
та зору; для невестибулярного запаморочення характерні
асоційовані парестезії, синкопальні стани, головний біль,
труднощі з концентрацією уваги, коморбідна хронічна
церебральна та серцевосудинна патологія.

Невестибулярне запаморочення найчастіше починається
у віці 4550 років і в більшості випадків супроводжує паці
єнта до кінця його життя; така приреченість хворого зумов
лена етіологічною детермінантою, яка зазвичай є хронічним
прогредієнтним захворюванням. Хронічна цереброваску
лярна патологія з розсіяною вогнищевою неврологічною
симптоматикою, постуральна фобічна нестійкість і нейро
дегенеративні захворювання є провідними етіологічними
факторами розвитку такої симптоматики.
За результатами аналізу фармакотерапевтичних призна
чень у пацієнтів із запамороченнями в Україні за 2019 рік
виявлено, що у 80% випадків етіологічним тригером була
безпосередньо судинна патологія та її наслідки й лише
в 13% реєструвався вестибулярний генез. Медична реформа
не обійшла й неврологічну практику, що віддзеркалено в спе
ціальностях лікарів, до яких звертаються такі пацієнти. Лікар
загальної практики є другим після невролога, до кого зверта
ються пацієнти із запамороченнями, що дає йому можливість
самостійно призначати фармакотерапію за умови виклю
чення ургентної органічної патології, яка потребує залучення
спеціаліста з відповідною компетенцією.
Центральне запаморочення насамперед асоціюється
із судинною патологією як результат транзиторних іше
мічних атак, гострого та хронічного порушення мозкового
кровообігу, вертебробазилярної недостатності, цервікаль
ного спондильозу, остеохондрозу, хлистової травми шиї.
Порушення мозкового кровообігу в басейні вертебробази
лярної артерії є загальною патогенетичною ланкою згаданих
станів, що провокує маніфестацію запаморочення.
Етіологічними варіантами периферичного запаморо
чення вважають доброякісне пароксизмальне позиційне
запаморочення (ДППЗ), хворобу Меньєра, запалення вес
тибулярного нерва, лабіринтит, вестибулярну мігрень
і пухлини різної локалізації. ДППЗ є найчастішим при
чинним фактором периферичного запаморочення, що
зумовлено наявністю дегенеративних отоконій, які вільно
рухаються в напівкружних канальцях, провокуючи гострі
напади в результаті різкої зміни положення тіла.
При первинному зверненні пацієнта зі скаргами на запамо
рочення лікар має уточнити, що хворий вкладає в це поняття,
розпитати про початок симптоматики, перебіг, тригерні чин
ники, ретельно зібрати анамнез із деталізацією перенесених
нещодавно інфекційних захворювань, прийому лікарських
засобів з обов’язковою фізикальною й інструментальною
оцінкою зору та слуху, проведенням координаційних тестів.
Окрім того, для виключення неврологічної органічної пато
логії лікар проводить повний неврологічний огляд з оцінкою
вестибулярного апарату. Необхідно підкреслити, що з віком
частота змішаних варіантів запаморочення значно збіль
шується, що ускладнює верифікацію остаточного діагнозу
та, відповідно, призначення коректної й ефективної фармако
терапії. До того ж інтенсивність запаморочення не корелює
з тяжкістю первинного захворювання.
Постійна симптоматика вертиго вказує на можливість
психогенної етіології (тривога, панічні атаки), медика
ментозні та метаболічні впливи, детренованість або наяв
ність органічного ушкодження у вигляді інсульту, атрофії
мозочку, власне ушкодження вестибулярного апарату,
периферичної нейропатії, розсіяного склерозу тощо. Якщо
пацієнт скаржиться на епізодичні запаморочення, це може
свідчити про розвиток ДППЗ, транзиторної ішемічної
атаки, хвороби Меньєра та навіть мігрені.
Збільшення тривалості життя населення планети коре
лює зі збільшенням частоти геріатричних захворювань, які
асоціюються з низкою прогредієнтних змін в організмі, що
старіє. Запаморочення є однією з найчастіших скарг літніх
пацієнтів, що зумовлено дегенеративними змінами вести
булярного апарату (втрата волосинок у напівкружних ка
нальцях, формування мішечків у вестибулярній системі),
прогресивним зниженням чутливості барорецепторів, зни
женням кровотоку та кровонаповнення мозкових артерій
у результаті хронічної ішемії. З огляду на прогресивний
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перебіг указаних змін запаморочення з часом збільшує свою
частоту й інтенсивність, що ускладнює діагностику.
Зважаючи на те що пацієнт часто звертається зі скар
гами на запаморочення до лікарів первинної ланки, важ
ливо під час першого візиту виключити наявність так
званих червоних прапорців – асоційованих із запаморо
ченням симптомів, які можуть вказувати на загрозли
вий для життя стан. У разі їх виявлення лікар повинен
екстрено скерувати пацієнта на вторинний або третинний
рівень медичної допомоги. До червоних прапорців при
запамороченні відносять гострі неврологічні симптоми
(асимет рію обличчя, слабкість кінцівок, рухові розлади
та порушення свідомості), гостру глухоту, диплопію,
дисфагію, дизартрію, появу нового типу головного болю
та вертикальний ністагм.
Немедикаментозне лікування є ефективним терапев
тичним методом у пацієнтів із ДППЗ. Специфічні вправи
допомагають тренувати вестибулярний апарат такого
пацієнта та зафіксувати дегенеративний отоконій, який
запобігає розвитку нападів у разі ДППЗ.
Медикаментозне лікування пацієнтів із системним запа
мороченням включає застосування вестибулосупресантів
і симптоматичної фармакотерапії, що включає антигіста
мінні, протиблювальні препарати, бензодіазепіни та похідні
гістаміну. Застосування комбінованих препаратів у пацієн
тів із запамороченням різного генезу дає змогу зменшити
дозування окремих активних компонентів і, відповідно,
мінімізувати їхні побічні ефекти й одночасно діяти на різні
патогенетичні ланки, що сприяє кращому прогнозу та пе
ребігу вестибулярної симптоматики. Вже декілька років
як в Україні доступний німецький препарат Арлеверт® –
низькодозова фіксована комбінація цинаризину та димен
гідринату. Селективний антагоніст кальцієвих каналів ци
наризин пригнічує надмірне подразнення вестибулярного
апарату у відповідь на звичайні стимули. Також він блокує
Н1гістамінорецептори на нейронах вестибулярних ядер
стовбура мозку, маючи додаткову центральну дію.
Дименгідринат є антигістамінним засобом, який усуває
центральні механізми запаморочення. Атропіноподібна дія
дименгідринату також є дуже доречною, адже вагусні веге
тативні симптоми, якот нудота та блювання, вкрай часто
супроводжують запаморочення. Кокранівський метааналіз
D. Schremmer, присвячений вивченню ефективності та без
печності лікарського засобу Арлеверт® порівняно з іншими
препаратами, виявив дуже цікаву особливість дії низь
ких доз цинаризину та дименгідринату. Зменшення дози
у 2,5 рази порівняно зі звичайними для кожного з компо
нентів майже вдвічі (в 1,8 раза) збільшує їхню ефективність
у препараті Арлеверт®. Це є логічним поясненням того, чому
Арлеверт®, демонструючи у 2,4 раза більшу ефективність
порівняно з референтним бетагістином, переноситься па
цієнтами краще. Важливо, що Арлеверт® додатково усував
супутні вегетативні розлади (нудоту та блювання).
Дуже показовими є результати багатоцентрового
німецького дослідження A. W. Scholtz і співавт. (2012),
у якому взяли участь 1274 пацієнти із запамороченням.
Арлеверт® був ефективним у 98% пацієнтів, причому
близько третини з них (29%) до призначення препарату
приймали інші засоби від запаморочення (гомеопатія,
бетагістин, гінкго білоба, сульпірид, нафтидрофурил
тощо), але без задовільних результатів. Цей факт дає
можливість порахувати, в скільки разів менше спостері
гаються незадовільні результати лікування при призна
ченні препарату Арлеверт® порівняно з іншими засобами
від запаморочення: 29% : 2% = 14,5.
Отже, Арлеверт® більш ніж у 14 разів зменшує відсо
ток терапевтичних невдач у пацієнтів із запамороченням.
Через високу ефективність і безпечність, дієвість при різ
них видах запаморочення Арлеверт® має призначатися пре
паратом першої лінії ще до верифікації діагнозу, звичайно,
якщо ми не бачимо червоних прапорців у нашого пацієнта.
Схема призначення препарату стандартна: незалежно від
віку по 1 таблетці тричі на день. Середня тривалість ліку
вання, за даними A. W. Scholtz, становить 2 міс.
Підготувала Світлана Семенчук
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МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ
ЕКСПЕРТНА ДУМКА

Запаморочення в практиці
сімейного лікаря:

червоні прапорці, обстеження та лікування
23-24 березня за сприяння Всеукраїнської асоціації безперервної освіти лікарів
і фармацевтів відбувся ІІ Міжнародний конгрес «Від народження до зрілості:
міждисциплінарний підхід у збереженні здоров’я». Серед широкого кола тем, які
розглядалися провідними фахівцями України та світу, однією з важливих є проблема
вчасної та коректної діагностики й лікування пацієнтів із запамороченням у практиці
сімейного лікаря. Тож абсолютно невипадково цю тему розкрила завідувачка
кафедри сімейної медицини Національного університету охорони здоров’я України
ім. П.Л. Шупика (м. Київ), доктор медичних наук, професор Людмила Вікторівна Хіміон.
Запаморочення є однією з найчастіших скарг, з якою звер
таються до лікарів, у тому числі первинної ланки. Сьогодні
на лікаря загальної практики – сімейної медицини перекла
дається дедалі більше обов’язків щодо швидкого й корект
ного скринінгу з наступним проведенням ефективної пер
соніфікованої терапії в разі його компетенції різноманітних
когорт пацієнтів. Згідно зі світовою статистикою запамо
рочення є третьою за частотою причиною звернення до лі
каря після болю та втоми. Близько 20% населення віком від
18 до 65 років вказують на епізоди запаморочення протягом
попереднього місяця. Найчастіше цей симптом асоціюється
зі зверненням геріатричних пацієнтів, у яких частота такої
скарги досягає майже 100% випадків. Загальна поширеність
запаморочення в популяції становить від 5 до 10% і має тен
денцію до зростання з віком: так, у віці 40 років цей показник
дорівнює 40%, тоді як у віці 65 років понад третина пацієнтів,
які звертаються по медичну допомогу, підтверджують наяв
ність епізодів запаморочення з різною частотою в анамнезі.
Важливо підкреслити, що зазначена симптоматика може
бути етіологічним тригером для розвитку, зокрема, травма
тичних захворювань з усіма можливими їх ускладненнями,
в тому числі інвалідизацією, що зумовлено високим ризи
ком падінь у таких осіб. Складнощі виникають у процесі
верифікації діагнозу, що пояснюється багатофакторністю
та поліетіологічністю симптоматики, яка маніфестує лише
запамороченням або поєднується з іншими скаргами, вна
слідок чого лише в третини випадків вдається встановити
власне етіологічний діагноз. Окрім того, запаморочення зде
більшого є функціональним розладом, але для встановлення
діагнозу необхідне ретельне фізикальне обстеження з метою
виключення органічної патології. Найінформативнішими
інструментальними методами, що дають змогу віддиферен
ціювати органічний розлад від фізикального, є магнітно
резонансна та комп’ютерна томографія, проте й вони валідні
лише в 40 та 29% випадків відповідно.
Для позитивного комплаєнсу лікар має провести ре
тельне опитування пацієнта з оцінкою його фізикаль
них даних і ходи, враховуючи можливу суб’єктивізацію
пред’явлених скарг. Хворий надає досить варіативну ха
рактеристику свого стану, яка включає відчуття кружіння
навколишніх предметів, потемніння в очах, слабкість, від
чуття руху, туману та пустоти в голові, відчуття падіння,
нестійкість сприйняття, постави та ходи, синкопальні
стани, шум у голові та вухах. Оцінивши скарги пацієнта,
лікар має верифікувати персоніфікований варіант запа
морочення в конкретного пацієнта. Відповідно до вітчиз
няних і міжнародних настанов виокремлюють істинне
запаморочення (вертиго), яке може бути вестибулярного
чи системного генезу з розмежуванням на периферичне,
проміжне й центральне, та невестибулярне (несистемне)
запаморочення. Для коректної диференційної діагнос
тики між вестибулярним і невестибулярним варіантами
необхідно здійснити ретельну комплексну оцінку стану
пацієнта: від власного опису хворим своїх скарг, їх пері
одичності, можливих тригерів і супутньої маніфестації.
Пацієнт із вестибулярним запамороченням вказує на від
чуття кружіння навколишніх предметів, каруселі, закачу
вання, тоді як хворі із запамороченням невестибулярного
генезу скаржаться на внутрішнє відчуття руху, хвиль,
коливань, маятників, підкреслюючи, що зовнішнє середо
вище не рухається. Додатковим диференційним показни
ком є періодичність указаних симптомів: вестибулярний
варіант спостерігається у вигляді нападів, натомість не
вестибулярний – постійно. Тригером для вертиго є рухи
головою та зміна положення тіла, тоді як несистемний тип
провокується стресовими ситуаціями, панічними атаками
й аритміями. Супутня маніфестація вертиго виявляється
у відчутті нудоти, блюванні, шумі у вухах, порушенні слуху
та зору; для невестибулярного запаморочення характерні
асоційовані парестезії, синкопальні стани, головний біль,
труднощі з концентрацією уваги, коморбідна хронічна
церебральна та серцевосудинна патологія.

Невестибулярне запаморочення найчастіше починається
у віці 4550 років і в більшості випадків супроводжує паці
єнта до кінця його життя; така приреченість хворого зумов
лена етіологічною детермінантою, яка зазвичай є хронічним
прогредієнтним захворюванням. Хронічна цереброваску
лярна патологія з розсіяною вогнищевою неврологічною
симптоматикою, постуральна фобічна нестійкість і нейро
дегенеративні захворювання є провідними етіологічними
факторами розвитку такої симптоматики.
За результатами аналізу фармакотерапевтичних призна
чень у пацієнтів із запамороченнями в Україні за 2019 рік
виявлено, що у 80% випадків етіологічним тригером була
безпосередньо судинна патологія та її наслідки й лише
в 13% реєструвався вестибулярний генез. Медична реформа
не обійшла й неврологічну практику, що віддзеркалено в спе
ціальностях лікарів, до яких звертаються такі пацієнти. Лікар
загальної практики є другим після невролога, до кого зверта
ються пацієнти із запамороченнями, що дає йому можливість
самостійно призначати фармакотерапію за умови виклю
чення ургентної органічної патології, яка потребує залучення
спеціаліста з відповідною компетенцією.
Центральне запаморочення насамперед асоціюється
із судинною патологією як результат транзиторних іше
мічних атак, гострого та хронічного порушення мозкового
кровообігу, вертебробазилярної недостатності, цервікаль
ного спондильозу, остеохондрозу, хлистової травми шиї.
Порушення мозкового кровообігу в басейні вертебробази
лярної артерії є загальною патогенетичною ланкою згаданих
станів, що провокує маніфестацію запаморочення.
Етіологічними варіантами периферичного запаморо
чення вважають доброякісне пароксизмальне позиційне
запаморочення (ДППЗ), хворобу Меньєра, запалення вес
тибулярного нерва, лабіринтит, вестибулярну мігрень
і пухлини різної локалізації. ДППЗ є найчастішим при
чинним фактором периферичного запаморочення, що
зумовлено наявністю дегенеративних отоконій, які вільно
рухаються в напівкружних канальцях, провокуючи гострі
напади в результаті різкої зміни положення тіла.
При первинному зверненні пацієнта зі скаргами на запамо
рочення лікар має уточнити, що хворий вкладає в це поняття,
розпитати про початок симптоматики, перебіг, тригерні чин
ники, ретельно зібрати анамнез із деталізацією перенесених
нещодавно інфекційних захворювань, прийому лікарських
засобів з обов’язковою фізикальною й інструментальною
оцінкою зору та слуху, проведенням координаційних тестів.
Окрім того, для виключення неврологічної органічної пато
логії лікар проводить повний неврологічний огляд з оцінкою
вестибулярного апарату. Необхідно підкреслити, що з віком
частота змішаних варіантів запаморочення значно збіль
шується, що ускладнює верифікацію остаточного діагнозу
та, відповідно, призначення коректної й ефективної фармако
терапії. До того ж інтенсивність запаморочення не корелює
з тяжкістю первинного захворювання.
Постійна симптоматика вертиго вказує на можливість
психогенної етіології (тривога, панічні атаки), медика
ментозні та метаболічні впливи, детренованість або наяв
ність органічного ушкодження у вигляді інсульту, атрофії
мозочку, власне ушкодження вестибулярного апарату,
периферичної нейропатії, розсіяного склерозу тощо. Якщо
пацієнт скаржиться на епізодичні запаморочення, це може
свідчити про розвиток ДППЗ, транзиторної ішемічної
атаки, хвороби Меньєра та навіть мігрені.
Збільшення тривалості життя населення планети коре
лює зі збільшенням частоти геріатричних захворювань, які
асоціюються з низкою прогредієнтних змін в організмі, що
старіє. Запаморочення є однією з найчастіших скарг літніх
пацієнтів, що зумовлено дегенеративними змінами вести
булярного апарату (втрата волосинок у напівкружних ка
нальцях, формування мішечків у вестибулярній системі),
прогресивним зниженням чутливості барорецепторів, зни
женням кровотоку та кровонаповнення мозкових артерій
у результаті хронічної ішемії. З огляду на прогресивний
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перебіг указаних змін запаморочення з часом збільшує свою
частоту й інтенсивність, що ускладнює діагностику.
Зважаючи на те що пацієнт часто звертається зі скар
гами на запаморочення до лікарів первинної ланки, важ
ливо під час першого візиту виключити наявність так
званих червоних прапорців – асоційованих із запаморо
ченням симптомів, які можуть вказувати на загрозли
вий для життя стан. У разі їх виявлення лікар повинен
екстрено скерувати пацієнта на вторинний або третинний
рівень медичної допомоги. До червоних прапорців при
запамороченні відносять гострі неврологічні симптоми
(асимет рію обличчя, слабкість кінцівок, рухові розлади
та порушення свідомості), гостру глухоту, диплопію,
дисфагію, дизартрію, появу нового типу головного болю
та вертикальний ністагм.
Немедикаментозне лікування є ефективним терапев
тичним методом у пацієнтів із ДППЗ. Специфічні вправи
допомагають тренувати вестибулярний апарат такого
пацієнта та зафіксувати дегенеративний отоконій, який
запобігає розвитку нападів у разі ДППЗ.
Медикаментозне лікування пацієнтів із системним запа
мороченням включає застосування вестибулосупресантів
і симптоматичної фармакотерапії, що включає антигіста
мінні, протиблювальні препарати, бензодіазепіни та похідні
гістаміну. Застосування комбінованих препаратів у пацієн
тів із запамороченням різного генезу дає змогу зменшити
дозування окремих активних компонентів і, відповідно,
мінімізувати їхні побічні ефекти й одночасно діяти на різні
патогенетичні ланки, що сприяє кращому прогнозу та пе
ребігу вестибулярної симптоматики. Вже декілька років
як в Україні доступний німецький препарат Арлеверт® –
низькодозова фіксована комбінація цинаризину та димен
гідринату. Селективний антагоніст кальцієвих каналів ци
наризин пригнічує надмірне подразнення вестибулярного
апарату у відповідь на звичайні стимули. Також він блокує
Н1гістамінорецептори на нейронах вестибулярних ядер
стовбура мозку, маючи додаткову центральну дію.
Дименгідринат є антигістамінним засобом, який усуває
центральні механізми запаморочення. Атропіноподібна дія
дименгідринату також є дуже доречною, адже вагусні веге
тативні симптоми, якот нудота та блювання, вкрай часто
супроводжують запаморочення. Кокранівський метааналіз
D. Schremmer, присвячений вивченню ефективності та без
печності лікарського засобу Арлеверт® порівняно з іншими
препаратами, виявив дуже цікаву особливість дії низь
ких доз цинаризину та дименгідринату. Зменшення дози
у 2,5 рази порівняно зі звичайними для кожного з компо
нентів майже вдвічі (в 1,8 раза) збільшує їхню ефективність
у препараті Арлеверт®. Це є логічним поясненням того, чому
Арлеверт®, демонструючи у 2,4 раза більшу ефективність
порівняно з референтним бетагістином, переноситься па
цієнтами краще. Важливо, що Арлеверт® додатково усував
супутні вегетативні розлади (нудоту та блювання).
Дуже показовими є результати багатоцентрового
німецького дослідження A. W. Scholtz і співавт. (2012),
у якому взяли участь 1274 пацієнти із запамороченням.
Арлеверт® був ефективним у 98% пацієнтів, причому
близько третини з них (29%) до призначення препарату
приймали інші засоби від запаморочення (гомеопатія,
бетагістин, гінкго білоба, сульпірид, нафтидрофурил
тощо), але без задовільних результатів. Цей факт дає
можливість порахувати, в скільки разів менше спостері
гаються незадовільні результати лікування при призна
ченні препарату Арлеверт® порівняно з іншими засобами
від запаморочення: 29% : 2% = 14,5.
Отже, Арлеверт® більш ніж у 14 разів зменшує відсо
ток терапевтичних невдач у пацієнтів із запамороченням.
Через високу ефективність і безпечність, дієвість при різ
них видах запаморочення Арлеверт® має призначатися пре
паратом першої лінії ще до верифікації діагнозу, звичайно,
якщо ми не бачимо червоних прапорців у нашого пацієнта.
Схема призначення препарату стандартна: незалежно від
віку по 1 таблетці тричі на день. Середня тривалість ліку
вання, за даними A. W. Scholtz, становить 2 міс.
Підготувала Світлана Семенчук
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КОНФЕРЕНЦІЯ

Кардіобезпечність уратзнижувальної
терапії: переваги фебуксостату
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Ірина Юріївна розпочала доповідь
із наведення клінічного випадку пацієнта Х. віком 48 років. Хворий звернувся до лікаря під час чергового гострого нападу подагри, котрий тривав
п’яту добу та не коригувався прийомом
нестероїдного протизапального препарату (НПЗП). Схожий напад з’являється вдруге протягом 3 міс, характеризується сильним болем, припуханням
І пальця стопи, значним почервонінням
шкіри. Під час огляду locus morbi відзначено значний набряк лівої ступні,
почервоніння й болючість склепіння
стопи та гомілково-ступневого суглоба, різке обмеження рухів у цьому
суглобі, а також класичні зміни плеснофалангового суглоба з багряно-червоним забарвленням шкіри, набряком,
болючістю. Незважаючи на те що діагноз подагри підтверджено 5 років тому,
пацієнт не дотримується необхідної
дієти, не приймає уратзнижувальних
препаратів, продовжує курити та періодично зловживати алкоголем. Аналіз
анамнезу життя виявив дані щодо стійкого підвищення систолічного артеріального тиску (АТ) до 150-160 мм рт. ст.,
зниження толерантності до фізичного
навантаження, появи задишки при
збільшенні фізичної активності та періодичного виникнення набряків на нижніх кінцівках, через що хворий 1 р/тиж
приймає сечогінний засіб – фуросемід.
Під час об’єктивного огляду виявлено
ознаки підвищеного живлення (зріст –
176 см, маса тіла – 107 кг, індекс маси
тіла – 34,5 кг/м2). Шкірні покриви звичайного забарвлення, спостерігається
незначний рум’янець щік, периферичні
лімфатичні вузли для пальпації недоступні. Аускультативно в легенях відзначається везикулярне дихання, серцеві тони ритмічні, звучні, акцент 2-го
тону над аортою. Частота серцевих скорочень – 68 уд./хв, АТ – 160/100 мм рт. ст.
Живіт м’який, без больових відчуттів,
бере участь у диханні. Печінка виступає
з-під краю правої реберної дуги на 1 см,
болів не спостерігається. Відзначаються
периферичні набряки нижніх кінцівок
на рівні нижньої третини гомілок. Сечовипускання вільне.
Доповідачка навела результати лабораторного обстеження хворого: в клінічному аналізі крові – високий рівень
ШОЕ (38 мм/год) із незначним підвищенням абсолютної кількості лейкоцитів (10,2×109/л) на тлі збереження лейкоцитарної формули (паличкоядерні – 4%,

сегментоядерні – 71%, еозинофіли –
1%, базофіли – 0%, лімфоцити – 19%,
моноцити – 5%), вмісту еритроцитів
(4,1×109 г/л), гемоглобіну (128 г/л) і тромбоцитів (223×10 9/л). Відзначено зміни
таких показників, як протромбіновий
індекс (92%), фібрин (8,86 г/л), сечовина
(8,7 мкмоль/л), креатинін (135 мкмоль/л),
сечова кислота (СК) (438 мкмоль/л),
загальний холестерин (6,4 ммоль/л),
С-реактивний білок (28 мг/дл), аланінамінотрансфераза (49 од/л), γ-глутамілтранспептидаза (78 од/л). Рівні
тригліцеридів (1,3 ммоль/л), загального
білка (72 г/л), загального білірубіну
(17,7 мкмоль/л), непрямого білірубіну
(4,2 мкмоль/л), аспартатамінотрансферази (13 од/л), креатинінфосфокінази (34 од/л) та її МВ-фракції (8,9%),
загального кальцію (2,32 ммоль/л),
ревматоїдного фактора (негативний),
глюкози крові (5,4 ммоль/л) відповідали
нормальним значенням. У загальному
аналізі сечі, крім зміни прозо рості
та кислотності (слабко лужна), виявлено ознаки запалення (лейкоцити
6-10 у полі зору, поодинокі незмінені
еритроцити) та кристали СК. Розрахована швидкість клубочкової фільтрації
(ШКФ – 53 мл/хв/1,73 м2) свідчила про
наявність хронічної хвороби нирок IIIа
(G3а) стадії.
Отримані об’єктивні та лабораторні
дані підкреслюють наявність у пацієнта одразу декількох патологій: комбінованого перебігу подагри, артеріальної гіпер тензії (АГ), дисліпідемії,
ожиріння, жирової хвороби печінки
на тлі куріння, зниження толерантності до фізичного навантаження. Таке
поєднання є своєрідним викликом для
лікаря через необхідність пошуку відповідей на низку запитань. Який антигіпертензивний препарат призначити?
Чи застосовувати сечогінні засоби й аспірин? Які препарати обрати для зняття
гострого нападу подагри? Якому уратзнижувальному засобу віддати перевагу? Чи можна призначати фебуксостат
з огляду на кардіоваскулярний ризик,
притаманний цьому хворому?
Перед тим як відповісти на всі ці запитання, професор І. Ю. Головач нагадала патофізіологічні властивості гіперурикемії (ГУ): підвищений рівень СК
сприяє активації ренін-ангіотензинової системи, стимулює оксидативний
стрес унаслідок активації NADPH-оксидази, створює умови для виникнення
та прогресування мітохондріальної

й ендотеліальної дисфункції, епітеліально-мезенхімального переходу, проліферації гладком’язових клітин судин.
Ці патологічні зміни можуть зумовлювати появу клінічних ознак за нирковим
фенотипом: артеріолосклерозу, гломерулярної гіпертензії, гломерулосклерозу,
гострого ураження нирок, інтерстиціальної хвороби нирок; у деяких випадках вони зумовлюють розвиток змін
за ненирковим фенотипом із формуванням метаболічного синдрому, неалкогольного стеатогепатиту, АГ, цукрового
діабету. Особливу увагу слід приділяти
таким ГУ-асоційованим коморбідним
станам, як ожиріння, метаболічний
синд ром, цукровий діабет, серцева недостатність, гіперліпідемія, АГ.
За ГУ основну патогенну дію пов’язують з активацією ферменту ксантиноксидази (КО), що посилює оксидативний стрес, метаболізм фруктози й алкоголю, генерує активні форми кисню.
Під впливом КО та зростаючої концентрації вільних радикалів розвивається
мітохондріальна дисфункція, активуються NFκB- і NLRP3-інфламасоми, що
спричиняє зменшення скоротливої
здатності міокарда, зниження вмісту
мозкового натрійуретичного гормона,
рівня перфузії міокарда, зростання
резистент ності судин й ендотеліальної дисфункції, ремоделювання міокарда та збільшення постнавантаження. Інгібування активності КО
має недооцінений позитивний ефект:
препарати, що блокують цей фермент,
покращують прогноз, зменшують інсулінорезистентність у лабораторних
тварин із дієт-індукованим стеатогепатозом. Застосування інгібіторів КО
не просто знижує концентрацію уратів
у сироватці крові, а й дозволяє досягти
додаткового протизапального й антиоксидантного ефектів, які можуть мати
кардіопротекторну складову.
І. Ю. Головач підкреслила доведений факт: нездатність досягти цільових рівнів СК пов’язана з підвищенням
смертності хворих на подагру. Ці дані
отримано в одному когортному дослідженні (n=1193), в якому взяли участь
особи похилого віку, котрі протягом
6,8 року страждали на подагру. Результати 48-місяч ного спостереження
підтвердили зростання рівня загальної смертності, скоригованої за віком/
статтю, що передує серцево-судинним
подіям із рівнем СК >360 мкмоль/л,
у 2,39 раза (95% довірчий інтервал (ДІ)

М.М. Долженко

І.Ю. Головач

1,64-3,50). Перебіг подагри асоційований
не тільки зі зростанням загальної смертності, а й із достовірним підвищенням
серцево-судинної смертності в 1,38 раза
(95% ДІ 1,15-1,66), смертності від ішемічної хвороби серця в 1,55 раза (95% ДІ
1,24-1,93). Відсутність контролю сироваткового рівня СК і зростання її вмісту
на >360 мкмоль/л визнані незалежними
предикторами смерті при подагрі.
З метою поліпшення виживання пацієнтів необхідно контролювати перебіг
подагри та намагатися досягти цільового рівня СК <360 мкмоль/л.
Спікерка навела результати проспективного обсерваційного дослідження, в якому аналізувалися предиктори смертності у хворих на подагру. Встановлено, що збільшення
віку, вживання діуретиків і наявність
підшкірних тофусів є незалежними
факторами ризику смертності від усіх
причин (навіть на ранніх стадіях подагри) та трива лості анамнезу <10 років.
Наявність підшкірних тофусів асоційована зі збільшенням показників
смерт ності як від серцево-судинних,
так і несерцево-судинних причин.
В іншому великомасштабному популяційному дослідженні вивчався час
до смерті в пацієнтів із ГУ та подагрою
залежно від наявності/відсутності прийому алопуринолу. Виявлено, що ініціювання терапії алопуринолом асоціюється з помірним зниженням ризику
смерті, а загальна користь алопуринолу
перевищує вплив рідкісних серйозних
побічних ефектів цього препарату.
Аналіз баз даних Реєстру глобального обміну даними охорони здоров’я
та Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо прогнозованої смертності
дозволив отримати поточні та прогностичні дані стосовно епідеміології подагри. У 2017 р. у світі зареєстровано
7,44 млн випадків цієї хвороби (захворюваність – 0,097%) із поширеністю
41,22 млн (0,54%). За останні 25 років
її розповсюдженість і втрата здоров’я
через неї значно збільшилися; зазначені
показники є достовірно вищими в чоловіків, аніж у жінок. Економічний тягар
подагри збільшується лінійно з віком
до досягнення 64 років і корелює із соціально-демографічним індексом (SDI),
при цьому ризик виникнення захворювання в регіонах із високим SDI втричі
перевищує такий у країнах із низьким
SDI. Згідно з прогнозами експертів,
смертність від подагри у 2060 р. може
збільшитися на 55%.
Продовження на стор. 6.
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Кардіобезпечність уратзнижувальної терапії: переваги фебуксостату
Продовження. Початок на стор. 5.

Професор М. М. Дол женко п родовжила виступ своєї колеги та зверн ула у ваг у у часників консиліу м у
на особливості підбору антигіпертензивних засобів при подагрі, навівши результати великомасштабного дослідження,
в якому взяли участь хворі з уперше діагностованою подагрою (n=24 768) та пацієнти без цієї метаболічної патології, котрі
склали контрольну групу (n=50 000).
У когорті хворих на подагру 12 858 (51,8%)
осіб страждали на АГ. Проаналізувавши
вплив різноманітних комбінацій гіпотензивних препаратів на рівень СК,
учені довели, що відносний ризик (ВР)
розвитку цього захворювання в осіб з АГ
на тлі прийому лозартану складає 0,81,
антагоністів кальцію – 0,87, блокаторів
ренін-ангіотензину – 1,29, інгібіторів ангіотензинперетворювального ферменту
(ІАПФ) – 1,34, бета-блокаторів – 1,48,
діуретиків – 2,38. Виявилося, що застосування лозартану й антагоністів кальцію асоційоване зі зниженням ризику
розвитку подагри, тоді як комбінована
терапія діуретиком, ІАПФ, β-блокатором
підвищує достовірність виникнення цієї
хвороби в 3,9 раза. Призначення іншої
комбінації (діуретика, ІАПФ та антагоніста кальцію) сприяє зростанню ризику
подагри в 2,3 раза.
Особливу увагу доповідачка приділила застосуванню діуретиків при
подагрі: тісний зв’язок між прийомом
діуретиків і розвитком подагри відомий із 1958 р.; уперше цю залежність
зафіксували на тлі терапії тіазидними
діуретиками, пізніше – за використання
петльових сечогінних засобів. Механізм
затримки СК на тлі лікування діуретиками пов’язують зі зменшенням об’єму
циркулюючої крові, посиленням канальцевої реабсорбції СК і зниженням її секреції. Відомо, що при прийомі тіазидних
діуретиків сироваткова концентрація
уратів зростає на 0,65 мг/дл (ВР 1,44;
95% ДІ 1,00-2,10), петльових діуретиків –
на 0,96 мг/дл (95% ДІ 1,36-3,91).
Згідно з ретроспективним дослідженням «випадок-контроль», проведеним
із використанням бази даних первинної
лікарської практики у Великій Британії, протягом 1990-2010 рр. у цій країні
ідентифіковано 91 530 випадків подагри.
Встановлено, що за прийому петльових
діуретиків ризик її появи складає 2,64
(95% ДІ 2,47-2,83), тіазидних сечогінних –
1,70 (95% ДІ 1,62-1,79), тіазидоподібних
діуретиків – 2,30 (95% ДІ 1,95-2,70),
калій зберігаючих сечогінних – 1,06
(95% ДІ 0,91-1,23), комбінації петльових
і тіазидних діуретиків – 4,65 (95% ДІ
3,51-6,16). Отже, різні діуретики чинять
різноманітний вплив на нирковий метаболізм уратів: потужніші петльові діуретики більшою мірою сприяють розвитку
ГУ (порівняно зі слабкими тіазидами).
Досить часто розвиток ГУ/подагри пов’язаний не з основним захворюванням,
щодо якого призначені діуретики, а саме
з діуретичною терапією. Мінімальний
негативний вплив на пуриновий обмін
здійснюють торасемід і спіронолактон: низькодозова терапія торасемідом
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(2,5-5 мг) незначно впливає на рівень
уратів. Призначення високих доз діуретиків, які є необхідними при серцевій недостатності, негативніше впливає
на рівень уратів. Хворим на ГУ/подагру слід уникати комбінації тіазидних
і петльових діуретиків; профілактикою
цієї метаболічної патології є раціональне
застосування діуретиків у мінімально
дієвих дозах.
Спікерка пояснила нюанси застосування ацетилсаліцилової кислоти (АСК)
у разі порушення метаболізму пуринів.
Відомо, що АСК здатна впливати на рівень СК, але аспірин проявляє дуальний ефект: у низьких концентраціях
підвищує вміст СК, у високих – знижує.
Протягом останніх декількох років вивчалися потенційні механізми, що зумовлюють виникнення зазначених подвійних ефектів АСК; одним із найвагоміших є вплив на білок-транспортер
уратів – URAT1. Високі дози АСК інгібують URAT1, забезпечують блокування
зворотного захоплення та підвищують
екскрецію СК, тобто сприяють появі
урикозуричного ефекту, схожого на механізм дії інших урикозуриків. Водночас
низькі дози АСК створюють умови для
затримання СК. Установлено, що призначення 75 мг АСК асоціюється з підвищенням рівня СК на 16,2 мкмоль/л,
тоді як 150 мг АСК провокує зростання
вмісту СК на 12,6 мкмколь/л, а доза АСК
325 мг сприяє збільшенню концентрації
СК на 2,4 мкмоль/л. Доведено, що низькі
дози АСК у пацієнтів із подагрою підвищують ризик повторних атак подагри
вдвічі, тому при проведенні діуретичної
терапії з призначенням АСК рекомендується контролювати рівень СК і коригувати його за допомогою уратзнижувальних препаратів.
Ірина Юріївна підкреслила, що уратзнижувальна терапія дає змогу зменшити кількість нападів гострої подагри
й об’єм тофусів, запобігти утворенню
нових тофусів, а також агрегатів кристалів моноуратів натрію; водночас така
терапія має протизапальні властивості,
чинить нефро- та кардіопротекторний
ефекти, знижує рівень смертності від усіх
причин. Згідно з рекомендаціями Американської колегії ревматологів (2012,
2020), Ініціативи 3Е (Evidance, Expertise,
Exchane, 2014), Європейської протиревматичної ліги (EULAR, 2014), метою терапії хворих на подагру є досягнення
цільового рівня СК: в усіх пацієнтів він
має становити <6 мг/дл (360 мкмоль/л),
а в осіб із тяжким перебігом хвороби –
<5 мг/дл (300 мкмоль/л).
Професор І.Ю. Головач навела стислу
характеристику дії засобів, які застосовуються при лікуванні ГУ/подагри:
алопуринол і фебуксостат блокують КО,
гальмують утворення СК з пуринів, які
надходять до організму з їжею; препарати, що містять урикази, перетворюють
СК в алантоїн, урикозурики підвищують
екскрецію СК, тоді як НПЗП і глюкокортикоїди редукують активність запального процесу. Наразі вважається, що
блокування КО за допомогою фебуксостату є одним із найефективніших і безпечних способів корекції ГУ.

М. М. Долженко надала доказові дані
щодо безпеки фебуксостату, проаналізувавши результати багатоцентрового
проспективного рандомізованого дослідження FAST, у якому порівнювалася
кардіоваскулярна безпека фебуксостату
й алопуринолу. Доповідачка зазначила, що результати FAST схожі на такі
дослідження CARES, у якому встановлено, що ризик гострого інфаркту міокарда, ішемічного й геморагічного інсультів зростав до та після закінчення
терапії алопуринолом і фебуксостатом,
але не під час прийому зазначених препаратів. Найвищим такий ризик був
за 30 днів до початку уратзнижувальної
терапії. Дані, отримані в дослідженні
CARES, були дещо неочікуваними, тому
їх прокоментували навіть експерти
EULAR. Провідні фахівці цієї організації повідомили, що >56% хворих, які
взяли участь у дослідженні, вийшли
з-під лікарського спостереження, а 85%
летальних випадків розвивалися після
відміни прийому препаратів, а не під час
уратзнижувальної терапії.
Автори випробування FAST підкреслили велике значення перепаду рівня
СК у виникненні серцево-судинних
катастроф: вони вважають, що кристали СК (як і дисліпідемія) можуть
спричинити кардіоваскулярні події.
Первинними комбінованими кінцевими точками в цьому дослідженні
були смертність від серцево-судинних захворювань, госпіталізація щодо
нефата льного інфаркт у міокарда,
біомаркер- позитивний гострий коронарний синд ром, нефатальний інсульт. У групі фебуксостату первинної
кінцевої точки досягли 172 пацієнти
(1,72 випадку на 100 пацієнто-років),
у групі алопуринолу – 241 хворий
(2,05 випадку на 100 пацієнто-років;
р<0,00001). Протягом періоду спостереження в групі фебуксостату померли 222
(7,2%) із 3063 пацієнтів, у групі алопуринолу – 263 (8,6%) із 3065 хворих. Отже,
достовірність появи несприятливих
серцево-судинних подій на тлі терапії
фебуксостатом у дозі 80-120 мг/добу
не перевищує таку при застосуванні
алопуринолу в добовій дозі 100-800 мг.
На відміну від результатів попереднього
дослідження CARES, у випробуванні
FAST не констатували збільшення летальності від усіх причин / серцевосудинних причин смерті за прийому
фебуксостату. Отримані дані дозволяють наполягати на перегляді нормативних рекомендацій, які обмежують
використання фебуксостату в пацієнтів
із серцево-судинними захворюваннями.
Марина Миколаївна навела порівняльну характеристику урикостатиків.
Фебуксостат вважають селективним інгібітором КО, алопуринол є неселективним інгібітором цього ферменту. Фебуксостат (непуринова основа) пригнічує
відновлену й окислену форми КО, тоді
як пуриновий аналог алопуринол блокує лише відновлену форму КО. Фебуксостат має подвійний шлях виведення:
елімінується з організму нирками
та печінкою в співвідношенні 50:50,
тому при призначенні його хворим

похилого віку, пацієнтам із порушеною
функцією нирок немає потреби коригувати його дозу. На відміну від фебуксостату алопуринол виводиться лише
нирками, отже, доцільно зменшити
дозу препарату за призначення його
пацієнтам зі зниженою ШКФ. Управлінням із конт ролю якості продуктів
харчування та лікарських засобів США
дозволено використання фебуксостату у хворих із кліренсом креатиніну
15-29 мл/хв у дозі 40 мг/добу. Фебуксостат приймають незалежно від вживання їжі 1 р/добу; алопуринол необхідно застосовувати після прийому їжі,
запиваючи значною кількістю рідини;
при застосуванні великих добових доз
(>300 мг) його слід приймати декілька
разів на добу. Фебуксостат можна призначати хворим, які приймають НПЗП,
без корекції дозування останніх, тоді
як безпека комбінації алопуринолу
з НПЗП наразі не вивчена. Відомо, що
використання алопуринолу разом із гіпотіазидом асоціюється зі збільшенням
ризику розвитку реакцій гіперчутливості, а фебуксостат не потребує корекції дози при одночасному прийомі
з гіпотіазидом. Фебуксостат можна
комбінувати з варфарином без корекції дози уратзнижувального препарату,
але здатність алопуринолу підсилювати
ефекти антикоагулянтів потребує обережнішого застосування та зменшення
добового дозування цього інгібітора
КО. Знову-таки спільне використання
алопуринолу з ІАПФ або ампіциліном/
амоксициліном дуже часто обмежене
ризиком розвитку лікарських взаємодій
із відповідними застереженнями в інструкції для медичного застосування.
На завершення свого виступу професор М.М. Долженко повернулася
до розгляду клінічного випадку. Згідно
з наведеними сучасними даними, мета
лікування хворого Х. – досягнення
цільового рівня СК (360 мкмоль/л), АТ
(120/80 мм рт. ст.) і загального холестерину; пацієнту слід рекомендувати
підтримувати дієту, збільшити рівень
фізичної активності, кинути курити
та зменшити масу тіла на 10 кг протягом
3 міс. Пацієнт Х. повинен знаходитися
під наглядом ревматолога, нефролога
та кардіолога. Для зняття гострого нападу подагри зазвичай застосовують колхіцин/глюкокортикоїди, але у хворого
напад триває вже >5 діб, тому доцільним є призначення комбінованої терапії.
Після купірування гострого болю необхідно продовжити прийом низьких доз
колхіцину (0,5 мг/добу) протягом 6 міс
до досягнення цільових значень СК.
Із метою зниження рівня уратів слід призначити фебуксостат у дозі 40 мг протягом 3-4 тиж із подальшим визначенням
рівня СК і корекцією дози фебуксостату.
Пацієнту Х. необхідно відмінити сечогінні засоби, призначити статини та коригувати АГ за участю кардіолога.
Марина Миколаївна завершила доповідь словами Альберта Ейнштейна: «Безглуздо продовжувати робити те саме
й очікувати на інші результати».
̡̝̲̱̼̰̮̹̮̙̦̳͒̀́̆̔Ὺ̢̡̜̔̚
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МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ
КОНГРЕС

Новини 28-го Європейського конгресу
з ожиріння 2021 року
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Майже від самого початку пандемії стало відомо, що
ожиріння – незалежний предиктор тяжкого перебігу
COVID-19. Однак виявляється, що й ризик інфікування
SARS-CoV-2 в осіб із надмірною масою тіла є підвищеним.
Про це свідчать результати дослідження ізраїльських
учених (Milloh-Raz H. et al.), які вивчали взаємозв’язок
між індексом маси тіла (ІМТ) і позитивним результатом
лабораторного тесту на SARS-CoV-2.
Команда дослідників проаналізувала медичні картки
пацієнтів, які проходили тестування на SARS-CoV-2 протягом 9 міс (із 16 березня по 31 грудня 2020 року). У клініці, на базі якої проводили дослідження, на SARS-CoV-2
тестували всіх без винятку госпіталізованих хворих незалежно від наявності симптомів або причини надходження
до лікарні. Всього протягом періоду випробування було
протестовано 26 030 пацієнтів і зафіксовано 1178 позитивних тестів на SARS-CoV-2.
При проведенні аналізу автори враховували ІМТ, вік,
стать і наявність супутніх захворювань, включаючи хронічну серцеву недостатність, цукровий діабет, артеріальну
гіпертензію, ішемічну хворобу серця, інсульт і хронічну
хворобу нирок. Під час дослідження не розглядали смертність або інші наслідки COVID-19, а лише позитивний
результат лабораторного тестування.
Встановлено, що ймовірність позитивного тесту
на SARS-CoV-2 була значно вищою в пацієнтів із надмірною масою тіла або ожирінням порівняно з хворими
з нормальним ІМТ: при ІМТ 25,0-29,9 кг/м 2 – на 22%;
за ІМТ 30,0-34,9 кг/м 2 – на 27%; при ІМТ 35,0-39,9 кг/м 2 –
на 38%; за ІМТ ≥40,0 кг/м 2 – на 86%. Взаємозв’язок між
ІМТ та ймовірністю позитивного тестування пацієнта
на SARS-CoV-2 залишався достовірним після поправки
на вік, стать і супутні захворювання. Автори розрахували, що кожне підвищення ІМТ на 1 кг/м2 асоціювалося
зі збільшенням ризику позитивного тесту на SARS-CoV-2
приблизно на 2%.
Чи є пояснення для такої знахідки? Так. Учені наголошують, що ожиріння негативно впливає на вроджений
та адаптивний імунітет, підвищуючи ризик розвитку
інфекційних захворювань.
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A. E. Malavazos і співавт. установили, що абдомінальне
ожиріння є значно гіршим прогностичним фактором
при COVID-19, аніж загальне ожиріння, визначене за допомогою ІМТ.
У цьому ретроспективному когортному дослідженні
було проаналізовано зв’язок окружності талії та ІМТ з показником тяжкості ураження легень за даними рентгенографії у 215 госпіталізованих пацієнтів із COVID-19. Хворі
з абдомінальним ожирінням мали значно гірші показники
ураження легень (медіана – 9 балів) порівняно з пацієнтами без абдомінального ожиріння (медіана – 6 балів).
Високий показник ураження легень (>8 балів) мали 59%
осіб з абдомінальним ожирінням і 35% хворих без нього.
Різниця між групами була достовірною, тоді як при розподілі хворих на підгрупи (залежно від ІМТ) статистично
значимої різниці виявлено не було.
Як підкреслюють дослідники, для оцінки прогнозу
в пацієнтів із COVID-19 важливішим є вимірювання окружності талії, а не зважування й розрахунок ІМТ.

ÖÖǏÖǰǪǦǯǭȻÖ]ÖÖǠǤǮȶȮǡÖǪǢǤǬȻǩǩȶ
Значну увагу на конгресі було присвячено проблемі
дитячого ожиріння. Зокрема, свій звіт за 2015-2017 роки
представила Європейська ініціатива Всесвітньої організації

охорони здоров’я (ВООЗ) із нагляду за дитячим ожирінням
(WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative).
Дослідження охопило 36 країн Європейського регіону
ВООЗ і 250 тис. дітей віком 6-9 років. Загалом поширеність
надмірної маси тіла (включаючи ожиріння) становила 29%
серед хлопчиків і 27% серед дівчат (безпосередньо ожиріння – 13 і 9% відповідно). Найвищі показники розповсюдженості надмірної маси тіла й ожиріння серед дітей
спостерігалися в середземноморських країнах, як-от Кіпр,
Греція, Італія й Іспанія, де >40% дітей мають надмірну масу
тіла. На щастя, останнім часом ці країни запроваджують
активну політику щодо контролю дитячого ожиріння (введення додаткових податків на підсолоджені напої, обмеження збуту певних продуктів харчування, заохочування
до занять фізичною культурою), тому порівняно з минулими роками ситуація стабілізувалася або навіть покращилася. Найнижча частота надмірної маси тіла й ожиріння
серед дітей спостерігалася в країнах Центральної Азії, як-от
Киргизстан, Таджикистан і Туркменістан.
Що стосується дієтичних звичок, то в середньому
майже 80% дітей щодня снідають, близько 45% щодня
вживають фрукти та 25% – овочі. Часте вживання солодких закусок (27% дітей) було поширенішим, аніж споживання солоних (14%). Зазначені показники дуже відрізнялися в різних країнах.
Що стосується фізичної активності, то в середньому
кожна друга дитина ходила пішки чи користувалася активним транспортом (велосипед), прямуючи до школи
та додому. Більшість дітей проводили щонайменше
1 год/день за грою на вулиці (від 62 до 98% у різних країнах). Діти освіченіших батьків частіше займаються спортом або танцями, а в менш освічених сім’ях частіше йдуть
пішки до школи та додому.
Зауважимо, що надані дані охоплюють період 20152017 років. На жаль, пандемія COVID-19 може суттєво погіршити ситуацію, тому, як наголошує регіональний директор
ВООЗ у Європі H.H.P. Kluge, стратегії запобігання ожирінню
серед дітей мають залишатися пріоритетом під час пандемії.
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C. Celis-Morales і співавт. проаналізували зв’язок між
ожирінням, що визначали за допомогою різних критеріїв,
і ризиком розвитку 10 найпоширеніших видів раку.
Дослідники використовували дані проспективного когортного дослідження Великої Британії Biobank. До аналізу
було залучено 437 393 дорослих (54% жінок; середній вік –
56 років), які на момент внесення до бази даних не хворіли
на рак. Наявність ожиріння визначали за 6 маркерами: ІМТ,
відсоток жиру в тілі, окружність талії та стегон, співвідношення окружності талії та стегон, а також окружності
талії та зросту. Після спостереження в середньому протягом
9 років було зареєстровано 47 882 випадки раку й 11 265 смертей від раку. Результати були скориговані за віком, статтю,
етнічною приналежністю, освітою, курінням, уживанням
алкоголю, споживанням фруктів та овочів, червоного й переробленого м’яса, жирної риби, фізичної активності.
Автори визначили, що всі 6 маркерів ожиріння приблизно однаково асоціюються з вищим ризиком розвитку
10 найпоширеніших видів раку. Наприклад, кожне збільшення ІМТ на 4,2 кг/м2 у чоловіків і 5,1 кг/м2 у жінок було
пов’язане з підвищенням ризику раку шлунка на 35%, жовчного міхура – на 33%, печінки – на 27%, нирок – на 26%,
підшлункової залози – на 12%, сечового міхура – на 9%,
товстого кишечнику – на 10%, ендометрію – на 73%, шийки
матки – на 68%, молочної залози в постменопаузі – на 8%.
Майже для всіх видів раку (за винятком раку молочної
залози в постменопаузі) спостерігалася лінійна асоціація:

що серйозніше ожиріння, то вищий ризик розвитку цих
видів раку та смерті від них.
Якщо припустити, що встановлений зв’язок має причинно-наслідковий характер, то надмірна маса тіла
чи ожиріння відповідальні приблизно за 40% випадків
раку ендометрію й шийки матки та 29% раку жовчного
міхура. Проте це було спостережне дослідження, котре
не може встановити причинно-наслідкового зв’язку, адже
не можна виключити можливість того, що інші невраховані фактори не вплинули на результати.
Результати проведеного дослідження свідчать про
те, що ожиріння однозначно асоціюється зі збільшенням
ризику раку, при цьому немає значення, в який спосіб
оцінювати його наявність.

ÖÖƾǤȰǤǥÖƳǈǎÖǯÖǠǤǮǤǩǭǮǞȻÖǨǪǢǡÖ
Ö ǠǪǫǪǨǪǟǮǤÖǣǜǱǤǭǮǤǮǤÖǢȻǩǪǦÖǞȻǠÖǬǜǦǯ
Ö ǨǪǧǪȮǩǪכÖǣǜǧǪǣǤÖǞÖǫǪǠǜǧȳȯǪǨǯ
Ö ǢǤǮǮȻÖȶǦÖǠǪ ÖǮǜǦÖȻÖǫȻǭǧȶÖǨǡǩǪǫǜǯǣǤ
Такі неочікувані дані отримано в датському дослідженні, до якого було залучено >173 тис. жінок, народжених між 1930 і 1996 роками.
Виявилося, що жінки з вищим ІМТ у дитинстві менш
схильні до розвитку раку молочної залози в подальшому
житті порівняно з однолітками з нижчим ІМТ. Однак
це стосується лише ІМТ у дитинстві. Жінки, які набирають масу тіла після менопаузи, мають підвищений ризик
раку молочної залози в постменопаузі.
Автори наголошують, що для розкриття механізмів, що
лежать в основі виявленої асоціації, необхідні подальші
дослідження. Сьогодні не можна робити висновків про
причинно-наслідковий зв’язок. Зокрема, в цьому випробуванні використовували ІМТ як маркер ожиріння, але
діти з однаковим ІМТ можуть мати різні вміст і розподіл
жиру. В жодному разі не слід розглядати збільшення маси
тіла як спосіб профілактики раку молочної залози, адже
існує багато ризиків для здоров’я, пов’язаних із надмірною
масою тіла чи ожирінням. Як вважає провідний автор дослідження D. Pedersen, оптимальним рішенням для жінок
є підтримка здорової маси тіла протягом усього життя.

ÖÖǍǡǨǜǟǧǯǮǤǠÖǫǬǤǟǩȻȮǯȹÖǜǫǡǮǤǮ
Ö ȻÖǭǫǪǢǤǞǜǩǩȶÖǦǜǧǪǬȻǥ
Наразі переважна кількість досліджень присвячена
вивченню впливу ожиріння на ті чи інші показники здоров’я. Значно менше проводять випробувань щодо медикаментозної корекції маси тіла, але вони існують (їхні
результати обнадійливі). Переважно йдеться про агоністи
рецепторів глюкагоноподібного пептиду-1 (арГПП-1), які
сьогодні є визнаним флагманом у лікуванні ожиріння.
Програма досліджень STEP раніше продемонструвала
ефективність і безпеку одного з арГПП-1 (семаглутиду)
в лікуванні ожиріння. Зазвичай у випробуваннях щодо
вивчення ефективності медикаментозних методів корекції маси тіла пацієнтам рекомендується дієта й надається
відповідна організаційна та психологічна підтримка.
Нове дослідження, представлене на цьогорічному конгресі, мало на меті оцінити ефективність семаглутиду
без дієтичних обмежень.
Дорослі віком 18-65 років з ІМТ 30-45 кг/м2 без цукрового діабету 2 типу (n=72) були рандомізовані в групи
лікування семаглутидом 2,4 мг або плацебо 1 р/тиж.
Дозу препарату збільшували поступово для поліпшення
шлунково-кишкової переносимості семаглутиду.
Виявилося, що на 20-му тижні спостереження в осіб
з ожирінням семаглутид 2,4 мг істотно пригнічував апетит, знижував потяг до їжі та зменшував кількість спожитих калорій (на 35%) порівняно з плацебо; цікаво, що він
не сповільнював спорожнення шлунка.
Як наголошують автори дослідження, контроль апетиту
та зниження потягу до їжі є надзвичайно важливими для
керування масою тіла в людей, які страждають на ожиріння. Такі ефекти особливо корисні пацієнтам, які мають
труднощі з дотриманням дієти.
̝̲̱̼̰̮̹̮̦̟̳͒̀́́̔̔Υ˵̡̧̟̙̞̥̘̤̞̔

З
У

7

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

www.health-ua.com

ІНФОРМАЦІЯ

ЗМІСТ

«Медична газета «Здоров’я України ХХІ сторіччя»©®
Редакційна колегія

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

К.М. Амосова, д.м.н., професор, член-кореспондент НАМН України

ÌâǔãàÛäǊǎǉǍǔǕæǐǋǎǌÛǌÜǌÝǔǉúǊäǐ

О.Я. Бабак, д.м.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1 Харківського
національного медичного університету

ҁǌÞàǎǔããïçǊǎǊßãǉǐǋǐäǉǔããǌÛǉæǔǕ

47-49

Ƽ ǀǌǎǌß ǀ ƿ ØǊãǔǊáìǏǊã ǀ ǀ ØǐǏäÝǉǎäǉǔã 

ǦǱǭǲóǱâÌǶåÞǮǯäǰǬåǶǷǤǯÝǯǤǯǱßǶǲǮ

Г.М. Бутенко, д.м.н., професор, академік НАМН України, член-кореспондент НАН України
та РАМН, директор ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України»
Б.М. Венцківський, д.м.н., професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри
акушерства і гінекології № 1 НМУ ім. О.О. Богомольця
Ю.В. Вороненко, д.м.н., професор, академік НАМН України, ректор НМАПО

ÔǔǎǉÜáǐäàÝǐÝǔäǊҁäǉǍǔÝáǔäǋǔÛǔßæǐǋǎǌÛàâÝǔǉúǊäǌâäàǍǐ

ім. П.Л. Шупика

 

3 4 1>J?LOI>KB * >OOFBKQLP -ķOBW 2 #>FK?BODäǉǔã 

І.І. Горпинченко, д.м.н., професор, директор Українського інституту сексології та андрології
Д.І. Заболотний, д.м.н., професор, академік НАМН України, віце-президент НАМН України,
директор ДУ «Інститут отоларингології ім. О.С. Коломійченка НАМН України»
Д.Д. Іванов, д.м.н., професор, завідувач кафедри нефрології та нирковозамісної терапії

ËǐǋǎǌÛàҁÝǔǉúǊäǔÜǌǏäǎǔǋǌǎǌãǉǎãǔǏàãÝǎǌâà

53-55

Ƽ ǂ ǅǊǎÜǔóãǋǌ ǂ ǂ ǅǊǎÜǔóãǋǌ

НМАПО ім. П.Л. Шупика
В.М. Коваленко, д.м.н., професор, академік НАМН України, віце-президент НАМН України,
директор ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України»
В.В. Корпачев, д.м.н., професор, завідувач відділу клінічної фармакології та фармакотерапії

ǀǊäåǌǎâǔãǍǎàæǐǋǎǌÛǌâǐÝǔǉúǊäǔäàǍǐ

ендокринних захворювань ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин

57

úǔáìèǊ ãǔÞǋǌãäǎǌáìÜáǔǋǊâǕǕ

ім. В.П. Комісаренка НАМН України»
Б.М. Маньковський, д.м.н., професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри
діабетології НМАПО ім. П.Л. Шупика
Ю.М. Мостовой, д.м.н., професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини

ǂãǌÛáǊãàҁǏǋáǉÝǍǎǊǍǉǎǉäǐƾǐäàǎǌǋǏk

Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова

úǔáìèǉǏäǉúǔáìãǔǏäìÝǔîçǌǕǎǊçǌÛàãàäǉúǊßáǉǋäǌßãǉåǌǎâǐáǉ

В.І. Паньків, д.м.н., професор, завідувач відділу профілактики ендокринних захворювань

61

ǀ Ƽ ƼáǉǏǊãǋǌ

Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних
органів і тканин МОЗ України
О.М. Пархоменко, д.м.н., професор, член-кореспондент НАМН України, науковий керівник
відділу реанімації та інтенсивної терапії ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска»
НАМН України»

ǍǋǕǖǔǒǎǑǖǎǔǒƞǒǍǈƩ

Н.В. Пасєчнікова, д.м.н., професор, член-кореспондент НАМН України,
директор ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України»

ǇǐãǋæǔǌãǉáìãǔßǉǑÛǌǎîÛǉããïǌǎÜǉãǔÛäǎǉÛáǊããï

В.В. Поворознюк, д.м.н., професор, керівник відділу клінічної фізіології та патології опорно-

ǍǔÝçǉǏǍǉãÝǊâǔǕ ,3&! ǊåǊǋäàÛãǔǏǍǌǏǌúàáǔǋǐÛǉããï

14-15

# ->@B $ /VAWBTPH>

рухового апарату ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»,
директор Українського науково-медичного центру проблем остеопорозу
І.М. Трахтенберг, д.м.н., професор, академік НАМН України, член-кореспондент НАН
України, завідувач відділу токсикології ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»
М.Д. Тронько, д.м.н., професор, академік НАМН України, член-кореспондент НАН України,

ƚǎǔǐǋǖǒƞǒǍǈƩ

віце-президент НАМН України, директор ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин
ім. В.П. Комісаренка НАМН України»

ǈǎǌãǔçãàҁèǋǔǎãàҁǏÛǊǎúǔÞ

Ю.І. Фещенко, д.м.н., професор, академік НАМН України, директор ДУ «Національний
інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України»

ǍǎǉǋäàçãàҁǉáÜǌǎàäâÝǔǉÜãǌǏäàǋàäǉâǊãǊÝÞâǊãäǐ

18-19

È Ƽ ÔàäÛàãǊãǋǌ

Н.В. Харченко, д.м.н., професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри
гастроентерології, дієтології і ендоскопії НМАПО ім. П.Л. Шупика
В.І. Цимбалюк, д.м.н., професор, академік НАМН України, президент НАМН України,
заступник директора ДУ «Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМН України»
В.П. Черних, д.ф.н., д.х.н., професор, член-кореспондент НАН України, ректор

ǏǒǔǒǑǋǌǈǔƟǕǑǋÍǘǌǒǔǒƙǋÍ

Національного фармацевтичного університету

ƿǌâǐãǊǍǌäǎǔúãǔǉãäàúǔǌäàǋàǍǎà ,3&! 



Ô Ƽ ÓÝǔãǉ

Засновник – Ігор Іванченко
ВИДАВЕЦЬ – ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО «ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»
«Медична газета «Здоров’я України ХХІ сторіччя»©®
Свідоцтво КВ № 15650-4122ПР від 03.09.2009
Передплатний індекс: 35272

ǁǌÛǔǎǊǋǌâǊãÝǉæǔǕéǌÝǌáǔǋǐÛǉããï ,3&! 

Представлена в базі даних «Наукова періодика України» й індексується Google Scholar

 

ǂ ƻ ƽǌáǐúǌÛǏìǋǉ Æ ǂ Øßîúáàǋ

Головний редактор
Випусковий редактор
Менеджер із реклами

ǓǕƝǘǈǋǖǔǈƩ

В’ячеслав Килимчук
Галина Теркун
Зоя Маймескул

Літературне редагування / коректура:

Дизайн/верстка:

ǅǌâǉäǌåǌǎâãǔǎǌßáǉÝàǍǔÝçǉǏǍǉãÝǊâǔǕ ,3&! 
ÛǔÝÛàßãǉããïǍǎǌúáǊâàÝǌǏäǎǉäǊÜǔǕáǔǋǐÛǉããï

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР Тетяна Черкасова

 

Контактні телефони
Редакція ......................................... +380 (44) 521-86-86
Відділ маркетингу .......................... +380 (44) 521-86-93
Відділ передплати.......................... +380 (44) 364-40-28

ǔǎǌǐǋǖǒƞǒǍǈƩ

Анастасія Божко
Ірина Колесник
Юлія Фітісова
Наталія Дехтяр-Дігузова

Адреса для листування
04123, м. Київ, вул. Світлицького, 35.
E-mail: zu@health-ua.com; www.health-ua.com
Газету віддруковано в ТОВ «Глянец»,
м. Київ, вул. Олександра Довженка, 3.
Підписано до друку 28.05.2021.
Замовлення № 763015. Тираж 33 000 прим.

Редакція може публікувати матеріали, не поділяючи думку автора.

ƿǉǎÝǔǌúǊßǍǊçãǔǏäìǐǎǉäßãàÞǐÛǉáìãǌǕäǊǎǉǍǔǕ

За достовірність фактів, цитат, імен, географічних назв та інших відомостей відповідають автори.
Передрук матеріалів можливий лише з дозволу редакції.
Рукописи не повертаються та не рецензуються.

ǍǊǎǊÛǉÜàåǊúǐǋǏǌǏäǉäǐ
ǀ ǀ ØǌáÞǊãǋǌ Ƹ Ó ƽǌáǌÛǉç

5-6

Тираж із 15.08.2014 та 10 000 електронних адрес (дата держреєстрації з 02.01.2012).

9

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
ІНФОРМАЦІЯ

ЗМІСТ

ПЕРЕДПЛАТА НА 2021 РІК!

Шановні читачі!

ǂåäǉáìâǌáǌÜǔçãǉÛǊǏãǉ úǊßǋǌãǏǊǎÛǉãäǔÛ

Передплатити наші видання ви можете в будь-якому поштовому відділенні зв’язку
«Укрпошти» або в редакції «Видавничого дому «Здоров’я України».

Для редакційної передплати на видання необхідно:
z перерахувати на наш розрахунковий рахунок необхідну суму

в будь-якому відділенні банку.
При оплаті в призначенні платежу вказати обране видання
та термін передплати;
надіслати копію квитанції, яка підтверджує факт оплати визначеної
кількості примірників;
надіслати адресу доставки в зручний для Вас спосіб:
тел./факс відділу передплати: +380 (44) 364-40-28;
поштою: «Видавничий дім «Здоров’я України»,
вул. Світлицького, 35, м. Київ, 04123,
електронною поштою: podpiska@health-ua.com

z
z

«Медична газета «Здоров’я України ХХІ сторіччя»
Нове в медицині та медичній практиці
Передплатний індекс – 35272
Періодичність виходу – 2 рази на місяць / 24 рази на рік
Вартість редакційної передплати:
z на 1 місяць – 163,92 грн
z на 6 місяців – 972,52 грн
Н А Ш І

Тематичні номери

«Медична газета «Здоров’я України».
Тематичний номер «Акушерство,
гінекологія, репродуктологія»
Передплатний індекс – 89326
Періодичність виходу – 4 рази на рік
Вартість передплати на квартал – 112,88 грн,
на півріччя – 228,76 грн

«Медична газета «Здоров’я України».
Тематичний номер «Кардіологія,
ревматологія, кардіохірургія»
Передплатний індекс – 37639
Періодичність виходу – 6 разів на рік
Вартість передплати на місяць – 113,55 грн,
на півріччя – 338,15 грн

«Медична газета «Здоров’я України».
Тематичний номер «Гастроентерологія,
гепатологія, колопроктологія»
Передплатний індекс – 37635
Періодичність виходу – 4 рази на рік
Вартість передплати на квартал – 112,88 грн,
на півріччя – 228,76 грн

«Медична газета «Здоров’я України».
Тематичний номер «Неврологія,
психіатрія, психотерапія»
Передплатний індекс – 37633
Періодичність виходу – 4 рази на рік
Вартість передплати на квартал – 113,38 грн,
на півріччя – 229,76 грн

«Медична газета «Здоров’я України».
Тематичний номер «Онкологія,
гематологія, хіміотерапія»
Передплатний індекс – 37634
Періодичність виходу – 5 разів на рік
Вартість передплати на місяць – 112,88 грн,
на півріччя – 226,76 грн

«Медична газета «Здоров’я України».
Тематичний номер «Пульмонологія,
алергологія, риноларингологія»
Передплатний індекс – 37631
Періодичність виходу – 4 рази на рік
Вартість передплати на квартал – 112,88 грн,
на півріччя – 228,76 грн

«Медична газета «Здоров’я України».
Тематичний номер «Педіатрія»
Передплатний індекс – 37638
Періодичність виходу – 4 рази на рік
Вартість передплати на квартал – 113,38 грн,
на півріччя – 229,76 грн

«Медична газета «Здоров’я України».
Тематичний номер «Хірургія, ортопедія,
травматологія, інтенсивна терапія»
Передплатний індекс – 49561
Періодичність виходу – 4 рази на рік
Вартість передплати на квартал – 112,88 грн,
на півріччя – 228,76 грн

Р Е К В І З И Т И:
ТОВ «Тематичний проект «Здоров’я України 21 сторіччя»
04123, м. Київ, вул. Світлицького, 35.
Тел./факс відділу передплати +380(44) 364-40-28;
e-mail: podpiska@health-ua.com
ЄДРПОУ 38419785, UA253510050000026007628853200
в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005

Р
Е
М
О
Н

Т Е М А Т И Ч Н И Й

Здоров’я

дер

жав

ут

роб

доб

–

ії

р.
№ 1 (2)ень 2014
берез примірників

№ 18

20 000 примірників
Передплатний індекс 89326

10 000

Доктор

Член-корреспондент НАМН
Украины

Владимир Чайка
Актуальные вопросы детской
маммологии

нації

– добробу

т держави

Акушерство
Репродуктологія

(367) вересен

ь 2015
медицинс
p.
ких наук,
Олег профессор
Яременк
о

Мы стремим
ся
специал
усилияобъединять
истами,
с другим
понима чтобы лучшеи
ть друг
друга
Читайте

Читайте на сторінці

на сторінці

41

12

Доктор

медицинс
ких
Владисл наук, профессо
ав Повороз
р
нюк

Ǐǵ
ȂǻǱ
ǵǿȉ
ǽ
ǭǴȒ
ǯǺ
ǭǽ
ȒǷ

ǏǵȂǻ
Ǳǵǿȉ
ǽǭ
ǴȒǯǺ
ǭǽȒǷ

24

Доктор медичних наук,
професор

.
тики
чної

тема

ати
ої

тем
з мед
ціях
рен

поз
фе
, кон

, сим

іум

ах

16

Олена Носенко

іна

рах

ки.

ої тематик
и.

з меди
ах

з медичн

6
умах

симп
озіум
ціях,

симпозі

нски
ици

Ни
кол

47

мед

ерен

про х
и65
в
ай фес нау
спи
Ко сор к,
и не
рж
под
у
рос дет
арах тко ей
, конф
в

інці

семін

стор

сторін
Бол
ці

на

сем

на

те на

ться

йте

тор

Віра Пирогова

тьс
я на

Читай

Чита

сюд
пов

Розп
овсю
джує

. Роз
рів
ліка

лікар
ів.

аці
іяя
ддл
для

ія для

орм
Інф

1
indd

44

shows
Pregabalin scores.
et al. of daily pain
of
Analysis
U. Sharma
Tolerability
and
in real-life
J. Young,
20-23.
of treatment:
Pain
three
March al. Efficacy
Литература:
by day 2003, Tilke at Neuropathic 2-5.
Rowbotham,
treatment
C.
in pain at APS,
1. M.
patients.
Peripheral September
ctery
al. Long-term
10-14;
reduction
presentedR. Mallison,
with EFNS-2006, B.et
June
Poster Brasser, Patients
at
Staceytreatment-refra
2005,
Доктор медичних наук,
in
R.H.,
In
2. M.
presented
Лирика.
pregabalin Association;
E., Dworkin
PregabalinPoster
професор
with Diabetes
препарата
Settings. De Cruz
and PHN
3. D'Urso DPN
at: American
25.05.2010
у применению
of painful
/04 от
presented
Calif. медицинском
Poster
по
Diego,
San
/02, №UA/3753/01
без
4. Инструкция
Синдром втрати плода: від
ей и
пищи.
PC №UA/3753/01
генерализаци
науки до практики
от приема
оптимальПобочсо вторичной
пациентов
независимо
препарата.
приступов
. Наблюдались
перорально
памяти,
Для большинства
компоненту
(частичных)
ухудшение опьянепринимают
мг/сутки. другому выраженными
ощущение может
Лирика до 600
парциальных
в упаковке.
и умеренно
координации,
Препарат
от 150или какому-либо
известно,
ие отеки,
легко
56 капсул
ой терапииПрепарат
в дозах
внимания,
14 и
были
не станет
отсутствуют.
и дозы:
препарата.
я в неизмененчаще
мг, по
пока
периферическ
дополнительн применении субстанции
объеме
пор,
нарушения ,
и 150
то маловероят- .
активной явления
при
способ применения
до тех экскретируетс
применения
по 75
Прегабалин
атаксия,утомляемость
сть к
(как
крови,
Читайте на сторінці
Побочные
в достаточном
Способ
ность,
капсулы,
с техникой
в основном
эксперимента
с белками свойства:
эпилепсия я.Лирика эффективна
женщин
дисфункция,
чувствительно
для медицинского
сонливость.
ческиево время
и работатьЛирика
(прегабалин) у взрослых;фибромиалги
раздражитель
ие и
ин
в сутки.
связывается
беременных
Повышенная
Лирика инструкция
либидо, эректильная
и не Фармакологи
дважды
автомобилемПоскольку
кая больу взрослых;
зания: головокружен метеоризм,
ия.
[3H]-габапент
Короткая
75 мг
для лечения средствами:
препаратов
были
уменьшение
управления
ми
рвота, Лирика
вытесняя
Невропатичес
других взаимодейств
расстройства
Противопока
составляет
ся от
действиясознания,
запор,
сутки.
системе,
препарата
во рту,
метаболизм
подобного
препарата в
тревожные
лекарственны
применения:
побочного
нервной
спутанность
для
доза мг дважды
ь воздерживать in vitro
нные
сухость
другими
объектом
о применении
150
быть в центральной
вие с ингибирует
проявлениями
Показания
настроение,
диплопия,
Данные рекомендоват
генерализова
ная начальная
не
ие или
составляет
нее);
частыми
зрения,
тематику.
следует
каналов
. Взаимодейст
человека,
эйфорическое применения:
Доктор медичних
препарата
наук,
Рекомендован
взаимодейств
Наиболее
нечеткость
пациентам
доза
кальциевых
аппетита,
ная действие:
на медицинскую
в организме ное
деятельности
потому
исимых
парестезия,Особенности
к такой
ное професор
увеличение
г.
метаболизмумедикаментоз
, симпозиумах
сонливость,
также дизартрия, походки.
ие и на способностьому
тическое потенциал-зав
нарушения
тремор,
от 25.05.2010
конференциях
отек, головокружен
влияет незначительн
(α2-δ-белок)
по применению
фармакокине
ния,
семинарах,
поддается
, UA/3753/01/04
вызывать препарат
вызывать
с инструкцией
ния на
ной субъединицей
с мочой, может
как именно
виде
UA/3753/01/02
Патоморфогенез, діагностика
ознакомиться
ном
распростране
а №.
прегабалин
с вспомогатель
а для
По рецепту.
но, что
необходимо
та лікування комплексної
отпуска: свидетельств
связывается
ство
. Предназначен
нные препарата
Условия
291-60-50
неатипової гіперплазії
Регистрацио
в Представитель
Тел.(044)
и фармацевтов
применением
этаж.
Перед
ендометрія у пацієнток
із для врачей
обращаться
Park»12

безпліддям
Информация

Читайте на сторінці

48

ǽȒǷ
ǽǭǴǵǺǭ
Ǳǵǿȉ
ǏǵȂǻ

в Украине.«Horizon
й информацией
–Центр
Пи. Корпорейшн»
12. Бизнес
За дополнительно
Эйч. Си.
«Файзерг.Киев, ул.Амосова,
03680,

нціях,

х, конфере

, на семінара

Інформація для лікарів. Розповсюджується на семінарах,мережах
конференціях, симпозіумах з медичної тематики.

джується
.
тематики
втів. Розповсю
і фармаце втичної
лікарів ї та фармаце
ція для медично
Інформа мах з
симпозіу

* Наклад

Доктор

h-ua .com

33 000

по аптечних

ǏǵȂǻǱǵǿȉǽǭǴǵǺǭǽȒǷ

примірн

иків*

медицинс
ких наук,
Василий профессо
Поповичр

Соврем
и тактика
енная
выбора
стратеги
антибио
при лечении
я
тика
респира
инфекц
торного
ий
тракта
Читайте

26

Ǐǵ
Ȃǻ
Ǳǵ
ǿȉ
ǽ
ǭǴ
ǵ
Ǻǭ
ǽ
ȒǷ

33

Читайте на сторінці

rdio_1.

ǏǵȂǻǱǵǿȉǽǭǴǵǺǭǽȒǷ

19

Современные подходы к
проблеме анафилактоидного
синдрома беременности
(эмболия околоплодными
водами)

жує

тичні ий
Хронічний
огії
медицинс темат ных
антиенен аспе
ної
захворювання Между
ких наук
Ревма рбіднї патол
кты
синдромом
тонзилогенні
Владим медич
коагия новы
як комо
огічно
раздраженного х зир
улян х
Никиш
кишечника иЭндоско зіума
онкол
тов
хроническим
т
аевMCC-UKR-AER-042-20.01/14
пическа
симпо
на
ы
язвенным я диагнос
іях, раннего
стор
Читай
і 65
колоре
інці
колитом
те на
тика
Док
44еренц
ктально
окто
сторінці
на сторінц
сторін
Читайте на
, конф
тор
36
тематики.
го
Читайте
арах
з медичної ці 25
мед
рака
Читайте на сторінці
симпозіумах
семін
62
ици
201
Сер
я на
конференціях,
Докт
нски
3
уєтьс
гей про х
ься на семінарах,
ор
год
Читайте
меди
Інформація
Розповсюджуєт
всюдж
Інформ
для
Стр фес нау
лікарів. Розповсюджується
на сторінці
в
для лікарів.
чних
к,
ація
тра орт
Інформація
аф сор
на семінарах, 38 Оле
ів. Розпо
проф наук
для лікарів.
конференціях,
вма опе
ун
лікар
г Борт симпозіумах
ессор ,
Ревм
Розповс
для
з медичної тол
дии
тематики.
як
кеви
юджуєт
мація
комоатич
оги и
ч
Чита
ні
ьсяонко
04070,
Інфор
на семінар
и
логічрбід синд
г. Киев,
йте
ний роми
ул. П.
ноїах,
на
конфер
проя
Сагайдач
стор
пато
Інфо
ного,
Док
логіїв енціях,
інці
рмац

нция

екс
Вы
ици
обс
бор
инск
ей
пан
нски
тру
Вел
пр х
мет
кре кти
ели про
иго фес наук,
ато вныдек ода
да
дуо х омп
цки сор
би
мпр бил
ден заб рес иар
й
аль
а оле сии ной
Чита
ной ван при
итай
ааййте
зон иях

ǺǭǽȒǷ
Чита
ǽǭǴȒǯ йте на
стор
ǿȉ
інці
нці
ǻǱǵ Доктор
24
ǏǵȂ
Ал
мед

деме

7
ці
сторін
Читай
те на

Докт
ор
наук,
Читайте
меди
них ссор
наук,
на сторінці
цинск
Доктор медичних
р медичпрофе
професор
36
евич
профих наук
Доктор медицинских
наук
Попович
Бортк
Оле
ессор ,
Прак
перо
профессор
оми Василь
г Сыче
Олег
тиче
раль
та
Ольга Белоусова
синдрпрояв
ики. прим
Доктор
тонзиліт
ские
в

Докто

на сторінці

Ірина Вовк

014_Ka

ǭǽȒǷ
ǏǵȂǻǱǵǿȉǽǭǴǵǺ

нски
ици

мал

мед
тор

екс

Док

Ал

www. healt

Фармак
отерапи
акценты я остеопо
и возмож роза:
ности

Юлия Давыдова

Читайте на сторінці

Cvet_2

стор
інці

30

56

1

Док
тор
мед
ици
нски
Сер
про
ьфо в пла рек
гей фесх нау
Воз
к,
рмалеч сти
ени чес онс мож Гал сор
ций
ич
и кой тру
обл кап хиркти нос
аст илл ургвно ти
Чита
и ярн ии й
йте
гол
на
овыых

опи
ей про х нау
я
хол чес
Др фес к,
едо кие
оно сор
хол мет
в
ити оды
ды
аза

Энд
леч
оск
ени

10
ці
сторін

цинск
профих

11

ид

ці

меди
ор

Леон

сторін

цинск

на

Докт

профих наук
Биль ессор ,
ченк
о

те на

наук

дуна Резу
Воро ессор ,
родн льта
нков
ых ты неко
году выпо
иссл
в облалнен едов торы
сти ных аний х
недо серд в 2013 ,
стато ечно
чнос й
Читай
ти
те

меди

ор

меж

ор

Викт

иоге
нная

Докт

18

Кард

на сторінці

ких наук,
профессо

24

й Ковале р

Читайте

медицинс

на сторінці

Алексе

Доктор

Читайте

в
перепро
Метабол
граммир
ическое
ование
рака

20

наук

наук
професор

Артрози у дітей

Тетяна Марушко

Доктор медичних

Доктор медичних

Читайте на сторінці

12
сторінці

Леся Беш

наук,
Доктор медичних
професор

Читайте на

Юрій Мостовой

наук,
Доктор медичних
професор

скелетних
Дисфункція
хронічному
у
м’язів при
обструктивном
легень
захворюванні

7
і

Тетяна Уманець
аспек х
і терапії
кие я новы
Доктор
Нове в діагностиці
астми у дітей:
медицинс
тичес
янтов
Сучасна концепція
бронхіальної
підхід до
Пракприменени
ких наук
оагул
фенотипування
практичний
та
бронхіальної
вітчизняних
Сергей
х антик
прочитання
Корови
астми
узгоджувальних
альны
документів
міжнародних
н
перор
Дермат
і 25
диагнос предоп
оскопия
16
сторінці
тике
ерацио
на сторінц
Читайте на
в
мелано
нной
Читайте
мы кожи
Читайте на сторінці
52

на сторінц

деме

Читайте

ная
иоген
Кард

х наук,
ински ссор
в
р медиц профе
Сыче
Докто
Олег
ты

х наук,
ински ссор
р медиц профеченко
Докто
р Биль
нция
Викто

на сторінц

Доктор медицинских наук,
профессор

Аборт – предиктор порушень
репродуктивного здоров’я
жінки

ичн

О
Н
Й

нац

№ 1 (13)
ÂºÊ½ÅÔ 2014 р.

’я

ров

И

8
на сторінці

я Семико

Читайте

респонде
НАМН
нт
Украины

Член-кор

Натали

11

на сторінц

Читайте

х наук,
ински ссор
профе
нков
Воро
ид

і

орых
Леон
некот ий,
ьтаты дован
2013
иссле ых в чной
Резул
дных лненнсерде
ности
ти
унаро выпо
таточ
в облас
недос
году

Читайте

межд

р медиц
Докто

Н О М Е Р

Здоров’я нації – добробут держави

Здо

Н
Ч
Т И

А

держ

ави

№
бе 1
ины

39

НАМ
Н Укра

р Кова

емик

ими

Акад

Влад

ленк
Итог
о
и 2013
в кард
и ревм
иологода
атол гии
огии
:

376

60

Соврем
лучевой
з
енные
железы терапии
подход
у женщинрака
ык
развити
грудной
я радиолв контекс
службыогическ те
Украиной
ы

24

наук
професор

Доктор медичних

Читайте на сторінці

В’ячеслав Бережний

Порушення
мікробіоти
кишечника у
дітей

3
сторінці

Гаврисюк

Читайте на

Владимир

наук,
Доктор медицинских
профессор

сердце:
легочное
Хроническое
мифы и реальность

8
сторінці

Юрий Фещенко

Академик

:
в пульмонологии
2013 год
достижения
новости,
события,

Читайте на

і

10
о
ны

ленк

Украи

Кова

года
и
2013
ологиии:
Итоги
в кардитолог
и ревма

НАМН
мик

имир
Влад

Акаде

прим
000
20 едплатни
Пер

держави

мація
а фар
Клінічн Гінекологія

и

М

Е Р

ww
олог
w.h
eal
thua.com
Кар ія
Т
ді
Е
М
Хірохірур
А
Т
гія
ур
И
гія
Ч
і
Н
И
Й
О
рт
оп
ед
ія
Тр
ав
ма
то
ло
гія

огія
Рев
мат

20 ре (1
Пе 00 зе 5)
ре 0
нь
дп пр
ла им 20
тн ірн 14
ий ик р.
інд ів
ек
с 49

Т Е
М

№
лю 1 (32

Читайте на сторінці

№ 1 (28)
лютий 2014
р.

НАМН Украины

р.
39
2 (33) 4 ків 376
№ ий 201 ірниіндекс
й
лют

Р
М Е
Н О

Й
Н И
И Ч
А Т
Т Е М
– добробут

Читайте

Читай

Н О
М Е
Р

гія
бут

– добро

нації

в’я

Здоро

Кар
діол

20 тий )
201
Пер000 при
4 р.
едп
лат мірник
ний
ів
інде
кс

ких наук,
профессо

4

медицинс

3763

Людми
ла

р
Воробь
Украин
ева
сегодня ская
онкогин
: факты,
екологи
перспек возмож
я
ности,
тивы
развити
я

Доктор

Людмила Омельченко

Особливості патоморфозу
та сучасного перебігу
ювенільного
ревматоїдного
артриту

Н О М Е Р

Т Е
М А
Т И
держави
Ч Н
И Й
– добробут

нації
Здоров’я

Т Е М А Т
И Ч Н И Й

Педіатрія
Онко
ло
№1
бере (32)

15 000 зень 2014
р.
Перед примі
платн рників
Доктор медичних
ий індекс
наук
професор

20 000 примірників
Передплатний
індекс 37638

держави

№ 1 (25)
р.
лютий 2014

37631
20 000 примірників
ий індекс
Передплатн

Е Р
Н О М

Здоров’я нації
– добробут
держави

гія
ія
гія
ірур логія
олог матоло Пуль
діох моно
Рев
Кар
Алергологія
нгологія
Ринолари
ді
Кар

om
a.c
-u
lth
w.hea
ww
И Й
Т И Ч Н
Т Е М А

Е Р

нації – добробут

М

Здоров’я

Н О
Й
Н И
И Ч
А Т
ви
держа
ут

М
Т Е

– доброб
’я нації
Здоров

«Медична газета «Здоров’я України».
Тематичний номер «Урологія,
нефрологія, андрологія»
Передплатний індекс – 86683
Періодичність виходу – 4 рази на рік
Вартість передплати на квартал – 112,55 грн,
на півріччя – 228,10 грн

Н А Ш І

нації

на сторінці

40

НАША АДРЕСА:
«Видавничий дім
«Здоров’я України»,
04123, м. Київ,
вул. Світлицького, 35
Телефон
відділу передплати
Тел
+38(044) 364-40-28,
e-mail:
e-mail podpiska@health-ua.com,
www.health-ua.com

із 15.08.2014
і 8 700

електронних
адрес

ǈÛǌǎǌúǉǏǐǑǌÜǌǌǋǉßǍǌÜáïÝǐǎǊÛâǉäǌáǌÜǉ

69

ǂ ǃ ƼǔäǌÛǏìǋǉ Ƹ Ó ƽǌáǌÛǉç

ƾåǊǋäàÛãǔǏäìǔúǊßǍǊǋǉßÛǌáǌÞǐÛǉáìãàǑǌçãàǑǋǎǉǍǊáìãǉǌǏãǌÛǔ
åǌǏåǌáǔǍǔÝãǌǕãǉãǌǊâǐáìǏǔǕ0VPQ>KB` LJMIBQBǐÛǊÝǊããǔǎǔßãàǑäàǍǔÛ
ǑÛǌǎǌúàǏǐǑǌÜǌǌǋǉúǉÜǉäǌæǊãäǎǌÛǊÝǌǏáǔÝÞǊããï&3åǉßà

70-71

(дата держреєстра
ції від 02.01.2012).

ерів и
ом зет »
ів н ї га аїни
Арх ично я Укр ку
ед ` о
«М оров 003 р
«Зд з 2



ƻ ǀ ǅǊǎÜǔóãǋǌ ǅ ƽ ǅǉǋǏǌãǌÛ ǂ ǃ ƼǔäǌÛǏìǋǉ

ǒǘǒǔǒǑǋÍƜƚǒǔǒǌ£Ʃ
15

ǁǌÛàãàǀǂÌ

ǐǈƛƚƝǕƠƝǓƞǈǑǋǔǑǈÍǓǔǒƙƞǎǐƝ
ÌǉǍǉâǌǎǌçǊããïÛǍǎǉǋäàæǔǏǔâǊҁãǌÜǌáǔǋǉǎï
çǊǎÛǌãǔǍǎǉǍǌǎæǔ ǌúǏäǊÞǊããïäǉáǔǋǐÛǉããï

3

Ô Ƽ ǈǔâǔǌã

ǁǌÛàãà ÜǌÑÛǎǌǍǊҁǏìǋǌÜǌǋǌãÜǎǊǏǐßǌÞàǎǔããï ǎǌǋǐ

7

ÌǉáǔßǌÝǊåǔæàäãǔǏäǉãàǋǎǔßìǍǎàßâǐÝǌǋǉßǌÛǌǕâǊÝàæàãà
ÝǉãǔǌǏäǉããǔǑÝǌǏáǔÝÞǊãì

 

Ƽ ƿ ƿǌãÝǎǉäîǋ ƿ ǂ ƿǌãÝǎǉäîǋ

ƽǌǏäǎǉǎǊǏǍǔǎǉäǌǎãǉǔãåǊǋæǔï
ǏǐçǉǏãàҁǍǌÜáïÝãǉÝǔǉÜãǌǏäàǋǐäǉáǔǋǐÛǉããï

 

ǂ Ƹ ØǉÛàÝǌÛǏìǋǉ Ø Ó ǄǐßǉãǌÛ

ƻãÜǔǌǍǎǌäǊǋæǔïïǋÝàåǊǎǊãæǔҁǌÛǉãàҁǍǔÝǑǔÝ
ÝǌáǔǋǐÛǉããïǑǎǌãǔçãǌǕÛǊãǌßãǌǕãǊÝǌǏäǉäãǌǏäǔ



ƸãÝàÛǔÝǐǉáìãǉÝǔóäǌäǊǎǉǍǔïǍǎàâǊäǉúǌáǔçãǌâǐǏàãÝǎǌâǔ



ǂ Ƽ ÎÛǊæì

ǀǐáìäàÝàǏæàǍáǔãǉǎãàҁǍǔÝǑǔÝǐǋǉǎÝǔǌáǌÜǔǕ
ãǌÛǔäãǔǎǔèǊããïÛǍǊǎǔǌÝǍǉãÝǊâǔǕ

30-31

ǂ ƻ ƿǌÛǉáì Ó ƻ ƸÛǉãǔÛ ǀ Ó Ìǉǋäǉǔã 

ǂǏǌúáàÛǌǏäǔÛǊÝǊããïǍǉæǔóãäǔÛßǌÞàǎǔããïâ

33

Ƽ Ƹ ƼǊáàçǋǌ

ǃǔÝÛàéǊããïäǊâǍǊǎǉäǐǎàãǉÛǋǌáàèãìǌÜǌǏǊǎǊÝǌÛàéǉ
ҁǉǎäǊǎǔǉáìãǉÜǔǍǌäǊãßǔïǍǎàçàãà ãǉǏáǔÝǋà
äǉâǌÞáàÛǌǏäǔǋǌǎǊǋæǔǕ

37

ǈǎǌãǔçãǉÛǊãǌßãǉãǊÝǌǏäǉäãǔǏäì
ǐǍǎǉǋäàæǔǏǔâǊҁãǌÜǌáǔǋǉǎïäǉǎǌáìǍǎǊǍǉǎǉäǐǁǌǎâǌÛǊã
ǐǋǌãǏǊǎÛǉäàÛãǔҁäǊǎǉǍǔǕæìǌÜǌßǉǑÛǌǎîÛǉããï

39

ØǊǋǏǔúǐǍǎǌåǊãÛáǐçãàҁǐÝǉǎǐæǊãäǎúǌáîäǉßǉǍǉáǊããï

43

ǃǌäǊãæàǉáàãǐáàãǉÛäǊǎǉǍǊÛäàçǊǏǋǌҁǍǎǉǋäàǋǊ
Å Å ƿãïßìǋǌÛǉ

10

66-67

Ì Ǉ ƼǊǏǊáǌÛǏìǋǉ ƽ Ƽ ƼǉèǋǊÛàç ǀ Ǉ ØÞǐâǌÛǉäǉǔã 

ÌǉǑÛǌǎîÛǉããïǏǔäǋǔÛǋàǉãäà 3"$# äǊǎǉǍǔïçàáǉßǊǎãǉǋǌǉÜǐáïæǔï

ТОВ «Рекламне агентство «Здоров’я України»
04123, м. Київ, вул. Світлицького, 35.
e-mail: podpiska@health-ua.com
ЄДРПОУ 39530644, UA633510050000026004629765000
АТ «УкрСиббанк», МФО 351005

Здоров’я

ǁǌÛǔäǊãÝǊãæǔǕÛáǔǋǐÛǉããǔÜáǉǐǋǌâàßǌÜáïÝǐ
ãǉǌãǌÛáǊãǔǎǊǋǌâǊãÝǉæǔǕÑÛǎǌǍǊҁǏìǋǌÜǌäǌÛǉǎàǏäÛǉÜáǉǐǋǌâà

ƾ Ѿǌ ǅ ǅǔáìÛǊǎǏäǊҁã ǀ ƽǔҁǌãäǉǔã 

Р Е К В І З И Т И:

«Медична газета «Здоров’я України».
Тематичний номер «Діабетологія,
тиреоїдологія, метаболічні розлади»
Передплатний індекс – 37632
Періодичність виходу – 4 рази на рік
Вартість передплати на квартал – 112,88 грн,
на півріччя – 228,76 грн

 

× Ǉ ÎàúǎǊ ƾ Ô ǅâǌáìǏìǋǉ ǁ ÈǊǎǉǏäǉǔã 

44-45
№ 9 (502) • Травень 2021 р.

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ
ЛЕКЦІЯ
ƾ Öǆ ÖǆǪǩǠǬǜǮȵǦ ØǢǪǫ ØǭǮǬǲǣǯǬǮ ØǨǞǲǣǢǮǞØǞǨǱȱǣǮǯǰǠǞ ØǡȽǫǣǨǬǩǬǡȽסØǰǞØǪǣǢǦȯǦǫǦØǭǩǬǢǞØǋǞȯȽǬǫǞǩȵǫǬǡǬØǱǫȽǠǣǮǯǦǰǣǰǱØ
ǬǳǬǮǬǫǦØǥǢǬǮǬǠaȸØǑǨǮǞסǫǦØȽǪØǍØǉØǖǱǭǦǨǞ ØǪØǈǦסǠØǆ ÖǊ ÖǆǪǩǠǬǜǮȵǦ ØǨǪǫ ØǨǞǲǣǢǮǞØǣǫǢǬǨǮǦǫǬǩǬǡȽסØ
ǋǞȯȽǬǫǞǩȵǫǬǡǬØǪǣǢǦȰǫǬǡǬØǱǫȽǠǣǮǯǦǰǣǰǱØȽǪØǌØǌØƿǬǡǬǪǬǩȵȯȸ ØǪØǈǦסǠ

Залізодефіцитні стани
крізь призму доказової медицини:
дані останніх досліджень

В. К. Кондратюк

К. О. Кондратюк
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ȟĘɪɩȝɍțȞȚȠĘɉțɋȚɚȝɈȣɅɉȟ ĘɩȝȞɋȟĘɋȚĘɪɩȝɈȣɌțɩȚɍȣȤĘȜɈȣɋɆɊ ĘȷȚĘȝȞɋȚɊɊȣĘɩȝȜɆĘɃȝȞɖɂɊȟɋȝĘɅɊȚɎɊȝɂȝĘ
ɪɩȝɂɩțȞȟĘȟĘɁɆɁɎțɊɊȣĘɉțȠȚɊȣɅɉȣɁĘɩțɂȟɈɖɍȣȤĘɉțɋȚɚȝɈȣɅɉȟĘɅȚɈȣɅȚ ĘɌȣɅȣȝɈȝɂȣɎɊȝȤĘɋȚĘɪȚɋȝɈȝɂȣɎɊȝȤĘ
ɩȝɈȣĘɍɓȝɂȝĘɉȣȜɩȝțɈțɉțɊɋȚĘɁĘȝɩɂȚɊȣɅɉȣĘɈɕɃɆɊɆĘ: Ę<

В організмі здорової людини міститься близько 3-5 г
заліза. Із цієї кількості більшість заліза (2100 мг) входить до складу клітин крові та кісткового мозку, 600 мг
міститься в макрофагах різних типів, 1000 мг – у клітинах
печінки й лише близько 400 мг заліза входить до складу
інших клітин організму. Практично все метаболічно активне залізо знаходиться у зв’язаному з білками стані;
вільні іони заліза, якщо й присутні, то в украй низьких
концентраціях. Ідентифіковано понад 20 білків, що беруть участь у метаболізмі заліза, з яких основними є
трансферин (ТРФ), трансферинові рецептори, феритин,
білки-транспортери (DMT1, фероксидази та гепсидин) [1-3].
В організмі людини залізо не синтезується. В антенатальний період плід отримує близько 300 мг заліза через
плаценту від матері. Після народження дитини стартовий
запас заліза швидко збільшується за рахунок надходження
харчового заліза: спочатку – з лактоферину молочних
продуктів, згодом – за рахунок гемового заліза та заліза
рослинних продуктів [3, 4].
Щоденна втрата заліза є надзвичайно низькою (близько
1 мг/добу); здебільшого його втрата здійснюється за рахунок десквамації епітеліальних клітин кишечнику та шкіри,
виведення з жовчю та сечею. Компенсація цих втрат має
фундаментальне значення; вміст заліза підтримується
на постійному рівні шляхом заміщення неминучих втрат
через абсорбцію заліза з їжі. При порушенні цього балансу
розвивається залізодефіцитний стан або перевантаження
залізом (гемохроматоз) [4].
Як відомо, в харчових продуктах містяться 2 типи заліза – гемове (червоне м’ясо) та негемове (іонізоване – овочі,
фрукти, зернові культури). При середньому надходженні
з їжею 10-20 мг заліза на добу в здорової людини близько
1-2 мг абсорбується в шлунково-кишковому тракті (ШКТ) [3].
Механізм інтестинальної абсорбції заліза з їжі являє
собою складний процес, який регулюється загальним
умістом заліза в організмі, еритропоетичною активністю
та вираженістю гіпоксії. Найінтенсивніше цей процес
відбувається в дванадцятипалій і початкових відділах
тонкої кишки. Шлунок відіграє лише незначну роль у засвоєнні заліза, адже в ньому абсорбується не більше
1-2% цього мікроелемента від загальної кількості, що
надходить [3-5].
Абсорбція негемового заліза через апікальну та базолатеральну мембрани епітеліальних клітин здійснюється
специфічним транспортером – інтестинальним дивалентним катіоном DMT1 (divalent metal transporter 1), при цьому
атоми тривалентного заліза (Fe3+), що надійшли з їжею, спочатку редукуються в атоми двовалентного (Fe2+) ферментом
фериредуктазою, а потім захоплюються DMT1. У базолатеральній мембрані ентероциту присутній інший транспортер – IREG1/ferroportin/MTP1 (iron regulated protein 1 /
ferroportin / metal transporter protein 1), який окислює Fe2+
до Fe3+ та транспортує його в кров [5, 6].
Механізм транспортування гемового заліза всередину
ентероциту залишається недостатньо вивченим. Вважають, що гемове залізо звільняється від білкових ланцюгів
у ШКТ і у вигляді металопорфіринів всмоктується ентероцитами кишечнику. Всередині клітини відбувається розщеплення гему з вивільненням Fe2+. Згодом (за допомогою
білкової транспортної системи IREG1/ferroportin/MTP1)
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іони окислюються до Fe3+, зв’язуються з ТРФ і залишають
ентероцит, виходячи в потік крові [7, 8].
ТРФ – це глікопротеїн із молекулярною масою близько
80 кДа та двома центрами зв’язування заліза. Фізіологічний рівень ТРФ у сироватці становить 2-4 г/л. Підвищення рівня ТРФ відображає посилений синтез заліза
у відповідь на його тканинний дефіцит; зниження – перевантаження залізом або порушення білково-синтетичної
функції печінки [9, 10].
ТРФ здійснює позаклітинний транспорт заліза від місць
його всмоктування (в кишечнику) чи звільнення (катаболізму еритроцитів у селезінці та печінці) до місць нового
використання (здебільшого до еритроїдних попередників
у кістковому мозку). Інтенсивність надходження заліза
в кров залежить від співвідношення вмісту в плазмі вільного, монозалізовмісного та дизалізовмісного (насиченого) ТРФ. Комплекс ТРФ-залізо надходить здебільшого
в кістковий мозок, де використовується для еритропоезу,
невелика частка – в депо (переважно в печінку), ще менша
кількість асимілюється тканинами для утворення міоглобіну, деяких ферментів тканинного дихання, нестійких
комплексів заліза з амінокислотами й білками [10, 11].
Вивільнення абсорбованого заліза в бік загальної циркуляції відбувається за допомогою трансмембранних білків:
феропортину та гефестину. Останній є фероксидазою
та забезпечує взаємоперетворення Fe2+ та Fe3+ [12].
Депонування заліза здійснюється феритином – білком,
який переважно міститься в макрофагах кісткового
мозку, печінці та селезінці. Феритин системи фагоцитуючих макрофагів абсорбує залізо, яке вивільняється після
деструкції ентероцитів, для його реутилізації. Основну
залізодепонувальну функцію виконує феритин печінки,
тоді як у слизовій оболонці тонкого кишечнику він відповідає за перенесення заліза, абсорбованого ентероцитами
до ТРФ плазми крові. У разі надлишку заліза в організмі
феритин перетворюється на гемосидерин [10-12].
Процеси всмоктування, рециркуляції та зберігання запасів заліза регулюються специфічним гормоном гепсидином,
який продукується клітинами печінки. Гепсидин – це низькомолекулярний (25 амінокислот) гормон, що регулює позаклітинну концентрацію заліза та має антибактеріальну
й антифунгальну активності. Механізм дії гепсидину полягає в блокаді функції феропортину – транспортного білка,
котрий здійснює експорт іонів заліза з ентероцитів, макрофагів, гепатоцитів. Комплекс гепсидин-феропортин інтерналізується (надходить усередину клітини) та руйнується
в лізосомах. Блокуються процеси всмоктування, рециркуляції та звільнення заліза з депо, що зумовлює зниження
вмісту заліза в плазмі крові [11, 12].
За фізіологічних умов продукція гепсидину клітинами печінки регулюється рівнем заліза в крові та ступенем оксигенації тканини печінки. Підвищення концентрації заліза в крові
супроводжується зростанням продукції гепсидину, що спричиняє внутрішньоклітинну секвестрацію заліза, отже, й розвиток гіпоферимії. Зниження концентрації заліза в крові пригнічує функцію гепсидину, що зумовлює відновлення функції
феропортину, активацію всмоктування та рециркуляції, підвищення рівня заліза в крові. У такий спосіб підтримується
фізіологічний баланс між надходженням і споживанням заліза. Концентрація гепсидину – чіткий лабораторний маркер,

який дає змогу прогнозувати ефективність пероральної феротерапії в пацієнтів із залізодефіцитною анемією (ЗДА). Саме
рівні гепсидину >200 пг/мл є свідченням неефективності
пероральної терапії препаратами заліза [12].
За впливу на організм патологічних факторів, зокрема
інфекційних чинників, продукція гепсидину регулюється
прозапальними цитокінами, з яких головну роль має інтерлейкін-6. Патологічний процес супроводжується підвищенням продукції гепсидину з подальшим розвитком
гіпоферемії та залізодефіцитного еритропоезу, а за тривалого впливу патогенів – розвитком анемії за механізмом
виникнення ідентичної анемії запалення (чи анемії хронічних захворювань) [11, 12].
Глибокі зміни в метаболізмі заліза включають зниження
всмоктування заліза в кишечнику, блокаду рециркуляції
та звільнення заліза з тканинних депо; в сукупності ці процеси зумовлюють штучний дефіцит заліза. Фізіологічне
значення саме такого дефіциту заліза полягає не тільки
в обмеженні біодоступності заліза, необхідного для росту
та розвитку патогенних мікроорганізмів і неопластичних
клітин. Вільні іони заліза мають здатність пригнічувати
ІФН-γ – ключовий цитокін, який запускає активацію
Т-клітин, цитотоксичних клітин і макрофагів. Отже, вилучення метаболічно активного заліза з циркуляції має
посилювати імунну відповідь через стимуляцію ІФН-γзалежних імунних реакцій. Відповідно до цього призначення феротерапія (екзогенна дотація заліза) в розпалі
гострофазових захворювань є абсолютно невиправданим
і небезпечним заходом [12, 13].
За результатами численних наукових досліджень установлено негативний вплив, збільшення ризику реплікації
внутрішньоклітинних патогенів у результаті необґрунтованої екзогенної дотації заліза, перенавантаження залізом.
У хворих на СНІД підвищений уміст заліза в макрофагах –
погана прогностична ознака, що негативно корелює з тривалістю життя таких пацієнтів. Для хронічного вірусного
гепатиту С, котрий перебігає на тлі перевантаження залізом, характерною є погана клінічна відповідь на противірусну терапію, несприятливий перебіг із підвищеною
частотою транформації в цироз печінки та високим ризиком розвитку гепатоцелюлярної карциноми [13, 14].
Згідно з оновленими даними, вірус SARS-CoV-2 здатний продукувати низку неструктурних білків (ORF1ab,
ORF10 і ORF3a), що можуть легко проникати через клітинну
мембрану еритроциту та витісняти з порфіринового ядра
бета-ланцюга молекули гемоглобіну атом двовалентного заліза [15]. За описаним механізмом відбувається руйнування
гемоглобіну всередині еритроциту. Іон заліза, що виділяється при цьому, сприяє подальшому окисленню органічних молекул. З’являється ушкодження самого еритроциту
та розвивається гемолітична анемія. Науковці пов’язують
виникнення дихальної недостатності при COVID-19 насамперед із дефіцитом гемоглобіну, окисними ушкодженнями,
а також ініційованим іонами заліза гемолізом. Окрім вищезазначених трьох неструктурних білків, які витісняють залізо з порфіринового ядра, з гемом здатний зв’язуватися поверхневий глікопротеїн вірусу та білок ORF8, що ще більше
посилює гемолітичний потенціал SARS-CoV-2.
Залізо, що вивільняється внаслідок гемолізу еритроцитів, затримується в тканинах легень і каталізує окисні
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процеси [15, 16]. Крім того, внутрішньосудинний гемоліз
стимулює внутрішньосудинне згортання крові [17]. Отже,
інфекція COVID-19 стимулює руйнування еритроцитів
і сприяє формуванню ЗДА. З іншого боку, сама анемія
є одним із предикторів обтяженого перебігу COVID-19.
Утім, порушення обміну заліза при COVID-19, включаючи
ЗДА, не слід однозначно асоціювати з гіперферитинемією,
яка часто супроводжує перебіг цього захворювання. Слід
пам’ятати, що в пацієнтів із вираженими запальними процесами феритин є не тільки білком регуляції метаболізму
заліза, а й одночасно та незалежно білком гострої фази
запалення [18].
Китайські дослідники продемонстрували, що близько
90% пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19
(за результатами ПЛР-тестування) мали аномально низькі
концентрації заліза в сироватці крові (<7,8 мкмоль/л), при
цьому зниження рівня сироваткового заліза асоціювалося з вищим ризиком тяжкого перебігу та смертності від
COVID-19 [19].
Наявні дані про зниження рівня гемоглобіну та заліза
в сироватці крові пацієнтів із коронавірусною інфекцією
дають змогу стверджувати, що ця інфекція асоціюється
з формуванням недостатності заліза. Ситуація може набувати критичного перебігу в пацієнтів, які вже мали
анемію до інфікування SARS-CoV-2. Саме тому набуває
надзвичайної актуальності питання своєчасної діагностики й ефективної корекції залізодефіциту та ЗДА поза
інфікуванням SARS-CoV-2 [20].
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я,
у світі близько 2 млрд людей хворіють на ЗДА, що є причиною 34,7 млн інвалідностей на рік, а в 3,6 млрд пацієнтів
діагностують латентний (прихований) дефіцит заліза.
У світі близько 500 млн жінок страждають на анемію.
Латентний залізодефіцит (рівень феритину <30 мкг/л)
мають близько 40-55% жінок репродуктивного віку. Розповсюдженість анемії серед вагітних у країнах Європи
становить близько 21-35% і досягає 80% у країнах, які розвиваються. Згідно з офіційними даними Міністерства
охорони здоров’я України за 2019 рік, поширеність анемії
серед вагітних становила 24,73%. Дефіцит заліза – основний і найпоширеніший наслідок порушення харчування
у світі. Найрозповсюдженішим цей стан є серед дітей
і жінок у країнах, які розвиваються. Ці групи пацієнтів
потребують ефективного відновлення дефіциту заліза
та моніторингу перевантаження залізом [21-23].
Отже, етапи лікування ЗДА включають усунення основної причини хвороби, відновлення запасів заліза в організмі (безпечна терапія насичення), підтримувальна
терапія (запобігання розвитку як дефіциту, так і перевантаження організму залізом). Важливим також є раціональне харчування, що передбачає споживання підвищеної кількості білків (130-150 г/добу), обмеження кількості
жирів (до 70-80 г/добу), вживання вуглеводів відповідно
до фізіологічної норми (400-500 г/добу).
Для профілактики/лікування анемії слід використовувати
ефективні та безпечні препарати й харчові добавки заліза.
Зазначеним критеріям цілком відповідає дієтична добавка
Ріхтер ФерроБіо виробництва компанії Gedeon Richter (Угорщина), котра містить 18 мг елементарного заліза та являє
собою комбінацію гемового заліза в низькій дозі (гемоглобін 1,8 мг) та негемового заліза (сульфат заліза 16,2 мг).
Ідея розробки Ріхтер ФерроБіо запропонована професором
П. Райзенштайном (Каролінський інститут, м. Стокгольм,
Швеція) та полягала в тому, що додавання невеликої кількості натурального гемового заліза сприятиме всмоктуванню
негемового заліза. Саме додавання порошкоподібного гемоглобіну дало змогу підвищити біодоступність сульфату
заліза та наблизити всмоктування заліза до максимально
можливого. Крім того, гемове залізо (незважаючи на те, що
наявне в незначній кількості) є найзасвоюванішим природним джерелом заліза. Зазначена комбінація сполук заліза дає
змогу мінімізувати розвиток побічних ефектів і забезпечує
високу прихильність до її застосування.
Тривалість насичення залізом у середньому становить 3-4 тиж. Ефект засвоювання препаратів заліза варто
вважати позитивним у разі підвищення концентрації
гемоглобіну в середньому на 1 г/добу (в межах 20 г/л/добу
кожні 3 тиж).
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ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ
КОНФЕРЕНЦІЯ

Функціональні захворювання органів травлення під час
пандемії COVID-19: ефективні способи лікування
ȖɪȚɈȚȠĘɊȝɁȝȤĘȜȝɩȝɊȚɁȣɩȟȞɊȝȤĘȣɊɌțȜɍȣȤ ĘȞɪɩɆɎɆɊțɊȝȤĘ2 12 "N5  ĘȞɋȚɁĘȞțɩҬȝɅɊɆɉĘɁɆȜɈɆȜȝɉĘ
ɃɈɖĘȞɆȞɋțɉĘȝȠȝɩȝɊɆĘɅɃȝɩȝɁ¨ɖĘɁȞȣȠĘȜɩȚȤɊĘȞɁȣɋȟ ĘȏȝɈȝɁȚĘȎȞțȞɁȣɋɊɓȝȤĘȝɩɂȚɊȣɅȚɍȣȤĘȝȠȝɩȝɊɆĘ
ɅɃȝɩȝɁ¨ɖĘȗțɃɩȝȞĘȏțɚɩțȤȞȟȞĘɁĘȝɃɊȝɉȟĘɅȣĘȞɁȝȤȠĘɁɆȞɋȟɪȣɁĘɪȣɃȜɩțȞɈɆɁ ĘɐȝĘɪȚɊɃțɉȣɖĘ".5(# Ę
ɁɪɈɆɊțĘɊȚĘɪȞɆȠȣɎɊțĘɅɃȝɩȝɁ¨ɖĘɉȣɈɓҬȝɊȣɁĘɈɕɃțҬĘɎțɩțɅĘɅɃȚɋɊȣȞɋɓĘɅȟɉȝɁɈɕɁȚɋɆĘɋɩɆɁȝɂȟĘ
ɋȚĘȞɋɩȚȠ ĘɁȣɃȞȟɋɊȣȞɋɓĘɪȞɆȠȝɈȝɂȣɎɊȝȤĘɪȣɃɋɩɆɉȜɆĘҬĘȞȝɍȣȚɈɓɊȝȤĘɁɅȚəɉȝɃȣȤ
Ці слова виявилися пророчими не тільки щодо перебігу
COVID-19, а й виникнення постковідного синдрому, який
разом зі співіснуючими депресивно-тривожними розладами спричиняє появу/загострення функціональної патології шлунково-кишкового тракту (ШКТ). Саме цьому питанню був присвячений вебінар «Проблема функціональних розладів органів травлення в постпандемічну еру», що
відбувся під егідою відомої фармацевтичної компанії
Berlin-Chemie (Menarini Group). Спікерами проєкту стали
відомі фахівці міжнародного рівня – завідувач відділення
гастроентерології клініки Bolognini, професор Міланського університету (Італія) Fabio Pace та завідувачка
відділення гастроентерології Центрального клінічного
госпіталю Міністерства внутрішніх справ (м. Варшава,
Польща), професор Grazyna Rydzewska.
Професор F. Pace очолив вебінар
і представив доповідь «Наслідки
синдрому подразненого кишечнику
(СПК): цілісна точка зору», одразу
підкресливши, що патогенна дія
SARS-CoV-2 не обмежується лише
респіраторною системою, а поширюється й на ШКТ, що спричиняє
виникнення/загострення СПК.
Справжню розповсюдженість СПК
оцінити дуже складно через застосування клініцистами різноманітних діагностичних критеріїв, наведених у відомих консенсусних документах
Rome III та Rome IV. Поширеність СПК у країнах пострадянського простору за використання Римських критеріїв III перевищує 20%; трохи меншим цей показник
є в Північній та Південній Америці, країнах Європи, Австралії, де становить 10-20%. Згідно з Римськими критеріями IV, найчастіше на СПК страждають громадяни України, Російської Федерації (зазвичай жінки).
Згідно з дефініцією Rome IV, СПК – функціональна
патологія ШКТ, що маніфестує різноманітними симптомами (переважно абдомінальним болем / дискомфортом,
здуттям живота, закрепом та/або діареєю, слизом у калі,
відчуттям неповного випорожнення кишечнику). Зазначене захворювання не супроводжується появою будь-яких
структурних і біохімічних змін; симптоми з’являються/
посилюються після їжі, стресу чи на тлі прийому деяких
фармакологічних препаратів. Незважаючи на відсутність
органічної патології, якість життя хворих на СПК є достовірно нижчою за таку в представників загальної популяції,
а також у пацієнтів, які страждають на мігрень, астму,
гастроезофагеальну рефлюксну хворобу (ГЕРХ).
Відповідно до Римських критеріїв IV, головним діагностичним критерієм СПК є рецидивуючий абдомінальний
біль, що з’являється щонайменше 1 р/тиж протягом останніх 3 міс та асоційований із ≥2 таких критеріїв: порушення дефекації, зміна частоти випорожнення кишечнику та консистенції калових мас. Згідно з Бристольською
шкалою калових мас, виокремлюють такі підтипи СПК,
як захворювання з переважанням діареї (СПК-Д), закрепу
(СПК-З), змішаний варіант (СПК-М). Поширеність СПК-М
становить 33,8% за використання Римських критеріїв III,
трохи рідше зустрічається СПК-Д (31,5% згідно з Римськими критеріями IV).
Спікер підкреслив, що міжнародні діагностичні Римські
критерії зазвичай використовуються в наукових цілях при
проведенні рандомізованих контрольованих досліджень
(РКД), але в реальній клінічній практиці вони застосовуються значно рідше. Практикуючі лікарі віддають перевагу
більш спрощеній дефініції (СПК є функціональною патологією, яка розвивається на тлі порушення осі «головний
мозок – кишечник»), що в певному сенсі допомагає як лікарю, так і пацієнту.
Доповідач навів результати систематичного огляду,
заснованого на результатах 16 РКД, в якому аналізувався природний перебіг СПК. Установлено, що СПК
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є хронічним захворюванням, яке зберігається протягом
декількох років. На виявлення органічної патології при
первинному діагностуванні СПК можна очікувати лише
в 5% випадків, тому тривалого спостереження потребують
лише 2-18% пацієнтів, які відзначають посилення патологічної симптоматики; в 30-50% хворих ознаки захворювання не зазнають значних змін, в інших із часом клінічні
прояви зменшуються/зникають.
Раніше вважали, що поява СПК пов’язана з дисрегуляцією моторики товстого кишечнику; згодом цю гіпотезу доповнили теорії вісцеральної гіперчутливості,
зміни міоелектричної активності, порушення взаємодії
осі «головний мозок – кишечник», інтестинального запалення, дисфункції кишкової мікробіоти. Згідно із сучасними поглядами, СПК являє собою захворювання, що
провокується порушенням осі «мікробіота – головний
мозок – кишечник». Зміни складу/функції мікробіому відображаються на імунній відповіді, бар’єрній функції ентероцитів, які розвиваються під впливом тригер-факторів
і зумовлюють порушення поведінки, мислення, емоцій,
ноцицепції. Доведено, що у хворих на СПК майже вдвічі
збільшується кількість Firmicutes, Bacteroidetes і на 50%
знижується чисельність біфідобактерій (порівняно зі здоровими добровольцями).
Інфікування SARS-CoV-2 та надходження вірусу до кишечнику спричиняють збільшення проникності, активації інтестинального запалення, що супроводжується
зростанням рівня фекального кальпротектину, збільшенням чутливості нейрональних клітин. Усе це створює
умови для появи постінфекційного СПК у хворих, які
перенесли COVID-19.
Сучасне ведення хворих на СПК базується на декількох
стовпах, одним з яких є підтвердження діагнозу за допомогою клінічних критеріїв і виключення «червоних
прапорців» (маніфестація захворювання після 50-річного
віку, прогресивне посилення патологічних симптомів,
нез’ясовне зниження маси тіла, нічна діарея, ректальна
кровотеча / мелена, незрозуміла залізодефіцитна анемія,
обтяжений сімейний анамнез щодо органічної патології
ШКТ: рак, целіакія, запальні захворювання кишечнику).
Медикаментозне лікування СПК спрямоване на нівелювання симптомів: при СПК-Д призначають антагоністи опіоїдних рецепторів, секвестранти жовчних кислот, пробіотики, антибіотики, антагоністи 5-НТ3-рецепторів; за СПК-З
застосовують псиліум, поліетиленгліколь, активатори
хлоридних каналів, агоністи гуанілатциклази С, спазмолітики, що впливають на посмуговані м’язи. З метою нівелювання абдомінального болю використовують олію м’яти
перцевої, трициклічні антидепресанти, селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну, активатори хлоридних каналів, агоністи гуанілатциклази С, антагоністи
5-НТ3-рецепторів. Значну увагу приділяють раціональному
харчуванню: хворим на СПК рекомендують FODMAP-дієту
з низьким умістом вуглеводів (обмеження продуктів, що
містять ферментовані олігосахариди, дисахариди, моносахариди та поліоли), достатньою кількістю пробіотиків
(лакто- й біфідобактерій). Призначення FODMAP-дієти
дозволяє зменшити розмір просвіту кишечнику, поліпшити стан кишкового мікробіому, зменшити вираженість
симптомів. Пробіотики, що є природними антагоністами
патогенних бактерій, дозволяють збільшити кількість бактеріоцинів, знизити чисельність патогенів, поліпшити
місцевий імунітет і бар’єрну функцію кишечнику, відновити його моторику. Найбільшого успіху можна досягти
при застосуванні комбінованих пробіотичних препаратів.
Використання рифаксиміну перевершує плацебо в нівелюванні симптомів СПК; хворі на СПК-З добре відповідають
на терапію агоністом гуанілатциклази С (лінаклотид), тоді
як пацієнти з абдомінальним болем відзначають значне
покращення самопочуття за прийому селективних спазмолітиків (отилонію бромід). Представники Кокранівського
товариства, ґрунтуючись на результатах систематичного
огляду РКД, стверджують, що спазмолітики перевершують

плацебо в нівелюванні абдомінального болю у хворих
на СПК (дані 13 РКД, n=1392; відношення шансів (ВШ)
1,32; 95% довірчий інтервал (ДІ) 1,12-1,55; р<0,001; кількість
хворих, яких необхідно пролікувати для отримання одного
позитивного результату (NNT), дорівнює 7), сприяють
поліпшенню загального самопочуття (дані 22 РКД, n=1392;
ВШ 1,49; 95% ДІ 1,25-1,77; р<0,0001; NNT=5), зменшують
вираженість симптомів (4 РКД, n=586; ВШ 1,86; 95% ДІ
1,26-2,76; р<0,01; NNT=3).
Групу спазмолітиків, які використовуються при СПК,
очолює отилонію бромід; також можуть призначатися
циметропію бромід, пінаверію бромід, тримебутин, мебеверин, гіосцин, дицикломін, настоянка беладони. Ефективність перелічених спазмолітиків аналізувалася в декількох метааналізах. Установлено, що отилонію бромід
перевершує плацебо в нівелюванні абдомінального болю
за СПК. Згідно з результатами трайлу OBIS IV фази, проведеного в 34 центрах (n=356), отилонію бромід зменшує
частоту виникнення абдомінального болю, знижує ступінь
дилатації кишечнику та час до розвитку рецидиву. Призначення отилонію броміду асоційоване з подовженням
ремісії, збільшенням часу до відновлення хвороби.
Отже, результативність FODMAP-дієти, антибіотиків,
які не всмоктуються, та пробіотиків характеризується
слабкою доказовою базою та дуже високими показниками NNT (до 11); лінаклотид має сильну доказову базу
та середні значення NNT (6). Терапевтичний арсенал
очолюють селективні спазмолітики зі сприятливим
NNT (2), незважаючи на слабкий рівень доказовості
їхньої ефективності. Серед селективних спазмолітиків
лідируючі позиції займає отилонію бромід через унікальний механізм дії, хороші показники ефективності
та безпеки, значну доказову базу, підтверджену результатами сучасних РКД, метааналізів.

Продовжила вебінар професор
G. Rydzewska, яка представила доповідь «Проблеми травлення: причини, поєднання симптомів і лікування». Згідно із сучасною дефініцією, диспепсія являє собою стан,
який характеризується появою
симптомів з боку верхніх відділів
ШКТ: біль/дискомфорт, здуття, відчуття переповнення після прийому
невеликої кількості їжі, незвичайна
насиченість під час їжі, нудота, відрижка, зниження апетиту, печія, регургітація.
Одним із найпоширеніших захворювань, на яке страждають >20% загальної популяції та котре супроводжується
появою диспепсії, є функціональна диспепсія (ФД). Згідно
з Римськими критеріями IV, ФД розподіляють на епігастральний больовий синдром (ЕБС) і постпрандіальний
дистрес-синдром (ПДС). Згідно із сучасними поглядами,
жодне з функціональних розладів не може бути діагностовано за допомогою рутинних/спеціальних діагностичних
тестів через відсутність структурних/біохімічних змін;
це означає, що встановлення діагнозу ФД можливе на підставі опитування пацієнта.
Сучасна дефініція ФД підкреслює ключову роль порушення балансу в осі «мозок – кишечник» у розвитку захворювання; приймаються до уваги такі фактори, як зміна
моторної активності, вісцеральна гіперчутливість, порушення імунної функції, дисбіоз, патологічні зміни на рівні
центральної нервової системи.
Спікерка приділила багато уваги діагностичним відмінностям між Римськими критеріями III та IV. У Rome III
відсутнє точне визначення частоти виникнення ознак ЕБС,
тоді як Rome IV передбачає, що патологічні симптоми при
цьому синдромі мають з’являтися щонайменше 3 р/тиж.
Професор G. Rydzewska підкреслила зв’язок між прийомом їжі та появою абдомінального болю / печіння, тоді
як зменшення інтенсивності симптомів після дефекації,
виділення газів не є характерним для диспепсії. За підозри
на ФД варто виключити біліарний генез больового синдрому; блювання не є характерною для цього функціонального порушення, а може бути приводом для проведення
диференційного діагнозу з метою виключення органічної
патології. Ризик розвитку ФД збільшується в жінок, осіб,
інфікованих Helicobacter pylori, курців, пацієнтів, які отримують нестероїдні протизапальні препарати.
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Доповідачка звернула увагу слухачів на часте поєднання
декількох патологій (ФД, ГЕРХ і СПК). Згідно з результатами епідеміологічних досліджень, серед осіб, яким установлений діагноз ГЕРХ, є хворі на ФД/СПК: 69,3% із них
мають ознаки лише одного захворювання, 22,9% – симптоми двох патологій, 7,7% – усіх трьох нозологій. Частота
виникнення ГЕРХ у загальній популяції складає 20-40%,
поширеність СПК у загальній популяції оцінюється
в 17-30%, ФД – у 20%.
Гістологічне дослідження біоптатів шлунка, кишечнику у хворих на ПДС свідчить про збільшення кількості лімфоцитів, еозинофілів у дванадцятипалій кишці
та підвищення рівня прозапальних цитокінів, зокрема
фактора некрозу пухлини. У пацієнтів, які страждають
на ЕБС, виявляють поліморфізм гена GNB3 C825T на тлі
інфікування Н. pylori. Клініцисти констатують часте поєднання ЕБС і ПДС.
Спільність патофізіології та схожість клінічної симптоматики зумовлюють необхідність проведення ретельного
диференційного діагнозу. Відомо, що ГЕРХ розвивається
на тлі порушення/уповільнення моторики стравоходу
та шлунка, зміни швидкості випорожнення шлунка й активності нижнього стравохідного сфінктера, тоді як при
ФД/СПК провідну роль відводять порушенню моторної
функції шлунка. Основними симптомами ГЕРХ є печія,
епігастральний абдомінальний біль, здуття у верхніх відділах живота, регургітація, кислотний рефлюкс, дисфагія.
Хворі на ФД також можуть відчувати печію, епігастральний
абдомінальний біль, переповнення, нудоту, здуття. СПК
властиві біль у животі, відчуття повноти, здуття, закреп/
діарея. Встановлено, що сповільнене випорожнення шлунка
сприяє розслабленню нижнього стравохідного сфінктера
та недостатній акомодації фундального відділу шлунка, що
створює умови для появи ГЕРХ. Ці дані пояснюють існуванням оверлап-синдромів ГЕРХ/ФД/СПК: такі комбінації
діагностують у 40% хворих на ГЕРХ. Відомо, що поєднання
ГЕРХ/ФД і ГЕРХ/СПК характеризується тяжчим перебігом, частим розвитком депресії та безсонням (порівняно
з ізольованою ГЕРХ). Високий ризик оверлап-синдрому
ГЕРХ/ФД зафіксований у пацієнтів із неерозивною ГЕРХ
(НЕРБ): установлено, що 74% хворих на НЕРБ страждають
на ФД. Згідно з Римськими критеріями III та IV, перебіг
ГЕРХ супроводжується значним зростанням достовірності
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розвитку оверлап-синдромів (на 35 і 10% відповідно). Зазвичай оверлап-синдром ФД/ГЕРХ/рефлюкс-езофагіт діагностують у жінок; цей факт пояснюють схожістю патологічних
механізмів зазначених захворювань (вісцеральна гіперчутливість, уповільнення випорожнення шлунка), що проявляється більшою мірою саме в осіб жіночої статі.
Медикаментозна терапія ФД залежить від домінуючого
синдрому й інфікування H. pylori: при виявленні хелікобактера спочатку обов’язково проводять ерадикаційну
терапію. Після елімінації H. pylori першою лінією терапії
ПДС є прокінетики (ітоприд), тоді як для корекції ЕБС
використовують кислотосупресивні препарати (інгібітори протонної помпи – ІПП). Хворим на ФД показані
психотерапія та антидепресанти: при ЕБС рекомендують
переважно низькі дози трициклічних антидепресантів,
за ПДС – буспірон. Доведено, що призначення селективних
інгібіторів зворотного захоплення серотоніну, селективних інгібіторів зворотного захоплення норадреналіну,
антацидів, сукральфату, вісмуту, мосаприду з метою нівелювання ознак ФД є неефективним. У низці випадків
результативність стандартної терапії залишається недостатньою, тому активно обговорюється доцільність
призначення спазмолітиків для зменшення больового
синдрому, прокінетиків і симетикону з метою нівелювання здуття, пробіотиків і рифаксиміну для нормалізації
кишкового мікробіому, ферментів підшлункової залози
для поліпшення всмоктування.
Спікерка навела результати одного РКД, в якому встановлений взаємозв’язок між невиразковою диспепсією
та розвитком помірної панкреатичної недостатності.
Автори цього трайлу стверджують, що в тих випадках,
коли проведення стандартного лабораторного обстеження щодо диспепсії не є можливим, слід визначити
рівень фекальної еластази-1; ця методика може стати
альтернативною стратегією діагностики ФД. Окрім того,

результати зазначеного РКД є підґрунтям для призначення замісної ферментної терапії з метою нівелювання
симптомів диспепсії.
Доповідачка прокоментувала результати декількох
РКД і метааналізів, опублікованих у 2020-2021 рр. В одній
із таких робіт зафіксований взаємозв’язок будь-якого варіанта ФД (ЕБС/ПДС) із раннім хронічним панкреатитом.
Результати систематичного огляду, метааналізу підтверджують асоціацію між ФД і синдромом надлишкового бактеріального росту. В іншому РКД доведено, що напої, які містять
штами Lactobacillus paracasei LC-37, зменшують прояви ФД
завдяки регуляції складу кишкового мікробіому та його
метаболітів, зростанню кількості пробіотичних штамів,
падінню популяції патогенних бактерій, збільшенню інтестинальної концентрації бактеріоцинів. Деякі вчені вважають напої, що містять LC-37, природною зброєю в боротьбі
з ФД. Порівняння ефективності симетикону та цизаприду
в лікуванні ФД у рамках масштабного РКД продемонструвало перевагу піногаснику над прокінетиком у корекції
симптомів ФД: 8-тижнева терапія симетиконом і цизапридом є кращою за плацебо, адже вона нівелювала основні
симптоми захворювання, але протягом перших 2 тиж лікування результативність симетикону перевершувала таку
в цизаприду. Хороша ефективність симетикону в поєднанні
з відсутністю всмоктування, системної дії дозволяють припустити, що цей препарат зменшує вісцеральну гіперчутливість, тому може обґрунтовано призначатися хворим на ФД.
Згідно з результатами одного німецького дослідження,
лікарі первинної ланки найчастіше рекомендують хворим
на ФД фітопрепарати (88,2%), ІПП (73,6%), прокінетики
(61,5%), при цьому за ПДС застосовують фітопрепарати
та прокінетики, тоді як для нівелювання абдомінального
болю / печіння призначають ІПП. Частота використання
антацидів, ферментів підшлункової залози була відносно
незначною та коливалася в межах 10-20%.

Поширеність функціональних захворювань ШКТ під час пандемії COVID-19 продовжує зростати. Медикаментозна терапія СПК, ФД та оверлап-синдромів спрямована на нівелювання клінічної симптоматики;
з цією метою використовуються різноманітні препарати, в т. ч. селективні міотропні спазмолітики (отилонію бромід), симетикон, пробіотики та прокінетики.
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ДЕРМАТОЛОГІЯ
ЕКСПЕРТНА ДУМКА

 ĘȜɁȣɋɊɖĘɁȣɃɚȟɁȞɖĘɁțȞɊɖɊɆҬĘȞɆɉɪȝɅȣȟɉĘȑɆȤɁȞɓȜȣĘɃțɩɉȚɋȝɈȝɂȣɎɊȣĘɃɊȣĘ ĘȓȚȟȜȝɁȚĘɪɩȝɂɩȚɉȚĘ
ɅȚȠȝɃȟĘɁȜɈɕɎȚɈȚĘɁțɈɆȜȟĘȜȣɈɓȜȣȞɋɓĘɍȣȜȚɁɆȠĘҬĘȚȜɋȟȚɈɓɊɆȠĘɃȝɪȝɁȣɃțҬĘȣĘɉȚҬȞɋțɩ ȜɈȚȞȣɁ ĘɩȝɅɪȝɃȣɈțɊɆȠĘ
ɊȚĘȞțȜɍȣȤĘɅȚɂȚɈɓɊȝȤĘɃțɩɉȚɋȝɈȝɂȣȤ ĘɃțɩɉȚɋȝȝɊȜȝɈȝɂȣȤ ĘɪȝɃȝɈȝɂȣȤĘɋȚĘɋɩɆȠȝɈȝɂȣȤ ĘɇɩțɅɆɃțɊɋĘȼȜɩȚȤɊȞɓȜȝɂȝĘ
ɋȝɁȚɩɆȞɋɁȚĘɃțɩɉȚɋȝȝɊȜȝɈȝɂȣȤ ĘɂȝɈȝɁɊɆҬĘɈȣȜȚɩĘȜɈȣɊȣȜɆĘ$TQN#DQL ĘȞɪȣɁɅȚȞɊȝɁɊɆȜĘ,DCHB@KĘ*MNVKDCFDĘ'TAĘ
ȵȝɂɃȚɊĘȎȣȜɋȝɩȝɁɆɎĘȭɆɋɁɆɊțɊȜȝĘɪɩțɃȞɋȚɁɆɁĘȞɈȟȠȚɎȚɉĘɃȝɪȝɁȣɃɓĘșɩȝɊȣɎɊɆҬĘɏȜȣɩɊɆҬĘȞɁțɩɚȣɄĘĘ
ɪɩȚȜɋɆɎɊɆҬĘȚɈɂȝɩɆɋɉĘɃȣȚɂɊȝȞɋɆȜɆĘɋȚĘɉțɊțɃɄɉțɊɋȟ
За визначенням Міжнародного форуму
з вивчення свербежу IFSI (International Forum
for the Study of Itch), хронічний свербіж (ХС) –
це свербіж, який триває ≥6 тиж. Цей термін
запропоновано експертною спільнотою для
стимуляції призначення своєчасного дообстеження пацієнта та виявлення етіологічної чи патогенетичної причини свербежу.
На форумі також пролунали рекомендації
щодо використання низки термінів, пов’язаних із питанням свербежу. Так, для пацієнтів
із невстановленою причиною свербежу рекомендовано застосовувати терміни «свербіж
невідомого походження» та «свербіж невстановленого походження»; натомість термін
«свербіж невідомої етіології» використовувати небажано, оскільки в багатьох чітко описаних клінічних ситуаціях нейробіологічні
механізми ХС залишаються невідомими й дотепер, наприклад у разі свербежу, асоційованого з хронічними захворюваннями нирок.
Із використання також вийшов латиномовний
термін pruritus sine materia.
За епідеміологічними даними, ХС є надзвичайно поширеним патологічним станом.
13,5% дорослого населення планети в той
чи інший період життя страждають на ХС.
Понад 60% людей віком >60 років відчувають легкий або помірний свербіж щотижня
(сенільний свербіж). Гострий свербіж також
досить розповсюджений і уражає 8-9% населення всіх вікових груп. За даними досліджень, ХС нерідко супроводжує хронічні
больові синдроми, а у 20% причину свербежу
встановити не вдається.
Свербіж можна класифікувати на 3 групи
(залежно від особливостей шкіри). До І групи
належить свербіж переважно ураженої/запаленої шкіри, до ІІ – свербіж неушкодженої
шкіри, до групи ІІІ – свербіж, асоційований
із хронічними вторинними екскоріаціями.
Також існує класифікація свербежу за етіологічним чинником (табл.).
До системних причин ХС належать ендокринні та метаболічні захворювання (гіпертиреоз, перименопаузальний свербіж та ін.),
інфекційні, гематологічні та лімфопроліферативні захворювання, вісцеральні неоплазії, вагітність (свербіж вагітних із холестазом або без
нього), неврологічні хвороби. Останні можна
розподілити на захворювання нейрогенного
походження, що не передбачають ушкодження
нейронів, і нейропатичні захворювання,
за яких свербіж спричиняється ушкодженням
нейронів (розсіяний склероз, неоплазії, абсцеси, інфаркти головного чи спинного мозку,
постгерпетична невралгія, вульводинія).
ХС також може бути наслідком прийому
певних медикаментів, серед яких протидіабетичні препарати (глімепірид, метформін,
толбутамід), антидепресанти (амітриптилін,
циталопрам, доксепін, флуоксетин, міртазепін, пароксетин, сертралін), антиконвульсанти (ламотриджин, габапентин, клоназепам, фенітоїн, топірамат, вальпроєва кислота),
опіоїди, інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (каптоприл, еналаприл,
лізиноприл), бета-блокатори (атенолол, бісопролол, метопролол, пропранолол), антиаритмічні засоби (аміодарон, флекаїнід), сечогінні препарати (гідрохлортіазид, фуросемід,
спіронолактон, амілорид), естрогени, ліпідознижувальні засоби (симвастатин, ловастатин, фенофібрат), урикостатики (алопуринол,
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колхіцин, пробенецид), значна кількість антибіотиків різних груп (амоксицилін, цефтріаксон, цефотаксим, ципрофлоксацин, офлоксацин, еритроміцин, кларитроміцин, триметоприм/сульфаметоксазол, метронідазол),
бронходилататори (салметерол, іпратропій),
нестероїдні протизапальні препарати (ацетилсаліцилова кислота, целекоксиб, диклофенак, ібупрофен, кетопрофен, індометацин, напроксен, піроксикам), блокатори кальцієвих
каналів (амлодипін, фелодипін, дилтіазем,
ніфедипін, верапаміл) тощо.
Відокремлюють свербіж, зумовлений
дерматологічною патологією з первинним
ураженням шкіри чи без нього. Дерматози
індукують появу локального чи генералізованого свербежу з первинним ураженням
шкірних покривів.
Патогенез свербежу вивчається протягом тривалого часу. Раніше вважалося, що
відчуття свербежу (як і відчуття болю) проводиться латеральним спиноталамічним

трактом, а сам свербіж розглядали як вид підпорогового болю. Проте дослідження останнього часу продемонстрували, що відчуття
свербежу зароджується у вільних нервових
закінченнях, які містять нейропептиди, та передається субпопуляцією демієлінізованих
волокон, які мають незалежні шляхи передачі.
Експериментальні дослідження підтвердили
наявність своєрідної «нервової магістралі
свербежу», в якій сигнал передається через
рецептор гастрин-рилізинг-пептиду (GRPR).
Цим нервовим волокнам, що відповідають
за розвиток відчуття свербежу, притаманні
низька швидкість проведення збудження, великий обсяг площі іннервації, високий черезшкірний електричний поріг збудження та відсутність реакції на механічні подразники.
При обстеженні пацієнта з ХС слід ретельно зібрати анамнез, з’ясувавши тривалість, локалізацію й інші характеристики
свербежу, запитавши про наявність лихоманки, втрати маси тіла, втомлюваності,

Ƨ Ǎ ƏƘƼƓƽƼƹǘƹǙǩ

стресів, прийом потенційно небезпечних
медикаментів, а також необхідно оглянути
шкіру ураженої ділянки. Першочерговими
лабораторними дослідженнями при ХС є загальний аналіз крові, визначення креатиніну,
сечовини, трансаміназ, лужної фосфатази,
γ-глутамілтранспептидази, лактатдегідрогенази, тиреотропного гормона, глюкози, феритину, С-реактивного білка, а в осіб віком
>40 років – визначення прихованої крові
в калі. Якщо діагноз установити не вдалося,
в подальшому доцільними є визначення
серологічних маркерів вірусних гепатитів,
холестерину, тригліцеридів, кальцію, паратгормона; біопсія шкіри ураженої ділянки
з аналізом отриманого зразка методом прямої імунофлуоресценції; мазок зі слизової
оболонки для виявлення кандидозу; загальний аналіз сечі; візуалізаційні дослідження
та дослідження кісткового мозку щодо
мастоцитозу (рис. 1).
Існують два підходи до ведення пацієнта
з ХС. Перший підхід передбачає базовий збір
анамнезу, фізикальне обстеження з виявленням уражень шкіри, навчання пацієнта,
призначення належних гігієнічних засобів
і засобів для зволоження та пом’якшення
шкіри з повторною консультацією через
2 тиж. Згідно з другим підходом, пацієнту
слід одразу провести лабораторні та візуалізаційні дослідження з точним встановленням причини свербежу.
Що стосується загальних підходів до лікування, то пацієнтам із ХС слід уникати сухого
та спекотного клімату, спиртовмісних компресів, частих ванн, дуже гарячої та гострої
їжі, алкоголю, потенційно подразнювальних
топічних засобів, надмірних навантажень,
стресів, контакту з алергенами. Доцільно використовувати м’які нелужні очищаючі засоби.
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Ванна має бути теплою, а не гарячою, приймати
не більше 20 хв. Після ванни необхідно лише
промокнути шкіру рушником, а не розтирати її.
Згідно з алгоритмом лікування Європейського
протоколу (European S2k Guideline on Chronic
Pruritus, Acta Derm Venereol, 2019), рекомендовано застосування зволожувальних засобів
для відновлення епідермального бар’єра. Перелічені заходи є першим етапом алгоритму лікування ХС. Додаткова медикаментозна терапія
на цьому етапі може включати системні Н1гістаміноблокатори та топічні кортикостероїди.
На другому етапі алгоритму призначається
симптоматична терапія, спрямована на причину ХС (печінковий, нирковий, атопічний,
аквагенний свербіж, свербіж при істинній поліцитемії). У випадку рефрактерності до терапії другого етапу чи за свербежу невідомого
походження слід розглянути доцільність застосування агоністів канабіноїдних рецепторів, капсаїцину й інгібіторів кальциневрину
при локалізованому свербежі або налтрексону, прегабаліну, терапії ультрафіолетовим
випромінюванням, циклоспорину при генералізованому свербежі. Крім того, на кожному
етапі проводиться супутня терапія: корекція
розладів сну за допомогою антигістамінних
препаратів, транквілізаторів, трициклічних
антидепресантів, антипсихотиків; поведінкова
терапія для контролю розчухування; локальне
лікування екскоріацій, а в стійких до лікування
випадках – інвазивні процедури.
Обираючи базисну терапію емолентами
при ХС, доцільно звернути увагу на топічні
зволожувальні засоби Фізіогель® на основі
ліпідів, подібних до власних ліпідів шкіри,
які фізіологічно відновлюють шкірний бар’єр.
В Україні Фізіогель® представлений двома лініями: Daily Moisture Therapy – щоденний зволожувальний догляд і Calming Relief A.I. – заспокійливий догляд. Лінія Фізіогель® Calming
Relief A. I. відрізняється вмістом провідного
топічного агента для застосування при ХС –
пальмітоїлетаноламід (ПЕА). ПЕА – агоніст
канабіноїдних рецепторів із потужними антиоксидантними властивостями, якому притаманна як специфічна, так і неспецифічна
дія. Специфічна дія ПЕА полягає у зв’язуванні
з СВ2-канабіноїдними рецепторами вільних
нервових закінчень С-типу (це зумовлює
гальмування нервових імпульсів свербежу
та болю), а також у стабілізації мембран
мастоцитів, що попереджає викид гістаміну,
серотоніну, медіаторів запалення (цитокінів,
лейкотрієнів), отже, зменшує набряк, свербіж,
почервоніння. Внаслідок впливу ПЕА на канабіноїдні рецептори нервових закінчень підвищується поріг чутливості останніх, а також
різко знижуються концентрація й активність
субстанції Р і кальцитонін-ген-зв’язаного пептиду. Оскільки субстанція Р є універсальним

ЕКСПЕРТНА ДУМКА

нейротрансмітером, що сприяє активації
больових відчуттів у вогнищі запалення,
паретичному розширенню судин, міграції
рідкої частини плазми та клітин у тканини,
а також разом із кальцитонін-ген-зв’язаним
пептидом бере участь у передачі свербіжного
імпульсу, перелічені ефекти зменшують патологічну імпульсацію в нервових волокнах.
Своєю чергою, неспецифічна дія ПЕА включає
зв’язування вільних радикалів, що утворюються при ушкодженні шкіри, та гальмування
каскаду перекисного окиснення біомолекул
шкіри. Багаторівневий механізм дії засобів
Фізіогель® не є специфічним щодо конкретного дерматозу, тому сфера його застосування
включає всі дерматози, що супроводжуються
запаленням шкіри та/або свербежем, зокрема
атопічний дерматит, контактно-алергічний
дерматит, псоріаз, різні види екзем тощо.
Ефективність Фізіогель® А. І. Крему досліджувалася в масштабному багатоцентровому випробуванні АТОРА, до якого було залучено 2456 пацієнтів з атопічним дерматитом

(АД) (віком від 2 до 70 років). Крем наносили
2 р/день. Оцінку симптомів АД (свербіж,
екскоріації, ліхеніфікація, еритема, сухість
шкіри) проводили на 3-7-й (у середньому –
на 6-й) день застосування Фізіогель® А.І. Крему
й на 6-му тижні терапії (в середньому – на 38-й

день). Уже на 6-й день нанесення крему інтенсивність свербежу знизилася на 46%, а після
5 тиж застосування – на 60% (рис. 2).
Важливо, що показник якості сну поліпшився на 47 і 60% порівняно з вихідним станом (Eberlein B. et al., 2007) (рис. 3).

ƾǄǍǉǊƾǆǄ
r Фізіогель® Daily Moisture Therapy Лосьйон (18% ліпідів), Крем (29% ліпідів) й Інтенсив Крем (41% ліпідів) застосовуються залежно від переважання сухості для щоденного покращення бар’єрної функції шкіри.
r Фізіогель® Calming Relief A.I. Крем (31% ліпідів, 0,3% ПЕА) та Лосьйон
(17% ліпідів, 0,75% ПЕА) застосовуються залежно від переважання свербежу/запалення чи сухості й локалізації ураження.
r Включення засобів Фізіогель® Calming Relief А.І. Крем і Лосьйон до комплексного лікування ХС є універсальним методом, що дозволяє знизити
інтенсивність свербежу, покращуючи якість життя пацієнтів.
̝̲̱̼̰̮̹̮͒̀́˿̤̜̥̔̔Υ̸̧̦̤̟̰̫̞̅
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Гостра респіраторна інфекція:

ǫ ǉ ƏƛǗƽƼƿǩƽǜƴǙǗ

сучасний погляд
на діагностику та лікування

ȖɓȝɂȝɃɊȣĘȟɁȚɂȚĘɁȞȣəȤĘɉțɃɆɎɊȝȤĘȞɪȣɈɓɊȝɋɆĘɪɩɆȜȟɋȚĘɃȝĘɊȝɁȝȤĘȣɊɌțȜɍȣȤĘ".5(#  ĘșȝɎȚĘɉɆĘɄɆɁțɉȝĘɁĘȟɉȝɁȚȠĘ
ɪȚɊɃțɉȣȤĘɁɄțĘɩȣȜ ĘɃȝȞȣĘɋȝɎȚɋɓȞɖĘȞȟɪțɩțɎȜɆĘɐȝɃȝĘɪȚɋȝɂțɊțɅȟĘȜȝɩȝɊȚɁȣɩȟȞɊȝȤĘȠɁȝɩȝɚɆ ĘɋɩɆɁȚɕɋɓĘɪȝɏȟȜɆĘ
ɊȝɁɆȠĘțɋȣȝɈȝɂȣɎɊɆȠĘȣĘɪȚɋȝɂțɊțɋɆɎɊɆȠĘɉțɋȝɃȣɁĘɈȣȜȟɁȚɊɊɖ ĘɇɩȝɍțȞĘȞɋɁȝɩțɊɊɖĘɊȝɁɆȠĘɉȝɈțȜȟɈĘəĘɋɩɆɁȚɈɆɉ Ę
ȚĘɃȝɪȝɉȝɂȚĘɪȚɍȣəɊɋȚɉĘɪȝɋɩȣɚɊȚĘɋȟɋĘȣĘɅȚɩȚɅ ĘȲȜȣĘɄĘɋțɩȚɪțɁɋɆɎɊȣĘȣɊȞɋɩȟɉțɊɋɆĘɉɆĘɉȚəɉȝĘĘ
ȰȝĘɋȚĘɊȚĘɖȜȣҬĘȞɋȚɃȣȤĘɅȚȠɁȝɩɕɁȚɊɊɖĘɪɩɆɅɊȚɎȚɋɆ
Наприкінці жовтня минулого року
за підтримки компанії Sandoz відбувся
вебінар у форматі діалогу експертів
на тему: «Гостра респіраторна інфекція:
сучасний погляд на діагностику і лікування», в якому взяли участь професор
кафедри пульмонології і фтизіатрії,
проректор із клінічної роботи Гомельського медичного університету (Республіка Білорусь), член робочої групи
Європейського респіраторного товариства (ERS), член Американського торакального товариства (ATS), Міжнародного союзу боротьби з туберкульозом
(UNION), професор Гарвардської медичної школи, учасник проєктів MSF
(незалежна міжнародна медична організація «Лікарі без кордонів»), UNDP,
експерт TB-TEAM Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Дмитро
Юрійович Рузанов і головний пульмонолог Республіки Білорусь, член ATS,
президент АРСРМ у структурі ERS,
член робочої групи регіонального
бюро ВООЗ із первинної медичної допомоги Олена Ігнатівна Давидовська.
Експерти детально розглянули патогенез, стадії перебігу, можливі ускладнення та методи раціональної терапії
гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ), в т. ч. COVID-19.

ǧǎƾǭǵǯǰǋÐƿǪǲǫǮ͠ǍǫǪǃǃǎ

традиційних риновірусних, аденовірус- зумовлює шок, ДВЗ-синдром, гострий
них інфекціях, грипі триває близько р е с п ірат орн и й д ис т р е с- с и н д р ом.
7-8 днів, за коронавірусної хвороби На цьому тлі можуть загострюватися
період клінічних проявів розтягу- хронічні фонові захворювання, що
ється приблизно на 2 тиж, а за тяж- в комплексі з глобальною ендотеліалького перебігу – на довше (Siddiqui H. K., ною дисфункцією зумовлюють критичMehra M. R., 2020).
ний стан пацієнта (рис. 1).
Варто зазначити, що тривалість проМожливі причини прогресування
дромального/інкубаційного періоду COVID-19:
при COVID-19 дещо не визначена; вхо◆ прогресування запалення з розвитдження до проліферативної фази захво- ком цитокінового шторму – потужна рерювання визначається часто за клініч- акція, що спричиняє суттєве тканинне
ушкодження;
ними ознаками.
◆ тромботичні ускладнення (можуть
Д .І . Р у з а нов а к це н т у в а в у в а г у
на тому, що реакцію у вигляді вираже- бути наслідком цитокінового шторму) –
ної інтоксикації ми бачимо за будь-якої погіршує перебіг, прогноз для пацієнта;
◆ вторинна бактеріальна інфекція;
ГРВІ, а за COVID-19 спостерігається
◆ розвиток гострої нереспіраторної
певний дисбаланс імунної реакції –
проти вірусна відповідь слабка, а за- патології (поліорганна недостатність,
пальна реакція виражена яскраво, що гостре токсичне у ра ження нирок)
зумовлює тяжку клінічну картину та/або загострення коморбідностей
з ураженням практично всіх органів (Siddiqui H. K., Mehra M. R., 2020).
і систем (Siddiqui H. K., Mehra M. R.,
ǌǜȭȻǪǩǜǧȳǩǜÖǡǮȻǪǧǪǟȻȮǩǜÖ
2020).
ǮǡǬǜǫȻȶÖƿǌƳ
О.І. Давидовська зупинилася на т. зв.
Залежно від збудника етіотропна текритичних періодах COVID-19 (7-10-й
і 14-21-й день). При ГРВІ (аденовірусна, рапія ГРІ може бути антибактеріальною
риновірусна інфекції, грип, парагрип) чи противірусною.
зазвичай на 7-14-й день за стабільного
перебігу неускладненої інфекції очіку- ȫȺɁɝȷɡɁȹɠȹɜɁɤɢɁôɝȹȼɠɁɝɵȷɢɢɬôȷɚɁȹɠȹɜɁɂôȪȱȥ
Існує багато досліджень, за допомогою
ється покращення, що згодом зумовить
одужання. Проте при корона вірусній яких вивчали етіологічні чинники ГРІ;
ǍǯȮǜǭǩǤǥÖǫǪǟǧȶǠÖ
хворобі слід бути пильними, оскільки висновки щодо них можна підсумувати
ǩǜÖǫǜǮǪǟǡǩǡǣÖƿǌƾƳ
саме із 7-го дня та протягом наступ- так: серед усіх ГРІ (від риніту до пневПеребіг будь-якої гострої респіратор- ного тижня хворий потребує особливої монії) частка бактеріальних інфекцій
ної інфекції (ГРІ) включає три класичні уваги. Це є періодом активної гіпер- складає 5-13%. Існує група інфекцій віперіоди:
імунної відповіді, тобто вираженої русно-бактеріальної асоціації – 4-10%;
rΐ͵;ͫͪΐʹͳʹͪͫͺͻͯͻͷͪͶ·ͳʹ запальної реакції, коли класичне за- решта – інфекції вірусного походження,
період;
палення через імунний дисбаланс пе- тобто 72-83% (Wenzel P. et al., 2006;
rͺͰͻΐͯ͵ͶΐΐͳͺͻΊͬΐͬ ΰ΄ͺͰͻͰͯ- ретворюється із захисного в патологіч- Henderson F. W. et al., 1982; Hong Zhou
бачає фазу проліферативного запалення, ний процес, який спричиняє потужне et al., 2012; Frederick S. Nolte, 2008).
Що стосується обрання антибіотика
коли відбуваються найзначиміші зміни вторинне ушкодження нижніх дихальв органах і тканинах, залучених до за- них шляхів, сприяє розвитку цито- (АБ) для терапії бактеріальної ГРІ в ампального процесу;
кінового шторму, що, своєю чергою, булаторних умовах, то в усіх світових
rͻͲͻΐͰΊͲͪͺͪͶ·ͭͺͻͰͼ;m
епіталізація, імунізація; крім того, віǕǟǙƬǤƽÍǈǈÍ
ǕǟǙƬǤƽÍǈǈǈÍ
ǕǟǙƬǤƽÍǈÐ
русна інфекція може залишати після
͠Ǭǯ͟ǵ͠ǪǰǮ͠ǃǪÐǄǪƿǪ
Ƽǵ͟Ǭ͠ǵǂǱǃǃǪÐǄǪƿǪ
͠ǪǃǃǎÐǵǃǄǬǭǅǵǎ
себе «сліди» на той чи інший період
часу – постінфекційні респіраторні
ǈǈǋ
ǈǈǌ
симптоми, астенію.
Ǔ̳ǝǟƯǚǤ̳ǠǞƲǙÍǤƱǠƲƲǙÍǚǤƬ̲ǝǚǤƬƺ
На кожній із цих стадій задіяні різні
ланки імунітету – від початку захворювання та протягом перших двох фаз
ǗǙƮǙÍƮǙ̲ǙưƺƲǝǥÍ̳ǛǙǜƴǤǥ
ГРІ залучається вроджений імунітет /
проти вірусна імунна відповідь; адапƲǪǯ
тивний імунітет починає формуватися
ǓǝƱǤ̳ƲǤÍǞƯƱ̲ǟǝƱƯ Í
ƜǙƬƯƶǜǙÍƪǛƮÍǈǈǋÍǙƪǝÍ
в гост рому періоді (фаза клінічних
ǏưǤƲǤƵƲǤÍ
ǍǔƚǕ Í1'01 ƶǝǜ Í
ǟǛƱ̲Ǜ̳ǙǟǠ̳ǙÍǟǤưǙÍ ÍǕ Í
ƮÍƫǤ̲ǝǜǞǤƿƼÍǈǈǌÍ.?- $GǞƯƱ̲ǟǝƱƯ
ǞǛ̳ƴǛǚǙÍƲǛƬǝǞǟǙǟƲǤǞǟƺ
ǚǝưǝƫƯÍǜǙƶǛưƺ
̟ÍƱƱÍ̳ǟ ÍǞǟ 
проявів).
Маркерами зазначених ланок імуǓǤƬǚƯƷǛƲƲƽÍƱǙ̳ǜǛ̳ǤǚÍƮǙ̲ǙưǛƲƲƽÍ
ǋƲǝƱǙưƺƲǙÍǚǤƮǠǙưǤƮǙƴǤƽÍ
ǏưǤƲǤƵƲǤÍ
ƞǤƱƳǝ̲ǛƲǤƽ
Ǖǔƙ ÍƞƚǍ Íǈƞ  Íƚ ƬƯƱǛ̳ ÍƳǛ̳ƯǟƯƲ
ƫ̳ǠƬƲǝǥÍǜưǤǟǜƯ Íǟ̳ǙƲǞǙƱǤƲǙƮƯ Í
нітету виступають інтерферони (ІФ),
ǝƮƲǙǜƯ
ǓǤƬǚƯƷǛƲƲƽÍ̳ǤǚƲǤǚÍǟ̳ǝ̲ǝƲǤƲǠ Í,2 NPM ,.
ƮƲƯƭǛƲƯÍƮǙǡƯǞǟ
що з часом змінюються на антитіла
ǒƼǜ Ə ƏǨǅǗǜƼƭǡǙǗƮǡƷƏƭǗƻƏ".5(# ƏǡƏǚǩƓǘƹƮǡңƹƼǞƏƓǘǛǗǚǘƽƓƼƯƹƼǞƏƮǡǅǘң
(Abbas A. et al., 2011).
Як доводить практика, при COVID-19 ƕƀƻƪųƬƌƻ©ƀƻƁƄƫѬƌ©ųǃƴƁƬƀƄƙ©©ſƁƌžǃžƭųѲƫų©Ǝžƺƻ©ƍƀѬƷƀſƁƄƶžƫƫƵ©ƂƶѬƀѬǁƻ©!-4'" ©ųƺ©ƁƄƍƄƬƫųƪƻ©Ѭƺƫžƌžƪƻ©Ƭž©ƁƻƪƍƬѬƪžƪƻ©
деякі фази інфекційного процесу пере- ƖźƜŻ©©©ƷѬƁƬƀƻѲ©ƀſƁƍųƀžƬѬƀƫƻѲ©ƸƻƁƬƀſƁ ƁƻƫƸƀѬƪ©ŻźƗ©©©Ż ƀſžƌƬƻƶƫƻѲ©ǁųǃѬƌ©ǂƜƖ©©©ǃžƌƬžƬƸſƷųƸƀѬƷſƫžƺž©©
бігають значно вираженіше. Ми звикли, Ųǂ©©©ųƫƬſƀǃſѲƌųƫ©,2 NPM ,.©©©, ƬſƀƪųƫžǃƳƫƻѲ©ƍƀѬƷѬƀƪѬƫ©ƪѬƺƌѬƶѬƷѬ©ƫžƬƀųѲƄƀſƬƻƮƫѬƷѬ©ƍſƍƬƻƸƄ©©
що проліферативна фаза запалення при 1'01©©©ƁƻƫƸƀѬƪ©ƁƻƁƬſƪƫѬѯ©ƺžƍžǃƳƫѬѯ©ƶųƸƍѬƶųƸų ©ŴƸžƍƬѬƶžƫѬ©ƺ©& ©) ©1GBBGOSG ©+ ©0 ©+CFP? ©
2
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настановах як стартовий препарат рекомендовано амоксицилін (WHO, 2019).
Нещодавно на Європейському респіраторному конгресі (Відень, Австрія,
листопад 2020 року) один із симпозіумів було присвячено частоті вторинних
бактеріальних інфекцій (коінфекцій)
при COVID-19. Деякі показники, які
навів професор D. Levermore (Велика
Британія), вражають.
Так, у 24 дослідженнях, що охопили
3338 пацієнтів із COVID-19, частота
бактеріальної коінфекції на початку
за х ворювання становила 3,5%; загальна частка вторинної бактеріальної
інфекції складала 6,9%, а серед тяжкохворих – 8,1%. Однак АБ призначалися
в 71,9% випадків.
Дмитро Юрійович звернув увагу, що,
на відміну від COVID-19, при тяжкому
перебігу звичайного грипу приєднання
вторинної бактеріальної інфекції спостерігається в 58% випадків (Youngs J.
et al., 2020).
Чим обумовлена така різниця? Існує
гіпотеза, що класичний респіраторний
вірус грипу драматично позначається
на активності мукоциліарного транспорту, що спричиняє активацію патогенної мікрофлори, носієм якої є людина, а також її потрапляння з верхніх
дихальних шляхів у нижні. Натомість
при інфекції COVID-19 страждають
імунні механізми, але механічні бар’єри
на ранніх стадіях працюють.
Проте, як було зазначено вище,
в низці випадків вторинна бактеріальна
інфекція при коронавірусній хворобі
все-таки приєднується. Staphylococcus
aureus є найчастішою причиною вторинної бактеріальної інфекції під час
пандемії COVІD-19 (NICE: COVID-19
rapid guideline 2020). Ефективнішим АБ
у цьому випадку є амоксицилін із клавулановою кислотою (Амоксиклав)
(WHO, 2019).
ǈȻǦǬǪǝȻǪǨÖǬǡǭǫȻǬǜǮǪǬǩǪǟǪÖǮǬǜǦǮǯ
При вирішенні питання щодо призначення АБ-терапії не слід забувати, що
респіраторний тракт здорової людини
містить понад 140 різних сімейств мікроорганізмів. У бронхіальному дереві налічується в середньому 2000 бактеріальних геномів на см 2 поверхні (Marsland
Benjamin J., Gollwitzer Eva S., 2014).
Нераціональне використання антибактеріальних препаратів широкого
спектра дії зумовлює знищення не лише
патогенних мікроорганізмів, а й нормального мікробіому, а також пригнічення імунних механізмів. Так, розвиток дисбіозу респіраторного тракту підвищує експресію Т-хелперів типу Th2A,
які є ініціаторами цитокінового шторму
(Lijia Cui et al., 2013).
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ǋǬǪǮǤǞȻǬǯǭǩȻÖǣǜǭǪǝǤ
У контексті противірусного
захисту необхідно чітко
розмежовувати групи
препаратів:
прямі противірусні
препарати (діють
безпосередньо на вірус);
імуностимулятори,
клітинні модулятори.

Етіологічна класифікація
противірусних препаратів:
протигерпетичні;
протигрипозні;
антиретровірусні
(Страчунский Л. С.
и соавт., 2007).

У чому ж полягає недолік противір ус н и х п р епарат і в п ря мої д і ї ?
Як слушно зауважила Олена Ігнатівна,
місце та час мають значення. Ефективність цих препаратів підтверджена
лише за раннього їх призначення, що
при COVID-19 малоймовірно через розмиті межі між інкубаційним періодом
і стадією клінічних проявів.
Лідируючі позиції мають індуктори
ІФ. Цікаво, що призначення бактеріальних лізатів посідає останню позицію (аудит «Проксіма Рісерч», 2020).
Цей факт здивував білоруських колег,
оскільки в Білорусі лізати бактерій
використовують дуже широко, в т. ч.
у гострий період захворювання.
Слід зазначити, що в США та країнах ЄС ІФ та їхні індуктори не застосовують при ГРВІ, що пов’язано
з побічними ефектами, які чинять
останні: грипоподібні стани, нейтропенія, гарячка, імуносупресія, ризик
суїцидів, тривала астенія, депресія, загострення коморбідної патології, болі
різної локалізації. Крім того, ці препарати є найефективнішими за умови
призначення в перші 24 год персистування вірусу (Stark G. R. et al., 1998;
Biron C. A., 2001: FDA Report, 1977;
1996; 2010).
Важливо розуміти, що під дією вірусу
рівень ІФ в організмі різко зростає з перших днів, але за природнього перебігу
ГРВІ на 5-й день рівень ІФ α та β стрімко
знижується. Якщо ми зберігаємо вивільнення ІФ за допомогою його індукторів, це спричиняє більш затяжний
перебіг запальної реакції, тобто індуктори ІФ чинять прозапальну активність
(Biron C. A., 2001).
Враховуючи наведені дані, експерти
ВООЗ пі дкреслюють, що не існ ує
ані якісних клінічних досліджень,
ані систематизованих спостережень
щодо ефективності місцевого застосування ІФ при грипі. Дослідження
стосовно застосування назального
спрея з рекомбінантним ІФ α-2b довело, що при лікуванні застуди він
не лише не є ефективним, а ще й виявився токсичним, а також підвищує
ризики виникнення вторинної інфекції (Mossad S. B., 1998; Hayden F. G.
et al., 1988).
Це свідчить про те, що необхідно шукати інші механізми та додаткові засоби,
які можуть допомогти максимально використати захисні сили організму. Саме
зараз слушно повернутися до теми бактеріальних лізатів.
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Ǌǈ ÖƽǬǪǩǱǪ ǨǯǩǜǧÖ
ȮǤÖǨǪǢǯǮȳÖǧȻǣǜǮǤÖǝǜǦǮǡǬȻǥÖ
ǯÖǦǜǫǭǯǧȻÖǣǜǱǤǭǮǤǮǤÖ
ǞȻǠÖǦǪǬǪǩǜǞȻǬǯǭǩǪכÖǱǞǪǬǪǝǤÖ
ǥÖȻǩȯǤǱÖǬǡǭǫȻǬǜǮǪǬǩǤǱÖȻǩǰǡǦȭȻǥ
Спікери розповіли, що нині в Австралії розпочато плацебо-контрольоване дослідження ефективності ОМ-85
за участю лікарів, які працюють із хворими на COVID-19 (Reducing Acute
Severe Respiratory Events in Health Care
Workers During the COVID-19 Pandemic
With OM-85, 2020). Робота розпочата
в серпні 2020 року. Спостережний період
розрахований на 2 роки.
Наукові гіпотези, які розглядаються
у випробуванні:
 бактеріальні лізати знижують рівень гіперзапальної реакції;
 ОМ-85 (Бронхо-мунал®) запобігає
тяжкому перебігу коронавірусної інфекції;
 роль ОМ-85 (Бронхо-мунал®) у профілактиці вторинних бактеріальних інфекцій.
Це є новим поглядом на патогенетичну терапію ГРІ, а також пошуком відповіді на запитання щодо того, як можна
допомогти пацієнту з респіраторною інфекцією без використання АБ.
«Розуміючи механізм дії бактеріальних лізатів, ми з надією очікуємо на результати цього випробування», – зазначила Олена Ігнатівна.
ǓǪǨǯÖǭǜǨǡÖ
ǝǜǦǮǡǬȻǜǧȳǩȻÖǧȻǣǜǮǤ
ГРВІ за природнього перебігу триває в середньому 8 днів. За цей час
концент рація Т-лімфоцитів зростає
та згасає. Що ж відбувається за стимуляції імунітету? Різко підвищується
активність Т-хелперів CD4+ i Т-кілерів
CD8+. Ці клітини відповідають не лише
за противірусний імунітет, а також беруть участь в алергічних, запальних
та автоімунних реакціях.
Імунна дисфункція з переважанням
протизапальної реакції (порівняно
з прозапальною) спричиняє постімуностимульовану імуносупресію, алергічні
й автоімунні реакції (Sung Sik Choe
et al., 2016).
Бактеріальні лізати, зокрема ОМ-85
(Бронхо-мунал®), мають принципово
інший механізм дії. ОМ-85 (Бронхомунал®) не спричиняє гіперстимуляції
імунної відповіді та може призначатися
без дослідження імунограми.
Крім того, на тлі застосування препарату Бронхо-мунал® імовірність ГРІ
зменшується на 40%, що підтверджено
в Кокранівському огляді (2006). 70%
досліджень, у яких вивчали ефективність і безпеку ОМ-85 (препарату
Бронхо-мунал®), що увійшли до цього
огляду, мали рівень доказовості А.
У метааналізі M. Cazzola та співавт.
(2012) вивчали ефективність полівалентних бактеріальних лізатів для профілактики рецидивувальних респіраторних
інфекцій (порівняно з плацебо). Проаналізовано дані 2557 пацієнтів із 15 рандомізованих клінічних досліджень. На тлі
застосування лізатів бактерій як у дорослих, так і в дітей спостерігалося суттєве скорочення:
r̻͉͞
rͻͳͲͳ͵;ͫͪ͵ͽͰͻΐͪͶ·ͳ;ͼ͵ͶͪͯͰ·
rͬͳ͵ͻͳͼͽͪΊ̸̹ ͻͳͼ 
Бронхо-мунал® (ОМ-85) не зумовлює
гіперактивності, але водночас зберігає
значущу ефективність імунних клітин. Препарат відмінно працює щодо
алергічної патології, в т. ч. бронхіальної
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астми, за рахунок зниження активності запальних цитокінів (Овсянников Д. Ю., 2019).
Перспективним є використання препарату Бронхо-мунал® при COVID-19
у контексті зниження гіперімунної
реакції.
Тривалий час вважалося, що застосування бактеріальних лізатів виправдане
в пацієнтів, які часто й довго хворіють
(особливо в дітей). Однак за останній час
з’явилися дані про те, що бактеріальні
лізати мають міцні позиції в лікуванні
хронічної неінфекційної респіраторної
патології (хронічне обструктивне захворювання легень, бронхіальна астма,
бронхоектатична хвороба тощо), але
такої, за якої спостерігаються значимі

інфекційні ускладнення, що погіршують перебіг захворювання (Овсянников Д. Ю., 2019; Заплатников А. Л.
и соавт., 2018).
У клінічному дослідженні J. Li та співавт. (2004) продемонстровано, що така
тактика лікування не лише скорочує
кількість загострень, їхню тривалість
та пришвидшує одужання, а й зменшує
потребу в АБ.
Не менш важливим є комплаєнс пацієнта. Бронхо-мунал® має зручний і простий режим застосування: по 1 капсулі
зранку натще. Курс прийому – по 10 днів
протягом 3 міс з інтервалом між курсами по 20 днів.
Продовження на стор. 22.

1

1

1,3
Зменшує ризик
ускладнень2

Знижує потребу
в призначенні антибіотиків3

Зменшує частоту, тривалість та важкість перебігу
інфекційних захворювань дихальних шляхів3
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Гостра респіраторна інфекція: сучасний погляд на діагностику та лікування
Продовження. Початок на стор. 20.
ǀǜǥǮǡÖȰǪǭȳÖǞȻǠÖǦǜȯǧȵ
Одним із найпоширеніших симптомів респіраторних захворювань (у т. ч.
COVID-19) є кашель. Термін «протикашльові препарати» (центральної
та периферичної дії) вживається для
лікарських засобів, які зупиняють цей
симптом і призначаються вкрай рідко.
При лікуванні респіраторних захворювань, зокрема ГРВІ, більша увага приділяється мукоактивним засобам, які
мають покращувати роботу мукоциліарного кліренсу, сприяти покращенню
дренажної функції.
Одним із поширених міфів щодо лікування кашлю є те, що сухий кашель
потрібно перевести в продуктивний.
Насправді стадійність (су хий, згодом – вологий кашель) характерна для
запального процесу, що локалізується
в нижніх дихальних шляхах. Фарингіту, ларингіту тощо вологий кашель
не властивий. 13 років тому в контексті
терапевтичної стратегії було прийнято
рішення відмовитися від розподілу
кашлю на сухий і продуктивний (вологий), адже лікування в обох випадках
є однаковим (ERS, 2007).
Мукоактивні протикашльові препарати з доведеною ефективністю можуть бути корисними для полегшення
виснажливого кашлю будь-якого походження при ГРІ (Morice A. et al., 2015).
ǓǤǨÖǧȻǦǯȵǮȳÖǯÖǩǜǭ
За да н и м и р озд рібног о ау д и т у
«Проксіма Рісерч» (за серпень, 2020),
в Україні частка придбаних рослинних
мукоактивних препаратів складає 66%
(порівняно з 34% хімічних мукоактивних лікарських засобів).
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За даними Міжконтинентальної маркетингової служби з непатентованих
препаратів, у Німеччині у 2018 році
N-ацетилцистеїн (АЦЦ®) – один із найчастіше застосовуваних препаратів,
частка продажів якого складає 26,1% від
усього сегмента непатентованих препаратів для лікування ГРІ.
За словами Дмитра Юрійовича, такі
дані є релевантними (в т. ч. для Республіки Білорусь).
Неферментний муколітик АЦЦ® входить до переліку ВООЗ життєво необхідних препаратів (WHO, 2019).
Що стосується рослинних експекторантів, то доказів їхньої ефективності немає,
а побічні ефекти переважають можливу
користь (Morice A. et al., 2016).

Так, класичні рослинні експекторанти
сприяють надмірній стимуляції синтезу
бронхіального секрету, що часто супроводжується значним посиленням кашлю
та погіршенням самопочуття пацієнта.
При цьому вони не впливають на дисульфідні зв’язки кислих муцинів мокроти, тому незначно впливають на її
розрідження. АЦЦ® розщеплює дисульфідні зв’язки й олігомери муцину, що
забезпечує покращення мукоциліарного кліренсу. Інтенсивність кашлю при
цьому зменшується.
Лектори детально зупинилися на механізмі дії та трьох доведених клінічних
ефектах АЦЦ® при респіраторній патології:
▶ у перші декілька годин після прийому
АЦЦ® відбуваються руйнування дисульфідних зв’язків кислих муцинів, зниження
в’язкості секрету та відновлення мукоциліарного кліренсу, що спричиняє покращення дренажу, зменшення кашлю, припинення колонізації бактерій;
▶ протягом першої доби після застосування АЦЦ® підвищуються цистеїнзалежний синтез глутатіону, активація
диференціювання Т-лімфоцитів, отже,
спостерігаються зниження інтоксикації,
елімінація вірусів і бактерій, профілактика ускладнень;
▶ у перші 2-3 доби після прийому АЦЦ®
відбуваються стимуляція синтезу секрету мукозними клітинами та, що дуже
важливо при COVID-19, стимуляція лізису фібрину, активності фіброкластів;
отже, спостерігається скорочення термінів запалення, його розрішення без фібротизації (Burrage D. et al., 2014; Samuni Y.
et al., 2013) (рис. 3).
Відповідно до цих механізмів дії ефекти
АЦЦ® у лікуванні респіраторної патології
є такими:
■ муколітичний;
■ антиоксидантний;
■ інактивація нейтрофільного протеолізу;
■ підвищення рівня антипротеаз;
■ інактивація токсинів бактерій, які
загинули;
■ підвищення концентрації АБ у слизі
та слизовій тканині;
■ імуномодулювальний ефект (Acetylcysteine: The American Society of HealthSystem Pharmacists, 2015).
Дмитро Юрійович детальніше зупинився на синергізмі АБ та АЦЦ®. Відомо,
що АЦЦ® запобігає утворенню та руйнує
біоплівки бактерій, які перешкоджають
доступу антибактеріальних препаратів. Інколи достатньо призначити один
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АЦЦ® для того, щоб захисні сили організму (вроджений та адаптивний імунітет) змогли боротися з бактеріями; без
руйнування біоплівки ефективність АБ
знизиться.
Незважаючи на потужну доказову базу,
сьогодні розповсюджені помилки та міфи
щодо застосування АЦЦ®:
rͺͻͳͲͪͪΎͽ·ͼΊͺͰͻͰͬͪͱͺͻͳͺͪͽͶгії нижніх дихальних шляхів;
rͺͻͳͲͪͪΎͽ·ͼΊͶͳͰͺͻͳͬͶͭͷ;
кашлі з густою чи гнійною мокротою;
rͰͺͻͳͲͪͪΎͽ·ͼΊͲΰͺͰͻͳͯΐ̻͉ͬ͞
rͰͺͻͳͲͪͪΎͽ·ͼΊͺͻͳͬΐͻ;ͼͳΐͿͰ͵ціях;
rjͲͪͫͶ;ΎvͫͻΐͪͶ·ͰͯͰͻͰͬ
rͲ;ͷͬͶΉΎͪͼͽΐͺͫΐΐͰͿͰ͵ͽͳ Ͳ͵
рема з боку шлунково-кишкового тракту
(ШКТ) (гастрит, діарея тощо).
Доведено, що АЦЦ® ефективно впливає на всі види мокротиння (слизове,
слизово-гнійне, гнійне). Крім того, АЦЦ®
вибірково чинить ефект на кислі муцини,
отже, не зумовлює «заболочування»
(Нурмухаметов Р.Х., 2001).
Згідно з результатами метааналізу
C. Stey та співавт. (2000), до якого увійшли
39 досліджень, не було виявлено різниці
між АЦЦ® і плацебо за частотою небажаних побічних ефектів із боку ШКТ. Так,
на тлі використання цього препарату 10,2%
хворих скаржилися на небажані реакції
(диспепсію, діарею, печію), тоді як у групі
плацебо таких пацієнтів було 10,9%.
Які перестороги існують щодо призначення муколітиків? Не слід призначати муколітичні препарати разом із лікарськими засобами, що пригнічують
кашльовий рефлекс, а також маленьким
дітям до 2 років, які ще не вміють кашляти
та лякаються цього процесу.
На що ще слід звернути увагу при застосуванні АЦЦ®?
 останній вечірній прийом має бути
не пізніше 18:00-19:00, щоб посилена евакуація секрету не співпадала зі сном;
 інтервал між застосуванням пероральних АБ і АЦЦ® має бути не менше 2 год;
 для покращення дренажної функції
бронхів через 60 хв після прийому АЦЦ®
рекомендувати пацієнту активно покашляти, провести дихальну гімнастику;
 показані кінезіотерапія, вібраційний
масаж (особливо в літніх пацієнтів зі зниженим кашльовим рефлексом і в дітей).
Перспективним застосування АЦЦ® при
COVID-19 є й через гіпотезу про те, що
цей препарат (як попередник глутатіону)
інгібує реплікацію вірусу SARS-CoV-2
на різних стадіях захворювання, знижує
вірусне навантаження та попереджає масивний викид запальних клітин у легені
(цитокіновий шторм) (Zhang Q. et al., 2018;
Polonikov A., 2020).
Препарат АЦЦ® доступний у зручних
дозуваннях (100, 200, 600 мг) і формах
(розчинні таблетки, розчин, саше, гарячий напій).
Особливу увагу лікаря варто звернути
на АЦЦ® Лонг 600 мг, який застосовується лише 1 раз на день для дітей старше
14 років і дорослих. Курс лікування зазвичай триває 5-7 днів.
̝̲̱̼̰̮̹̮̦̟̳͒̀́́̔̔Ύ̢̧̙̫̜̣̤̞
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Кому не потрібні антибіотики
при COVID-19?
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На початку своєї доповіді спікерка нагадала, що клінічним випадком COVID-19 варто вважати випадок захворювання з наявністю ознак і симптомів, характерних для
COVID-19, до підтвердження чи спростування діагнозу.
Типова картина захворювання включає лихоманку, кашель,
задишку, біль у горлі. З-поміж лабораторних показників
слід акцентувати увагу насамперед на лімфопенії та підвищенні вмісту С-реактивного протеїну. При COVID-19
не спостерігаються гнійна мокрота, лейкоцитоз і підвищення рівня прокальцитоніну. Одночасна наявність таких
ознак, як концентрація С-реактивного протеїну >50 мг/л,
погіршення змін на комп’ютерній томограмі (КТ), прогресування дихальної недостатності, корелює з активністю
процесу та потребує використання протизапальної терапії,
але не модифікації протимікробної.
Із променевих методів діагностики найінформативнішою
є КТ, чутливість якої становить 97%. Основними рентгенологічними симптомами при пневмонії, спричиненій
SARS-CoV-2, є двобічні інфільтрати у вигляді «матового
скла» або інфільтрати, що мають переважно перибронховаскулярну чи субплевральну локалізацію в нижніх і середніх зонах. Варто зазначити, що дані ультразвукової діагностики доповнюють, але не замінюють рентгенологічне
чи КТ-дослідження.
За результатами КТ виокремлюють такі ступені ураження легень:
r̓͋mͲͷΐͳͬΐͯͼ;ͽΐ
r̓͋mͷΐΐͷͪͶ·Ͱ;ͻͪͱͰΊ ͫΎͷ;ͶͰͭͰ· 
r̓͋mͼͰͻͰͯΎ;ͻͪͱͰΊ ͫΎͷ;ͶͰͭͰ· 
r̓͋mͲͪͰ;ͻͪͱͰΊ ͫΎͷ;ͶͰͭͰ· 
r̓͋mͼ ;ͫͽͽͪͶ·Ͱ;ͻͪͱͰΊ ͫΎͷ;ͶͰͭͰ· 
Якщо ураження становить близько 50-60%, таких пацієнтів можна вести амбулаторно. Не слід лякати хворих цифрами та відсотковими співвідношеннями результатів обстеження. Вкрай важливим моментом є контроль задишки
та сатурації киснем крові за допомогою пульсоксиметрії.
Показник SpO2 не має бути нижчим за 93%.
Стосовно змін, які ми бачимо на рентгенограмах: чи насправді це пневмонія? Доцільніше було би трактувати їх
як вірусне ураження, пневмоніт або інтерстиціопатія. Адже
часто використання поняття «пневмонія» зумовлює хибне
розуміння процесу, що відбувається в легенях, а отже, недоречне призначення антибіотиків.
Окреслені питання можна розглянути докладніше
на прикладі клінічних випадків.

ǆǇƳǉƳǓǉǄǅÖƾǄǋƼǀǊǆÖȁÖ
Пацієнт віком 47 років скаржився на сухий кашель, різку
слабкість, ломоту в тілі, втрату смаку та нюху. Температура
тіла – 37,8 °С. Звернувся по допомогу до сімейного лікаря.
Ним було призначено: ПЛР-тест, КТ органів грудної порожнини, загальний аналіз крові, коагулограму, визначення
рівня С-реактивного протеїну.
Результати обстежень: ПЛР-тест на SARS-CoV-2 позитивний; загальний аналіз крові, коагулограма, С-реактивний
протеїн у межах норми, SpO2 – 98%. Висновок КТ: пневмонія
нижньої частки лівої легені (S8, S10).
Призначене лікування: парацетамол 500 мг 3 рази
на день, цефтріаксон 1000 мг 2 рази на день внутрішньом’язово, азитроміцин 500 мг 1 раз на добу тривалістю 6 днів,
ривароксабан 10 мг 1 таблетка на добу 10 днів, а також
ацетилцистеїн, вітаміни С та D, цинк, омега-3 поліненасичені жирні кислоти.
Пацієнт рекомендовані препарати не використовував
і звернувся до пульмонолога. Було скасовано антибіотикотерапію та призначено дообстеження. Загальний аналіз
крові був у межах норми, прокальцитонін і D-димер також
не виходили за межі референтних значень. Прийом ривароксабану було скасовано.
Коментарі до призначеного лікування:
rͱͪͻͲͳͱ;ͬͪͶ·ΐͺͻͰͺͪͻͪͽͳͰΰͻͰ͵ͷͰͯ;Ήͽ·ͼΊͺͻͳ
субфебрильній температурі тіла. Їх можна застосовувати

при показниках >38,5 °С (парацетамол у дозі не вище ніж 1 г
одноразово та не більш як 3 г на день; добова доза ібупрофену не має перевищувати 2400 мг);
rͪͽͳͫΐͽͳ͵ͳͰΰͬͪͻͽͺͻͳͲͪͪͽͳ ͪͯͱͰͰͷͪΎΐͽ͵ͳ
показань для цього та свідчень щодо приєднання бактеріальної інфекції;
rͪͽͳ͵ͪͭ;ͶΊͽΐͺͻͰͺͪͻͪͽͳͰΰͬͪͻͽͺͻͳͲͪͪͽͳͪΰͪͷбулаторному етапі.
Стосовно призначення вітамінів маємо такі рекомендації.
Наукове видання JAMA Network Open 12 лютого 2021 року
опублікувало дослідження, де чітко вказується, що:
rͬΐͽͪͷΐ͊ΰͽͪΰͳ͵ ͺͻͳͲͪͰΐͲΰͷͰͽΉͲͷͰͰΊͽΊͱкості вірусних захворювань, не принесли користі пацієнтам
із COVID-19;
rͬΐͽͪͷΐ͊ΰΎͪͽͳ͵ͼͳͯͪͽͷΐΰͺΐͯͽͻͳͷ;Ύΐͷ;;ͼͳͼͽͰͷ; 
проте після появи симптомів застуди не допомагає, не зменшує тривалості захворювання та не лікує вірусні хвороби;
rͳ͵ͷͱͪͲͪͼͽͼͬ;ͬͪͽͳͬΰͺͰͻͳʹͯͰ·Ͳͪͼͽ;ͯͳ ͪͶͰ
40 мг цього мікроелемента щодня можуть спричинити небажані явища: сухість у роті, нудоту, втрату апетиту та діарею.
Тривалий прийом цинку призводить до дефіциту міді.
Отже, пропоновані вітаміни не можуть бути рекомендовані в схемах лікування коронавірусної інфекції, тому що
вважаються препаратами з недоведеною ефективністю.

ǆǇƳǉƳǓǉǄǅÖƾǄǋƼǀǊǆÖȁÖ
Пацієнт віком 59 років захворів три дні тому. Висловлював скарги на підвищення температури тіла до 37,6 °С,
відчуття пирхоти в горлі, нежить, втрату нюху та смаку.
Хворий має супутню патологію: метаболічний синдром,
цукровий діабет 2 типу, ішемічну хворобу серця, гіпертонічну хворобу, три стенти в коронарних судинах. Спостерігається в кардіолога, до нього й звернувся по допомогу.
Лікар порекомендував виконати КТ органів грудної порожнини, ПЛР-тест, загальний аналіз крові, коагулографію
та визначити рівень D-димеру.
Результати обстежень: загальний аналіз крові в межах
норми, С-реактивний протеїн – 22 мг/л (норма – 0-5 мг/л),
ПЛР-тест на SARS-CoV-2 позитивний, коагулограма
та D-димер у межах норми, сатурація киснем крові – 93%.
Призначене лікування: азитроміцин 500 мг на добу після
їди протягом 6 днів, навіть за температури тіла 37,2 °С.
Ацетил цистеїн 200 мг 3 рази на добу протягом 10 днів,
парацетамол по 1 г 3 рази на день, якщо температура тіла
>38 °С, або по 500 мг 3 рази на день, якщо <38 °С. Препарат
цинку 1 раз на добу впродовж 1 міс, продовжити прийом
ацетилсаліцилової кислоти та клопідогрелю, котрі пацієнт
приймає в плановому порядку, ривароксабан 10 мг 1 таблетка 1 раз на добу протягом 1 міс.
Висновок КТ: ознаки вірусної двобічної полісегментарної
пневмонії (ступінь ураження паренхіми легень середня –
до 50%, СО-RADS 5).
Після цього обстеження лікар уніс корективи в схему
лікування та додав до вже призначеного азитроміцину
ще цефтріаксон 1000 мг двічі на добу внутрішньом’язово
впродовж 10 днів, флуконазол й антигістамінний препарат.
Пацієнт вирішив не приймати це лікування та звернувся
до пульмонолога. На той момент скарги були на підвищення
температури тіла до 37,6 °С, нечастий кашель із виділенням
слизової мокроти, загальну слабкість, ломоту в тілі. SpO2 –
93-94%. Було рекомендовано дослідити прокальцитонін
крові, який виявився в межах норми.
Пульмонолог скасував обидва антибактеріальні препарати, адже в пацієнта були відсутні симптоми приєднання бактеріальної інфекції (не відзначалися гнійна
мокрота, лейкоцитоз, нейтрофільоз, зсув формули вліво,
прискорена ШОЕ), спостерігалися нормальні показники
прокальцитоніну. Наступного дня температура знизилася
до субфебрильних цифр, а ще через день нормалізувалася.
На 10-й день від початку захворювання стан значно покращився. На 14-й день ПЛР-тест був негативним, С-реактивний протеїн залишався підвищеним, феритин у нормі.

Ƙ Ǎ ƏƢƿǡƹǗ

ǋǪǦǜǣǜǩǩȶÖǠǪÖǫǬǤǣǩǜȮǡǩǩȶÖǜǩǮǤǝȻǪǮǤǦȻǞ
Згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України
від 07.01.2021 «Про внесення змін до протоколу «Надання
медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби
(COVID-19)» маємо такі рекомендації щодо використання
антибіотиків:
rͺ͵ͪͲͪΊͷͯΰͰͷͺΐͻͳΑͪͽͳͫͪ͵ͽͰͻΐͪͶ·ΑͽͰͻͪпії у хворих на COVID-19 є приєднання бактеріальної
коінфекції та/або суперінфекція (бактеріальна негоспітальна пневмонія, вентилятор-асоційована пневмонія, інфекція сечовивідних шляхів, сепсис, септичний
шок тощо). Бактеріа льна коінфекці я та/або с у перінфекція спостерігаються менш ніж у 8-10% пацієнтів
із COVID-19. Пацієнти, які перебувають у палатах інтенсивної терапії, мають вищу ймовірність бактеріальної
коінфекції та/або суперінфекції порівняно з пацієнтами
в інших відділеннях;
rͰͯΐͶ·ͰͲͪͼͽͼ;ͬͪΊͪͽͳͫΐͽͳ͵ͽͰͻͪͺΐΑͷͱͰͺͻͳзвести до розвитку бактеріальної резистентності й інфекції
Clostridioides difficile;
r;ΰͻͪͲΐͺΐͯͲͻΉͬͪΑΰͳͺΐͯͽͬͰͻͯͱͰΑ$07*%ΐͲΰͶͰͭким перебігом не призначати антибіотики з лікувальною
чи профілактичною метою;
r;ΰͺͰͻͰͬͪͱΐʹͫΐͶ·ͼͽΐͬͳͺͪͯ͵ΐͬͺͻͳͲͪͰΊͪͽͳ
бактеріальних препаратів амбулаторним пацієнтам є недоцільним.
Якщо наявне приєднання бактеріальної інфекції,
то в цьому випадку можна використовувати антибіотики.
Вибір антибактеріальної терапії має ґрунтуватися на етіологічному чиннику та, якщо змога, передбачати перехід
із парентеральної форми введення на пероральну. Тривалість емпіричної антибактеріальної терапії має бути
скорочена до мінімально прийнятного терміну (3-7 днів)
із наступним призначенням етіологічно спрямованої антибактеріальної терапії після отримання результатів бактеріологічного дослідження та з урахуванням динаміки
клінічного стану пацієнта.
При легкому перебігу перевагу варто віддавати монотерапії захищеними пеніцилінами (амоксицилін/клавуланат, ампіцилін/сульбактам), макролідами (азитроміцин
або кларитроміцин) або цефалоспоринами ІІ покоління
(цефуроксим).
При середньотяжкому перебігу – поєднання захищених
пеніцилінів (амоксицилін/клавуланат) і макролідів (азитроміцин, кларитроміцин) або цефалоспоринів ІІ-ІІІ покоління
(цефуроксим, цефтріаксон, цефотаксим, цефтазидим, цефіксим, цефоперазон, цефподоксим) і макролідів (азитроміцин або кларитроміцин). У разі алергії на β-лактами можна
використовувати респіраторні фторхінолони (левофлоксацин, моксифлоксацин).

ƾǄǍǉǊƾǆǄ
Етіотропної терапії COVID-19 не існує. Противірусні препарати при цій інфекції застосовуються лише в рамках клінічних досліджень.
Завдання сімейного лікаря: визначити, чи є приєднання бактеріальної інфекції (якщо так, то коректно призначити антибактеріальну терапію);
оцінити тяжкість захворювання (вираженість задишки та показники сатурації киснем крові) для
своєчасного направлення в стаціонар.
За відсутності приєднання бактеріальної інфекції антибіотики не призначають, адже їх недоцільне використання призводить до розвитку
бактеріальної резистентності. Це твердження є основним, оскільки від початку пандемії COVID-19
пацієнти помилково отримували азитроміцин
у комбінації з іншими групами антибіотиків.
̝̲̱̼̰̮̹̮̟̰̗͒̀́̂̔Ϋ̸̢̙̘̤̞̖

З
У

23

КОРОНАВІРУСНА ХВОРОБА 2019

КОНФЕРЕНЦІЯ

Нові рекомендації щодо лікування COVID-19
ĘȜɁȣɋɊɖĘɁȣɃɚȟɁȞɖĘɉȚҬȞɋțɩ ȜɈȚȞĘȒȣɄɊȚɩȝɃɊɆҬĘȜȝɊɂɩțȞĘ".5(# ĘɃȝȞɁȣɃ ĘɃȝȞɖɂɊțɊɊɖ ĘɪțɩȞɪțȜɋɆɁɆ Ę
ȝɩɂȚɊȣɅȝɁȚɊɆҬĘȓȚɍȣȝɊȚɈɓɊȝɕĘȚȜȚɃțɉȣəɕĘɉțɃɆɎɊɆȠĘɊȚȟȜĘȼȜɩȚȤɊɆĘɋȚĘȻȼĘȓȚɍȣȝɊȚɈɓɊɆҬĘȣɊȞɋɆɋȟɋĘɌɋɆɅȣȚɋɩȣȤĘ
ȣĘɪȟɈɓɉȝɊȝɈȝɂȣȤĘȣɉ ĘȘ Ęȏ ĘȲɊȝɁȞɓȜȝɂȝĘɃɈɖĘɈȣȜȚɩȣɁĘɪțɩɁɆɊɊȝȤĘɈȚɊȜɆ ĘȚĘɋȚȜȝɄĘɁɋȝɩɆɊɊȝȤĘɋȚĘȞɪțɍȣȚɈȣɅȝɁȚɊȝȤĘ
ɃȝɪȝɉȝɂɆ ĘȼĘɉȚҬȞɋțɩ ȜɈȚȞȣĘɁɅɖɈɆĘȟɎȚȞɋɓĘɪɩȝɁȣɃɊȣĘȞɪțɍȣȚɈȣȞɋɆĘȜɩȚȤɊɆ ĘɖȜȣĘɩȝɅɪȝɁȣɈɆĘɪɩȝĘɁȚɄɈɆɁȣĘ
ɉȝɉțɊɋɆ ĘɊȚĘȜȝɋɩȣĘȞɈȣɃĘɅɁțɩɋȚɋɆĘȟɁȚɂȟĘɪɩɆĘɁțɃțɊɊȣĘȠɁȝɩɆȠĘȣɅĘ".5(# ĘɊȚĘɩȣɅɊɆȠĘțɋȚɪȚȠĘɈȣȜȟɁȚɊɊɖ Ę
ɇɩȝɪȝɊȟəɉȝĘɊȚɏɆɉĘɎɆɋȚɎȚɉĘȝɂɈɖɃĘɃɁȝȠĘɃȝɪȝɁȣɃțҬĘȟĘɌȝɩɉȚɋȣĘɅȚɪɆɋȚɊɊɖĘ¤ĘĘɁȣɃɪȝɁȣɃɓ
Завідувачка кафедри
інфекційних хвороб
Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця (м. Київ),
доктор меди чни х
наук, професор
Ольга Анатоліївна
Голубовська виступила з допові ддю
«Протокол надання
медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19) (наказ Міністерства
охорони здоров’я (МОЗ) України № 762 від
02.04.2021)». Цей протокол об’єднав усі ті методи лікування COVID-19, які на сьогодні вже
продемонстрували свою ефективність.
розпочинати лікування пацієніз COVID-19; як вести таких хворих
? Ізтівчого
залежно від перебігу захворювання з ура-

хуванням останніх рекомендацій МОЗ?
У разі підтвердження COVID-19 легкого
та середнього ступенів тяжкості призначається симптоматичне лікування із застосуванням жарознижувальних засобів
(парацетамол, ібупрофен тощо) за лихоманки й болю. Антибактеріальні засоби
використовувати винятково за наявності
лабораторно підтвердженої супутньої бактеріальної інфекції або в разі обґрунтованої підозри на неї.
Під час стаціонарного лікування хворим
призначаються низькомолекулярні гепарини. До варіантів додаткової терапії належить призначення таких препаратів, як ремдесивір і фавіпіравір. За тяжкого перебігу
захворювання забезпечуються оптимальна
підтримувальна терапія в лікарняній палаті
(чи відділенні / палаті інтенсивної терапії),
а також киснева підтримка. Системні кортикостероїди вводяться перорально чи внутрішньовенно. Необхідна доза дексаметазону
становить 6 мг 1 р/добу; за глюкокортикоїдним ефектом вона еквівалентна 32 мг
метилпреднізолону (8 мг кожні 6 год або
16 мг кожні 12 год) чи 150 мг гідрокортизону
(50 мг кожні 8 год).
У разі приєднання вторинної флори розглядається застосування протимікробних
або протигрибкових засобів. За клінічними показаннями як додаткова терапія
розглядається призначення ремдесивіру,
10% імуноглобуліну людини нормального
для внутрішньовенного введення в складі
комплексної терапії. Водночас розглядається використання тоцилізумабу.
Дані досліджень свідчать про здатність
вірусу SARS-CoV-2 до тривалої персистенції,
при цьому найдовше він виявляється у фекаліях. Незалежно від механізмів SARS-CoV-2
поширюється різними органами; стійку вірусну інфекцію можна припустити при регулярній діагностиці за допомогою ЗТ-ПЛР,
заснованої на взятті зразків із носоглотки
та/або ротоглотки. Така персистенція також
описана для коронавірусу мишей і вірусу гепатиту мишей. Вірус SARS-CoV-2 тривалий
час співіснує з імунною відповіддю в пацієнтів із COVID-19, що свідчить про те, що
імунітет є недостатньо ефективним.
Якою має бути противірусна/імуномодулювальна та підтримувальна тера?
пія в дорослих із підозрюваною чи підтвер-

дженою COVID-19 за критичного перебігу?
Лікування можна розподілити на такі
ключові етапи:
r ͺͽͳͷͪͶ·ͪ ͺΐͯͽͻͳͷ;ͬͪͶ·ͪ ͽͰͻͪͺΐΊ
у відділенні/палаті інтенсивної терапії;
rͷͰͪΐͪͬͰͽͳͶΊΐΊͶͰͭͰ·
rͳͲ·͵ͷͶͰ͵;ͶΊͻΐͭͰͺͪͻͳͳ Ͳͪΰͬΐͯͼ;ͽності протипоказань);
rͼͳͼͽͰͷΐ͵ͻͽͳ͵ͼͽͰͻΑͯͳ ͬ;ͽͻΐ·венно);

224

rͼͺͰΐͪͶ·ͪͺͻͿΐͶͪ͵ͽͳ͵ͪͽͪΰͶΐ͵;ͬͪΊ
гострого респіраторного дистрес-синдрому;
rͲͪͺͫΐͭͪΊͺͯͪͶ·ͷ;ͿΐͫͻͲ;ͶͰͭͰ·
Також за клінічними показаннями доцільними є варіанти додаткової терапії:
rͽͳͶΐͲ;ͷͪͫ
rΐͷ;ͭͶͫ;ͶΐͶΉͯͳͳͻͷͪͶ·ͳʹ
для внутрішньовенного введення в складі
комплексної терапії.
У разі прогресування дихальної недостатності та лабораторних ознак запалення
можуть бути розглянуті високі дози системних кортикостероїдів. Незалежно від того,
чи є підтвердженою в пацієнта наявність
цукрового діабету, необхідно контролювати
рівень глюкози.

?

Які особливості застосування ремдесивіру та тоцилізумабу?
Ремдесивір краще призначати в перші
5 днів після появи перших симптомів захворювання, але допускається його застосування в будь-який термін за наявності
клінічних показань. У 1-й день навантажувальна доза становить 200 мг 1 р/добу (внутрішньовенно), з 2-го дня призначається підтримувальна доза, що складає 100 мг/добу
(внутрішньовенно). Тривалість лікування –
5 днів для пацієнтів, які не потребують
штучної вентиляції легень або екстракорпоральної мембранної оксигенації; однак
її можна подовжити до 10 днів. Рекомендується ретельний моніторинг токсичності
й ефективності ремдесивіру.
Тоцилізумаб рекомендується застосовувати як доповнення до терапії кортикостероїдами в пацієнтів, у яких спостерігається
швидка декомпенсація дихання. Показаннями до призначення є інтерстиційна терапія з гострою дихальною недостатністю,
прогресуюча дихальна недостатність, необхідність підключення до неінвазивної або
інвазивної вентиляції, наявність позалегеневих уражень органів. Рекомендована доза
тоцилізумабу становить 8 мг/кг для інфузії
одноразово. Загальна доза не має перевищувати 800 мг.
У хворих із тяжким перебігом захворювання, що супроводжується зростанням
явищ інтоксикаційного синдрому та дихальної недостатності, негативною лабораторною динамікою, а саме прогресуючим
підвищенням рівня С-реактивного білка
>50 Од, прогресуючою абсолютною лімфопенією, підвищенням рівня феритину й ІЛ-6
(якщо є), варто розглянути можливість застосування 10% імуноглобуліну людського
для внутрішньовенного введення в дозі
0,8-1,0 г/кг 1 р/добу протягом 2 днів від
початку погіршення стану (курсова доза
1,2-2,0 г/кг ідеальної маси тіла).
Якими є протипоказання до меди?
каментозної профілактики венозної
тромбоемболії?

Варто звертати увагу на такі чинники:
r͵ΐͶ·͵ΐͼͽ·ͽͻͷͫͳͽΐͬ¤9/л;
rͬͳͼ͵ͳʹͻͳͲͳ͵͵ͻͬͽͰΐ
rͽͻͪͬͷͪͲΰͬͳͼ͵ͳͷͻͳͲͳ͵ͷ͵ͻͬͽͰΐ
rͪ͵ͽͳͬͪ͵ͻͬͽͰͪ
rͭͰͺͪͻͳΐͯ;͵ͬͪͪͽͻͷͫͳͽͺͰΐΊ
rͭͰͷͻͪͭΐͳʹΐͼ;Ͷ·ͽ
rͭͼͽͻͳʹͫͪ͵ͽͰͻΐͪͶ·ͳʹͰͯ͵ͪͻͯͳͽ
r ͰͼͽͪͫΐͶ·ͪ ͪͻͽͰͻΐͪͶ·ͪ ͭΐͺͰͻͽͰͲΐΊ
систолічний тиск >180 або діастолічний
>110 мм рт. ст.;
rͺͰΐ͵ͬͪͰͯͼͽͪͽΐͼͽ·
Якою є тактика за тяжкої гострої рес?У цьому
піраторної інфекції?
випадку проводиться рання підтримувальна терапія. Призначається киснева терапія (з 5 л/хв), при цьому регулюється швидкість потоку до досягнення цільового рівня SpO2 ≥92-95% у вагітних. Діти
з екстреними ознаками (утруднене дихання,

гострий респіраторний дистрес-синдром,
центральний ціаноз, шок, кома чи судоми)
повинні отримувати кисневу терапію під час
реанімаційних заходів до досягнення SpO2
≥94%; в іншому випадку показник цільової SpO2 становить 90%. Пацієнтам у тяжкому стані без ознак шоку слід обережно
вводити рідини внутрішньовенно (рестриктивна стратегія інфузійної терапії), оскільки
швидке введення може погіршити оксигенацію (особливо в умовах обмеженого доступу
до механічної вентиляції).
Якою має бути антибактеріальна тера?Пацієнтам
пія коінфекції в пацієнтів із COVID-19?
із підозрою на COVID-19 (або
підтвердженим діагнозом) із легким перебігом заборонено призначати антибактеріальні
препарати з метою профілактики. Хворим
із підозрою на COVID-19 (або підтвердженим діагнозом) із середньотяжким перебігом
також заборонено призначати антибактеріальні препарати без обґрунтованої клінічної
підозри чи підтвердження бактеріальної інфекції. Що стосується пацієнтів із підозрою
на COVID-19 (або підтвердженим діагнозом)
із тяжким перебігом, то їм призначення антибактеріальних препаратів здійснюється або
в разі підозри, або за встановленого клінічного діагнозу (наприклад, негоспітальної/
госпітальної бактеріальної пневмонії / сепсису чи після ретельної оцінки індивідуального ризику розвитку бактеріальної кота/або суперінфекції).
Чи є ще важливі рекомендації з лі?
кування хворих на COVID-19, на які
варто звернути увагу?

У комплексній терапії COVID-19 рекоме н дов а но п ри зн ач ат и п р е п а р ат и
Корвітин® і Квертин. Нещодавнє відкрите
ба гатоцент рове ра ндомізова не дослідження ефективності препарату Корвітин®
(порошок л іофі л ізова ний д л я п риготування розчину для ін’єкцій по 0,5 мг)
із подальшим використанням препарату
Квертин (таблетки жувальні по 40 мг) підтвердило доцільність його застосування
в пацієнтів із пневмонією, асоційованою
із SARS-CoV-2 гострою респіраторною хворобою на тлі базової терапії.
Провідний науковий
с п і вр о біт н и к Д У
«Національний інстит у т фтизіатрії
і пульмонології
ім. Ф.Г. Яновського»,
доктор медични х
наук Ярослав Олександрович Дзюблик
виступив із доповіддю
«Пневмонія у хворих
на COVID-19: особливості перебігу, діагностики, лікування». Доповідач представив погляд провідних пульмонологів України на проблему уражень легень при
коронавірусній інфекції.

?

Якими є результати нових досліджень
пульмонологів щодо патогенезу та діагностики COVID-19 та її ускладнень?
Сьогодні у світі ухвалено концепцію двох
фаз патогенезу COVID-19:
rͪͿͪͲͪmΐ ͿͰ͵ΐʹͳʹͺͻͰͼ ͼͺͻͳчинений коронавірусом SARS-CoV-2, який
відбувається в декілька етапів (прикріплення вірусу до специфічних рецепторів ангіотензинперетворювального ферменту-2 чутливої клітини, проникнення
вірусу до клітини шляхом рецепторного
ендоцитозу, репліка ці я геномної РНК
і синтез вірус-специфічних білків, збирання нових вібріонів, вивільнення ї х
шляхом брункування з клітини-хазяїна
з подальшою загибеллю);

rͭͪͿͪͲͪmͪͯͷΐͻͰͻͰͪͭ;ͬͪΊΐͷ;Α
системи (епітеліальні, дендритні клітини,
альвеолярні макрофаги продукують багато
цитокінів; гіперпродукція цитокіну IL-1β
та хемокіну CXCL8 зумовлює як проліферацію, так і рекрутування нейтрофілів в уражені тканини; інфільтрація легень значною
кількістю запальних клітин, які, ймовірно,
представлені сукупністю клітин вродженого
й адаптивного імунітету.
Згідно з морфологічними даними, в легеневій тканині хворих на COVID-19 визначаються мікротромбоваскуліти, поза
с удина ми – ск у пчення пігментова ни х
макрофагів (сидерофагів), формування запально-клітинних (переважно інтерстиційних) інфільтратів.
КТ-симптоматика ураження легень при
COVID-19 складається з таких ознак:
rͼͳͷͺͽͷjͷͪͽͬͭͼ͵Ͷͪv ͯͬͫΐͰͲͪлучення, периферичний розподіл і мультилобарна (в понад одній частці) локалізація,
ущільнення паренхіми у вигляді консолідації та поєднання симптому «матового скла»
й консолідації;
rͲͪͻΐͯͰͻͰΎͼͽͻ;Ήͽ·ͼΊͻͰͽͳ͵;ͶΊͻΐ
зміни внаслідок потовщення міжчасточкових перетинок, halo sign – симптом ореола/
німба, пористість, яка нагадує патерн crazy
paving;
rͪͬΐͯͷΐ;ͬΐͯ͵ͶͪͼͳͭͺͪͽͰͻ;ͺристість crazy paving у випадку COVID-19
є дрібнішою, відображає здебільшого потовщення міжацинарних інтерстиційних
структур.
є алгоритм етіологічної діагнос?ЦейЯким
тики у хворих на пневмонію?
алгоритм наочно представлений у вигляді схеми, наведеної на рисунку:
Важливим питанням у лікуванні паці?
єнтів із COVID-19 є призначення антибіотиків, однак існують аргументи як на ко-

ристь антибіотикотерапії, так і проти неї.
Що ви на це скажете?
До аргументів «за» належать:
r Ήͻͳͯͳͪ Ͱͫΐͯΐͼͽ· ͺͻͳͲͪͰΊ
анти біотика в пацієнта з діагнозом пневмонії;
r ͼ;ͺ;ͽΐ ͫͪ͵ͽͰͻΐͪͶ·ΐ ΐͿͰ͵ΐΑ ͺͻͳ
COVID-19;
rͰͪͽͳͫͪ͵ͽͰͻΐͪͶ·ΐͰͿͰ͵ͽͳͷͪ͵ͻͶΐͯΐͬ
Водночас існують й аргументи «проти»:
rͲͻͼͽͪΊͪͽͳͫΐͽͳ͵ͻͰͲͳͼͽͰͽͼͽΐ
rͷͰͯͳ͵ͪͷͰͽͲͰͪͬͪͽͪͱͰΊͪΰͺͪцієнта;
rͰͬͳͼ͵ͪͪͼͽͽͪͫͪ͵ͽͰͻΐͪͶ·Α͵ΐͿͰ͵ΐΑ
Відповідно до останнього Протоколу
МОЗ України від 06.04.2021 «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)», показанням
до емпіричної антибактеріальної терапії
у хворих на COVID-19 є приєднання бактеріальної коінфекції та/або суперінфекція
(бактеріальна негоспітальна пневмонія, вентилятор-асоційована пневмонія, інфекція
сечовивідних шляхів, сепсис, септичний
шок тощо). Бактеріальна коінфекція та/або
суперінфекція спостерігається менш ніж
у 8-10% пацієнтів із COVID-19. Хворі, які
перебувають у палатах інтенсивної терапії, мають вищу ймовірність бактеріальної
коінфекції та/або суперінфекції порівняно
з пацієнтами в інших відділеннях.

Які антибактеріальні препарати доцільно призначати хворим на негос?
пітальну пневмонію в умовах стаціонару?

Залежно від тяжкості перебігу, схеми призначення антибактеріальних препаратів цих
хворих можна розподілити на 2 групи:
rͼͰͻͰͯ·ͽΊͱ͵ͳʹͺͰͻͰͫΐͭͰͭͼͺΐͽͪͶ·ної пневмонії: парентеральне застосування
амінопеніциліну + макролід (per os) або
цефалоспорин ІІІ покоління + макролід
(per os); альтернативний препарат (внутрішньовенне застосування): фторхінолон
ІІІ-ІV покоління, або карбапенем + макролід (per os), або цефалоспорин V покоління + макролід (per os);
rͽΊͱ͵ͳʹͺͰͻͰͫΐͭͰͭͼͺΐͽͪͶ·ΑͺͰͬͷΐΑ
rͲͪͬΐͯͼ;ͽͼͽΐͿͪ͵ͽͻΐͬͻͳͲͳ͵;ΐͿΐкування P. aeruginosa – внутрішньовенне
застосування захищеного амінопеніциліну + макролід, або ертапенем + макролід,
або цефалоспорин V покоління + макролід;
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альтернативний препарат (внутрішньовенне застосування): фторхінолон ІІІ-ІV
покоління + β-лактам;
rͲͪͪΊͬͼͽΐͿͪ͵ͽͻΐͬͻͳͲͳ͵;ΐͿΐ͵;вання P. aeruginosa – внутрішньовенне застосування цефалосприну ІІІ-ІV покоління +
аміноглікозид або ципрофлоксацин; альтернативний препарат (внутрішньовенне застосування): карбапенем + аміноглікозид або
ципрофлоксацин.
Що відомо про можливості викори?
стання молекул із плейотропними
ефектами?

До добре вивчених і надзвичайно цікавих молекул цієї групи належить кверцетин – поліфенольна спол ука (флаваноїд рослинного походження). Сьогодні
цей препарат з успіхом використовується
як у кардіологічній практиці при лікуванні
пацієнтів після інфарктів міокарда чи
із застійною серцевою недостатністю, так
і в неврологічній (порушення мозкового
кровообігу тощо); його протизапальний
ефект обумовлений здатністю пригнічувати активності ліпокси- та циклооксигенази, TNF, IL-1a, IL-4. Дослідження in
vivo на лабораторних тваринах підтвердило імуномодулювальні, протизапальні
ефекти кверцетину та сприяння одужанню
після спінальної травми. Були проведені
рандомізовані клінічні дослідження (зокрема, із залученням пацієнтів з інфекціями верхніх дихальних шляхів), які теж
підтвердили ефективність використання
цієї молекули. На особливу увагу ця речовина заслуговує як скавен джер вільних
радикалів.
Одне з досліджень продемонструвало
значний противірусний потенціал кверцетину проти SARS-CoV-2 й інших вірусів
(Khaerunnisa S. et al., 2020; Smith M., Smith J.,
2020). Також були доведені інші ефекти:
поліпшення клінічного стану пацієнтів
із загостренням бронхіальної астми, відновлення концентрації антиоксидантів у легенях лабораторних гризунів, заражених вірусом грипу А, церебропротекторний вплив,
кардіопротекторна дія й захисний вплив
на ендотелій судин (що має вагоме значення
при лікуванні COVID-19 з урахуванням ендотеліальної дисфункції).
Великий досвід застосування препаратів
кверцетину в клінічній практиці та добре
вивчений профіль безпеки створюють перспективу для вивчення їхньої ефективності
при лікуванні COVID-19. Доцільним є проведення клінічних випробувань Квертину
з метою обґрунтування його застосування
для профілактики та лікування при легких
формах COVID-19 у пацієнтів, які не належать до груп ризику, та медичного персоналу, а препарат Корвітин® – при лікуванні
коронавірусної інфекції середнього й тяжкого ступенів з ускладненнями, насамперед
із боку серцево-судинної та центральної
нервової систем.
За останніми рекомендаціями, на підставі проведенного дослідження Корвітин®
доцільно призначати у складі комплексного
лікування пневмонії, зумовленої коронавірусною інфекцією, дорослим – 1-4-та доба по 0,5 г
(1 флакон) 2 р/добу з інтервалом у 12 год;
5-10-та доба – по 0,5 г 1 р/добу. Квертин призначається дорослим по 2 таблетки 3 р/добу
впродовж 10 днів після попереднього застосування засобу Корвітин®.

25

ПСИХІАТРІЯ
ОГЛЯД

Соматоформні розлади під час пандемії COVID-19:
від визнання проблеми до стратегії лікування

ȖȝɉȚɋȝɌȝɩɉɊȣĘɩȝɅɈȚɃɆĘ¤ĘɍțĘɂɩȟɪȚĘȞɋȚɊȣɁ ĘɖȜȣĘɪɩȝɖɁɈɖɕɋɓȞɖĘɌȣɅɆɎɊɆɉɆĘȞɆɉɪɋȝɉȚɉɆ Ę
ȜȝɋɩɆɉĘɊțĘɉȝɄɊȚĘɅɊȚҬɋɆĘȚɃțȜɁȚɋɊȝɂȝĘɉțɃɆɎɊȝɂȝĘɪȝɖȞɊțɊɊɖ ĘȖȝɉȚɋɆɎɊȣĘȞȜȚɩɂɆĘəĘɃȝȞɆɋɓĘ
ȞțɩҬȝɅɊɆɉɆ ĘɐȝɚɆĘȞɪɩɆɎɆɊɖɋɆĘɁĘɪȚɍȣəɊɋȚĘɪȝȞɋȣҬɊțĘɅȚɊțɪȝȜȝəɊɊɖĘɋȚĘɪȝɩȟɏɆɋɆĘҬȝɂȝĘ
ɌȟɊȜɍȣȝɊȟɁȚɊɊɖĘɁĘɪȝɁȞɖȜɃțɊɊȝɉȟĘɄɆɋɋȣ ĘȠȝɎȚĘɪȣɃĘɎȚȞĘȝɚȞɋțɄțɊɊɖĘɊțĘɁɆɖɁɈɖəɋɓȞɖĘĘ
ȜɈȣɊȣɎɊȝĘɅɊȚɎȟɐɆȠĘɪɩȝɚɈțɉĘɅɃȝɩȝɁ¨ɖĘ:<
Згідно з чинною Міжнародною класифікацією хвороб
(МКХ-10), у цій групі виокремлюють:
■ соматизований розлад (F45.0);
■ іпохондричний розлад (F45.2);
■ соматоформну дисфункцію вегетативної нервової
системи (F45.3);
■ сталий соматоформний больовий розлад (F45.4).
Соматоформні розлади часто трапляються в загальній
практиці. За оцінками різних дослідників, соматизація
психічних станів може становити близько 40% випадків серед пацієнтів первинної ланки [2]. Останній систематичний огляд із цієї проблеми опублікували Haller
і співавт. [3]. Із загальної кількості 992 ідентифікованих
публікацій для подальшого аналізу було відібрано 32 дослідження з 24 країн, у яких брали участь 70 085 пацієнтів
(віковий діапазон – 15-95 років). Щонайменше один тип
соматоформного розладу діагностувався за критеріями
DSM-IV та/або МКХ-10 у частини пацієнтів первинної
медичної допомоги, що становила від 26,2 до 34,8%. Частка
пацієнтів, які скаржилися на принаймні один медично
незрозумілий симптом, коливався від 40,2 до 49%. Автори
дійшли висновку, що соматоформні розлади та незрозумілі
з медичної точки зору симптоми трапляються в загальній
практиці частіше, ніж прийнято вважати [3].
Незважаючи на високу поширеність, розпізнавання,
діагностика та лікування можуть бути проблематичними.
Соматоформні розлади істотно обтяжують систему охорони здоров’я, оскільки лікарі можуть витрачати значний час і ресурси на обстеження та лікування пацієнтів
із цими станами. Ба більше, психіатричний діагноз часто
є абсолютно неприйнятним для пацієнта, котрий упевнений, що його стан має фізичне походження [4].
Пандемія COVID-19, спричинена коронавірусом SARSCoV-2, зумовлює значний психологічний і фізичний
стрес. Когнітивно-поведінкові моделі припускають, що
в умовах реальної інфекційної загрози незвичні тілесні
відчуття чи доброякісні симптоми можуть сприйматись
як ознаки серйозного захворювання, спричиняють тривожність щодо стану здоров’я, що згодом призводить
до ще більшого посилення тілесних відчуттів [5, 6]. У період нинішньої пандемії відчуття чи симптоми трактуються відповідно до контексту, наприклад: «У мене
прискорилося дихання, а отже, можливо, я заразився
коронавірусом». Дослідження попередніх пандемій респіраторних вірусних інфекцій виявили, що завищення
загрози пов’язане з підвищеною тривожністю [5]. На соматичні відчуття, їх сприйняття й інтерпретацію суттєво впливають зовнішні події, зокрема повідомлення
в засобах масової інформації (ЗМІ). Хибне коло тілесних відчуттів і тривожності може частіше виникати
й отримувати негативне підкріплення за наявності певних факторів схильності (наприклад, тривожні розлади
в сімейному анамнезі) та підтримуватися хворобливою
поведінкою, зокрема спрямованою на пошук безпеки,
як-от пошук інформації про свій стан в Інтернеті чи відвідування лікаря [5, 6].
Серед усіх ініціювальних подій і факторів підтримки
тривожного стану ЗМІ можуть відігравати центральну
роль при епідеміях інфекційних хвороб. Нещодавно було
виділено поняття «кіберхондрія» – повторюваний та/або
надмірний пошук в Інтернеті інформації, пов’язаної зі здоров’ям, який асоціюється з емоційним стресом (особливо
тривогою). Спочатку такий пошук є частиною адаптивної
поведінки, спрямованої на пошук безпеки в умовах загрозливих подій. Але надалі ця поведінка може посилити
та підкріплювати тривогу й занепокоєння [5].
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У середині березня 2020 року було проведено онлайнопитування серед загальної популяції Німеччини (n=1615,
79,8% жінок, середній вік – 33,36 року), що включало анкети стосовно тривожності, пов’язаної з корона вірусом,
ознак кіберхондрії та способів регулювання емоцій. Учасники повідомили про значне збільшення тривоги у зв’язку
з вірусною загрозою протягом останніх місяців (попередні
місяці реєструвалися ретроспективно), особливо серед
осіб із фоновою тривожністю щодо стану здоров’я. Кіберхондрія продемонструвала позитивні кореляційні зв’язки
з поточною тривожністю. Було виявлено негативну кореляцію між відчуттям поінформованості про пандемію
та поточною тривожністю, при цьому адаптивна регуляція емоцій була важливим модератором цих зв’язків.
Отримані дані свідчать про те, що занепокоєність станом
здоров’я та кіберхондрія служать факторами ризику, тоді
як достовірна інформація про пандемію й адаптивна регуляція емоцій можуть знизити рівень тривожності під
час пандемії [5].
Через емоційний вплив пандемії COVID-19 можна обґрунтовано припустити підвищений ризик рецидивів
серед людей, які вже мають фонові розлади психічного
здоров’я [7]. Досить показовим є опублікований випадок
загострення симптомів тяжкого та стійкого соматичного
симптомного розладу, спричинений страхом захворіти
на COVID-19 [8].

ǆǧȻǩȻȮǩǤǥÖǞǤǫǜǠǪǦ
13 березня 2020 року 16-річний підліток потрапив
до відділення невідкладної допомоги в університетській
лікарні м. Верона (Італія) з лихоманкою 38,7 ºC, яка тривала довше 3 днів, тахікардією до 130 уд./хв, збудженням
і маренням, скаргами на утруднене дихання, порушення
нюхової та смакової чутливості. Короткий збір анамнезу
подій, які призвели до цього стану, виявив контакт із людиною, потенційно зараженою SARS-CoV-2.
У пацієнта було взято мазок із носоглотки для проведення ПЛР-тесту на SARS-CoV-2. В очікуванні результатів лікар відділення невідкладної допомоги провів
фізикальний огляд, який не виявив жодних патологічних відхилень із боку серцево-судинної, дихальної, нервової систем та органів черевної порожнини. Під час
огляду пацієнт лише частково співпрацював і виявляв
занепокоєння. Приблизно через 4 год результат мазка
з носоглотки підтвердив відсутність РНК SARS-CoV-2

у зразку пацієнта. Подальші вимірювання температури
тіла, проведені до кінця дня, виявили значення нижче
за 37 ºC. Протягом ночі пацієнт виявляв помітне збудження й агресивність стосовно своєї матері, котра перебувала поруч. За словами матері пацієнта, така поведінка
була для нього дуже незвичною. Пацієнту призначили
психіатричне обстеження.
Під час обстеження психіатром пацієнт частково співпрацював, але зміг надати досить адекватну інформацію
за підтримки матері. Його настрій був дещо пригнічений, із дисфоричним афектом, але залишався відповідним змісту думок. Також спостерігалося сильне занепокоєння, що часом прогресувало до розгубленості та втрати
контролю, коли пацієнт висловлював немодульоване та неправильно спрямоване розрядження напруження й емоцій, не замислюючись про наслідки. Пацієнт демонстрував
дезорганізоване мислення, зміст думок виявляв занепокоєння щодо його стану здоров’я, зокрема страх зараження
коронавірусом, який тяжів до маячної інтенсивності. Ідей
самогубства не висловлював. Галюцинаторної поведінки
не спостерігалося. Хоча орієнтація в просторі й особистості була збереженою, орієнтація в часі була частково
порушена, особливо стосовно останніх кількох днів.
Психіатр наполегливо рекомендував госпіталізацію
до відділення нейропсихіатрії для дітей і підлітків для
подальшого спостереження й оцінки симптомів. Антипсихотик було призначено в дозі 2,5 мг 2 рази на день
як первинне лікування. Увечері того самого дня пацієнта перевели. Це була його перша в житті госпіталізація
до психіатричного відділення, проте, як скоро виявилося,
не перша проблема психічного здоров’я.
У відділенні нейропсихіатрії при поглибленому зборі
анамнезу вдалося відновити докладну історію хвороби.
Йшлося про сімейну історію розладів харчової поведінки
та депресії, зокрема в сестри пацієнта, котра отримувала
психологічне лікування та психофармакотерапію селективним інгібітором зворотного захоплення серотоніну
пароксетином. Також психічні розлади діагностували
в бабусі, дядька та двоюрідного брата з материнського
боку. Пасинок за батьківською лінією страждав на депресію та соціальну фобію.
З анамнезу пацієнта стало відомо, що пубертатний
період і стрибок росту супроводжувалися зростанням тривожності та нездоровою харчовою поведінкою.
У лютому 2019 року в пацієнта розвинувся парапарез
невідомого походження, що тривав 3 міс і потребував
психомоторної реабілітації. Після глибокого клінічного
й інструментального обстеження було зроблено висновок щодо функціонального неврологічного розладу.
У червні 2019 року в пацієнта діагностували розлад харчової поведінки з поступовим обмеженням уживання
їжі, котру пацієнт вважав «нездоровою» чи «ризикованою». Таку вибірковість він виправдовував дискомфортом у шлунково-кишковому тракті. Розлад харчування
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протікав за відсутності компенсаторної поведінки, як-от
викликання блювання чи надмірна спортивна діяльність.
Під час перебування в лікарні пацієнт також висловлював
стурбованість щодо впливу їжі на його здоров’я.
Із першого дня госпіталізації до нейропсихіатричного
відділення пацієнт був занепокоєний соматичними симптомами, котрі він досі відчував. Такі думки вже не досягали маячної інтенсивності. Проте, незважаючи на запевнення, що мазок із носоглотки є негативним стосовно
SARS-CoV-2, думки про зараження коронавірусом усе
ще відчутно впливали на його настрій і поведінку. Після
спостереження клінічно значущих тривожних реакцій
і коливань настрою, що прогресували до депресивного
стану, пацієнту було призначено антидепресант (який
був ефективним у лікуванні сестри) в дозі 20 мг. Протягом
наступного тижня спостерігалося поступове поліпшення
його клінічного стану зі значним ослабленням думок
про здоров’я та впливу на самопочуття. Пацієнт отримав діагноз «тяжкий і стійкий соматичний симптомний
розлад» за критеріями DSM-5 і був виписаний 20 березня
2020 року з рекомендаціями продовження лікування
оланзапіном і пароксетином. Два повторні огляди, проведені через 1 і 3 тиж після виписки, а також проміжні
контрольні спостереження по телефону виявили пацієнта
клінічно стабільним.
Цей випадок демонструє важливість своєчасного нейропсихіатричного обстеження за наявності незрозумілих
порушень поведінки та настрою в пацієнта, підозрюваного на COVID-19. На рисунку 1 представлена авторська
ілюстрація каскаду розвитку та перебігу соматоформного
розладу в цього пацієнта [8]. В описаному випадку звертає
на себе увагу оперативний мультидисциплінарний підхід при веденні пацієнта, короткий термін госпіталізації
(7 днів) і швидкий початок дії комбінованої психофармакотерапії соматоформного розладу атиповим антипсихотиком і антидепресантом класу селективних інгібіторів
зворотного захоплення серотоніну. Незважаючи на початковий успіх, пацієнт потребує тривалого лікування.
На момент написання статті автори зазначили, що пацієнт
отримує консультації дієтолога з приводу здорового харчування, психологічну підтримку та продовжує приймати
оланзапін у режимі деескалації дози.

ǋǬȻǪǬǤǮǡǮÖǫǭǤǱǪǰǜǬǨǜǦǪǮǡǬǜǫȻכ
Оскільки більшість пацієнтів із соматоформними
розладами спостерігаються в закладах первинної медичної допомоги, важливо, щоб лікування було економічно вигідним, зручним і доступним і не потребувало
спеціальних психіатричних навичок. Фармакотерапія відповідає цим критеріям, а також зазвичай краще
сприймається тими пацієнтами, котрі впевнені у фізичній природі свого стану та не бажають приймати психологічне лікування [4]. Раніше широко застосовувалися

анксіолітики, хоча існують занепокоєння щодо розвитку залежності, оскільки пацієнти із соматоформними розладами зазвичай потребують тривалого лікування. Антидепресанти, особливо ті, що мають седативний ефект, також можуть бути корисними, хоча думки
щодо їхньої ефективності різняться.
Останнім часом увага зосереджується на застосуванні
низьких доз нейролептиків, особливо заміщених бензамідів, як-от сульпірид. Вважається, що їхня ефективність
як при соматоформних, так і при функціональних розладах базується на здатності вибірково блокувати вивільнення дофаміну в area postremа, гіпоталамо-гіпофізарній
системі та мезолімбічному шляху [4].
Сульпірид – заміщений бензамід, який специфічно
блокує лімбічні дофамінові рецептори підтипів D2
та D3 і позбавлений спорідненості з іншими рецепторами в центральній нервовій системі. Той факт, що він
має лише дуже слабкий вплив на рецептори дофаміну
в смугастому тілі, може пояснювати низьку частоту
екстра пірамідних побічних ефектів. У низьких дозах
сульпірид переважно блокує пресинаптичні рецептори,
викликаючи тим самим збільшення дофамінергічної
передачі. Це може пояснювати активувальну властивість сульпіриду та його ефективність за широкого кола
психічних розладів [4, 9].
Сульпірид став одним із перших і найчастіше використовуваних препаратів із соматотропною дією. Як показали дослідження, препарат має дозозалежний ефект:
демонструє антипсихотичну активність у високих дозах
(починаючи від 800 мг на добу), але в низьких дозах
(100-400 мг на добу) виявляє антитривожні властивості
та впливає на соматоформну симптоматику, особливо
соматовегетативні прояви й алгії [9]. Діапазон добових
доз, які використовуються для купірування тривоги,

досить широкий: від 50 мг у разі слабковиражених панічних нападів до 400-600 мг у разі тяжкої хронічної
тривоги та стійкої агорафобії. Як анксіолітик сульпірид
застосовується при тривожних депресіях для посилення ефекту базисної антидепресивної терапії. Також
широко використовується активувальний ефект препарату, що проявляється в дозах 100-400 мг на добу. Тому
препарат зазвичай призначається в комбінації з антидепресантом у разі депресій із переважанням астенії
й апатії [9]. У комплексній терапії великої кількості
захворювань шлунково-кишкового тракту використовуються не тільки анксіолітичний і соматотропний
ефекти препарату, але й низка властивостей, які безпосередньо впливають на функцію травного тракту, –
нормалізація моторики (як верхніх, так і нижніх відділів шлунково-кишкового тракту), протидиспепсична
дія [9, 10]. Високий рівень безпеки сульпіриду сприяє
ефективнішому купіруванню симптоматики в рамках пограничної психічної патології та робить можливим його застосування в загальномедичній практиці
з метою корекції супутніх соматичних захворювань
тривожних і функціональних розладів [9].
Численні контрольовані клінічні дослідження підтвердили ефективність і безпеку сульпіриду при порівнянні з низкою інших психотропних засобів, включаючи
діазепам, тразодон, тіанептин, амітриптилін [4]. У п’яти
європейських країнах було проведено відкрите обсерваційне дослідження з метою отримання інформації
щодо профілю пацієнтів із соматоформними розладами,
котрі реагують на сульпірид [4]. Усього для аналізу було
відібрано 1356 пацієнтів. Більшість пацієнтів (81,1%)
мали принаймні три основні соматичні скарги; астенія
була найпоширенішою з них, слідом за частотою розташувалися запаморочення та головний біль. Більшість
пацієнтів (76,0%) були оцінені як середньотяжкі та вкрай
тяжкі згідно з оцінкою загального клінічного враження
(CGІ). Усі пацієнти отримували пероральний сульпірид
протягом 3-6 тиж (середня доза – 175 мг на добу). Лікування сульпіридом асоціювалося з помітним зменшенням частоти та тяжкості всіх соматичних скарг (рис. 2),
а також покращенням загального клінічного враження
та контрольного списку симптомів Хопкінса, оціненого
пацієнтом (HSCL-58).
Середня доза 175 мг на добу в цьому дослідженні узгоджувалася з дозою сульпіриду, котру зазвичай виявляють
ефективною при соматоформних розладах (150-300 мг
на добу). На підставі оцінок CGI 89,8% пацієнтів повідомили про покращення стану під час останнього візиту,
при цьому 45,1% відзначали значне покращення, а 13,1% –
покращення. Отже, 58,2% пацієнтів були визнані респондентами на терапію. Типовим респондентом був пацієнт
віком 50 років і менше, працевлаштований, із нетривалою
історією психічних розладів і кількома супутніми захворюваннями чи методами лікування. Пацієнти краще відповідали на лікування, якщо їх вів лікар загальної практики, ніж спеціалісти-неврологи чи психіатри. Це, ймовірно, пов’язано з тим, що пацієнти, котрі звертаються
до фахівця, можуть мати складніший психічний стан.
Серйозних побічних явищ сульпіриду не відзначалося,
лише 16 пацієнтів (1,2%) достроково вибули з дослідження
через побічні ефекти [4].

ǋȻǠǭǯǨǦǤ
Психологічні проблеми під маскою соматичних скарг можуть приховувати близько 40% пацієнтів,
які звертаються по медичну допомогу на первинній ланці. Серйозним наслідком соматоформних
розладів є надмірне використання медичних ресурсів. В умовах пандемії COVID-19 це особливо актуально, оскільки пацієнти із соматизованими скаргами можуть перевантажити й без того постраждалі системи охорони здоров’я. Через схильність до соматизації тривоги та надмірну чутливість до негативної інформації (зокрема, в ЗМІ) навіть люди, котрі не заразилися COVID-19 і мають невисокий
ризик тяжкого перебігу інфекції, можуть зазнати серйозного впливу пандемії на психічне здоров’я.
При оцінюванні симптомів, подібних до COVID-19, клініцистам, можливо, доведеться зіткнутися
з необхідністю диференційовано діагностувати загострення фонового соматоформного розладу,
спричиненого страхом заразитися. Своєчасна діагностика та цілеспрямована психофармакотерапія
сприяють швидкому поліпшенню стану пацієнта й запобігають неналежному використанню ресурсів
персоналу та лікувальних закладів.
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МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ
НА ЗАМІТКУ ЛІКАРЮ

Ангіопротекція як диференційований підхід до лікування
хронічної венозної недостатності
șɩȝɊȣɎɊȚĘȠɁȝɩȝɚȚĘɁțɊĘșșȎĘ¤ĘɍțĘɪȝɏɆɩțɊɆҬĘȞɋȚɊ ĘɖȜɆҬĘȝɚɋɖɄȟəĘɪȝɁȞɖȜɃțɊɊȟĘȚȜɋɆɁɊȣȞɋɓĘɚȚɂȚɋɓȝȠĘɈɕɃțҬĘ
ɪɩȚɍțɅɃȚɋɊȝɂȝĘɁȣȜȟĘɋȚĘɎɆɊɆɋɓĘɅɊȚɎɊɆҬĘȞȝɍȣȚɈɓɊȝ țȜȝɊȝɉȣɎɊɆҬĘɋɆȞȜ ĘȭțɂȜȣĘɌȝɩɉɆĘșșȎĘɖȜ ȝɋĘɩțɋɆȜȟɈɖɩɊȣĘ
ɁțɊɆĘɋȚĘɋțɈțȚɊɂȣțȜɋȚɅȣȤĘɊȚɖɁɊȣĘȟĘ ΄ĘɊȚȞțɈțɊɊɖ
Варикозне розширення вен мають до 40%
чоловіків і до 64% жінок, а хронічна венозна
недостатність (ХВН) нижніх кінцівок, що проявляється набряком щиколотки, виявляється
в 7% чоловіків і 16% жінок. Розвиненіші стадії венозної недостатності уражають близько
5% популяції; 1-2% населення західних країн
мають активну чи загоєну венозну виразку.
До факторів ризику ХХВ належать:
вік >50 років;
жіноча стать;
обтяжена судинними захворюваннями
спадковість;
надмірна маса тіла;
малорухливий (сидячий) спосіб життя;
вагітність [1, 2].
Симптоми ХХВ описуються пацієнтами
як «тяжкість у ногах», утомлюваність, свербіж
шкіри, нічні судоми та пульсація, болі, що посилюються при тривалому стоянні. Ці симптоми
можуть заважати щоденній активності та роботі (особливо в осіб, яким потрібно стояти
протягом тривалого періоду часу). Характерною
ознакою ХВН є посилення симптомів наприкінці дня. Полегшення може досягатися підняттям ніг, мобілізацією та вправами. Підвищене
тромбоутворення в розширених поверхневих венах може зумовити розвиток болісного
тромбофлебіту. Тромбоз глибоких вен нижніх
кінцівок (особливо в клубово-стегновому сегменті) є більш небезпечним станом, що може
спричинити розвиток венозної кульгавості,
різкий біль, а також венозні тромбоемболії, які
загрожують життю [1].

ǈǪǢǧǤǞǪǭǮȻÖ
ǦǪǩǭǡǬǞǜǮǤǞǩǪǟǪÖǧȻǦǯǞǜǩǩȶ
Наріжним каменем консервативного лікування залишається компресійна терапія (еластичні панчохи, бандажі) через її доступність,
зручність у використанні, а також ефективність
лікування венозної гіпертензії – основного
патофізіологічного чинника ХХВ. Механізми
дії включають стискання поверхневих і глибоких вен, а також поліпшення функції м’язової
помпи, що зумовлює зниження венозного тиску
та зменшення набряків [1].
У пошуках оптимальної фармакотерапії дослідники переважно зосередилися на таких терапевтичних мішенях, як тонус гладком’язового
шару вен і реологічні властивості крові. Крім того,
в центрі уваги є такі патогенетичні чинники,
як підвищена проникність мікросудинного русла
та порушений лімфатичний дренаж. Медикаментозне лікування ХХВ використовується десятки
років, хоча щодо ефективності різних засобів
точаться дискусії. Веноактивні препарати (венотоніки) можна класифікувати на 2 великі групи:
природні й синтетичні. Основні механізми дії
веноактивних препаратів – зменшення проникності капілярів і виділення медіаторів запалення
або підвищення тонусу м’язового шару вен [1].
На окрему увагу заслуговують препарати групи
ангіопротекторів, які безпосередньо не впливають на тонус вен, але сприяють відновленню
мікроциркуляції в тканинах.
В Європі зростає інтерес до використання
біо фла воної д і в (пох і дни х д іосм і н у) д л я

(гідросмін)

Європейська інновація в лікуванні
лімфовенозної недостатності
Висока біодоступність забезпечує
швидку дію та високу ефективність
Відновлює і підтримує правильне
лімфовенозне повернення
Ефективно контролює венозну
гіпертензію та її ускладнення
Знижує ризик розвитку тромбозу
Поліпшує оксигенацію тканин
Інструкція для медичного застосування препарату ВЕНОСМІЛ (VENOSMIL)
Склад: 1 капсула містить гідросміну 200 мг; Лікарська форма. Капсули. Фармакотерапевтична група. Ангіопротектори.
Капіляростабілізуючі засоби, біофлавоноїди. Показання. Препарат застосовується для короткочасного полегшення (протягом
двох, трьох місяців) набряків та симптомів, пов’язаних з хронічною венозною недостатністю. Протипоказання. Підвищена
чутливість до діючої речовини або інших компонентів препарату. Побічні реакції. Звичайно лікування препаратом переноситься
добре. Найчастіші побічні реакції:з боку травного тракту - біль у шлунку, нудота,з боку шкіри - тріщини, свербіж,з боку
центральної нервової системи - слабкість, головний біль. Виробник. Фаес Фарма, С.А., Iспанія
нструкція наведена в скороченому варіанті.
нформація для медичних та фармацевтичних працівників, для розповсюдження на спеціалізованих семінарах,
конференціях, симпозіумах з медичної тематики
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лікування венозних розладів. Розчинний біофлавоноїд гідросмін був синтезований іспанськими фармакологами в 1980-х роках і після
успішних клінічних випробувань виведений
на ринок європейських країн [3].
В Україні представлений лікарський засіб
Веносміл® – оригінальна розробка компанії Faes
Farma (Іспанія), єдиний в Україні гідросмін,
нове покоління венотоніків, похідне діосміну
з підвищеною біодоступністю. При цьому було
показано, що терапевтичний ефект Веносмілу
розвивався швидше та при застосуванні в нижчих дозах, аніж за використання діосміну,
а порівняно з гідроксіетилрутином у 10 разів
потужніше підвищувався венозний тонус. У моделі зниженого капілярного опору Веносміл®
виявився удвічі дієвішим за діосмін.
Ще одна перевага гідросміну – покращення
реологічних властивостей крові за рахунок інгібування АДФ і колаген-індукованої агрегації тромбоцитів, а також позитивного впливу
на еластичність еритроцитів, що дозволяє зменшити в’язкість крові, знижуючи ризики тромбоутворення й поліпшуючи мікроциркуляцію,
а отже, й доставку кисню в тканини.

ǆǧȻǩȻȮǩȻÖǠǪǭǧȻǠǢǡǩǩȶÖ
ǟȻǠǬǪǭǨȻǩǯ
Ранні дослідження виявили, що гідросмін
ефективно полегшує симптоми ХВН [3]. Згодом
C. Dominguez і співавт. опублікували результати подвійного сліпого плацебо-контрольованого клінічного випробування для оцінки
впливу гідросміну на місцеві болі, тяжкість
ніг і набряк щиколотки в пацієнтів із ХВН [4].
Наразі це найретельніше сплановане доказове клінічне дослідження, що надає відповідь
на таке запитання: що отримують пацієнти від
застосування гідросміну?
До випробування було залучено 57 пацієнтів
(жінки – 52, чоловіки – 5) віком від 20 до 65 років,
які мали варикозне розширення вен, а також
набряк щиколотки та страждали від місцевих
болів, відчуття тяжкості ніг (інтенсивність від
6 до 9 за довільною шкалою). У кожного з них
було підтверджено прохідність системи глибоких
вен за допомогою доплерографії та імпедансної
плетизмографії. Пацієнтам видавали по 1 капсулі
3 р/день перед прийомом їжі, що містила 200 мг
гідросміну чи плацебо (протягом 45 днів). Під час
дослідження пацієнтів просили не застосовувати
жодних інших ліків (особливо нестероїдні протизапальні засоби та діуретики). Використання
еластичних бинтів також було заборонено, але всі
інші фізичні заходи дозволялося продовжувати.
Результати випробування аналізували за впливом на окремі симптоми ХВН.

ƽȻǧȳÖȻÖǮȶǢǦȻǭǮȳÖǯÖǩǪǟǜǱ
На 45-й день лікування між групами гідросміну
та плацебо була відзначена статистично значима
різниця щодо зменшення інтенсивності болю
й відчуття тяжкості. Біль зменшився в середньому із 7,0 до 4,5 бала (на 36%) у групі гідросміну
та із 7 до 6 балів (15%) у групі плацебо. Тяжкість
у ногах зменшилася із 7 до 5 балів (на 30%) у групі
гідросміну, тоді як зменшення в групі плацебо
становило лише 15%. Коли проаналізували кількість пацієнтів з одночасним зменшенням болю
та тяжкості в ногах щонайменше на 2 бали, різниця на користь гідросміну виявилася ще більшою: 56,7% пацієнтів, які отримували гідросмін,
повідомили про покращення (порівняно з лише
7,4% пацієнтів групи плацебо).

ǉǜǝǬȶǦǤÖǥÖȻǩȯȻÖǫǪǦǜǣǩǤǦǤ
Набряки оцінювали методом порівняння
фотознімків гомілки з визначенням максимально
вузького розміру щиколотки (MNS). У результаті

середній відсоток змін MNS становив +3,1 у групі
плацебо та -6,9 у групі гідросміну, тобто загальна
різниця становила близько 10%. У результаті проведеного лікування набряки зменшилися у 12
із 16 пацієнтів групи гідросміну (75%) порівняно
з 6 із 20 пацієнтів (30%), які отримували плацебо; ця різниця була статистично значимою
за p=0,0087 за точним тестом Фішера.
Змін у результатах доплерографії, плетизмографії, маси тіла, артеріального тиску
чи концентрації електролітів у крові не виявлено.
Істотних трофічних змін шкіри не спостерігали.
Побічних реакцій на лікування не зафіксовано
(за винятком 1 пацієнта в групі гідросміну, який
скаржився на епігастральний біль).

ǆǧȻǩȻȮǩǜÖȭȻǩǩȻǭǮȳÖǬǡǣǯǧȳǮǜǮȻǞ
Дані, отримані в цьому дослідженні, свідчать
про те, що лікування гідросміном зумовило
клінічне поліпшення стану в пацієнтів із ХВН
нижніх кінцівок. Зменшення на ⅓ інтенсивності
основних суб’єктивних симптомів, що супроводжувалося 10% зменшенням набряку, однозначно свідчить про те, що гідросмін є корисним
агентом при лікуванні ХВН нижніх кінцівок.
Загалом дослідження було ретельно сплановане та включало адекватні статистичні методи
обробки результатів. Незважаючи на невелику
вибірку пацієнтів, такого розміру було достатньо для підтвердження статистичної значимості
відмінностей, що спостерігаються між двома групами пацієнтів. Цінність результатів підвищує
той факт, що в групі гідросміну частка випадків
двобічного варикозу була вищою, ніж у групі плацебо (23 та 15 пацієнтів відповідно), а клінічний
прогноз за двобічного варикозу – гіршим.
Той факт, що гідросмін не впливав на венозний потік крові за даними доплерографії
та плетизмографії (хоча водночас зменшував
набряки), свідчить про те, що його механізм дії
відрізняється від запропонованого терміном
«венотонік». Щодо цього існують дані, які свідчать про те, що гідросмін зменшує проникність
і крихкість капілярів та покращує мікроциркуляцію в різних експериментальних моделях [5].
Водночас є дані про те, що гідросмін спричиняє збільшення еластичності еритроцитів [6].
Blumberg і співавт. вивчали ефекти флавоноїдів
на проникність капілярів і виявили, що такі
сполуки, як гідросмін, знижують гідравлічну
проникність майже наполовину, при цьому
збільшують ефективний осмотичний тиск для
макромолекул у магістральних судинах, а також
у запаленій тканині [7]. Поліпшення мікроциркуляції може пояснити клінічний ефект гідросміну в умовах венозного застою.

ǋǬǜǦǮǤȮǩȻÖǜǭǫǡǦǮǤÖ
ǣǜǭǮǪǭǯǞǜǩǩȶÖǫǬǡǫǜǬǜǮǯÖ
ƾǡǩǪǭǨȻǧ
Сприятливий профіль безпеки та відсутність відомих взаємодій з іншими ліками дали
змогу зареєструвати Веносміл® як безрецептурний лікарський засіб. Веносміл® показаний для
нетривалого лікування набряків і симптомів,
пов’язаних із ХВН у дорослих. У протипоказаннях зазначена лише підвищена чутливість до діючої речовини чи інших компонентів препарату. Завдяки хорошій переносимості Веносмілу
можливість інтоксикації практично виключена
(навіть у разі передозування) [8]. Препарат слід
застосовувати перорально під час уживання
їжі по 1 капсулі (200 мг) 3 р/добу (кожні 8 год),
запиваючи водою. Тривалість курсу лікування
становить 2-3 міс.
Отже, Веносміл® (гідросмін) є безпечним,
дієвим і зручним у використанні засобом
для лікування набряків і симптомів, пов’язаних із ХВН.
ǏǭǦǯǬǨØǩȽǰǣǮǞǰǱǮǦØǥǫǞǳǬǢǦǰȵǯȸØǠØǮǣǢǞǨȯȽס
̝̲̱̼̰̮̰͒̀́˯̢̗̤Υ̡̢̙̦̤̙̞̃
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Індивідуальна дієтотерапія
при метаболічному синдромі
 ĘɚțɩțɅɊɖĘɁȣɃɚȟɁȞɖĘȉȉĘȒȣɄɊȚɩȝɃɊɆҬĘȜȝɊɂɩțȞĘȎȣɃĘɊȚɩȝɃɄțɊɊɖĘɃȝĘɅɩȣɈȝȞɋȣĘ
ɉȣɄɃɆȞɍɆɪɈȣɊȚɩɊɆҬĘɪȣɃȠȣɃĘȟĘɅɚțɩțɄțɊɊȣĘɅɃȝɩȝɁ¨ɖĘɈɕɃɆɊɆ ĘɇɆɋȚɊɊɕĘȜȝɩțȜɍȣȤĘɉȚȞɆĘɋȣɈȚĘ
ɪɩɆĘɉțɋȚɚȝɈȣɎɊȝɉȟĘȞɆɊɃɩȝɉȣ ĘȝȞȝɚɈɆɁȝȞɋɖɉĘɪȚɋȝɂțɊțɅȟĘɋȚĘɉȝɄɈɆɁȝȞɋɖɉĘțɌțȜɋɆɁɊȝɂȝĘ
ɁɪɈɆɁȟĘɊȚĘɩȣɅɊȣĘɈȚɊȜɆĘɪɩȝɚɈțɉɆĘɪɩɆȞɁɖɋɆɁĘȞɁȝɕĘɃȝɪȝɁȣɃɓĘɪɩțɅɆɃțɊɋĘȍȞȝɍȣȚɍȣȤĘɃȣəɋȝɈȝɂȣɁĘ
ȼȜɩȚȤɊɆ ĘȜȚɊɃɆɃȚɋĘɉțɃɆɎɊɆȠĘɊȚȟȜĘȔɈțɂĘȎȣɋȚɈȣҬȝɁɆɎĘȯɁțɍɓ

Метаболічний синдром – це комбінація вісцерального ожиріння, підвищеного артеріального тиску (АТ),
інсуліно резистентності, підвищення тригліцеридів
і зниження ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ).
Діагностичними критеріями метаболічного синдрому
є вісцеральне ожиріння (окружність талії (ОТ) ≥94 см
для чоловіків і ≥80 см для жінок), АТ ≥130/85 мм рт. ст.
або антигіпертензивна терапія, гіперглікемія (рівень
глюкози натще ≥5,6 ммоль/л або діагностований діабет),
тригліцериди 1,7 ммоль/л або фармакотерапія, ЛПВЩ
<1,0 ммоль/л для чоловіків і <1,3 ммоль/л для жінок. Дослідження STEPS «Поширеність факторів ризику неінфекційних захворювань», що проводилося у 2019 році в Україні,
продемонструвало такі результати: середній індекс маси
тіла (ІМТ) становив 26,8 кг/м2; надмірну масу тіла (ІМТ
≥25 кг/м2) було виявлено в 59,0% осіб (60,2% із них становили жінки, 58,0% – чоловіки), ожиріння (ІМТ ≥30 кг/м2) –
у 24,8% досліджуваних (29,8% – жінки, 20,1% – чоловіки).
Частка осіб із підвищеним рівнем загального холестерину
(≥5,0 ммоль/л) або осіб, які приймають медикаменти від
підвищеного холестерину крові, становила 40,7%, частка
осіб із підвищеним рівнем глюкози – 15,9%, з яких 8,8%
складали особи з порушеною глікемією (концентрація
глюкози в крові ≥6,1 та 7 ммоль/л), а також 7,1% становили
особи з підвищеною концентрацією глюкози ≥7 ммоль/л
або особи, які вживають медикаменти від підвищеного
рівня глюкози в крові. Середнє споживання солі на добу –
12,6 г, 86,9% осіб уживають >5 г солі на добу.
Ожиріння – захворювання, зумовлене порушенням
регуляції енергетичного балансу, що спричиняє надмірне
накопичення жиру (як джерела енергії). Особливостями
харчування, котрі, ймовірно, асоційовані з підвищенням
маси тіла, є надмірна калорійність, значне вживання
цукру (>50 г/день), високий уміст жирів (а також споживання переважно насичених та омега-6 жирних кислот) і вуглеводів, нездорова харчова поведінка (швидке
вживання їжі, багато перекусів); при цьому зв’язок їжі
й ожиріння не є безумовним. Їжа бере участь у маніфестації ожиріння, але не є наслідком порушення регуляції
енергетичного балансу та безпосередньою причиною
ожиріння. На енергетичний баланс впливають генетичні, психологічні фактори, недосипання, навколишнє
середовище, відсутність фізичної активності, а також
певний вплив чинять гормони (на апетит). У зв’язку
з цим можливості вольового контролю енергетичного
балансу мають серйозні обмеження, адже існує низка
фізіологічних факторів, які діють на енергетичний баланс
і спрямовані на забезпечення запасів енергії. Нетривалий
контроль споживання й витрат енергії (крім центрів
головного мозку) регулюється також за рахунок синтезу
гормона греліну (регулює відчуття голоду), гормонів
насичення ГПП-1 (глюкагоноподібний пептид) і PYY
(пептид тирозин-тирозин). Середньостроковий контроль
реалізується завдяки продукції лептину в жировій тканині (з відповідними сигналами центральної нервової
системи); композиція кишечного мікробіому динамічно
впливає на отримання додаткової енергії з їжі. Тривалий контроль включає коричневу жирову тканину, яка
може утилізувати чи накопичувати енергію; фермент

ліпопротеїнліпазу, що регулює надходження тригліцеридів у жирову та м’язову тканину (в останньому випадку
відбувається витрата енергії).
Одним із популярних оманливих уявлень є інтерпретація набирання зайвої маси тіла (як різниця між надходженням і витратою калорій); наприклад, для набирання
1 кг потрібно спожити ≈8000 «зайвих кілокалорій». Однак
випробування Bouchard, яке досліджувало набирання маси
тіла в ідентичних близнюків, продемонструвало, що, незважаючи на аналогічний енергетичний дисбаланс, деякі
суб’єкти демонстрували значну резистентність до накопичення енергії, тоді як інші були схильними до набирання
маси тіла. Крім того, різниця в збільшенні маси тіла була
помітнішою між парами близнюків, аніж усередині пар.
Це дослідження підтверджує значення спадкової схильності
в набиранні маси тіла. Останніми роками також виявлено
можливий вплив мікробіому кишечнику та циркадних ритмів на механізм виникнення надмірної маси тіла.
Ведення пацієнта з ожирінням включає індивідуальний підхід і вплив на різні ланки патогенезу. Принципи
ведення такого пацієнта – антропометрична оцінка (ІМТ,
ОТ), оцінка звичного харчування (відтворення дієти
за попередні 24 год), метаболічні тести, оцінка кардіометаболічного ризику, нутритивний супровід (дієтотерапія) легкого, помірного, а також тяжкого ожиріння,
фізична активність, поведінкова терапія, фармакотерапія
(табл.), баріатрична хірургія (обов’язковою є оцінка кардіометаболічного ризику). Шкала SCORE дозволяє швидко
та легко оцінити загальний ризик серцево- судинної
смертності для кожної людини, спрогнозувати його динаміку на майбутнє та визначити конкретні шляхи його
зниження (в цій шкалі враховано 5 факторів ризику –
2 з них не підлягають модифікації: вік (від 40 до 65 років)
і стать; 3 фактори ризику належать до категорії тих, що
модифікуються: систолічний АТ, статус куріння та рівень холестерину в крові, в т. ч. холестерин ЛПВЩ). Слід
пам’ятати, що лише 3 категорії населення, котрі автоматично належать до групи високого ризику, не потребують
оцінки ризику за шкалою SCORE: хворі з діагностованою
ішемічною хворобою серця, цукровим діабетом, а також
особи, які мають надзвичайно високі рівні індивідуальних факторів ризику. Решта пацієнтів підлягає оцінці
ризику за шкалою SCORE.
Обрання дієти (рис.) має ґрунтуватися на наявності переконливих доказів ефективності з огляду на досягнення
стабільного зниження маси тіла, позитивного впливу на метаболічні показники, покращення якості життя. Не існує
універсальної дієти, яка дозволила би досягти й утримувати бажану масу тіла. Рестриктивні дієти дають змогу
зменшити масу тіла, але результат часто є нестабільним
і супроводжується ризиком дефіциту нутрієнтів. Також
проблемою в дотриманні дієтичного харчування є т. зв. тригери. Тригери, які спонукають до вживання їжі за відсутності голоду, – навколишнє середовище (запах і вигляд їжі),
розумові (думки та згадки про їжу), емоційні (вживання
їжі для комфорту чи як винагорода), соціальні (зустріч
із друзями, свята із застіллям), звичні тригери (сталий час
прийому їжі, режим харчування), фізіологічні порушення
сну, гормональні розлади.
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Нутритивний супровід легкого та помірного ожиріння
включає дієтичну, а також метаболічну оцінку, гіпокалорійну дієту з дефіцитом 500-1000 ккал/добу, збалансовану
індивідуальну дієту, питний режим, дієтичну саплементацію за калорійності <1200 ккал/добу.
Супровід тяжкого ожиріння – супергіпокалорійна дієта
(<800 ккал/добу), супровід дієтолога, мультидисциплінарне ведення зі щотижневим оглядом, уживання сумішей
із фіксованою калорійністю та/або білкових сумішей, дієтична саплементація (призначення вітамінів і мінералів).
Базові зміни харчової поведінки мають включати неквапливе споживання їжі (20-30 хв на основний прийом), уживання їжі лише за обіднім столом, триразовий режим
харчування (уникнення перекусів), скорочення проміжків
між сніданком і вечерею.
Дослідження Hutchinson (2019) продемонструвало ефективність комбінування гіпокалорійної дієти з інтервальним
голодуванням. У випробуванні, що включало жінок із надмірною масою тіла, котрі дотримувалися гіпокалорійної
дієти та голодували 3 р/тиж, було доведено кращу динаміку
зменшення маси тіла та нормалізації кардіометаболічних
маркерів. У групах, де практикувалося інтервальне голодування, учасниці не вживали їжу з 08:00 до 08:00 наступного
дня протягом 3 непослідовних днів тижня. Інтервальне
голодування + обмеження калорійності їжі мали кращі
результати в зниженні маси тіла, жирової маси, загального
холестерину та ліпопротеїнів низької щільності порівняно
з групами, де призначалося або лише обмеження калорій,
або тільки інтервальне голодування (p≤0,05 для всіх).
Консервативне лікування ожиріння є низькоефективним
у хворих з ІМТ >40 кг/м2 або ІМТ >35 кг/м2 і супутніми
захворюваннями. Досвід застосування баріатричних операцій довів, що вони можуть суттєво коригувати порушення
вуглеводного та ліпідного обміну в хворих з ожирінням
і розглядатись як патогенетично обґрунтований метод лікування ожиріння. На сьогодні баріатричні операції можна
розподілити на 3 групи: мальабсорбтивні втручання; операції, що зменшують об’єм шлунка (гастрорестриктивні),
та комбіновані оперативні втручання (гібридні). Найпоширенішими є оперативні втручання, що включають рестриктивне оперативне втручання зі зменшенням обсягу
шлунка, шунтувальні операції зі зменшенням всмоктування
в тонкому кишечнику, комбіноване оперативне втручання
з рестриктивним і шунтувальним компонентом. За даними
Fisher і співавт. (2018), після виконання бандажування
шлунка в 46,2% пацієнтів спостерігається втрата надмірної
маси тіла, в 56,7% – зникнення цукрового діабету 2 типу,
в 59% – ремісія гіперліпідемії, в 43% – зникнення артеріальної гіпертензії; після виконання шунтування шлунка відзначається втрата надмірної маси тіла – в 59,5%, зникнення
цукрового діабету 2 типу – у 80,3%, ремісія гіперліпідемії –
в 59%, зникнення артеріальної гіпертензії – в 68%; проведене
біліопанкреатичне шунтування дозволяє втратити надмірну
масу тіла в 63,3%, зумовлює зникнення цукрового діабету
2 типу – в 95,1%, ремісія гіперліпідемії з’являється в 99%,
зникнення артеріальної гіпертензії – у 83% пацієнтів.
̡̝̲̱̼̰̮̹̮̙̦̳͒̀́̆̔Υ˷̸̙̘̠̘̰
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МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ
КОНФЕРЕНЦІЯ

Мультидисциплінарний підхід у кардіології:
новітні рішення в період пандемії
 ĘȜɁȣɋɊɖĘɅȚĘȞɪɩɆɖɊɊɖĘɌȚɩɉȚɍțɁɋɆɎɊȝȤĘȜȝɉɪȚɊȣȤĘ*1* ĘɁȣɃɚȟɈȚȞɖĘɉȚȞɏɋȚɚɊȚĘɃɈɖĘɉțɃɆɎɊȝȤĘȞɪȣɈɓɊȝɋɆĘɪȝɃȣɖĘ¤ĘĘɊȚȟȜȝɁȝ ɪɩȚȜɋɆɎɊȚĘ
ĘȝɊɈȚҬɊ ȜȝɊɌțɩțɊɍȣɖĘȒȟɈɓɋɆɃɆȞɍɆɪɈȣɊȚɩɊɆҬĘɪȣɃȠȣɃĘȟĘȜȚɩɃȣȝɈȝɂȣȤĘɊȝɁȣɋɊȣĘɩȣɏțɊɊɖĘɁĘɪțɩȣȝɃĘɪȚɊɃțɉȣȤ ĘȗȚȜȣĘȝȞɁȣɋɊȣĘɪɩȝəȜɋɆĘɁȜɩȚҬĘ
ɁȚɄɈɆɁȣĘɃɈɖĘɪɩȚȜɋɆȜȟɕɎɆȠĘɈȣȜȚɩȣɁ ĘȝȞȜȣɈɓȜɆĘɃȚɕɋɓĘɅɉȝɂȟĘȝɋɩɆɉȟɁȚɋɆĘɊȝɁȣĘɅɊȚɊɊɖĘɋȚĘɂȣɃɊȝĘɁȣɃɪȝɁȣɃȚɋɆĘɊȚĘɁɆȜɈɆȜɆĘɊțɪɩȝȞɋȝɂȝĘ
ȞɓȝɂȝɃțɊɊɖ ĘȖɋɁȝɩțɊɊɕĘɪɩȝɂɩȚɉɆĘȜȝɊɌțɩțɊɍȣȤĘɪțɩțɃȟɁȚɈȚĘȞțɩҬȝɅɊȚĘɋȚĘɋɩɆɁȚɈȚĘɪȣɃɂȝɋȝɁɎȚĘɩȝɚȝɋȚ ĘɅȚɪɩȝɏțɊȝĘɊȚҬȜɩȚɐɆȠĘɁȣɋɎɆɅɊɖɊɆȠĘ
ȜȚɩɃȣȝɈȝɂȣɁĘȣĘɌȚȠȣɁɍȣɁĘȞȟɉȣɄɊɆȠĘȞɪțɍȣȚɈɓɊȝȞɋțҬ ĘȓȚȟȜȝɁɆҬĘɅȚȠȣɃĘɉȚɁĘɃțɐȝĘɊțɅɁɆɎɊɆҬĘɌȝɩɉȚɋ ĘɂȚɩɉȝɊȣɎɊȝĘɪȝəɃɊȚɁɏɆĘɊȝɁȣɋɊȣĘ
ɋțȝɩțɋɆɎɊȣĘɃȚɊȣ ĘɪɩȚȜɋɆɎɊɆҬĘɃȝȞɁȣɃĘȞɪȣȜțɩȣɁ ĘȜɩȟɂɈȣĘȞɋȝɈɆ ĘɉȣɄɃɆȞɍɆɪɈȣɊȚɩɊȣĘɃɆȞȜȟȞȣȤĘɋȚĘɍȣȜȚɁȣĘɉȚҬȞɋțɩ ȜɈȚȞɆĘɅĘɊȚɃȚɊɊɖĘɊțɁȣɃȜɈȚɃɊȝȤĘ
ɃȝɪȝɉȝɂɆ ĘȷȚɂȚɈȝɉĘȚɊȝɊȞȝɁȚɊɆҬĘɌȝɩɉȚɋĘɊȚȟȜȝɁȝȤĘɪȝɃȣȤĘɋȚĘȤȤĘɍȣȜȚɁȚĘɪɩȝɂɩȚɉȚĘɅȟɉȝɁɆɈɆĘɄɁȚɁɆҬĘȣɊɋțɩțȞĘɁȣɋɎɆɅɊɖɊȝȤĘɉțɃɆɎɊȝȤĘȞɪȣɈɓɊȝɋɆ Ę
ȵțɅɪȝȞțɩțɃɊɕĘȟɎȚȞɋɓĘȟĘɩȝɚȝɋȣĘȜȝɊɌțɩțɊɍȣȤĘɁɅɖɈɆĘņĘɈȣȜȚɩȣɁ ĘȚĘĘɪțɩțɂɈɖɊȟɈɆĘɪɩțɃȞɋȚɁɈțɊȣĘɃȝɪȝɁȣɃȣĘɊȚĘȉɊɋțɩɊțɋ ɩțȞȟɩȞȚȠ Ę
ɇɩȝɪȝɊȟəɉȝĘɃȝĘȟɁȚɂɆĘɊȚɏɆȠĘɎɆɋȚɎȣɁĘȞɋɆȞɈɆҬĘȝɂɈɖɃĘɃȝɪȝɁȣɃțҬ ĘɖȜȣĘɪɩȝɈȟɊȚɈɆĘɊȚĘɍɓȝɉȟĘɅȚȠȝɃȣ
Секцію «Ішемічна хвороба серця
й атеросклероз» відкрив завідувач кафедри функціональної діагностики
Національного університету охорони
здоров’я України (НУОЗУ) ім. П.Л. Шупика (м. Київ), доктор медичних наук,
професор Олег Йосипович Жарінов.
Професор кафедри
внутрішньої медицини № 3 Дніпропетровської медичної академії МОЗ
України, доктор
ме д и ч н и х нау к
Олена Акіндинівна
Коваль виступила
з доповіддю «Хронічний коронарний
синдром: характеристики, нові підходи
до діагностики та лікування», нагадавши
на початку свого виступу, що ішемічна хвороба серця (ІХС) є поліетіологічним захворюванням, яке спричиняє ішемію та некроз міокарда не лише у зв’язку з атеросклеротичним ураженням коронарних артерій.
Саме тому його лікування передбачає
не тільки відновлення прохідності коронарних артерій (наприклад, шляхом стентування), а й призначення препаратів, дія
котрих спрямована на покращення мікроциркуляції та метаболізму міокарда.
Згідно з оновленими рекомендаціями
Європейського товариства кардіологів
(ESC, 2019), із метою адекватного обрання
подальшої терапевтичної тактики рекомендується виокремлювати такі клінічні
групи пацієнтів із хронічною ІХС:
▶ хворий із підозрою на ІХС і стабільними симптомами стенокардії та/або
задишки;
▶ хворий із початковими проявами
хронічної серцевої недостатності
(ХСН) або дисфункцією лівого шлуночка (ЛШ) з підозрою на ІХС;
▶ хворий зі стабільними симптомами
тривалістю <1 року після гострих коронарних синдромів (ГКС) або з нещодавньою реваскуляризацією;
▶ хворий після встановлення діагнозу
чи реваскуляризації (>1 року);
▶ хворий зі стенокардією та підозрою
на вазоспастичну чи мікроваскулярну
хворобу;
▶ асимптомний пацієнт, у якого ІХС
виявлено під час скринінгу.
З огляду на поєднання механізмів гемодинамічної та мікроваскулярної ішемії
в патогенезі ІХС доцільним є призначення
різних класів лікарських препаратів, які
включають β-адреноблокатори (БАБ),
блокатори кальцієвих каналів (БКК), статини, івабрадин, триметазидин.
Статини продовжують залишатися основною прогноз-модифікувальною терапією у хворих із хронічним коронарним
синдромом. Утім, вартість препаратів може
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значно вплинути на прихильність до лікування. Оскільки субоптимальна прихильність обмежує позитивний вплив втручань,
експерти ESC вважають доцільним призначення генеричних препаратів. Доведено, що
використання недорогих генеричних статинів є виправданим для суспільства в разі
збереження високого комплаєнсу. Серед
українських лікарів добре відомий генеричний препарат розувастатину Роксера.
Професор кафедри
променевої діагностики факультету
післ ядип ломної
освіти Львівського
національного медичного університету ім. Данила
Галицького, доктор
ме д и ч н и х нау к
Юрій Андрійович
Іванів розповів про нові можливості ранньої діагностики атеросклерозу. Сьогодні
дуже важливою є рання діагностика
атеросклерозу артерій, який ще не зумовив
значимої ішемії міокарда. Мета ранньої
діагностики – виявлення атеросклеротичних уражень, оцінка загального обсягу
ураження, кількісна характеристика темпів прогресування чи регресії, виявлення
передчасного виникнення галопуючого
перебігу атеросклерозу, розпізнавання
вразливих, тобто нестабільних, атеросклеротичних бляшок. Останній пункт – один
із найважливіших, оскільки нестабільна
бляшка може під дією несприятливих чинників розриватися з подальшим утворенням тромбу та перекриттям просвіту судини. Свідченням нестабільності бляшки
насамперед є її виражений кальциноз.
Сьогодні доступний метод оцінки
ка льцинозу коронарних артерій –
мультидетекторна спіральна комп’ютерна
томографія; такий метод обстеження
дозволяє виявляти кальцинати в стінці
коронарних артерій, точно визначити
їхню кількість і локалізацію. За ступенем кальцинозу вираховують показник
Агатстона, що дає змогу визначити ризик
коронарних подій протягом року.
Завідувач кафедри
т е р а пе в т и ч н и х
і хірургічних дисциплін Чорноморського національного університету
ім. Петра Могили
(м. Миколаїв), доктор медичних наук
Максим Юрійович
Зак розповів про
особливості оцінки, а також корекцію
гастроінтестинальних ризиків на тлі
антитромбоцитарної терапії.

Ефективну профілактику кардіоваскулярних подій не можна уявити
без використання антитромбоцитарних та антиагрегантних препаратів.
Най поширенішою схемою є комбінація ацетил саліцилової кислоти з
клопідогрелем. Утім, необхідно враховувати негативний вплив такої терапії на шлунково-кишковий тракт, зокрема, ризик геморагічних ускладнень
і НПЗП-гастропатій. Слід розуміти, що
клінічна картина медикаментозних
уражень шлунка є малосимптомною;
це пов’язують з аналгетичним ефектом
НПЗП.
На сьогодні як профілактика, так і лікування НПЗП-гастропатій передбачають 3 основні терапевтичні напрями:
» кислотосупресія;
» мукозопротекція;
» антихелікобактерна терапія.
Ст а н д а р т ом с у ч а с ної к ис ло т о супресивної терапії наразі вважаються
препарати пантопразолу (наприклад,
Нольпаза) у зв’язку зі швидшим і тривалішим антисекреторним ефектом,
відсутністю міжлікарських взаємодій
і кращою переносимістю (порівняно
з іншими представниками цього класу
лікарських засобів).
Завідувач кафедри
функціональної діагностики НУОЗУ
ім. П.Л. Шупика,
доктор медичних
нау к, професор
Олег Йосипович
Жарінов розкрив
основні аспекти
базисної та протиішемічної терапії
пацієнтів зі стабільною ІХС.
Обрання лікування залежить від
с и м п т ом і в і ри зи к у к ард і а л ьн и х
подій. Пацієнтам високого ризику

ƟǞǠƲǛƲƲƽÍǞǟǛƲǝǜǙ̳ƬǤǥ
ǈÍưǤƲǤƽ

має бути рекомендовано проведення
коронарографії з подальшою реваскуляризацією за наявності показань.
Загалом, згідно з рекомендаціями ESC,
лікування стабільної ІХС передбачає усунення стенокардії та профілактику подій
за схемою, наведеною на рисунку.
Керівник відділу
серцевої недостатнос ті Д У «ННЦ
«Інститут кардіології ім. академіка
М.Д. Стражеска»
НАМН України»
(м. Київ), президент Української
асоціації серцевої
недостатності,
доктор медичних наук, професор
Леонід Георгійович Воронков розглянув проблему постінфарктної серцевої
недостатності (СН).
ІХС є причиною ≈64% випадків СН.
За даними Фремінгемського дослідження, ризик розвитку СН в осіб, які
перенесли інфаркт міокарда, зростає
в 6-7 разів. Ішемія й інфаркт – безпосередні причини ремоделювання (зміна
розміру, структури, метаболізму міокарда) й дисфункції ЛШ. До макроознак
ремодельованого ЛШ належать гіпертрофія, дилатація, зміна геометрії (сферизація), електрична нестабільність, погіршення функціональної спроможності.
Електрична нестабільність є особливо
небезпечним і прогностично несприятливим станом, що з’являється внаслідок
зміни роботи іонних насосів у гіпертрофованому міокарді та перевантаження
кардіоміоцитів іонами кальцію. Описані зміни – причина генерації міокардом шлуночків ектопічних ритмів і розвитку життєво небезпечних шлуночкових аритмій (шлуночкові тахікардія,
фібрил яці я шл у ночків). У 40-60%
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випадків причиною летальності в пацієнтів із ХСН є раптова смерть, спричинена шлуночковими аритміями.
Смертність від ХСН безпосередньо
залежить від вираженості ремоделювання ЛШ, тому основним завданням
терапії ХСН є недопущення його прогресування.
Фармакотерапія пацієнта з ХСН і зниженою фракцією викиду має включати:
1) стандартні призначення:
rΐͭΐͫΐͽͻͪͭΐͽͰͲͳͺͰͻͰͽͬͻΉͬͪͶ·ного ферменту (ІАПФ) – сартан (за непереносимості);
rͼͪ͵;ͫΐͽͻͳͶͬͪͶͼͪͻͽͪ Ί͵ͪͶ·ͽͰͻͪтива ІАПФ);
r̸̹̹
rͪͽͪͭΐͼͽͷΐͰͻͪͶ͵ͻͽͳ͵Αͯͳ
рецепторів;
rΐͭΐͫΐͽͻͳ̻͆̀̓͋ ΐͲͻ 
2) діуретик – за схильності до затримки рідини;
3) додатково (за наявності показань):
івабрадин, дигоксин.
Особливо важливо своєчасно призначити ІАПФ, оскільки цей клас препаратів має доведену здатність стримувати
ремоделювання ЛШ. ІАПФ зменшують
смертність у пацієнтів із постінфарктною дисфункцією ЛШ/СН.
Особливості перебігу артеріальної
г і пер тензі ї (А Г)
у чоловіків і жінок
розглянула провідний науковий
співробітник відділу симптоматичних гіпертензій
ДУ «ННЦ «Інстит у т к ард і олог і ї
ім. академіка М.Д. Стражеска» НАМН
України», доктор медичних наук Ганна
Дмитрівна Радченко.
Чоловіки та жінки приблизно з однаковою частотою хворіють на АГ, проте
в молодому віці це захворювання зустрічається значно частіше саме серед
чоловіків. Контроль АГ є кра щим
у жінок (аніж у чоловіків) у молодому
та середньому віці, але зі збільшенням
віку ця різниця нівелюється. У віці
>65 років жінки гірше контролюють
артеріальний тиск (АТ), ніж чоловіки.
Незадовільний контроль АГ у жінок
похилого віку пояснюють вищою розповсюдженістю депресії та хронічних
захворювань нирок. Окрім того, патогенез АГ має також гендерні особливості, зумовлені насамперед впливом
статевих гормонів на серцево-судинну
систему. Наприклад, естрогени сприяють зменшенню гіпертрофії ЛШ,
пригнічують ендотелін (тобто забезпечують вазодилатуючий ефект), зменшують симпатичну активність і вазоконстрикцію в умовах стресу.
Андрогени підвищують рівень ендотеліну, що сприяє нирковій вазоконстрикції та реабсорбції натрію. В умовах стресу в чоловіків симпатична активність зрос тає значно сильніше, що
супроводжується вираженішою вазоконстрикцією, суттєвим зростанням
ударного викиду. У чоловіків і жінок
спостерігаються значні відмінності в
ефектах альдостерону. Наприклад, у
жінок підвищений рівень альдостерону
прямо асоціюється з гіпертрофією ЛШ,
а в чоловіків – із розвитком фіброзу
міокарда.
Головний науковий співробітник
відділу некоронарних хвороб серця
та ревматології ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска»
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НАМН України»,
доктор медичних
нау к, професор
Олена Геннадіївна
Несукай розповіла
про можливості досягнення контролю
АТ при ізольованій
систолічній артеріальній гіпертензії
(ІСАГ).
ІСАГ (систолічний АТ >140 мм рт. ст.,
діастолічний АТ <90 мм рт. ст.) є вагомим
чинником розвитку серцево-судинних
ускладнень; асоціюється зі збільшенням
смертності від серцево-судинної патології у 2-5 разів і загальної смертності
на 51% (порівняно з нормотоніками).
Отже, до ІСАГ та її лікування не варто
ставитися легковажно. Найбільшу ефективність у терапії ІСАГ продемонстрували фіксовані комбінації антигіпертензивних препаратів, зокрема потрійні
комбінації. У дослідженні D.A. Calhoun
і співавт. (2013) потрійна антигіпертензивна терапія (амлодипін/валсартан/
гідрохлортіазид) значно ефективніше
знижувала офісний АТ (порівняно з подвійною комбінацією) та добре переносилася пацієнтами незалежно від віку, маси
тіла й етнічної приналежності. Представником зазначеної потрійної комбінації на вітчизняному фармацевтичному
ринку є препарат Ко-Валодип.
Особливості лікува нн я па цієнті в
із COVID-19 та супутньою серцевосудинною патологією в умовах стаціонару розглянув
президент Асоціації анестезіологів України, професор кафедри
анес тезіології та інтенсивної терапії
Націо нального медичного університету ім. О.О. Богомольця (м. Київ),
доктор медичних наук Сергій
Олександрович Дубров.
Спікер нагадав, що госпіталізації потребують лише пацієнти з тяжким перебігом COVID-19:
 стан середньої тяжкості чи тяжкий
(збільшення частоти дихальних рухів
(>30/хв), кровохаркання, SpO2 ≤92%);
 наявність гострого респіраторного
дистрес-синдрому, сепсису та/або септичного шоку, синдрому поліорганної
недостатності (крім дихальної);
 тяжкий перебіг АГ;
 некомпенсований цукровий діабет;
 імуносупресивні стани;
 тяжка хронічна патологія дихальної
та серцево-судинної систем;
 ниркова недостатність;
 автоімунні захворювання.
Пацієнти, котрі раніше отримували
препарати для лікування кардіальної
патології, мають продовжувати таку терапію. Хворі, які потребують кисневої
підтримки, мають отримувати кортикостероїди. Практично всі стаціонарні
пацієнти мають отримувати низькомолекулярні гепарини (НМГ) у високих
профілактичних або навіть лікувальних
дозах із метою запобігання розвитку
тромботичних ускладнень (за винятком протипоказань до їх призначення).
Якщо після виписки зі стаціонару ризик
тромбозів залишається високим (>4 бали
за шкалою Падуа), призначення НМГ
слід продовжити до 4-6 тиж в амбулаторних умовах.
Неприпустимою помилкою вважається профілактичне призначення
хворим на COVID-19 антибіотиків.

Ці препарати варто застосовувати винятково за наявності лабораторно підтвердженої супутньої бактеріальної інфекції
або при обґрунтованій підозрі на неї.
Для профілактики ускладнень необхідно розпочинати раннє ентеральне
харчування (протягом 24-48 год від початку терапії) та ранню мобілізацію.
Провідний науковий співробітник
ві д ді л у некоронарних х вороб
серця та ревматолог і ї Д У «Н Н Ц
«Інститут кардіології ім. академіка
М.Д. Стражеска»
НАМН України»,
доктор медичних
наук Дмитро Васильович Рябенко розглянув особливості перебігу та лікування уражень серцево-судинної системи, зумовлених COVID-19.
Доповідач нагадав, що до основних
механізмів ураження міокарда при
COVID-19 належать пряме ушкодження
клітин вірусом SARS-CoV-2, дихальна недостатність, гіпоксія, системне запалення
(цитокіновий шторм), коагулопатії.
Кардіальні ускладнення виявляють
у 11-20% пацієнтів, які були госпіталізовані
щодо COVID-19: ГКС, СН, кардіогенний
шок, тромбоемболії, кардіоміопатія, міокардит, перикардит і перикардіальний
випіт, аритмії. Одним із найчастіших і найнебезпечніших ускладнень
є SARS-CoV-2-індукований міокардит.
Слід розрізняти 2 типи міокардитів,
які з’являються внаслідок COVID-19:
SARS-CoV-2-індукований міокардит,
який розвивається в гострому періоді

розвитку інфекції, та пост-SARS-CoV-2міокардит (постковідний міокардит).
SARS-CoV-2-індукований міокардит
має фульмінантний тяжкий перебіг,
тоді як перебіг постковідного міокардиту
є легшим, тому часто не діагностується.
SARS-CoV-2-індукований міокардит
розвивається переважно у хворих, які
мають дуже тяжкий клінічний перебіг
захворювання й отримують лікування
у відділеннях інтенсивної терапії. Для
своєчасного виявлення міокардиту
в таких пацієнтів слід проводити моніторинг рівнів тропоніну, N-термінального
прогормона мозкового натрійуретичного пептиду (NT-proBNP), D-димеру,
фібриногену, С-реактивного білка, феритину, глюкози. З лабораторних методів
діагностики слід застосовувати електрокардіографію, холтерівський моніторинг,
ехокардіографію.
Зазначені дослідження дають можливість установити лише попередній діагноз міокардиту. Для остаточного підтвердження діагнозу необхідно виконати
магнітно-резонансну томографію з контрастуванням.
Для лікування тяжкого SARS-CoV-2індукованого міокардиту використовують вазопресорні препарати, дофамін,
добутамін, левосимендан, профілактичні дози НМГ, екстракорпоральну
мембранну оксигенацію. Для специфічного лікування рекомендують застосовувати метилпреднізолон у високих
дозах (200-500 мг/добу), імуноглобулін внутрішньовенно (20-80 мг/добу),
тоцилізумаб. Застос у вання противірусних препаратів у гострому періоді
SARS-CoV-2-індукованого міокардиту
виявилося неефективним.
̝̲̱̼̰̮̰͒̀́˷̳̫̙̥̟̖̔Υ˾̧̜̟̜̠̫̞

З
У

31

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

www.health-ua.com

КОНФЕРЕНЦІЯ

ȓȚĘȉȉȉĘɊȚȟȜȝɁȝ ɪɩȚȜɋɆɎɊȣҬĘȜȝɊɌțɩțɊɍȣȤĘɅĘɉȣɄɊȚɩȝɃɊȝɕĘȟɎȚȞɋɕĘ
ɇȞɆȠȝȞȝɉȚɋɆɎɊȚĘɉțɃɆɍɆɊȚĘɊȚȟȜȚĘɋȚĘɪɩȚȜɋɆȜȚ ĘɐȝĘɁȣɃɚȟɈȚȞɖĘ
 ĘȜɁȣɋɊɖ ĘɁɆȞɋȟɪɆɈȚĘɅȚɁȣɃȟɁȚɎȜȚĘȜȚɌțɃɩɆĘȞȣɉțҬɊȝȤĘɉțɃɆɍɆɊɆĘ
ȔɃțȞɓȜȝɂȝĘɊȚɍȣȝɊȚɈɓɊȝɂȝĘɉțɃɆɎɊȝɂȝĘȟɊȣɁțɩȞɆɋțɋȟ ĘɃȝȜɋȝɩĘɉțɃɆɎɊɆȠĘ
ɊȚȟȜ ĘɪɩȝɌțȞȝɩĘȎȚɈțɊɋɆɊȚĘȉɁȚɊȣɁɊȚĘȎțɈɆɎȜȝĘɅĘɃȝɪȝɁȣɃɃɕĘȔɄɆɩȣɊɊɖ Ę
ɪțɩțɃɃȣȚɚțɋĘɖȜĘɪȣɃɞɩȟɊɋɖĘɋɖɄȜȝɂȝĘ".5(# 
Ожиріння – це «вхідні ворота» для багатьох неінфекційних
захворювань і захворювань психічного здоров’я; водночас
воно є головним предиктором серйозних ускладнень і смертності від COVID-19. Як наголошує Всесвітня федерація ожиріння, можна було б уникнути сотні тисяч смертей у всьому
світі, якщо би рівень ожиріння був нижчим. Із 2,5 млн смертей від COVID-19 майже 90% (2,2 млн відбулися в тих країнах,
де рівень поширеності ожиріння становить понад 50%). Саме
тому сьогодні як ніколи актуальним є заклик визнати ожиріння самостійною хворобою, а людей з ожирінням внести
до пріоритетних списків тестування та вакцинування від
коронавірусної хвороби.
Як вести пацієнтів з ожирінням, хворих на COVID-19, за сучасними настановами та протоколами?
Лікарі первинної ланки повинні розпочати розмову з пацієнтом про надмірну масу тіла (МТ) чи ожиріння відповідно
до формату ведення ожиріння 5А (Ask-Assess-Advise-AgreeAssist – Запитай-Оціни-Порадь-Узгодь-Допоможи), який починається із запиту дозволу на обговорення МТ; при цьому лікарі
мають пропагувати цілісний підхід до МТ і здоров’я з акцентом
на поведінкові особливості в усіх пацієнтів, зосереджуючись
на здоровому способі життя й акцентуючи увагу на основних
причинах збільшення МТ, але уникаючи стигматизації, а також
надто спрощених формулювань, як-от «їжте менше та рухайтеся більше». Водночас варто мати на увазі, що серед дорослих
із тяжкими психічними хворобами поширеність ожиріння
становить 55%; серед людей, які живуть з обмеженими можливостями навчання, розладами психічного здоров’я чи обмеженими фізичними можливостями, що перешкоджають руховій
активності, рівень ожиріння становить близько 50%. Окрім
того, слід не забувати про т. зв. парадокси ожиріння (сприймається як косметичний дефект, а не хвороба; більшість людей
лише мріють про схуднення й нічого не роблять; схуднути
намагаються все більше людей із нормальною МТ). Саме тому
лікар має чітко розуміти, що таке ожиріння.
Ожиріння – складне хронічне захворювання, за якого патологічний або надлишковий жир в організмі (тучність) погіршує
здоров’я, збільшує ризик довготривалих медичних ускладнень
і зменшує тривалість життя. Надмірна МТ визначається за індексом МТ (ІМТ) від 25 до 29,9 кг/м2 – стан, який передує розвитку ожиріння та потребує лікарського втручання.
Для опису поліпшень, пов’язаних зі здоров’ям (а не лише результатів втрати МТ), використовується термін «ведення ожиріння». Якщо внаслідок втручання спостерігалося схуднення,
це не має бути єдиною ціллю, котра не враховує поліпшення
стану здоров’я та якості життя.
Втручання в зміну поведінки за допомогою програм, які
надають змогу пацієнтам досягти своїх цілей поведінки в галузі здоров’я (харчування, фізична активність, сон, зниження
стресу тощо) чи цілей у галузі охорони здоров’я (наприклад,
поліпшення якості життя, лікування ожиріння тощо), називають поведінковою терапією, що є важливим компонентом
лікування ожиріння.
При веденні таких пацієнтів потрібно добре розуміти первинні причини ожиріння; вони включають такі біологічні
фактори:
генетичні;
епігенетичні;
нейрогормональні механізми;
супутні хронічні захворювання;
ліки, що сприяють ожирінню;
соціокультурні особливості;
середовище;
індивідуальний життєвий досвід (несприятливий досвід
дитинства);
психологічні фактори (настрій, тривожність, розлад переїдання, дефіцит уваги / гіперактивність і самооцінка).
Лікар має обговорити й узгодити з пацієнтом можливі втручання щодо контролю МТ. Доцільно пристосувати частини
запланованої програми контролю МТ до особистих уподобань,
вихідного рівня фізичної форми, стану здоров’я та способу
життя пацієнта. Також слід запропонувати регулярне довготривале спостереження без дискримінації (за допомогою ведення
відповідних записів у щоденниках контролю).
Одним із важливих моментів ведення пацієнтів з ожирінням
є вимірювання зросту та МТ відповідно до клінічної потреби.

Ǎ ǉ ƏǍǘǅƼƯǙǩ

Водночас застосовується вимірювання ІМТ як практичний
засіб для оцінки наявності вмісту жиру в дорослих (проте показник ІМТ необхідно інтерпретувати з обережністю, оскільки
він не є безпосереднім показником умісту жиру). Вимірювання
МТ має бути рутинним. Також рекомендується застосовувати
вимірювання окружності талії (ОТ) на додачу до ІМТ в осіб
з ІМТ <35 кг/м2.
Зріст є динамічною величиною, тому його варто вимірювати
щоразу, якщо це:
перший візит;
дитина;
молода людина віком до 25 років.
Пацієнтам іншого віку вимірювання зросту необхідно проводити повторно кожні 2-3 роки.
Крім МТ, жодного довготривалого моніторингу щодо самого
ожиріння проводити не потрібно. Стандартний медичний
скринінг (рівень артеріального тиску, глюкози та ліпідів сироватки) слід проводити рутинно.

ǆǧǜǭǤǰȻǦǜȭȻȶÖǪǢǤǬȻǩǩȶÖ
ǪǭǩǪǞǩǜÖǮǡǬǨȻǩǪǧǪǟȻȶ
знижена МТ – ІМТ <18,5 кг/м2;
здорова МТ – ІМТ 18,5-24,9 кг/м2;
надмірна МТ – ІМТ 25,0-29,9 кг/м2;
ожиріння І ступеня – ІМТ 30,0-34,9 кг/м2;
ожиріння ІІ ступеня – ІМТ 35,0-39,9 кг/м2;
ожиріння ІІІ ступеня (раніше відоме як морбідне) – ІМТ
≥40,0 кг/м2.
У дорослих пацієнтів вихідна оцінка ризиків для здоров’я,
асоційованих із надмірною МТ або ожирінням, має проводитися за допомогою обчислення ІМТ та ОТ у спосіб, наведений
у таблиці 1.
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̵͍͍͎͌Ì
͓͉͇͍͍ͧ͊͑͝ҧ
̵͍͍͎͌Ì
͇͍͕͎͍͒ҧ

ͣͱͥͤÀ
ͧͯͬͨͧ͡Ψ
̵͍͍͎͌Ì
͇͍͕͎͍͒ҧ
̵͍͍͎͌Ì͉͗͋͊Ì
͇͍͕͎͍͒ҧ

̲͓͋͏͕͍ͦ͋Ë͇͎ͰË͚͎͍͑͑ͦͦͅͅË͍͍͒͑̓͊͐͋Ë̵̱ËË͔͏Ë͉͕͔̓̓ͤ͟ͅͅͰË͍͐͋͊͋͟͏ Ë Ë͔͏ËdË
͔͍͋͑͋ͅ͏ ËË͔͏ËdË͇͖͉͈Ë͔͍͋͑͋ͅ͏Ë͇͎ͰË͉͍ͦ͐͑Ë͍͍͒͑̓͊͐͋Ë̵̱ËË͔͏Ë͉͕͔̓̓ͤ͟ͅͅͰË
͍͐͋͊͋͟͏ Ë Ë͔͏ËdË͔͍͋͑͋ͅ͏ ËË͔͏ËdË͇͖͉͈Ë͔͍͋͑͋ͅ͏

Стартовий рівень втручання, котрий слід обговорити з пацієнтом, необхідно визначати за параметрами, зазначеними
в таблиці 2.

збільшення кількості фруктів і овочів у раціоні є корисним;
варто зменшити кількість часу, який пацієнт проводить сидячи, а також знайти вид вправ, що підходять саме для нього.
Пацієнт заохочується регулярно стежити за МТ (щонайменше 1 р/тиж) і слідкувати, щоб вона не збільшувалася (зазвичай особа з надмірною МТ і надалі поступово набирає її впродовж багатьох років).
Можна також домовитися з хворим про незначну конкретну
зміну, яка допоможе в керуванні МТ; ця домовленість вноситься до амбулаторної картки пацієнта для того, щоб вона
була доступна під час наступного візиту. Хворому може бути
надана друкована інформація про зниження МТ або зазначено,
де її знайти. Прогрес у зниженні МТ має стисло обговорюватися
під час майбутніх відвідувань лікаря.
Варто мати на увазі, що не всіх пацієнтів з ожирінням необхідно скеровувати на консультацію до ендокринолога. Рекомендовано використовувати зменшення МТ як основний терапевтичний
шлях у лікуванні, при цьому слід ураховувати, що всі призначені
ліки й біодобавки можуть впливати на тести гормонів.
Під час лікування рекомендовано проводити регулярний
моніторинг МТ, рівня глюкози та ліпідного профілю в людей
із психічними порушеннями, а також в осіб, які отримують
лікування препаратами, що підвищують МТ. Під час обрання
психотропних препаратів потрібно враховувати як ефективність цих лікарських засобів, так і їхній вплив на МТ.
Для діагностики ожиріння жодних лабораторних показників
або візуалізаційних досліджень не потрібно. Також не рекомендуються генетичне тестування та вимірювання швидкості
метаболізму.

ǆǧȻǩȻȮǩǤǥÖǦǪǨǫǪǩǡǩǮÖǠȻǜǟǩǪǣǯÖ
ǩǜǠǨȻǬǩǜÖǈǎÖÖǪǢǤǬȻǩǩȶ
Пацієнтам з ожирінням рекомендовано проводити тестування тиреоїдної функції. Тестування на гіпотиреоз має базуватися на рівні тиреотропного гормона (ТТГ). Якщо рівень ТТГ
є підвищеним, варто проводити аналіз на вільний тироксин
(Т4) і антитіла до тиреопероксидази (анти-ТПО), при цьому
не рекомендується рутинне тестування на трийодтиронін (Т3)
для пацієнтів, які мають підвищений рівень ТТГ.
Водночас таким хворим не слід проводити рутинний скринінг
на гіперкортицизм. За клінічної підозри на гіперкортицизм доцільно здійснити біохімічне дослідження крові.
Не варто чоловікам з ожирінням виконувати рутинне тестування на гіпогонадизм. Запропоновано визначити ключові
клінічні симптоми / ознаки гіпогонадизму.
Не рекомендується проводити рутинний скринінг на інсуліноподібний фактор росту-1 та соматотропний гормон, але за підозри
на гіпопітуїтаризм визначення цих біомаркерів є доцільним.
Не рекомендовано здійснювати рутинне тестування на грелін і лептин, а також на дефіцит вітаміну D.

͑ͩͧ͟͠ʹͽÀÀ͐Ͱͮ͟Ͱͬͧ͡ΨÀͮͤͫ͡ͺÀ͡Ͱͮͱ͵ͫͫ͟ͽ
͎ͬͨͦͫͧͨ͟À͍͑
͉ͩͯͧ͟Ͳͨ͟ʹͽÀ̹͋͑
̲͉͔͐ͧ͑ͅͅÌ̷̱
̳͍͔͋ͧ͑͑ͱÌ̟Ì͕͖͓͗͊͑ͱ
̳͍͔͋ͧ͑͑ͱÌ̟̟Ì͕͖͓͗͊͑ͱ
̳͍͔͋ͧ͑͑ͱÌ̟̟̟Ì͕͖͓͗͊͑ͱ

ͫͧͦͺͨͧΨ

ͧͯͬͨͧ͡Ψ

1
2
3
4

2
2
3
4

ͣͱͥͤÀ
ͧͯͬͨͧ͡Ψ
2
2
3
4

͌͟ͽͫ͡À
ͨͬͪͬͮͣ͠
ͫͬͯͰ
3
3
4
4
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ǀǪǫǪǨȻǢǩȻÖǠǪǭǧȻǠǢǡǩǩȶ
загальний аналіз крові з формулою (рутинний скринінг
на анемію або тромбоцитопенію, якщо підозрюються
ці ускладнення);
трансамінази (рутинний скринінг на ознаки порушення
функції печінки);
ЕКГ;
ультразвукове дослідження органів черевної порожнини;
полісомнографія (рутинний скринінг на синдром обструктивного апное в разі клінічної підозри).

ǇȻǦǯǞǜǩǩȶÖǪǢǤǬȻǩǩȶÖǣǜǟǜǧȳǩȻÖǫǬǤǩȭǤǫǤ
Проблема надмірної МТ пацієнта має обговорюватися під
час будь-якого візиту, коли це є доречним. Ефективна тактика – часте зважування пацієнтів, що спрощує обговорювання питання щодо їхньої МТ. Зручне нейтральне запитання
для початку обговорення: «Як ви ставитеся до своєї МТ?» або
«Як змінювалася ваша МТ?».
Згодом пацієнту надається така стисла інформація щодо
принципів зниження МТ:
ожиріння ускладнює перебіг багатьох захворювань; втрата
лише декількох кілограмів зменшить ризик розвитку захворювань, пов’язаних з ожирінням;

Базовим лікуванням ожиріння для всіх пацієнтів є поступова та постійна модифікація способу життя шляхом консультування й надання необхідної допомоги. До інших заходів
належать складання плану здорового харчування, фізична
активність, формування свідомого ставлення до здоров’я. Якщо
модифікація способу життя є недостатньою, доцільно розглянути можливість фармакотерапії, а в разі ризику розвитку
ускладнень – баріатричну хірургію.
̡̝̲̱̼̰̮̰̟̙̞̥̘̤͒̀́̂̔Υ̢̢̢̟̖̝̖̅

З
У

33

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

www.health-ua.com

НА ЗАМІТКУ ЛІКАРЮ

Підвищення температури навколишнього середовища
й артеріальна гіпотензія:
причини, наслідки та можливості корекції
ȑȝɈɆĘҬɃțɋɓȞɖĘɪɩȝĘȚɩɋțɩȣȚɈɓɊɆҬĘɋɆȞȜĘȍȗ ĘɊȚҬɚȣɈɓɏɆҬĘȣɊɋțɩțȞĘɪɩɆɁțɩɋȚəĘȚɩɋțɩȣȚɈɓɊȚĘɂȣɪțɩɋțɊɅȣɖ ĘɐȝĘɊțĘɃɆɁɊȝĘ
ɅĘȝɂɈɖɃȟĘɊȚĘȤȤĘɁɆȞȝȜȟĘɪȝɏɆɩțɊȣȞɋɓĘȣĘɁȣɃȝɉȣĘɪȝɋțɊɍȣҬɊȝĘɌȚɋȚɈɓɊȣĘɊȚȞɈȣɃȜɆĘ: Ę< ĘȓȚɋȝɉȣȞɋɓĘɪȚɋȝɈȝɂȣɖĘ
ɊȚĘȣɊɏȝɉȟĘȜȣɊɍȣĘȞɪțȜɋɩȚĘ¤ĘȚɩɋțɩȣȚɈɓɊȚĘɂȣɪȝɋțɊɅȣɖĘ¤ĘɎȚȞɋȝĘɅȚɈɆɏȚəɋɓȞɖĘɪȝɅȚĘȟɁȚɂȝɕ ĘɊțɅɁȚɄȚɕɎɆĘ
ɊȚĘɋț ĘɐȝĘɁȝɊȚĘɋȚȜȝɄĘɉȝɄțĘɚȟɋɆĘɊțɚțɅɪțɎɊȝɕĘҬĘɊțɂȚɋɆɁɊȝĘɁɪɈɆɁȚɋɆĘɊȚĘɖȜȣȞɋɓĘɄɆɋɋɖĘɪȚɍȣəɊɋȣɁĘ: < Ę
ɇɩȝɚɈțɉȚĘɂȣɪȝɋțɊɅȣȤĘɅȚɂȝȞɋɩɕəɋɓȞɖĘɁĘɋțɪɈȟĘɪȝɩȟĘɩȝȜȟ ĘȝȞȝɚɈɆɁȝĘɁĘɈɕɃțҬĘȣɅĘɪȣɃɁɆɐțɊȝɕĘɉțɋțȝɎȟɋɈɆɁȣȞɋɕ
ƾǤǣǩǜȮǡǩǩȶÖǮǜÖǦǧȻǩȻȮǩȻÖǫǬǪȶǞǤ
Нормальним вважають діапазон АТ >90/60
та <120/80 мм рт. ст. [6] Утім, при зниженні
АТ <90/60 мм рт. ст. не всі люди відчувають
симптоми; з іншого боку, пацієнти з вищим
звичайним АТ (і навіть із гіпертензією) можуть
страждати від різкого зниження АТ з появою
характерних симптомів [7].
Ортостатичну гіпотензію (ОГ) – найпоширеніший тип низького АТ – визначають
як зниження систолічного АТ ≥20 мм рт. ст.
(≥30 мм рт. ст. у пацієнтів з АГ та ≥15 мм рт. ст.
у хворих на множинну системну атрофію) або
діастолічного АТ ≥10 мм рт. ст. упродовж 3 хв
після переходу у вертикальне положення.
Якщо ортостатичні симптоми з’являються пізніше 3 хв, діагностують затриману ОГ (рання
форма симпатоадреналової недостатності;
в понад 50% таких хворих протягом 10 років
розвивається класична ОГ) [8].
Найчастішими симптомами гіпотензії є
запаморочення, слабкість у вертикальному
положенні, труднощі при ходьбі, нечіткість
зору, біль у шиї та плечах, нездатність чітко
мислити, утруднене дихання, відчуття втрати
свідомості, синкопальний стан [9, 10].
Гіпотензія, асоційована з високою температурою навколишнього середовища, також може
супроводжуватися нудотою, блюванням, болем
у скронях і потилиці, онімінням кінцівок, підвищеною роздратованістю та вегетативними
кризами (зокрема, панічною атакою) [11].

ǃǞ`ȶǣǪǦÖǫȻǠǞǤȰǡǩǩȶÖ
ǩǜǞǦǪǧǤȯǩȳǪכÖǮǡǨǫǡǬǜǮǯǬǤÖ
ǮǜÖǟȻǫǪǮǡǩǣȻכ
Сезонна варіабельність АТ є складним феноменом, який останніми роками привертає
увагу науковців і клініцистів. У численних
епідеміологічних дослідженнях, проведених
у Північній півкулі, повідомлялося про нижчі
показники АТ улітку, ніж узимку (як у нормотензивних осіб, так і в пацієнтів з АГ усіх
вікових груп) [12-27]. Великий метааналіз продемонстрував, що підвищення навколишньої
температури на 1 °C асоціюється зі зниженням систолічного та діастолічного АТ на 0,26
і 0,13 мм рт. ст. [28]. Найбільша сезонна варіабельність АТ спостерігається в метеочутливих
людей, але вплив мають й інші фактори, як-от
стать, індекс маси тіла, куріння, вживання
алкоголю тощо.
Han і співавт. проаналізували понад 130 тис.
звернень по медичну допомогу та встановили, що підвищення температури навколишнього середовища на 1 °C асоціюється зі збільшенням частоти звернень із приводу гіпотензії
на 1,1%. Цей зв’язок спостерігався в усіх підгрупах пацієнтів, але був сильнішим в осіб молодшої вікової групи (віком <65 років) [29].
Цікаві дані щодо сезонної варіабельності АТ
нещодавно оприлюднили дослідники з Греції [30]. Протягом трьох послідовних пір року
(зима – літо – зима) в пацієнтів вимірювали АТ
у різних умовах. Виявилося, що підвищення
температури навколишнього середовища
чітко асоціюється зі зниженням домашнього
й офісного АТ, а також денного АТ, виміряного
за допомогою амбулаторного моніторування –
АМАТ (рис.), при цьому нічне АТ за даними
АМАТ залишалося незмінним через підвищену частоту добового індексу АТ за типом
non-dipper (85% пацієнтів улітку проти 55%
узимку). Літнє зниження АТ супроводжувалося достовірним погіршенням усіх індексів
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суб’єктивного дискомфорту внаслідок змін
температури, вологості й атмосферного тиску.

ǓǪǨǯÖƼǎÖǣǩǤǢǯȹǮȳǭȶÖ
ǞÖǭǫǡǦǪǮǩǯÖǫǪǟǪǠǯ
У разі високої температури навколишнього середовища організм намагається
розсіяти тепло за рахунок зниження активності щитоподібної залози, збільшення
потовиділення й підвищення периферичного кровообігу. Як наслідок, системна
вазодилатація, перерозподіл крові та гіповолемія спричиняють зниження АТ.
Цей механізм може бути більш вираженим
і дезадаптивним у пацієнтів із вегетативною дисфункцією через дисбаланс симпатичної, парасимпатичної та ренін-ангіотензинової систем [31, 32].

ǌǤǣǤǦǤÖǮǜÖǩǜǭǧȻǠǦǤ
Швидке зниження АТ може погіршувати коронарну та церебральну циркуляцію з подальшим настанням судинних подій унаслідок ішемії міокарда й гіпоперфузії головного мозку [33].
Гіпотензія значно підвищує ризик падінь
(отже, травм і переломів), деменції, кардіоваскулярних захворювань, смерті [34]. Незалежно від
етіології ОГ є другою найчастішою причиною
синкопального стану – одного з найнебезпечніших гемодинамічних наслідків [35].
Прояви гіпотензії заважають хворим займатися повсякденними справами; вони уникають фізичної активності та живуть у постійному страху, що можуть втратити свідомість
і впасти [36]. Поширеною проблемою, яка підтримує тривожний стан, є постпрандіальна
гіпотензія, що частіше зустрічається в чоловіків, осіб із надмірною масою тіла та в пацієнтів
з артеріальною гіпертензією [37-39].
Гіпотензія може бути безпосередньою
причиною синдрому хронічної втоми [40, 41]
з наслідками зменшення продуктивності
праці, втрати здатності займатися звичайними справами, порушення сну, зниженої
здатності до концентрації, погіршеного настрою, зниженого рівня щастя [42, 43]. Цей
синдром переважно уражає людей активного віку; як і гіпотензія частіше зустрічається в жінок та асоціюється з непереносимістю високої температури (наприклад,
гарячий душ, літня спека) [44].

ǌǡǦǪǨǡǩǠǜȭȻכÖǠǧȶÖǫǜȭȻȹǩǮȻǞ
Попередження надмірного зниження АТ
дозволяє уникнути тяжких наслідків для
здоров’я, підтримувати високі рівні фізичної
та розумової активності, вести активний спосіб
життя, мати хороший настрій. З огляду на чіткий зв’язок гіпотензії з підвищенням температури навколишнього середовища профілактика
є особливо актуальною в теплу пору року.
Пацієнтам зі схильністю до гіпотензії рекомендовано вживати достатню кількість
рідини (наприклад, у спекотну погоду кожні
80-90 хв слід випивати 250 мл негазованої
води, якщо немає протипоказань) і не виключати з раціону сіль. Окрім того, необхідно
дотримуватися здорового способу життя,
котрий передбачає підтримання нормальної
маси тіла, раціональне харчування, достатній рівень фізичної активності та відмову від
шкідливих звичок [45-56].
Доцільним є застосування адаптогенів,
які чинять регулювальний вплив на АТ. Саме
такі адаптогени містяться в Корвалтаб Метео®;
це засіб зі спеціальним п’ятикомпонентним
складом, створений для швидкої нормалізації функції організму в умовах різних атмосферних коливань [57]. Кожний компонент
Корвалтаб Метео® є добре дослідженим і безпечним, має патогенетичне обґрунтування
й доказову базу щодо профілактики гіпотензії
та усунення пов’язаних симптомів.
Кофеїн – стимулятор центральної нервової
системи (ЦНС) класу метилксантинів, який
покращує швидкість реакції, концентрацію
й координацію рухів, підвищує м’язову силу
та витривалість [58-61]. У клінічних дослідженнях у пацієнтів із вегетативною дисфункцією, а також у фізично слабких хворих
похилого віку кофеїн ефективно запобігав
пост прандіальній гіпотензії, не змінюючи
частоти серцевих скорочень, рівнів адреналіну, норадреналіну й активності реніну
плазми [62, 63]. Отже, пресорний ефект

кофеїну досягається без потенційно шкідливого підвищення активності симпатоадреналової та ренін-ангіотензинової систем.
Окрім того, кофеїн запобігає гіпотензії після
фізичних навантажень, пов’язаній з аденозинопосередкованою вазодилатацією [64].
L-теанін є натуральним компонентом чаю
та являє собою аналог амінокислот L-глутамату та L-глутаміну. Встановлено, що L-теанін проникає крізь гематоенцефалічний бар’єр
і чинить безпосередні ефекти на ЦНС уже
через 30 хв після прийому [65]. У головному
мозку L-теанін стимулює продукцію дофаміну та серотоніну, забезпечуючи анксіолітичний ефект, а також підвищує α-ритм, який
асоціюється з розслабленим станом пильності
та спокою (без супутньої сонливості) [66, 67].
На АТ L-теанін чинить регулювальний вплив:
запобігає підвищенню АТ у пацієнтів із надмірною реакцією на стрес, не змінює АТ у здорових людей і чинить пресорний ефект в осіб,
схильних до гіпотензії [68-70].
Л и мон н и к к и т а йс ьк и й (S c hi s a ndra
chinensis) здавна використовувався народами
півночі як тонізувальний засіб; у традиційній
китайській медицині з нього готують препарат для лікування гіпотензії [71-73]. За даними
сучасних клінічних досліджень, лимонник китайський (у вигляді екстракту) стимулює ЦНС
і симпатичну автономну нервову систему,
зменшує сонливість, фізичну та розумову
втому, покращує загальне самопочуття [74-77].
У дослідженні за участю 1162 пацієнтів після
8 міс регулярної терапії екстрактом лимонника
було забезпечено нормалізацію АТ у 72 хворих
на АГ і 116 пацієнтів із гіпотензією (інші учасники мали нормальний АТ) [78]. В іншому дослідженні застосування настоянки лимонника
3 р/добу протягом 10 днів було ефективним
у лікуванні гіпотензії у вагітних [79].
Родіола рожева (Rhodiola rosea) поряд
із лимонником належить до найвивченіших
фітоадаптогенів; екстракт родіоли рекомендований для медичного застосування в пацієнтів з астенічним синдромом, неврозами, порушенням судинного тонусу та гіпотензією [77].
В одному з випробувань за участю 177 пацієнтів із гіпотензією курс терапії екстрактом
Rhodiola rosea забезпечив стабілізацію, повну
або часткову нормалізацію АТ у 92% хворих
на додаток до покращення загального самопочуття, зникнення головного болю й підвищення працездатності [77].
Женьшень звичайний (Panax ginseng)
відомий своєю здатністю підвищувати розумову працездатність і стійкість до фізичних
навантажень [80]. Однак унікальною здатністю
екстракту женьшеню вважають зниження АТ
у пацієнтів з АГ і, навпаки, його підвищення
в осіб із гіпотензією [81]. У нещодавньому дослідженні Chen і співавт. було доведено, що
екстракт женьшеню шляхом активації вазоконстрикторів підвищує резистентність
до гострого зниження АТ [82].
Завдяки комплексній дії компонентів із клінічно доведеною ефективністю Корвалтаб
Метео® сприяє підтримці нормального функціонального стану кардіоваскулярної, центральної та периферичної нервової систем в осіб, які
мають підвищену чутливість до різних видів
атмосферних впливів (зокрема, підвищення
температури навколишнього середовища).

За словами експертів, клімат на території України змінюється та стає все теплішим [83].
Улітку 2021 року синоптики прогнозують погодні аномалії через вплив тихоокеанського
кліматичного явища; в періоди «затишшя» очікуються спека та посуха, спекотно буде й у вересні [84]. Отже, метеочутливим особам і пацієнтам, схильним до надмірного зниження
АТ, варто завчасно звернути увагу на своє здоров’я та спосіб життя. Для профілактики
гіпотентезії та її проявів протягом усього весняно-літнього сезону чи в особливо спекотні
періоди може застосовуватися Корвалтаб Метео® у режимі прийому 1 капсула/день або
за призначенням лікаря [57].
ǏǭǦǯǬǨØǩȽǰǣǮǞǰǱǮǦØǥǫǞǳǬǢǦǰȵǯȸØǠØǮǣǢǞǨȯȽס
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НА ЗАМІТКУ ЛІКАРЮ

Хронічна венозна недостатність
у практиці сімейного лікаря та роль препарату Нормовен
у консервативній терапії цього захворювання
șɩȝɊȣɎɊȚĘɁțɊȝɅɊȚĘɊțɃȝȞɋȚɋɊȣȞɋɓĘșȎȓĘ¤ĘɊȚɃɅɁɆɎȚҬɊȝĘɪȝɏɆɩțɊɆҬĘȣĘɁĘɚȚɂȚɋɓȝȠĘɁɆɪȚɃȜȚȠĘ
ɊțɉɆɊȟɎɆҬĘȞɋȚɊ ĘɐȝĘȟɩȚɄȚəĘɅɊȚɎɊȟĘɎȚȞɋȜȟĘɃȝɩȝȞɈȝɂȝĘɊȚȞțɈțɊɊɖĘɍțĘɚȚɂȚɋȝɌȚȜɋȝɩɊțĘ
ɅȚȠɁȝɩɕɁȚɊɊɖ ĘɊȚҬɁȚɄɈɆɁȣɏɆɉɆĘɌȚȜɋȝɩȚɉɆĘɩɆɅɆȜȟĘɖȜȝɂȝĘəĘɁȣȜ ĘɊȚɃɉȣɩɊȚĘɉȚȞȚĘɋȣɈȚ Ę
ɂțɊțɋɆɎɊȚĘȞȠɆɈɓɊȣȞɋɓĘȣĘɂȣɪȝɃɆɊȚɉȣɖ ĘȷĘȝɂɈɖɃȟĘɊȚĘȜȝɈȝȞȚɈɓɊȟĘɎȚȞɋȝɋȟĘɍɓȝɂȝĘɅȚȠɁȝɩɕɁȚɊɊɖĘ
ɊȚɁȣɋɓĘȟĘɉȝɈȝɃɆȠĘɪȚɍȣəɊɋȣɁ ĘɖȜȣĘɊțĘɉȚɕɋɓĘȞɪțɍɆɌȣɎɊɆȠĘȞȜȚɩɂ ĘȟȜɩȚҬĘɁȚɄɈɆɁɆɉɆĘəĘɩȚɊɊɖĘ
ɃȣȚɂɊȝȞɋɆȜȚĘɋȚĘɪɩɆɅɊȚɎțɊɊɖĘȜȝɊȞțɩɁȚɋɆɁɊȝɂȝĘɈȣȜȟɁȚɊɊɖĘɅĘɉțɋȝɕĘɪȝȜɩȚɐțɊɊɖĘɖȜȝȞɋȣĘɄɆɋɋɖ Ę
ȚĘɋȚȜȝɄĘɪȝɪțɩțɃɄțɊɊɖĘɅȚɂɩȝɅɈɆɁɆȠĘȟȞȜɈȚɃɊțɊɓ ĘɖȜȣĘɉȝɄȟɋɓĘɅȟɉȝɁɆɋɆĘȣɊɁȚɈȣɃɆɅȚɍȣɕĘ
ɋȚĘɪȝɋɩțɚȟĘɁĘȝɪțɩȚɋɆɁɊȝɉȟĘɈȣȜȟɁȚɊɊȣ ĘȼĘɍɓȝɉȟĘȝɂɈɖɃȣĘɊȚɁȝɃɆɉȝĘȚȜɋȟȚɈɓɊȣĘɃȚɊȣĘɐȝɃȝĘ
ɎȚȞɋȝɋɆ ĘȝȞȝɚɈɆɁȝȞɋțҬĘɪțɩțɚȣɂȟĘɋȚĘɃȣȚɂɊȝȞɋɆȜɆĘșȎȓ ĘȚĘɋȚȜȝɄĘȞȟɎȚȞɊɆȠĘɉȝɄɈɆɁȝȞɋțҬĘĘ
ɋțɩȚɪȣȤĘɋȚȜȝɂȝĘȞɋȚɊȟĘɅĘȚȜɍțɊɋȝɉĘɊȚĘɩȚɊɊəĘȜȝɊȞțɩɁȚɋɆɁɊțĘɈȣȜȟɁȚɊɊɖ
ǆǧȻǩȻǦǜÖǮǜÖǠȻǜǟǩǪǭǮǤǦǜÖǑƾǉ
ХВН характеризується неспроможністю венозної системи
повернути кров із периферії до серця. За різними даними,
частота ХВН у популяції складає 25-40% серед жінок і 10-20%
серед чоловіків. Фактори ризику, що спричиняють розвиток
ХВН, наведено в таблиці 1.

͑ͩͧ͟͠ʹͽÀÀ͓ͨ͟ͰͬͮͧÀͮͧͦͧͨͱÀͮͬͦͧ͡ͰͨͱÀÀ
ͮͧͨͬͦͫͬ͟͡Àͳͬͮͬͧ͡͠ÀͰ͟À͔͂͌
͑ͨ͟ ÀͽͨÀͫͤÀͪͬͥͫ͟ÀͪͬͣͧͲͨͱ͟͡Ͱͧ
rÌ͇͎ͧ
rÌ͈͖͍͊͑͊͛͑ͅÌ͕͙͍͏͕͖͑ͧ͠͠
rÌ͋ͧ͑͒͛ͅÌ͕͖͖͠ͅÌÌ͇͈͖͕͖ͧ͑ͧ͠ͅ
rÌ͖͊͑ͧ͛͑͊Ì͓͙͉͒͒͋͊͑͑ͱ

͑ͨ͟ ÀͽͨÀͪͬͥͫ͟ÀͪͬͣͧͲͨͱ͟͡Ͱͧ
rÌ͉͔͑͐ͧ͑ͅͅÌ͕͐ͅͅÌ͖ͧ͏ͅ
rÌ͖͔͇͐ͅͅ Ì͖͔͒͐͆͒͌Ì͈͏͍͎͍͙͆͒Ì͇͊͑Ì
͇Ì͑͐͑͊͌ͧͅͅ
rÌ͔͖͔͊ͧͅͅ͏͑͠ͅÌ͈͓͔͖ͧ͊͊͑͌ͧͱ
rÌ͈͓͉͍ͧ͒͑͐ͧͅͱ
rÌ͔͖͒͆͒ͅ Ì͓͇͒ͱ͌͑ͅͅÌͧ͌Ì͖͔͍͇ͅ͏͍͐Ì
͕͍͉ͧ͑͑ͱ͐Ì͆͒ͅÌ͕͖͒ͱ͑͑ͱ͐
rÌ͔͒ͅ͏͑ͧ͠Ì͎͖͔͚͓͖͍͇͍͒͑͊ͅ

Початковими ознаками ХВН є наявність на нижніх кінцівках телеангіектазій і сітчастих (ретикулярних) вен. За даними
Единбурзького перехресного дослідження частоти варикозної хвороби вен і ХВН у населення (Edinburgh Vein Study),
телеангіектазії та ретикулярні вени були виявлені в >80%
учасників (чоловіки та жінки віком 18-64 роки, n=1566) (Evans
et al., 1999). Із прогресуванням ураження вен нижніх кінцівок приєднується їхнє варикозне розширення, котре, своєю
чергою, спричиняє набряк. Поява набряків нижніх кінцівок
сигналізує про дебют ХВН (Santler, Goerge, 2017). За відсутності адекватного лікування набряки переходять у венозний стаз, який може зумовити таке загрозливе ускладнення,
як поява венозних виразок. Единбурзьке дослідження продемонструвало частоту набряків гомілок у чоловіків на рівні
7%, у жінок – 16%; виразки нижніх кінцівок були виявлені
в 1% досліджуваних. Наявність венозних виразок є поганим
прогностичним фактором: до 40% пацієнтів зіштовхнуться
з повторним утворенням виразок, незважаючи на стандартну
терапію ХВН (Patel, Surowiec, 2020).
Серед скарг пацієнтів можна виокремити біль, судоми,
відчуття «тяжких ніг» або набряку, парестезії та свербіж
(Bergan et al., 2006). За результатами епідеміологічного
дослідження пацієнтів із ХВН з Бельгії та Люксембургу,
проведеного Vuylsteke та співавт., найчастішим симптомом цього захворювання є тяжкість у ногах, що була наявна в 70% досліджуваних; 50% хворих скаржилися на біль,
по 20% учасників відзначали парестезію та свербіж. 75%
симптоматичних пацієнтів мали комбінацію з ≥2 вищезазначених скарг (Vuylsteke et al., 2016). Частота цих симптомів збільшується з прогресуванням захворювання; за даними іншого дослідження, лише 25% пацієнтів із початковою стадією ХВН звітували про наявність симптомів,
тоді як серед учасників випробування із середньотяжким
і тяжким перебігом захворювання частка симптоматичних
пацієнтів складала >70% (Carpentier et al., 2003). Клінічна
прогресія ХВН від ранніх стадій (включно з варикозним
ураженням вен) до вираженої венозної недостатності є дуже
частим явищем. Наприклад, у рамках 13-річного спостереження за учасниками Единбурзького дослідження тяжка
ХВН розвинулася в 31,9% серед 880 повторно досліджених
пацієнтів (Lee et al., 2015).
Діагностика ХВН включає збір скарг та анамнезу, фізикальний огляд (оцінка стану шкіри кінцівок, дистального пульсу,
ознак нейропатії; проба Тренделенбурга), а також інструментальні методи (золотим стандартом є дуплексне кольорове
сканування). Оцінка вираженості захворювання проводиться
за допомогою класифікації СЕАР і шкали клінічної вираженості ХВН (VCSS), наведених у таблицях 2, 3.
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ǇȻǦǯǞǜǩǩȶÖǑƾǉ
Мета терапії ХВН полягає в полегшенні симптомів і попередженні появи загрозливих ускладнень, як-от кровотеча
з варикозних вузлів, поверхневий або глибокий венозний
тромбоз, утворення виразок.

У більшості випадків своєчасне призначення адекватної консервативної терапії може суттєво покращити
якість життя пацієнта, уповільнити клінічне прогресування ХВН і навіть попередити потребу в оперативному
лікуванні.
Огляд консервативних та інвазивних методів лікування
наведено в таблиці 4.
Показаннями до оперативного лікування є:
1) тяжкі форми захворювання (класи С4-С6);
2) середньотяжкі форми (С2-С3) за наявності багатьох симптомів, при суттєвому погіршенні якості життя, незважаючи
на застосування компресійних методів (щонайменше 3-6 міс),
або в разі неможливості використання компресійних засобів;
3) повторні епізоди тромбофлебіту чи одноразовий тяжкий
тромбофлебіт, варикозні вени, що кровоточать.
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Флавоноїдна фракція (ФФ) належить до групи флеботоніків; є одним із найдоступніших варіантів консервативної терапії ХВН. Це препарат натурального походження, що на 90%
складається з діосміну та на 10% із гесперидину;
За результатами багатьох нещодавніх публікацій (вивчення тваринних моделей венозної гіпертензії, клінічних
випробувань і систематичних оглядів) отримано змістовні
дані про те, що ФФ має значний позитивний вплив на ранні
патофізіологічні механізми розвитку ХВН (запалення, мікроциркуляторні порушення), а також ефективно зменшує вираженість симптомів ХВН і покращує якість життя пацієнтів
(Ulloa, 2019). З огляду на ці дані ФФ було внесено до сучасних
рекомендацій, зокрема, до Американської робочої групи щодо
ХВН, Німецької спільноти дерматологів, а також до міжнародних клінічних рекомендацій щодо менеджменту ХВН
нижніх кінцівок 2018 року. У зазначених настановах ФФ було
надано рівень доказів А щодо ефективності в полегшенні
симптомів ХВН, як-от біль, тяжкість у ногах і набряки. Важливим є той факт, що ФФ – єдина речовина, що отримала
рівень доказовості А в розрізі позитивного впливу на дерматологічні симптоми та загальну якість життя пацієнтів
(Nicolaides, Kakkos et al., 2018).
На українському ринку ФФ представлена препаратом
Нормовен із 2006 року. В одній таблетці міститься
500 мг рослинної ФФ, що дає змогу отримувати рекомендовану добову дозу в 1000 мг за два прийоми.
З метою консервативного лікування ХВН рекомендований прийом 2 таблеток на добу (1 таблетка вдень
та 1 таблетка ввечері під час прийому їжі). Нормовен
показаний при всіх стадіях ХВН, а також для лікування гострого та хронічного геморою.
̝̲̱̼̰̮̹̮͒̀́˸̡̡̔̔Υ˸̡̢̖̤̲̬̙̞̔
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Дексібупрофен: влучний удар у центр болю та запалення
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ɃɈɖĘɈȣȜȟɁȚɊɊɖĘȝȞɋțȝȚɩɋɩɆɋȟĘȔȍ ĘɩțɁɉȚɋȝȤɃɊȝɂȝĘȚɩɋɩɆɋȟĘȕȍ ĘȣɊɏɆȠĘɚȝɈɓȝɁɆȠĘȞɆɊɃɩȝɉȣɁ Ę
ȚĘɋȚȜȝɄĘɖȜĘɄȚɩȝɅɊɆɄȟɁȚɈɓɊɆҬĘɅȚȞȣɚĘȟĘɚȚɂȚɋɓȝȠĘȜɩȚȤɊȚȠĘ:<
У більшості препаратів, що існують на ринку, ібупрофен
представлений у вигляді діастереоізомерної (рацемічної) суміші, яка містить однакові кількості лівообертального (R)
та правообертального (S) стереоізомерів. Фармакологічно активним є переважно правообертальний ізомер ібупрофену,
відомий як дексібупрофен (S -(+)-ібупрофен). Спроба очистити
рацемат від «баластного» (і навіть, як згодом виявили, шкідливого) R-ібупрофену здавалася логічним кроком для отримання «досконалого» НПЗП. Уперше дексібупрофен випущено
на ринок у Австрії в 1994 р. як новий НПЗП [1, 2], чому передувало ретельне вивчення субстанції, під час якого підтвердилося, що дексібупрофен дуже відрізняється від рацемічного
ібупрофену за фармакологічними властивостями [3].

ǋǡǬǡǞǜǟǤÖ2 ȮǤǭǮǪǮǤÖǭǤǧǜÖǮǜÖǝǡǣǫǡǦǜ
Дексібупрофен пригнічує синтез прозапальних медіаторів
здебільшого шляхом інгібування ізоферменту циклооксигенази-2 (ЦОГ-2), завдяки чому чинить знеболювальну, жарознижувальну та протизапальну дії [1, 3]. На моделі in vitro
було доведено, що правообертальний (S) ізомер виявляє
приблизно в 160 разів більшу активність щодо інгібування
простагландинів (порівняно з енантіомером R) [1].
Хоча дексібупрофен належить до неселективних НПЗП
і пригнічує активність обох ізоформ циклооксигенази
(ЦОГ-1, ЦОГ-2), енантіомер (R) демонструє пригнічення лише
«корисної» ЦОГ-1; саме цим пояснюються побічні ефекти
в шлунково-кишковому тракті [4]. Експериментально підтверджено, що дексібупрофен чинить значно менший токсичний вплив на слизову оболонку шлунка. Так, Bonabello та співавт. в експериментах на гризунах визначили, що ізомер S (+)
порівняно зі стандартною рацемічною рецептурою ібупрофену
виявився потужнішим в аналгетичних і протизапальних тестах,
а також чинив менший шлунковий токсичний ефект. На основі
результатів цієї роботи автори навіть запропонували переглянути безпеку традиційного ібупрофену й уникати R(–)-ібупрофену як субстанції, що не має передбачуваної терапевтичної
активності при доведеній гастротоксичності [5].
Серед інших відмінностей дексібупрофену від рацемату
слід зазначити підвищену стабільність, повільнішу швидкість розчинення, але покращену біодоступність (імовірно,
завдяки пасивному механізму абсорбції) [6]. Не було виявлено впливу на біодоступність дексібупрофену за прийому як з їжею, так і без неї. Після перорального прийому
дексібупро фен швидко всмоктується з верхніх відділів
шлунково-кишкового тракту. Пікова концентрація в плазмі
крові досягається за 1-2 год (залежно від конкретної лікарської форми пероральних препаратів) [1, 3]. Дексібупрофен
демонструє лінійну фармакокінетику в загальновживаних
дозах від 200 до 400 мг.
Зв’язування R-енантіомера з білками крові є у 2,6 раза
вищим, аніж у S-енантіомера. Цим пояснюється швидше
проникнення дексібупрофену в синовіальну рідину суглобів, де потрібна максимальна фармакологічна активність для полегшення болю при артритах [1, 7].

ǋǡǬǡǦǪǩǧǤǞǜÖǠǪǦǜǣǪǞǜÖǝǜǣǜ
Кожна нова молекула НПЗП підлягає більш прискіпливому випробуванню методами доказової медицини, ніж
її попередники. Загалом 4836 пацієнтів отримали терапію дексібупрофеном під час контрольованих клінічних
випробувань і досліджень постмаркетингового нагляду.
Дексібупрофен продемонстрував клінічну ефективність при
РА, хворобі Бехтерєва (анкілозуючому спондилоартриті),
ОА кульшового суглоба, колінного суглоба, люмбалгії, травмах гомілковостопного суглоба та дисменореї. Лише в 3,7%
пацієнтів були зареєстровані побічні явища, зафіксовано
3 серйозні побічні реакції (0,06%), що є надзвичайно високим
показником безпеки для НПЗП [1, 3].
Припускаючи те, що 50% кількості рацемічного ібупрофену припадає на правообертальний ізомер, проведено декілька клінічних випробувань із використанням дексібупрофену та рацемату в співвідношенні доз 0,5:1, які довели
їхню терапевтичну еквівалентність. Водночас доведено, що

пероральне введення чистого енантіомера S дозволяє посилити знеболювальний ефект за коротший час (порівняно
з рацемічною сумішшю) [1, 8].
Проводилися порівняльні дослідження дексібупрофену
з іншими НПЗП. При порівнянні з диклофенаком використання 75% від максимальної добової дози (MDD) дексібупрофену забезпечувало таку саму ефективність, як і 100% MDD
диклофенаку [2]. Зокрема, рандомізоване подвійне сліпе
дослідження за участю 110 пацієнтів продемонструвало
еквівалентну ефективність 900 мг дексібупрофену та 150 мг
диклофенаку натрію, при цьому спостерігалася тенденція
до переваги дексібупрофену за показниками переносимості
терапії [9]. За результатами аналізу порівняльних досліджень установлено, що рацемічний ібупрофен демонстрував збільшення частоти побічних реакцій на 30%,
диклофенак – на 90% (порівняно з дексібупрофеном). Отже,
дексібупрофен поєднує високу ефективність диклофенаку
з покращеною переносимістю ібупрофену [1].
Стисло розглянемо терапевтичні показання, в яких дексібупрофен має найбільше доказів переваг.

ǊǭǮǡǪǜǬǮǬǤǮ
ОА – найпоширеніша форма артриту в західних популяціях; уражає ≈10% населення віком >60 років. Для пацієнтів
з ОА ефективність і безпека болезаспокійливої терапії набувають особливого значення. Оскільки ОА – процес, що
є незворотним і залежним від віку, тамувати біль у суглобах доводиться фактично пожиттєво та регулярно (майже
щодня), а обмежувальним чинником для застосування НПЗП
у похилому віці стають супутні захворювання.
До багатоцентрового дослідження терапевтичної еквівалентності було залучено 489 пацієнтів, які страждали на болісний ОА кульшового чи колінного суглобів, щоб дослідити
безпеку та переносимість дексібупрофену проти рацемічного
ібупрофену [10]. Залучалися лише пацієнти, які мали щоденні
болі в суглобах протягом останніх 3 міс і загальну інтенсивність болю в ураженому кульшовому чи колінному суглобі
від «помірної» до «сильної» протягом останніх 48 год. Період
лікування становив до 14 днів із контрольним відвідуванням
через 3 дні. Дексібупрофен хворі приймали по 400 мг 2 р/день
(добова доза – 800 мг); його порівнювали з ібупрофеном
у дозі 400 мг (добова доза – 1600 мг). Побічні реакції з боку
шлунково-кишкового тракту були зареєстровані у 8 пацієнтів (3,3%) із групи дексібупрофену та в 19 хворих (7,8%)
із групи ібупрофену. Для дексібупрофену продемонстровано статистично значиму еквівалентність рацемічному
ібупрофену за ефективністю, тобто дексібупрофен у вдвічі
меншій добовій дозі не поступався препарату порівняння
за здатністю полегшувати суглобовий біль [10].
Окрім того, дексібупрофен продемонстрував еквівалентну ефективність і зіставний профіль переносимості
(порівняно з целекоксибом, селективним інгібітором ЦОГ-2)
в лікуванні ОА кульшового суглоба [11]. Рандомізоване
подвійне сліпе дослідження в паралельних групах проводилося із січня 2001 по лютий 2002 р. у 4 реабілітаційних центрах Австрії за участю 148 пацієнтів. Основним критерієм
було поліпшення стану за індексом WOMAC (індекс тяжкості ОА Західного Онтаріо та Мак-Мастера) через 15 днів
терапії. За цим показником дексібупрофен у дозі 400 мг
2 р/день не поступався целекоксибу в дозі 100 мг 2 р/день.

Загальна частота побічних реакцій на лікарські засоби становила 12,16% у групі дексібупрофену та 13,51% у групі целекоксибу. 8,1% хворих, які отримували дексібупрофен, і 9,5%
групи целекоксибу повідомили про шлунково-кишкові розлади. Особливо вражають ці результати з огляду на те, що
коксиби (селективні інгібітори ЦОГ-2) розроблялися та позиціонуються як НПЗП із найменшим токсичним впливом
на шлунково-кишковий тракт. Автори дійшли висновку, що
декс ібупрофен забезпечує не меншу ефективність і має
схожий профіль безпеки/переносимості з целекоксибом
при лікуванні дорослих пацієнтів, які страждають на ОА
кульшового суглоба [11].
На відміну від рацемічного ібупрофену та багатьох інших
НПЗП дексібупрофен має в активі доказової бази тривале
дослідження безпеки в лікуванні ОА. Однорічне відкрите
дослідження переносимості являло собою продовження рандомізованого сліпого дослідження ефективності та включало
223 амбулаторних хворих [12]. Упродовж 12 міс відкритого
прийому дексібупрофену загальна частота клінічно значимих
побічних явищ становила 15,2%, із них реакції з боку ШКТ
складали 11,7%, ЦНС – 1,3%, шкіри – 1,3%, інші – 0,9%.
Отже, результати досліджень свідчать про те, що дексібупрофен є ефективним і безпечним НПЗП у лікуванні
ОА та навіть може бути альтернативою целекоксибу.

ǌǡǞǨǜǮǪכǠǩǤǥÖǜǬǮǬǤǮ
Успіхи біологічної терапії РА вражають, проте наразі
значна частка пацієнтів не має доступу до сучасних методів
лікування й потребує застосування НПЗП для полегшення
болю. Подвійне сліпе рандомізоване дослідження проводилося протягом 2 тиж за участю 50 пацієнтів із класичним РА
(Steinbrocker II-III) для порівняння ефективності та переносимості дексібупрофену в дозі 400 мг 3 р/добу з рацемічним
ібупрофеном у дозі 600 мг/добу [13]. Індекс Річі, обмеження
рухів, біль у суглобах при натисканні та біль уночі значно
зменшилися в обох групах. Через недостатню ефективність
дозу довелося збільшити в 3 пацієнтів із групи дексібупрофену, а також у 6 хворих із групи рацемічної суміші; в результаті середні добові дози становили 1220 мг S-ібупрофену та 1870 мг звичайного ібупрофену. Статистично значимої різниці між групами щодо ефективності тамування
болю в суглобах і небажаних явищ виявити не вдалося. Автори зробили висновок, що прийом лише дексібупрофену
замість традиційного препарату при лікуванні РА може
бути доцільним, оскільки метаболічне навантаження
на організм зменшується, а пацієнти схильніші дотримуватися режиму прийому препарату в дозі 1,2 г/день,
ніж 1,8 г/день [13].

ǀǤǭǨǡǩǪǬǡȶ
Болісні менструації належать до найпоширеніших больових синдромів. За різними оцінками, первинна дисменорея
уражає до 40-50% молодих жінок. З огляду на масштаби
проблеми завжди існує потреба в лікарському засобі, який
«рятував» би в критичні дні та був досить безпечним за регулярного застосування. Ефективність дексібупрофену
вивчали в рандомізованому подвійному сліпому дослідженні за участю 102 жінок, з яких 40,26% повідомляли
про помірний біль, решта (59,74%) – про сильний біль під
час менструацій. Порівняно з ібупрофеном у дозі 400 мг
обидві дози дексібупрофену (200 та 300 мг) продемонстрували тенденцію до переваги за різницею інтенсивності болю
і загальним його полегшенням.
Найголовніший результат: дексібупрофен у дозі 200 мг
діяв швидше (порівняно з подвійною дозою ібупрофену);
різниця була статистично значимою за р=0,035 [14].
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͓͔͊͊͏͎ͧÌ͓͎͒͌͑͠ͅͅ Ì͔͕͖͔͇͍͙͌͊ͥ͒͑ͅͅÌ͇Ì̸͎͔ͨ͑ͧͅÌ͉͏ͱÌ͚͈͒͒͠Ì̴̴̲̭ Ì̪͎͕͖͓͊͊͐Ì͓͎͍͒͌͑ͅͅҧÌ͉͏ͱÌ͕͍͓͖͖͍͈͐͒͐͛͑͒͒ͅÌ͏͎͇ͧ͗͑͑ͅͱÌ͆͒͏͢Ì͖ͅÌ͓͌ͅͅ͏͊͑͑ͱÌ
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ͧÌ͓͌ͅͅ͏͊͑͑ͱÌ͓͕ͧ͏ͱÌ͖͔͇͍͐ͅ ÌͅÌ͖͎͒͋ͅÌ͉͏ͱÌ͖͔͍͇͑͊ͅ͏͈͒͒Ì͕͍͓͖͖͍͈͐͒͐͛͑͒͒ͅÌ͏͎͇ͧ͗͑͑ͅͱÌ̵̦ Ì̶͓͔͍ͱ͖͏͍͇͍ҧÌ͓͔͒ͧ͘͏͠Ì͓͎͍͆͊͌͊Ì͉͇͒͌͒͏͍͇Ì͔͕͖͔͇͖͍͌͊ͥ͗ͅͅÌ
Ì̪͎͕͖͓͊͊͐Ìͱ͎Ì͔͚͓͖͔͍͆͊͌͊͊͗͑ҧÌ͆͒͏͕͓͎͊͌͒ͧͅҧ͏͍͇͍ҧÌ͕͌ͧ͆ͅÌ͉͏ͱÌ͍͔͎͈͒͒͒͜Ì͎͒͏ͅÌ͓͚͖͇ͧͥ͑ͧͅ
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МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ
НА ЗАМІТКУ ЛІКАРЮ
Ǆ ÖǄ ÖǆǩȶǣȳǦǪǞǜ ØǢǪǫ ØǭǮǬǲǣǯǯǬǮ ØǓǞǮȵǨǬǠǯǨǦǧØǫǞȯǦǬǫǞǩȵǫȴǧØǪǣǢǦȯǦǫǯǨǦǧØǱǫǦǠǣǮǯǦǰǣǰ

Потенциал инулина
в терапевтической практике
ȷɊȚɎțɊɆțĘɉɆȜɩȝɌɈȝɩɒĘȜɆɏțɎɊɆȜȚĘɁĘɪȝɃɃțɩɄȚɊɆɆĘɅɃȝɩȝɁɓɖĘɎțɈȝɁțȜȚĘɆĘɁȝɅɉȝɄɊȝȞɋɓĘ
țțĘɊȝɩɉȚɈɆɅȚɍɆɆĘȞĘɪȝɉȝɐɓɕĘɪȝɈțɅɊɒȠĘɚȚȜɋțɩɆҬĘɚɒɈɆĘɁɪțɩɁɒțĘȝɋɉțɎțɊɒĘȸ Ęȸ ĘȒțɎɊɆȜȝɁɒɉĘ
ɚȝɈțțĘɁțȜȚĘɊȚɅȚɃ ĘȎĘɪȝȞɈțɃɊɆțĘɂȝɃɒĘɋțɩȚɪțɁɋɆɎțȞȜɆțĘɪȝɃȠȝɃɒ ĘɊȚɪɩȚɁɈțɊɊɒțĘ
ɊȚĘɪȝɃɃțɩɄȚɊɆțĘɆĘɁȝȞȞɋȚɊȝɁɈțɊɆțĘɉɆȜɩȝɚɆȝɋɒĘɪɩɆɉțɊțɊɆțĘɪɩȝɚɆȝɋɆȜȝɁ ĘɪɩțɚɆȝɋɆȜȝɁ Ę
ȞɆɊɚɆȝɋɆȜȝɁĘɆĘɉțɋȚɚɆȝɋɆȜȝɁ ĘɁɒɅɒɁȚɕɋĘɁȞțĘɚȝɈɓɏɆҬĘɆɊɋțɩțȞĘȜȚȜĘɆȞȞɈțɃȝɁȚɋțɈțҬ Ę
ɋȚȜĘɆĘɪɩȚȜɋɆɎțȞȜɆȠĘɁɩȚɎțҬĘɋȚɚɈ Ę

͑ͩͧ͟͠ʹ͟ÀÀ͍ͭͮͤͣͤͩͤͫͧͽÀ;=
͎ͬͫͽͰͧͤ

͍ͭͮͤͣͤͩͤͫͧͤ

̴͔͍͖͍͎͍͒͆͒Ì

̬͍͇͊͟Ì͍͎͔͔͈͍͐͒͒͑͌͐͟ͅ Ì͎͖͔͒͒͊͟Ì͓͔͍Ì͇͇͉͍͍͊͊͑Ì͇Ì͉͎͊ͅ
͇͖͙͑͟ͅÌ͎͒͏͍͕͖͇͙͛͊ͅÌ͎͇͖͒͌͟͢ͅͅÌ͓͒͏͍͖͒͋͊͏͑͒͊͠Ì͇͏͍ͱ͍͑͊Ì
͑ͅÌ͕͕͖͒͒ͱ͍͑͊Ì͉͔͇͌͒͒͠ͱÌ͙͒͌ͱ͍͑ͅ

̴͔͍͖͍͎͍͊͆͒Ì

̶͊͏͎͖͍͇͊͑͒Ì͔͖͍͔͊͐͊͑͗͊͐͊͘͟Ì͍͈͔͉͍͖͑͊͊͑͟ Ì͎͖͔͒͒͊͟Ì͕͓͊
͚͍͍͕͎͍͛͊͘Ì͍͌͐͊͑ͱ͖͢Ì͕͕͖͇͒ͅÌ͍͍͏͍Ì͎͖͍͇͕͖͑͒͠ͅÌ͎͍͊͛͑͒͜ҧÌ
͍͎͔͍͖͐͒͆͒͟ Ì͎͇͒͌͟ͅͅͱÌ͖͎͍͐ͅÌ͔͒͆͌͒͐ͅÌ͓͒͏͍͖͒͋͊͏͑͟͠ҧ͊Ì
͎͖͊͘͘͟͡Ì͑ͅÌ͕͕͖͒͒ͱ͍͑͊Ì͉͔͇͌͒͒͠ͱÌ͙͒͌ͱ͍͑ͅ

̶͍͍͖͍͎͍͑͆͒Ì

̴͔͉͎͖͒͗͟ Ì͕͉͔͍͒͊͋͊͝ͅÌ͎͎ͅÌ͓͔͍͖͍͎͍͒͆͒ Ì͖͎ͅÌ͍Ì͓͔͍͖͍͎͍͊͆͒
͎͖͔͒͒͊͟Ì͎͇͖͒͌͟͢ͅͅÌ͓͒͏͍͖͒͋͊͏͑͒͊͠Ì͇͏͍ͱ͍͑͊Ì͑ͅÌ͕͕͖͒͒ͱ͍͑͊Ì
͉͔͇͌͒͒͠ͱ

Термин «пребиотики» был впервые применен
G. Gibson (1995). В основе концепции пребиотик – неперевариваемый пищевой ингредиент, способный улучшать состояние здоровья человека посредством избирательной стимуляции роста и/или активности одного
или ограниченного количества видов бактерий в толстой
кишке [2]. С этого времени было предложено много вариантов определений. Так, M. Roberfroid (2007) дополнил
определение следующим образом: пребиотики – избирательно ферментируемые кишечными микроорганизмами
ингредиенты пищи, специфически меняющие состав
и/или активность микрофлоры, что ведет к улучшению самочувствия и здоровья человека [3]. В августе
2017 года экспертами Международной научной ассоциации пробиотиков и пребиотиков (International Scientific
Association for Probiotics and Prebiotics) предложено новое
определение термина: пребиотик – субстрат, который
селективно используется микроорганизмами хозяина,
что обеспечивает пользу для его здоровья [4].
К пребиотикам предъявляются достаточно строгие
требования: они не должны подвергаться гидролизу
пищеварительными ферментами человека, а также абсорбироваться в верхних отделах пищеварительного
тракта, при этом должны селективно стимулировать
один вид или определенную группу микроорганизмов,
резидентных для толстой кишки.
Подавляющее большинство пребиотических веществ –
это углеводы, которые не перевариваются пищеварительными ферментами человека, но могут служить питательным субстратом для полезных бактерий, обитающих
в толстой кишке. Некоторые из них (например, олигосахариды) можно найти в натуральных продуктах. Примерами пребиотиков являются инулин, фруктоолигосахариды, галактоолигосахариды, олигосахариды сои
и сложные полисахариды, которые состоят из пищевых
волокон. Наиболее изученные в мире пребиотические
волокна – инулин и олигофруктоза.
Открытие инулина связывают с именем немецкого фармаколога, выделившего в 1800-е углевод растений из корней
девясила (Inula helenium), получивший название «инулин».
Инулин уже давно используется в качестве подсластителя
для пациентов с сахарным диабетом (СД).
Инулин – это естественный запасной углевод, который встречается в более чем 30 000 растений. В отличие
от крахмала (широко распространенного резервного
полисахарида растений) инулин представляет собой
полимер D-фруктозы, содержащий до 27-35 остатков
фруктозы в фуранозной форме и один остаток глюкозы. Основными источниками инулина являются
клубни топинамбура и георгины, корни цикория, одуванчика лекарственного, артишока и др. Так, содержание инулина в топинамбуре и цикории составляет
около 70%, в клубнях георгины, корнях одуванчика,
пастернаке, луке-порее – 15%, репчатом луке – 2-6%,
спарже – 10-15%, девясиле – 9-12%, банане – 0,58-1,09%,
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пшеничной и рисовой муке – 1-4% [5]. В растениях инулин находится в виде смеси олиго- и полисахаридов
фруктозы в диапазоне от 2 до 100 ед., зависит от вида
и возраста растений, а также метода экстракции [6].
Физико-химические и функциональные свойства
инулина связаны со степенью полимеризации (DP),
а также наличием разветвлений в структуре. Так, существуют инулины низкомолекулярные (средняя DP
составляет 10 и ниже) и высокомолекулярные (средняя
DP – 20 и выше до 35). Свойства низкомолекулярных
и высокомолекулярных инулинов существенно различаются. Низкомолекулярные инулины слегка сладковаты и хорошо растворяются в холодной воде, а высокомолекулярные имеют нейтральный вкус и с трудом
растворяются даже при кипячении. Общеизвестным
является такой факт: чем выше DP, тем выше биологическая активность инулина [3].
Механизмы взаимодействия пребиотиков с организмом хозяина представлены в табл. 2.
͑ͩͧ͟͠ʹ͟ÀÀ͋ͤͳͫͧͦͪ͟Àͦͧͪͬͣͤ͟͡ΨͯͰͧ͡ͽÀͭͮͤͧͬ͠Ͱͧͨͬ͡À
ͯÀͬͮͫͧͦͪͬͪ͢͟Àͳͬͦͽͧͫ͟
̱͖͊͆͒ͅ͏͍͕͎͍͛͊͊Ì
͎͖͊͘͘͟͡
̸͕͍͏͍͊͑͊Ì
͍͍͖͖͐͐͗͑͊ͅÌ͙͒͌ͱ͍͑ͅ

̴͔͉͎͚͍͒͗ͱÌ͎͔͖͎͚͓͙͒͒͒͊͒͛͊͛͑͟Ì͍͔͙͋͑͟Ì͎͍͕͏͖͒
̱͖͊͆͒ͅ͏͍͌͐Ì͍͔͇͋͒
̦͕͔͚͍͆͒͆ͱÌ͍͇͒͑͒Ì"@ Ì%D Ì,F
̴͔͉͎͚͍͒͗ͱÌ͍͈͐͐͗͑͒͏͒͆͗͏͍͑ͅÌ̦
̱͉͒͗͏ͱ͚͍ͱÌ͚͍͖͎͍͇͒͑͒Ì͍Ì͉͔

Механизмы реализации благоприятных эффектов
инулина и других пребиотиков на организм хозяина
изучаются уже более трех десятилетий; эти исследования продолжаются. Выделяют прямые и непрямые
эффекты инулина. Прямое влияние – это непосредственные эффекты потребления пребиотика инулина на здоровье хозяина. Так, исследования in vitro
и in vivo продемонстрировали устойчивость инулина
к соляной кислоте желудочного сока и пищеварительным ферментам желудочно-кишечного тракта
человека [7]. Так, β-связь этих молекул не расщепляется α-глюкозидазами кишечника, в связи с чем они
не перевариваются и достигают толстой кишки, где
утилизируются микроорганизмами (бактериальная
ферментация инулина и стимулирующее влияние
на рост бифидофлоры) [8]. Так, в экспериментальном
исследовании [9] отмечено, что диета, обогащенная
инулином или олигофруктозой, способствует увеличению микробной массы в толстой кишке, снижению
рН кишечного содержимого, увеличению числа молочнокислых бактерий и снижению количества колиформных микроорганизмов. В другом исследовании
установлено, что пребиотический индекс инулина (т. е.
прирост числа бифидобактерий в единице объема содержимого толстой кишки (КОЕ/г) на единицу (г) принятого вещества) составляет 4,00±0,82×108 [8].
В отличие от других пребиотиков, например лактулозы, снижающей образование бутирата и пропионата в толстой кишке в пользу ацетата, инулин является источником эндогенной масляной кислоты,
выделяющейся при ферментировании инулина бутиратпродуцирующими бактериями. Так, в образцах фекалий, полученных от лиц, употреблявших в пищу инулин, отмечалось повышенное содержание важнейшей
бутиратпродуцирующей бактерии Faecalibacterium
prausnitzii [10]. Установлено, что введение инулина
способно снизить воспаление кишечника [11], а также
предотвратить образование предраковых и опухолевых
очагов в толстой кишке путем стимуляции апоптоза
колоноцитов [12].

ƙ Əƙ ƏǨƹƷƻƴǙǩƽǗ

Отмечено, что использование инулина в качестве заменителя жира и сахара приводит к снижению калорийности потребляемой пищи [13]. Инулин также известен
своей антиоксидантной активностью [14] и противовоспалительным (защитным) действием. По данным
исследований, также было установлено, что инулин
снижает риск возникновения остеопороза (за счет повышения всасывания кальция в толстой кишке); снижает
вероятность развития СД [8].

ǋǬǤǨǡǩǡǩǤǡÖǞÖǦǧǤǩǤȮǡǭǦǪǥÖǨǡǠǤȭǤǩǡ
Кишечный микробиоценоз представляет собой
высокоорганизованную систему, реагирующую качественными и количественными сдвигами на различные
условия жизнедеятельности, здоровья и болезни. Нормофлора человека выполняет различные жизненно важные
функции, в т. ч. обеспечивает процессы переваривания
и всасывания, синтез витаминов, аминокислот, ферментов, оказывает подавляющее действие на патогенную
микрофлору, обеспечивает иммунорегулирующую функцию и антиинфекционную защиту, принимает участие
в синтезе иммуноглобулинов и в морфогенезе иммунной
системы [15]. Микрофлора толстого кишечника считается
биогенным фактором, в значительной степени определяющим состояние организма [16].
Данные биомедицинских исследований позволили установить связь дисбиотических нарушений микробиоценоза
желудочно-кишечного тракта с широким спектром заболеваний. В исследовании Ю.А. Слащовой [17] показано, что
развитие экспериментального антибиотик-ассоциированного дисбиоза в организме животных приводит к нарушению гомеостаза в толстой кишке, которое выражается
в изменении состава микробиоты и смещении прооксидантно-антиоксидантного баланса колоноцитов.
Продемонстрировано, что негативные изменения
микробиоты кишечника посредством снижения детоксикационной функции индигенной флоры ведут
к увеличению функциональной нагрузки на печень.
Получены данные о влиянии алкоголя на состав микробиоты кишечника [18]. Установлена решающая роль
метаболита этанола (ацетальдегида) в нарушении барьерной функции кишечника [19].
В исследовании Л. П. Кнышовой [20] изучены изменения кишечной микробиоты при экспериментальной
хронической алкоголизации. Отмечено, что хроническая
алкогольная интоксикация приводит к изменению качественного и количественного состава биоценоза кишечника, характеризующегося смещением равновесия в сторону патогенной флоры, сокращением сахаролитической
микробиоты – Lactobacterium spp., Bifidobacterium spp.
на 2-4 порядка, увеличением протеолитической микрофлоры ‒ Enteroccocus spp., Staphylococcus spp. на 3-4 порядка
(с увеличением активности аэробов на высоте алкогольобусловленной интоксикации). Обнаружено появление
типичных представителей дисбиотических процессов –
Candida spp. и Proteus spp. Этому соответствовало увеличение экспрессии провоспалительных цитокинов (интерлейкина (ИЛ)-1β и ИЛ-6 в плазме крови более чем в 2 раза,
незначительное повышение фактора некроза опухоли).
Пребиотики действуют путем модуляции профиля
микробиоты кишечника и служат в качестве субстрата
для производства метаболически активных веществ
(в частности короткоцепочечных жирных кислот).
Известно, что по мере нормализации моторики нормализуется и микрофлора кишечника, с другой стороны,
восстановление активности и количества микрофлоры
может способствовать улучшению моторики [21].
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НА ЗАМІТКУ ЛІКАРЮ

В исследовании Т.Д. Звягинцевой и соавт. [22] изучена
терапевтическая эффективность инулина (по 1 саше (6 г)
2 р/день перед приемом пищи) у больных с синдромом
раздраженного кишечника с запорами. Длительность
исследования составила 3-4 нед. Установлено, что лечение эффективно уменьшает частоту и интенсивность
клинических симптомов, улучшает транзит кишечного
содержимого, повышает частоту стула и смягчает его
консистенцию, улучшает качество жизни пациентов с запорами (наряду с хорошей переносимостью терапии).
Продемонстрировано, что дисгомеостаз магния может
оказывать влияние на сосудистый тонус, эндотелиальную
функцию, липидный обмен, агрегацию тромбоцитов,
систему коагуляции и проводящую систему сердца, что
обуславливает актуальность данной проблемы для практического здравоохранения [23]. Особенно это важно
на начальных стадиях заболевания, поскольку позволяет предупредить или замедлить появление сосудистых
осложнений. Отмечено, что инулин улучшает усвояемость магния, способствует снижению артериального
давления у пациентов с гиперлипидемией [23].

ƾǧǤȶǩǤǡÖǩǜÖǧǤǫǤǠǩȲǥÖǪǝǨǡǩ
В исследовании in vivo [19] установлено, что при переходе на диету с большим количеством жира разнообразие кишечной микробиоты существенно уменьшается,
в частности, уменьшается количество представителей филума Bacteroidetes, а количество представителей филума Firmicutes возрастает, что ассоциируется
с увеличением уровней холестерина липопротеинов
низкой плотности (ХС ЛПНП), триглицеридов и снижением холестерина липопротеинов высокой плотности (ХС ЛПВП). Добавление к питанию Lactobacillus
rhamnosus приводило к восстановлению уровней
бактерий филумов Bacteroidetes и Firmicutes. Продемонстрирована прямая ассоциация между уровнем
Ruminococcus (Clostridium кластер XIVa) и уровнем триглицеридов в крови [24], а также между числом бактерий Dorea и общим холестерином (ОХС) и ХС ЛПНП,
количеством Enterococcus и уровнем ХС ЛПВП [19]. Установлено, что количество Bifidobacterium longum прямо
коррелирует с уровнем ХС ЛПВП [25]. Предполагается,
что некоторые молочнокислые бактерии снижают всасывание холестерина в кишечнике [26].
Wu и соавт. [27] провели систематический обзор 9 исследований по оценке влияния инулиноподобных фруктанов на показатели липидного обмена в крови. Продемонстрировано, что у пациентов с гиперлипидемией
употребление с пищей инулиноподобных фруктанов
до 17 г/сут приводило к существенному улучшению
липидного профиля в крови, что, соответственно, способствует снижению сердечно-сосудистого риска. Отмечено, что улучшение липидного профиля при добавлении инсулиноподобных фруктанов во многом зависело
от вида диеты, на фоне которой проводилась терапия,
и патофизиологического состояния пациентов.
Продемонстрировано, что фруктаны инулиноподобного типа улучшают липидный профиль за счет ряда
механизмов [28]:
снижение экспрессии генов печеночных ферментов, ответственных за синтез липидов de novo;
повышение активности фермента липопротеинлипазы в мышцах;
увеличение продукции короткоцепочечных жирных кислот;
изменение продукции полиаминов, увеличивающих синтез сатиогенного пептида;
изменение уровня глюкозы в крови и инсулинемии;
увеличение фекальной экскреции солей желчных
кислот и холестерина;
увеличение популяции Bifidobacterium.

ǊǢǤǬǡǩǤǡÖǤÖǍǀ
В развитии метаболических нарушений важную роль
играет системное воспаление (рис.) [29]. Установлено,
что при ожирении увеличивается содержание липополисахарида (ЛПС), являющегося составной частью
клеточной стенки грамотрицательных бактерий и мощным фактором вирулентности. ЛПС из клеток толстого
кишечника транспортируется в кровеносное русло
с помощью хиломикронов или через межклеточные
промежутки в стенке кишечника; путем образования
комплекса CD14 с Toll-подобным рецептором-4 макрофагов и клеток эндотелия вызывает выброс провоспалительных цитокинов: ИЛ-1, ИЛ-6, фактора некроза
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опухоли [30]. Это ведет к развитию хронического
системного воспаления, снижению чувствительности
к инсулину, увеличению липогенеза в печени, активации
воспаления в жировой ткани [31].
Существует ряд механизмов, объединяющих ожирение и эндотоксемию. Один из них ассоциируется со способностью диеты с высоким содержанием жиров вызывать гибель грамотрицательной флоры и высвобождением большого количества ЛПС. Другой механизм
связывают со способностью избыточного потребления
жиров повышать содержание хиломикронов в кишечнике, что способствует увеличению ЛПС [31].
Одной из главных функций кишечной микрофлоры
является расщепление пищевых волокон, конечным продуктом ферментации которых являются короткоцепочечные жирные кислоты – уксусная, пропионовая, масляная.
Короткоцепочечные жирные кислоты являются субстратами для многих тканей: участвуют в глюконеогенезе
в печени, служат основным источником энергии для колоноцитов, являются лигандами G-протеинсвязывающих
рецепторов (GPR-41, GPR-43, GPR109А) [31]. Установлено,
что при ожирении наблюдается уменьшение числа бутиратпродуцирующих бактерий, содержания короткоцепочечных жирных кислот, лакто- и бифидобактерий.
Микрофлора кишечника активно участвует в метаболизме желчных кислот путем преобразования части
первичных желчных кислот, поступивших в кишечник
с желчью, во вторичные желчные кислоты, которые
активируют секрецию глюкагоноподобного пептида-1
(ГПП-1), действуя на мембранные рецепторы желчных
кислот (TGR-5-рецепторы), что способствует увеличению толерантности к глюкозе, возрастанию потребления энергии бурой жировой тканью и скелетными мышцами, предотвращая развитие инсулинорезистентности
и ожирения [32].
В нескольких исследованиях было оценено влияние пребиотиков на состав кишечной микрофлоры.

В эксперименте добавление к питанию инулина приводило к увеличению Bifidobacterium и снижению
C. perfringens [33]. В исследовании на мышах с индуцированным ожирением прием пребиотика привел к уменьшению Firmicutes и увеличению Bacteroidetes, а также к увеличению A. muciniphila, чья популяция отрицательно
коррелирует с ожирением. Исследования у человека
также показали стимулирующий эффект пребиотиков
на рост Bifidobacterium, Lactobacillus и F. prausnitzii [34].
Путем увеличения и изменения состава кишечной микрофлоры пребиотики оказывают множество положительных эффектов, таких как стимуляция роста бифидои лактобактерий, снижение рН содержимого кишечника,
регуляция физиологической деятельности кишечника,
продукция КЦЖК, угнетение образования фактора некроза опухоли, ИЛ-8, лейкотриенов [35].
В исследовании Ю.В. Козыренко [36], включавшем пациентов с СД 2 типа, установлены нарушения микробиоценоза кишечника со снижением количества бифидо- и лактобактерий, типичных Е. coli, увеличением количества
дрожжеподобных грибов рода Candida, проявляющиеся
симптомами кишечной диспепсии (чаще в виде запоров,
диареи или смены запоров диареей, астеноневротическим
синдромом и симптомами гиповитаминоза). Автором показано, что 4-недельное применение препарата на основе
инулина в комплексной терапии обострения хронического
панкреатита у больных СД 2 типа с выявленным дисбиозом кишечника приводило к купированию клинических
симптомов у большего количества пациентов и восстановлению экосистемы кишечника у 93% пациентов (в группе
плацебо – у 73%). Отмечено, что добавление препарата
на основе инулина к комплексной терапии больных СД
2 типа приводило к существенному гипохолестеринемическому эффекту (снижению уровня ОХС на 11% и триглицеридов на 21%) и положительному влиянию на углеводный
обмен (снижение показателей постпрандиальной глюкозы
крови на 12,5%, HbAlc – на 8%).

ƾȲǞǪǠȲ
Таким образом, влияние на микробиоту кишечника является перспективным направлением в лечении и профилактике различных заболеваний. В этом направлении перспективными препаратами,
влияющими на микробиоту, являются пребиотики. К наиболее изученным пребиотикам относится
инулин. Продолжающиеся исследования пребиотиков постоянно расширяют показания к их применению. Результаты исследований демонстрируют, что добавление инулина к традиционной терапии
ряда заболеваний желудочно-кишечного тракта, МС и др. может способствовать повышению эффективности терапевтических схем, а также позволяет с высокой эффективностью проводить коррекцию
и профилактику нарушений микробиоценоза.
ǏǭǦǯǬǨØǩǦǰǣǮǞǰǱǮȴØǫǞǳǬǢǦǰǯȸØǠØǮǣǢǞǨȯǦǦ
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Зміни в терапії цукрового діабету
й ожиріння через науку та інновації
Пресбрифінг компанії Ново Нордіск
ȷȚĘɃȚɊɆɉɆĘȎȞțȞɁȣɋɊɓȝȤĘȝɩɂȚɊȣɅȚɍȣȤĘȝȠȝɩȝɊɆĘɅɃȝɩȝɁ¨ɖ ĘɉȚҬɄțĘɪȣɁĘɉȣɈɓɖɩɃȚĘɈɕɃțҬĘȟĘȞɁȣɋȣĘɄɆɁȟɋɓĘȣɅĘɃȣȚɚțɋȝɉ ĘȚĘɪȝɊȚɃĘĘɉɈɊĘĘ
ɉȚɕɋɓĘȝɄɆɩȣɊɊɖ ĘȮțĘɊțɁȣɃȜɈȚɃɊȣĘɂɈȝɚȚɈɓɊȣĘɪɩȝɚɈțɉɆĘɁĘɂȚɈȟɅȣĘȝȠȝɩȝɊɆĘɅɃȝɩȝɁ¨ɖ ĘȲȜĘɉɆĘɉȝɄțɉȝĘɪȝȜɈȚȞɋɆĘɍɓȝɉȟĘȜɩȚҬĘĘ
ĘɋɩȚɁɊɖĘɁȣɃɚȟɁȞɖĘɉȣɄɊȚɩȝɃɊɆҬĘɪɩțȞɚɩɆɌȣɊɂ ĘȟĘɩȚɉȜȚȠĘɖȜȝɂȝĘɈȣɃțɩɆĘȓȝɁȝĘȓȝɩɃȣȞȜĘɪȝɃȣɈɆɈɆȞɖĘɋɆɉ ĘɖȜɆҬĘɁɊțȞȝȜĘɩȝɚɆɋɓĘĘ
ȜȝɉɪȚɊȣɖĘɃɈɖĘɪȝɃȝɈȚɊɊɖĘɍɆȠĘɪɩȝɚɈțɉ ĘȚĘɋȚȜȝɄĘɪɩțɅțɊɋȟɁȚɈɆĘȣɊɊȝɁȚɍȣҬɊȣĘɪɩțɪȚɩȚɋɆĘɋȚĘɋțȠɊȝɈȝɂȣȤ ĘɩȝɅɩȝɚɈțɊȣĘɃɈɖĘɈȣȜȟɁȚɊɊɖĘĘ
ɍɆȠĘȠɩȝɊȣɎɊɆȠĘɅȚȠɁȝɩɕɁȚɊɓ

Із вітальним словом
виступив генеральний директор Ново
Н о р д і с к Ук р а ї н а
Вла д исла в Мороз,
який розповів про
діяльність компанії
в Україні.
Безперечно, ЦД –
це головний напрям діяльності Ново
Нордіск, у розвиток якого компанія постійно інвестує. Щороку 12-13% коштів від
загального обсягу продажів вкладаються
в клінічні дослідження й інноваційні розробки. Щодня тисячі науковців у всьому
світі працюють, щоб винайти нові ліки
та полегшити життя пацієнтів.
В Україні, за різними даними, в середньому налічується від 1,5 до 3 млн осіб
із діабетом. Багато з цих людей не знають
про своє захворювання, а якщо й знають,
то часто не лікуються чи не досягають бажаного ефекту терапії.
Згідно з результатами нещодавно проведеного дослідження Київської школи
економіки (2020), загальні витрати на лікування ЦД становлять від 36 до 104 млрд
грн на рік. Це майже 2,5% від ВВП країни.
Із цих коштів 2/3 – витрати безпосередньо
на лікування, а третина – видатки, пов’язані з передчасною втратою працездатності
та ранньою смертністю людей із ЦД.
Які основні проблеми діабету в Україні? На жа ль, за х ворюва ння стрімко

«молодшає». Крім того, зростають інвалідизація й передчасна смертність унаслідок
ускладнень ЦД – серцевої недостатності,
інсульту, інфаркту, ампутації кінцівок, порушення зору, зниження функції нирок.
До речі, в Україні один із найвищих показників ампутацій кінцівок через ускладнення ЦД. Це ті проблеми, які можна вирішити за рахунок профілактичних заходів,
своєчасної діагностики та доступу до інноваційного лікування.
Ново Нордіск, як соціально відповідальна
компанія, протягом 27 років допомагає змінитися українській системі охорони здоров’я, наблизити її до світових стандартів.
Для цього впроваджується багато різних
проєктів у напрямі як профілактики, своєчасної діагностики, так і доступу до сучасного лікування. Зокрема, компанія працює
над тим, щоб розширити перелік препаратів, які забезпечуються державним коштом
для людей із ЦД, та збільшити кількість
категорій пацієнтів, яким Міністерство
охорони здоров’я надає безкоштовно інноваційне лікування. Також у 2020 році Ново
Нордіск Україна закупила спеціальне обладнання для постійного моніторингу глюкози в 55 лікарень по всій Україні. Раніше
було придбано обладнання для визначення
глікованого гемоглобіну. Компанія регулярно підтримує хворих на ЦД, виступає
спонсором днів діабету й освітніх проєктів
для пацієнтів. До пандемії COVID-19 за підтримки Ново Нордіск Україна проводилися

ƚǤǙƪǛǟÍƿÍǚǛưƯƵǛƮƲǝƼÍ
ǤÍƮ̳ǝǞǟǙƼƵǝƼÍƫưǝƪǙưƺƲǝƼÍ
̲̳ǝƪưǛƱǝƼ

скринінги рівня глікемії для всіх охочих
кілька разів на рік.
Наприкінці Владислав Мороз нагадав, що
цьогоріч відзначається 100 років із дати
відкриття інсуліну. Це визначна подія,
оскільки доти діабет вважався смертним
вироком. Із появою цієї молекули з’явилася надія. «Безумовно, протягом століття
препарат інсуліну розвивався та вдосконалювався. Проте на цьому не можна зупинятися. Наша мета – зробити так, щоб
життя людей із діабетом було повноцінним
і комфортним», – наголосив генеральний
директор Ново Нордіск Україна.

Про Ново Нордіск та її глобальну діяльність розповіла директорка зі зв’язків
із засобами масової інформації Метте Круз
Деніельсен (Mette Kruse Danielsen), яка виступила в ролі модератора пресбрифінгу.
Ново Нордіск є провідною світовою фармацевтичною компанією, яка була заснована в 1923 році. Штаб-квартира розташована в Данії. Головна мета Ново Нордіск
полягає в тому, щоби стимулювати зміни
стосовно підходів до профілактики, діагностики та лікування діабету й інших
хронічних захворювань, зокрема ожиріння,
рідкісних захворювань крові, ендокринних
порушень. Продукція Ново Нордіск постачається в 169 країн, у 80 з яких є представництва компанії. Науково-дослідні центри
розташовані в Данії, Китаї, Індії, Великій

ǓǝƶƯ̳ǛƲǤǞǟƺÍƬǤǙƪǛǟǠ

Британії та США, кілька стратегічних виробничих майданчиків – у Данії, Бразилії,
Китаї, Франції та США. Ново Нордіск є однією з десяти найбільших фармацевтичних
компаній у світі. Торік загальний обсяг продажів сягнув 126,9 млрд данських крон, що
еквівалентно близько 17 млрд євро. У компанії працюють понад 45 тис. співробітників. Ново Нордіск виробляє близько 50%
інсуліну у світі, а найголовніше, що близько
32,8 млн осіб використовують препарати
компанії для лікування діабету щодня.
За останні 100 років лікування діабету неабияк розвинулося. Усе почалося 1921 року,
коли дослідники з Торонто зробили рятівне історичне відкриття: вони довели, що
молекула інсуліну може знизити рівень
цукру в крові. У 1922 році було врятовано
життя першого пацієнта – хлопчика з ЦД.
Уже 1923 року почалося масове виробництво інсуліну в Данії компанією Nordisk
Insulinlaboratorium, яка згодом стала Novo
Nordisk. У 1946 році видатний данський
лікар Ганс Крістіан Хагедорн винайшов інсулін пролонгованої дії, або інсулін NPH
(Neutral Protamine Hagedorn). Наступні десятиліття принесли нові підходи в лікуванні.
Зокрема, у 2019 році було здійснено черговий
науковий прорив: розроблено пероральний
препарат – аналог глюкагоноподібного пептиду-1 (ГПП-1) для лікування ЦД 2 типу.

Продовження на стор. 48.
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НАУКА – ПРАКТИЦІ

Зміни в терапії цукрового діабету й ожиріння через науку та інновації
Пресбрифінг компанії Ново Нордіск
Продовження. Початок на стор. 47.

Ǔ̳ǙǚƯưǝÍ̲ǝưǝǚƯƲÍ
Викона вчий ві цепре зидент і з мі жнародних операцій
Мазіар Майк
Дустдар (Maziar Mike
Doustd a r) у с в ої й
п р е з е н т а ц і ї з у п инився на с у часни х
зміна х у лік у ванні
та профілактиці ЦД.
Діабет є величезною глобальною проблемою та світовим викликом (рис. 1).
Згідно з даними Міжнародної федерації діабету (IDF), до 2045 року прогнозується зростання кількості хворих на ЦД
до 700 млн осіб. «Це тривожне соціальне
питання, й ми повинні докласти максимум
зусиль, щоби змінити цю тенденцію», –
заува жив доповідач.
Проблеми в менеджменті ЦД можна висвітлити на прикладі так званого правила
половин. Загалом люди з діабетом можуть
жити довгим і щасливим життям, якщо діабет вчасно виявлений і добре керований.
На жаль, це не стосується більшості наших
пацієнтів. «Правило половин» яскраво демонструє глобальні прогалини в діагностиці та лікуванні ЦД (рис. 2).
Для кожної з категорій пацієнтів «правила половин» компанія Ново Нордіск
у п р ов а д ж у є в і д п о в і д н і і н і ц і ат и в и .
Це, зокрема, два проєкти: Cities Changing
Diabetes («Міста, що змінюють діабет»)
і Changing Diabetes in Children («Змінюючи
діабет у дітей»).
Програма Cities Changing Diabetes має
на меті привернення уваги до проблем ожиріння та ЦД 2 типу у великих містах, підвищення обізнаності серед населення щодо
цих захворювань і виступає каталізатором
значущих дій, які можуть допомогти змінити криву поширеності діабету в напрямку
зменшення. Сьогодні налічується понад
35 міст-учасників цієї програми, які представляють більш ніж 150 млн жителів.
Завданнями програми Changing Diabetes
in Children є професійна підготовка медичних працівників, співпраця з партнерами
щодо створення клінік і забезпечення безкоштовного доступу до медичної допомоги,
включаючи препарати інсуліну, для дітей
із діабетом 1 типу. Проєкт реалізується
в 14 країнах із низьким і середнім рівнем
доходу в співпраці з міжнародними та місцевими партнерами. Мета ініціативи амбітна – охопити 100 тис. дітей із діабетом
до 2030 року. Це шлях до справжньої зміни
якості життя маленьких пацієнтів.
Ново Нордіск майже 100 років упроваджує
інновації в галузі лікування. Компанія розробила препарати інсуліну – від людського
до сучасного, а тепер і до інсуліну наступного
покоління. Нещодавно представлено пероральні пептиди, котрі краще допомагають
досягти мети лікування у хворих на ЦД.
У компанії працюють понад 10 тис. штатних співробітників, які співпрацюють із лікарями та підвищують їхню обізнаність
щодо продукції Ново Нордіск. Пропонується продукція в усіх діапазонах доступності та типів, яка найкраще відповідає індивідуальним потребам пацієнтів.
Проте багато людей із діабетом усе
ще не досягають бажаних результатів терапії. Саме тому Ново Нордіск почала впроваджувати цифрові технології, щоб допомогти хворим у персоналізованому догляді
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й отриманні максимальної користі від їхніх
ліків. Зокрема, нещодавно на ринку з’явилася шприц-ручка NovoPen Echo Plus для
комфортних ін’єкцій інсуліну. Цей ґаджет
має дисплей пам’яті, на якому відображається остання доза інсуліну, час її введення
та кількість годин після ін’єкції.
Інший вражаючий приклад – із Китаю,
де Ново Нордіск розробила та запустила
чат-бот з АІ-підтримкою (АІ – artificial
intelligence, штучний інтелект), який надає
пацієнтам із діабетом інформаційну підтримку та допомагає в щоденному лікуванні. Чат-бот може відповісти на запитання щодо діабету завдяки AI. Він оснащений функцією обробки розмовної мови
та може взаємодіяти з користувачами за допомогою голосу. Цей ресурс підтримується
великою базою професійних даних і постійно навчається.
Пан Дустдар наголосив: «Щоб перемогти
діабет, що є нашою соціальною відповідальністю, стратегією та метою, необхідно
розглянути першопричини його розвитку.
Й одним із найзначніших факторів ризику
розвитку ЦД є ожиріння. Кількість людей
з ожирінням і надлишковою вагою зростає
тривожними темпами. Ми прагнемо вирішити цю проблему, створити майбутнє,
де люди менше страждатимуть від цього
стану, що в підсумку також змінить напрямок кривої діабету в бік зниження».
Поширеність ожиріння зростає не лише
серед дорослого населення, але, на жаль,
і серед дітей. У період із 2000 по 2016 рік
кількість школярів із надлишковою вагою
чи ожирінням збільшилася майже вдвічі
та продовжує зростати в усьому світі. Відповідно до даних UNICEF, близько 40 млн
дітей віком менш як 5 років страждають на зайву вагу. Ново Нордіск спільно
з UNICEF об’єднали експертні знання та зусилля, щоби зробити свій внесок задля профілактики надлишкової ваги й ожиріння
в дітей. Ця співпраця сфокусована на усуненні прогалин у знаннях, поширенні найкращих практик, підтримці урядових ініціатив і розширенні ефективних втручань
щодо подолання цієї проблеми.

Тему боротьби з ожирінням продовжила
виконавча віцепрезидентка з питань
комерційної стратегії Камілла Сілвест
(Camilla Sylvest).
Розвиток ожиріння залежить від низки
факторів – психологічних, фізіологічних,

екологічних і соціально- економічних.
70% причин цього
стану пов’язані з генетикою, сімейним
а на м не з ом, е т н ічною приналежністю.
Од н и м і з з а в д а н ь
Ново Нордіск є зміна
сприйняття суспільством ожиріння та людей із зайвою вагою.
Звичайно, компанія ставить за мету надати
рішення для боротьби з цим захворюванням.
Ожиріння є серйозним тягарем для систем
охорони здоров’я з точки зору як розвитку
супутніх хвороб, так і витрат. Пандемія
COVID-19 укотре довела необхідність особливого догляду за людьми з надлишковою
вагою. Ці пацієнти вдвічі частіше підлягають
госпіталізації та на 48% частіше вмирають.
Сьогодні 650 млн осіб живуть з ожирінням, і не всі вони отримують догляд, якого
потребують. Лише близько 10% із них звертаються за порадою до лікаря й тільки 2%
зрештою отримають ліки від ожиріння, що
можуть допомогти їм схуднути та знизити
ризик довгострокових ускладнень і серйозних хронічних захворювань, як-от діабет,
серцево-судинні захворювання й навіть
деякі види раку.
За підтримки компанії Ново Нордіск
створено вебсайт під назвою Truth About
Weight. Це платформа, де люди, котрі живуть з ожирінням, можуть знайти інформацію щодо свого захворювання.
Насправді ожиріння є чи не єдиною
з проблем охорони здоров’я, що змушує
людей із цим недугом почуватися більш
відповідальними за свій стан, аніж інші
пацієнти з хронічними захворюваннями.
Зокрема, 65% людей, які звертаються
до лікаря з проблемою ожиріння, отримують рекомендації збільшити фізичне
навантаження та зменшити споживання
їжі (3 із 4 лікарів переконані, що відповідальність за зниження ваги лежить на пацієнтах). Але багато хто з цих людей уже
випробував безліч дієт і тренувань. Вони
потребують ефективного лікування.
Ще одна проблема боротьби з ожирінням – брак відповідних знань і навиків
у лікарів. Ново Нордіск прагне підтримати
медичну спільноту необхідною підготовкою
й освітою. Компанія постійно проводить дослідження та впроваджує ефективні методи
лікування ожиріння.

На змінах, які впроваджує компанія Ново
Нордіск у лікуванні
діабету й ожиріння
за допомогою інноваційних підходів, сфокусували свої виступи
виконавчий віцепрезидент із розвитку
Мартін Хольст Ланге
(Martin Holst Lange)
та директор зі стратегічного планування
й розвитку, віцепрезидент із досліджень
М а р к ус Ш и н д л е р
(Marcus Schindler).
Пан Ланге зауважив: «Хоча сьогодні ми більше говоримо
про ЦД 2 типу, сфера діяльності компанії поширюється й на допомогу пацієнтам
із діабетом 1 типу».
Ключовими факторами розвитку ЦД
2 типу та збільшення його поширеності
є ожиріння, гіподинамічний спосіб життя,
зростання споживання нездорової їжі.
Ці самі чинники призводять до ускладнень,
пов’язаних із ЦД.
«Ми маємо прекрасні інновації щодо
лікування діабету, бачимо відчутний прогрес, але все ще маємо незадоволені запити
та потребуємо прогресу в цій галузі», –
зазначив пан Ланге.
Говорячи про лікування діабету, слід розглянути, як відбувається прогресування
хвороби та яких заходів потрібно вжити
на кожному етапі. Коли тіло втрачає здатність виробляти інсулін або відповідати
на нього, першим втручанням зазвичай
є зміна способу життя (харчових звичок
і фізичної активності). Із розвитком хвороби пацієнт потребує медикаментозного
лікування, спершу найчастіше призначають пероральні протидіабетичні лікарські
засоби. Вони є ефективними, безпечними,
але в разі прогресування хвороби їх може
бути недостатньо. Наступним кроком
є ін’єкційні препарати. Сьогодні доступні
аналоги ГПП-1, які продемонстрували дуже
хорошу ефективність і безпеку. Хоча слід
визнати, що застосування ГПП-1 може бути
недостатньо. У деяких пацієнтів ЦД 2 типу
продовжує прогресувати, що потребує терапії інсуліном. Натомість у разі діабету 1 типу
інсулінотерапія необхідна завжди.
Нині в арсеналі Ново Нордіск є декілька
базальних інсулінів середньої та тривалої
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дії, а також інсуліни короткої дії. Завдяки
цим розробкам терапія ЦД стала доступнішою й комфортнішою для ширшої популяції пацієнтів, забезпечили кращий
контроль глікемії та зниження ризику розвитку пізніх ускладнень.
Але потреби залишаються. Приблизно
в половини пацієнтів із ЦД не забезпечується прийнятного глікемічного контролю
та відзначається високий ризик виникнення
ускладнень діабету.
Наступним щаблем на інноваційних сходах Ново Нордіск є інсулін ікодек – препарат, який застосовують 1 раз на тиждень.
Тобто одна ін’єкція на тиждень замість однієї ін’єкції на день! Використання цього
препарату сприяє суттєвому покращенню
якості життя пацієнтів і підвищенню прихильності до лікування. Адже клінічний
досвід показує, що багато пацієнтів відмовляються розпочинати інсулінотерапію
частково через негативний вплив на їхню

повсякденну діяльність. Інсу лін, який
застосовується раз на тиждень, виконує
обіцянку стосовно щоденного побутового
комфорту. Результати II фази дослідження
ефективності інсуліну ікодек продемонстрували не лише зіставну з щоденним
інсуліном ефективність і належний глікемічний конт роль (рис. 3), а й прийнятний
профіль безпеки.
Отже, надаючи пацієнтам із діабетом
окрім безпеки й ефективності ще й неабияку зручність терапії, можна суттєво підвищити комплаєнс і покращити їхнє повсякденне життя та якість лікування.
Доповідач зупинився на ще одній інновації Ново Нордіск для лікування ЦД – аналогу ГПП-1. ГПП-1 – це ендогенний гормон,
який природно виробляється в кишечнику
та мозку. Відомо, що він чинить плейотропні ефекти та впливає на багато органів
і систем. Аналог ГПП-1 має значний вплив
на глікемічний контроль і чинить його дуже

На завершення пресбрифінгу
генеральний директор,
президент компанії
Ново Нордіск
Ларс Фрюергард Йоргенсен
(Lars Fruergaard Jorgensen)
відповів на запитання
учасників.
Протягом останнього року світ живе в умовах пандемії COVID-19. Як ця згубна ситуація вплинула на діяльність Ново Нордіск?
– Зіткнення з пандемією стало важким випробуванням
для нас. Головними пріоритетами в Ново Нордіск є безпека
наших співробітників і безперервне забезпечення пацієнтів
у всьому світі нашими препаратами, на які вони покладаються. Нам вдалося домогтися успіху в досягненні обох
цілей. Також ми намагаємося надати підтримку в інших
сферах, де це в наших силах. Науковці Ново Нордіск розробили діагностичний тест для виявлення вірусу SARS-CoV-2,
який став основним у локальній системі тестування в Данії.
Компанія допомагає тим, хто втратив страховку та доступ
до лікарських засобів у США через втрату роботи внаслідок
пандемії. Ми безкоштовно забезпечуємо ліками цих пацієнтів. Аналогічну діяльність ми впроваджували в співпраці
з ООН і Червоним Хрестом у таборах біженців у всьому світі
та забезпечували запас безкоштовного інсуліну на пів року,
щоб допомогти нужденним у цих областях.
Розкажіть про основну мету Ново Нордіск і стратегію
розвитку компанії в майбутньому.
– Ми пишаємося майже 100-річною історією боротьби з діабетом, а віднедавна й з іншими серйозними
̝̲̱̼̰̮̹̮̦̟̳͒̀́́̔̔Ύ̢̧̙̫̜̣̤̞

безпечно. У дослідженнях ефективності цієї
молекули, які проводить компанія, було
продемонстровано, що пацієнти втрачали
вагу. Це пов’язано з тим, що ГПП-1 впливає безпосередньо на центральну нервову
систему – пригнічує відчуття голоду й підвищує відчуття ситості.
Нещодавно науковці компанії вивчали
вплив аналога ГПП-1, який має назву семаглутид, на ожиріння в рамках клінічної
програми STEP (Semaglutide Treatment Effect
in People with Obesity). Досліджували ефективність підшкірного введення семаглутиду (в дозі 2,4 мг 1 раз на тиждень) у лікуванні дорослих пацієнтів із надмірною
вагою або ожирінням без діабету. Клінічна
програма STEP включила 4 дослідження
III фази, в яких узяли участь близько
4500 осіб. Застосування семаглутиду характеризувалося хорошим профілем безпеки
та переносимості. Середня втрата маси тіла
становила 17%, тоді як доступні сьогодні
препарати для зниження маси тіла демонструють втрату ваги лише на рівні 5-8%.
Такі вражаючі результати підсилюють бажання пацієнтів продовжувати терапію, що
є важливим для довготермінового менеджменту коморбідних станів, які часто наявні
в осіб з ожирінням і діабетом.
«Та ми не зупиняємося на досягнутому, –
розповідає пан Ланге, – наші вчені поєднали
семаглутид з аналогом аміліну кагрилінтидом, який також може впливати на масу
тіла. Ми досягли ефекту зниження маси
тіла, порівнюваного лише з хірургічним лікуванням ожиріння».
На тлі застосування семаглутиду середня втрата ваги становить 17% маси тіла.
Такий результат досягався хворими протягом 68 тиж. Завдяки комбінації кагрилінтиду та семаглутиду можливо досягти
таких показників лише за 20 тиж. Окрім
того, профіль безпеки цієї комбінації є дуже
привабливим і зіставним із таким при застосуванні одного ГПП-1.

хронічними захворюваннями. Це принцип засновників,
який встановили, коли компанія була сформована.
Ключовою стратегією розвитку компанії є сприяння
науковим та інноваційним розробкам біологічних ліків
і забезпечення їхньої доступності для пацієнтів, особливо найуразливіших категорій населення.
Ново Нордіск несе соціальну відповідальність. Це стосується наших співробітників, які повинні мати безпечне й комфортне робоче середовище, де вони можуть
розвиватися та проявляти найкращі свої якості; наших
пацієнтів, які мають бути забезпечені інноваційними
препаратами та знати, що наші продукти доступні. Важливим напрямом роботи є й профілактика хвороб.
І також екологічна складова. Потрібно рухатися в напрямку до нівелювання негативного впливу на довкілля,
при цьому залишаючись комерційно успішними.
Які ключові сфери діяльності компанії?
– Перша й основна – діабет. Нашим пацієнтам усе
ще дуже важко жити з ЦД. Ми вдосконалюємо наші
продукти, щоби хворі мали більше можливостей контролювати своє захворювання. Впроваджуємо різні
соціально-просвітницькі ініціативи задля профілактики цього тяжкого захворювання, як-от проєкт Cities
Changing Diabetes.
Наступний напрям, у якому ми працюємо, – ожиріння.
Чи знаєте ви, що тільки вісім країн визнають ожиріння
захворюванням і підтримують його лікування? Це Канада, Німеччина, Італія, Португалія, Бразилія, Ізраїль,
Нідерланди та Велика Британія. Тривожним також є той
факт, що менш ніж 10% людей з ожирінням визнали, що
вони живуть із серйозним хронічним захворюванням
і потребують лікування. Ми прагнемо змінити ситуацію і розробити ліки, щоб допомогти таким пацієнтам позбавитися надлишкової ваги. Це довгострокове

Своєю чергою, пан Шиндлер зупинився
на вражаючих інноваціях, які вже сьогодні розробляються компанією Ново
Нордіск.
Інсулін – потужна молекула, яка знижує
рівень глікемії, якщо вводиться вчасно;
проте, коли доза інсуліну перевищує необхідну, в пацієнта трапляється епізод
гіпоглікемії. Тому хворі на ЦД на інсулінотерапії повинні часто протягом дня
перевіряти рівень глюкози крові. «А що,
коли ми могли б винайти «розумну» молекулу, яка активувалася тільки тоді,
коли це необхідно, та припиняла діяти
за нормального рівня глікемії?» – запитує пан Шиндлер. Звучить як фантастика,
чи не так? Однак уже сьогодні науковці
компанії Ново Нордіск працюють над дослідженням і ранніми клінічними розробками, щоби створити таку молекулу.
Як уже зазначалося, кардіоваскулярні
захворювання є одними з найчастіших
ускладнень ЦД. І в цьому випадку інсулін
має обмежену користь. У Ново Нордіск
працюють над молекулою інсуліну, що має
вбудований механізм, який значно покращить серцево-судинні результати.
Також ведуться вражаючі дослідження
щодо лікування діабету 1 типу. Відомо, що
це автоімунне захворювання, коли орга нізм на ла штовується проти β-к літин підшлункової залози та руйнує їх.
Чи можливо зупинити цей згубний вплив?
Нині розробляється ДНК-імунотерапія,
котра працюватиме як вакцина для зупинки цього процесу.
А що, коли β-клітини вже зруйновані?
Група вчених із вивчення стовбурових
клітин компанії Ново Нордіск працює над
тим, щоб виробляти β-клітини підшлункової за лози, як і бу д у т ь ч у тл и ви м и
до глюкози та здатні виробляти інсулін.
Науковці вже близькі до цього наукового
прориву, що дасть змогу вилікувати діабет 1 типу.

зобов’язання, й ми збираємося запустити продукт наступного покоління, на який покладаємо великі надії.
У такий спосіб ми зможемо лікувати більше людей і тим
самим знизити в них ризик розвитку серйозних супутніх
захворювань і ускладнень, а також зменшити витрати,
покладені на систему охорони здоров’я.
Біофармацевтична галузь – це напрям розвитку нових
фармацевтичних засобів для лікування рідкісних ендокринних і гематологічних патологій. Окрім того, компанія Ново Нордіск планує розвиватися в нових сферах
медицини, як-от кардіологія, гепатологія та ін.
У Ново Нордіск працюють понад 45 тис. співробітників. Як переконатися, що всі вони відповідають
амбіціям компанії?
– Важливо, щоб усі співробітники розуміли наші цілі.
Ми повинні усвідомлювати, що кожен із нас може зробити, щоб реалізувати спільну мету. Ось чому ми розробили низку стратегічних прагнень до 2025 року:
rͼ ͽͪͶͳʹͻͲͬͳͽ͵
rͰ ͵ͶͭΐͳʹͪͼͺͰ͵ͽm;ͼΐͺͻͯ;͵ͽͳ͆ͬ͆ͻͯΐͼ͵
випускаються з використанням відновлюваних
джерел енергії;
rͼΐͪͶ·ͳʹͬͰͼ͵mͯͼͽ;ͺͯΰͪͯͰ͵ͬͪͽͭͶΐ͵;ͬͪΊ
для вразливих категорій пацієнтів;
r͵ͷͰͻΐʹͪͽͪΰͿΐͪͼͬͪͼ͵ͶͪͯͬΐmͷͳͺͶͪ;ΎͷͼΊͭнути 1/3 ринку з лікування діабету, подвоїти частку
в лікуванні ожиріння, а також прагнемо збільшити
річний прибуток на 6-10%;
rΐ ͬͪΐΑͽͪΰͽͰͻͪͺͰͬͽͳͳʹͿ͵;ͼmͫͪͭͪͽͪͯΐʹΐ
розробки наших лабораторій, які в майбутньому матимуть великий вплив і сприятимуть позитивним
змінам для пацієнтів, задля яких ми працюємо.
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ЄДИНИЙ агоніст
рецептора ГПП-1*, що може
застосовуватись у лікуванні

ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ,
хворих на цукровий діабет 2 типу1-3 **

# Інформацію подано скорочено. Будь-ласка, ознайомтеся з повною інструкцією перш ніж застосовувати або призначити препарат. Представлена інформація призначена виключно для спеціалістів
охорони здоров’я, а також для поширення на конференціях, симпозіумах, семінарах з медичної тематики.
References: 1. ȱɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɞɥɹ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɥɿɤɚɪɫɶɤɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ ȼɿɤɬɨɡɚ®. 2. New treatment for children with type 2 diabetes [news release]. https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/victoza-epar-summary-public_en.pdf.
Amsterdam, Netherlands: European Medicines Agency; June 28, 2019. Accessed October 2, 2019. 3. FDA approves new treatment for pediatric patients with type 2 diabetes [news release]. https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/
fda-approves-new-treatment-pediatric-patients-type-2-diabetes. Silver Spring, MD: US Food and Drug Administration; June 17, 2019. Accessed October 2, 2019. 4. Tamborlane WV, Barrientos-Pérez M, Fainberg U, et al; Ellipse Trial Investigators. Liraglutide in children
and adolescents with type 2 diabetes. N Engl J Med. 2019. doi:10.1056/NEJMoa1903822.
* ГПП-1 - глюкагоноподібний пептид, ** у підлітків та дітей з 10 років.

www.novonordisk.ua; www.diabet.org.ua
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Реєстраційне посвідчення: № UA/12124/01/01, Наказ МОЗ України № 341 від 29.03.2017.
Склад: діюча речовина: liraglutide; 1 мл розчину містить 6 мг ліраглутиду – аналога людського глюкагоноподібного пептиду-1 (ГПП-1), виробленого за допомогою технології рекомбінантної
ДНК в Saccharomyces cerevisiae. Лікарська форма. Розчин для ін’єкцій. Фармакотерапевтична група. Препарати, що застосовуються при цукровому діабеті, аналоги глюкагоноподібного
пептиду-1 (ГПП-1). Код ATХ A10BJ02. Показання. Препарат Віктоза® застосовують для лікування недостатньо контрольованого цукрового діабету ІІ типу у дорослих, підлітків та дітей
віком від 10 років як доповнення до дієти та фізичних вправ: — у монотерапії, коли застосування метформіну вважається недоцільним через непереносимість або протипоказання;
— у комбінації з іншими засобами для лікування діабету. Протипоказання. Підвищена чутливість до активної речовини або до інших компонентів препарату, які вказані у списку допоміжних речовин.
Спосіб застосування та дози. Для поліпшення переносимості з боку шлунково-кишкового тракту початкова доза – 0,6 мг ліраглутиду на добу. Через як мінімум 1 тиждень дозу слід підвищити
до 1,2 мг. Віктозу® не можна вводити внутрішньовенно або внутрішньом’язово. Препарат Віктоза® вводять 1 раз на добу у будь-який час незалежно від прийому їжі. Побічні реакції. Найбільш
частими побічними ефектами протягом клінічних досліджень були розлади органів травлення, серед яких дуже часто зустрічалися нудота і діарея, часто — блювання, запор, біль у черевній
порожнині і диспепсія. На початку лікування шлунково-кишкові розлади зустрічаються частіше, проте при продовженні лікування їх вираженість протягом декількох днів або тижнів зазвичай знижується.
Крім того, часто виникала гіпоглікемія, а при лікуванні препаратом Віктоза® одночасно з сульфонілсечовиною — дуже часто. Випадки тяжкої гіпоглікемії перш за все спостерігалися при комбінованому
лікуванні з сульфонілсечовиною. Порушення метаболізму і живлення. Розлади нервової системи. Розлади травної системи. Розлади серцево-судинної системи. Розлади імунної системи. Інфекції та
інвазії. Загальні розлади та стан місця введення. Розлади функції нирок та сечовивідних шляхів. Розлади з боку шкіри та підшкірних тканин. Розлади з боку печінки та жовчних проток. Лабораторні
дослідження. Термін придатності. 30 місяців. Після першого застосування — 1 місяць. Умови зберігання. Зберігати в недоступному для дітей місці. Зберігати в холодильнику (2 °С – 8 °С)
подалі від морозильної камери. Не заморожувати. Після першого застосування зберігати при температурі нижче 30°С або в холодильнику (2 °С – 8 °С). Не заморожувати. Для запобігання дії світла
зберігати шприц-ручку із закритим ковпачком. Категорія відпуску. За рецептом. Виробник. А/Т Ново Нордіск, Данія / Novo Nordisk A/S, Denmark. Дата останнього перегляду. 20.01.2021
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Ліраглутид у дітей та підлітків
із цукровим діабетом 2 типу
ȼĘɃȣɋțҬĘɋȚĘɪȣɃɈȣɋȜȣɁĘȣɅĘɍȟȜɩȝɁɆɉĘɃȣȚɚțɋȝɉĘȮȻĘĘɋɆɪȟĘȝȞɊȝɁɊɆɉĘɪɩțɪȚɩȚɋȝɉĘɁɆɚȝɩȟĘ
əĘɉțɋɌȝɩɉȣɊ ĘȚɈțĘɅȚĘɉȝɊȝɋțɩȚɪȣȤĘɍɆɉĘɍȟȜɩȝɅɊɆɄȟɁȚɈɓɊɆɉĘɅȚȞȝɚȝɉĘȞɪȝȞɋțɩȣɂȚəɋɓȞɖĘĘ
ɃȝȞɆɋɓĘɏɁɆɃȜȚĘɁɋɩȚɋȚĘɂɈȣȜțɉȣɎɊȝɂȝĘȜȝɊɋɩȝɈɕ ĘȒțɋȚĘɍɓȝɂȝĘɩȚɊɃȝɉȣɅȝɁȚɊȝɂȝĘĘ
ɪɈȚɍțɚȝ ȜȝɊɋɩȝɈɓȝɁȚɊȝɂȝĘɃȝȞɈȣɃɄțɊɊɖĘ¤ĘĘɪȣɃɋɁțɩɃɆɋɆĘɪțɩțɁȚɂȟĘɈȣɩȚɂɈȟɋɆɃȟĘĘ
ɊȚɃĘɪɈȚɍțɚȝĘɁĘȜȝɊɋɩȝɈȣĘɂɈȣȜțɉȣȤĘȟĘɃȣɋțҬĘɋȚĘɪȣɃɈȣɋȜȣɁĘȣɅĘȮȻĘĘɋɆɪȟĘɪɩɆĘɃȝɃȚɁȚɊɊȣĘ
ɃȝĘɉțɋɌȝɩɉȣɊȟĘɅĘȣɊȞȟɈȣɊȝɉĘȚɚȝĘɚțɅĘɊɓȝɂȝ
Стрімке зростання частоти ожиріння серед дітей
та підлітків зумовлює збільшення розповсюдженості
ЦД 2 типу в цій віковій групі. Метформін схвалений регуляторними органами для лікування ЦД 2 типу в дітей
та підлітків і є основним методом терапії для більшості
пацієнтів на початку захворювання. Проте швидке зниження функції β-клітин у поєднанні з тяжкою резистентністю до інсуліну сприяє ранній втраті глікемічного
контролю за монотерапії метформіном. Для дорослих
пацієнтів із ЦД 2 типу схвалено значну кількість пероральних та ін’єкційних цукрознижувальних препаратів
різних класів, але в дітей та підлітків, які не мають адекватної відповіді на монотерапію метформіном, донедавна
єдиним дозволеним лікарським засобом був інсулін.
Регуляторні органи вимагають, щоб ліки, схвалені для
використання в дорослих із ЦД 2 типу, обов’язково проходили випробування на ефективність і безпеку в дітей
та підлітків із цим захворюванням.
Раніше за допомогою дослідження II фази було продемонстровано, що затверджені для дорослих діапазони доз агоніста рецепторів глюкагоноподібного пептиду-1 – ліраглутиду підходять також для дітей із ЦД
2 типу. Клінічне випробування III фази з вивчення
ефективності та безпеки тривалого застосування ліраглутиду в дітей та підлітків розпочато у 2012 році
й успішно завершено у 2018 році. У цьому огляді наводимо результати дослідження (рис. 1).

ǈǜǮǡǬȻǜǧǤÖǮǜÖǨǡǮǪǠǤ
Мета випробування – підтвердити перевагу ліраглутиду над плацебо в контролі глікемії у дітей
та підлітків із ЦД 2 типу при додаванні до лікування
метформіном (з інсуліном або без нього). Це рандомізоване плацебо-контрольоване дослідження в паралельних групах проводилося на базі 84 медичних
центрів у 25 країнах світу та включало 26-тижневий
подвійний сліпий період і 26-тижневий відкритий
період подальшого спостереження.
Критерії залучення до випробування: діагноз ЦД
2 типу; вік від 10 до 17 років; рівень глікованого гемоглобіну (HbA1c) від 7,0 до 11,0% на тлі лише дієти

та фізичних вправ або від 6,5 до 11,0% за попереднього
лікування метформіном (з інсуліном або без нього);
індекс маси тіла (ІМТ), що перевищував 85-й процентиль (з урахуванням віку та статі).
Критерії виключення з дослідження: ЦД 1 типу; діабет
дорослого типу в молодих (MODY); рівень С-пептиду
натще <0,6 нг/мл; виявлення антитіл, асоційованих із діабетом; використання будь-якого протидіабетичного
засобу, крім метформіну чи базального інсуліну, протягом 90 днів до скринінгу; панкреатит в анамнезі; рівень
кальцитоніну в сироватці крові ≥50 нг/л; особистий або
сімейний анамнез медулярного раку щитоподібної залози чи множинної ендокринної неоплазії 2 типу; рівень аланінамінотрансферази, що є в ≥2,5 разу вищим
за верхню межу норми; рівень креатиніну в сироватці
крові, вищий за верхню межу норми для віку; нещодавно
перенесене захворювання серця; проліферативна ретинопатія або макулопатія; періодична тяжка гіпоглікемія
чи нечутливість до гіпоглікемії.
Усі пацієнти, котрі відповідали критеріям включення, розпочинали ввідний період дослідження
загальною тривалістю 11-12 тиж, який передбачав
збільшення дози метформіну до максимально переносимої (від 1000 до 2000 мг/день) протягом перших
3-4 тиж і подальший прийом такої дози впродовж
8 тиж. У хворих, які отримували базальний інсулін,
його доза також мала бути стабільною протягом щонайменше 8 тиж. До подальшої участі у випробуванні
допускали хворих, які мали на тлі терапії стабільною
дозою метформіну рівень глюкози в плазмі натще від
7,0 до 12,2 ммоль/л.
Надалі пацієнтів було рандомізовано на дві групи,
одна з яких на додачу до метформіну (з або без інсуліну)
отримувала підшкірні ін’єкції ліраглутиду, інша – плацебо (за допомогою ідентичних шприц-ручок). Лікування розпочинали з дози 0,6 мг/день, яку збільшували
в обох групах із кроком 0,6 мг щотижня, якщо середній
рівень глюкози в плазмі натще протягом 3 днів поспіль
перевищував 6,1 ммоль/л. Максимальна добова доза
складала 1,8 мг. Після 2-3-тижневого періоду збільшення дози пацієнти підтримували стабільну дозу
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ліраглутиду чи плацебо. Тривалість рандомізованого
періоду лікування становила 26 тиж.
Після завершення подвійного сліпого періоду пацієнти, яким було призначено ліраглутид, продовжували лікування без змін, тоді як учасники контрольної
групи припиняли застосування плацебо, але продовжували прийом метформіну (з базальним інсуліном
або без нього). Тривалість цього відкритого періоду
лікування складала 26 тиж.
Для забезпечення прийнятного глікемічного контролю в обох групах лікування дозволялося додаткове призначення базального інсуліну (як окремо, так
і в комбінації з інсуліном швидкої дії).
Первинною кінцевою точкою ефективності була
зміна показника HbA1c від вихідного рівня на 26-му
тижні. Вторинні кінцеві точки ефективності – відсоток пацієнтів, які досягли рівня HbA1c <7,0%, а також
зміна від вихідного рівня до 26 тиж таких показників:
глюкоза в плазмі крові натще; zІМТ (кількість стандартних відхилень, на які відрізняється ІМТ від середнього показника в референтній сукупності за статтю
й віком); маса тіла; ліпіди крові; систолічний і діастолічний артеріальний тиск. Водночас обов’язково
протягом усього дослідження проводили моніторинг
небажаних явищ (НЯ), вимірювали рівні ліпази, амілази та кальцитоніну.

ǌǡǣǯǧȳǮǜǮǤ
Із 307 обстежених пацієнтів до подвійного сліпого
етапу були допущені 135 учасників, з яких 134 отримали щонайменше одну дозу ліраглутиду (n=66) або
плацебо (n=68). Повністю завершили 26-тижневий
рандомізований період 118 пацієнтів (87,4%), у т. ч. 60
(90,9%) у групі ліраглутиду та 58 (84,1%) у групі плацебо. Повний 52-тижневий курс лікування отримали
109 пацієнтів (80,7%), у т. ч. 56 (84,8%) у групі ліраглутиду та 53 (76,8%) у групі плацебо.
Наприкінці 3-го тижня 55,6% пацієнтів у групі
ліраглутиду та 72,7% у групі плацебо досягли дози
1,8 мг. Значна частка хворих протягом випробування
не отримувала максимальної дози ліраглутиду чи плацебо, оскільки цільового рівня глюкози в плазмі натще
вдавалося досягти за допомогою меншої дози. Лише
6 пацієнтів у групі ліраглутиду та 4 хворих у групі
плацебо не змогли збільшити дозу через неприйнятні
побічні ефекти.
Додаткове призначення інсуліну для відновлення
контролю глікемії за 26 тиж рандомізованого етапу
не знадобилося 86,4% пацієнтів у групі ліраглутиду
та 66,7% у групі плацебо, за 52 тиж – 71,2 та 50,7%
відповідно.
ȫɴȷȸɚɟɛɢɁȼɚɩ
Середній рівень HbA1c на 26-му тижні (первинна
кінцева точка ефективності) знизився від вихідного
рівня на 0,64% у групі ліраглутиду та зріс на 0,42%
у групі плацебо (різниця -1,06%; 95% довірчий інтервал
(ДІ) від -1,65 до -0,46; р<0,001). Отже, було чітко продемонстровано перевагу ліраглутиду над плацебо. Різниця ще більше зросла на 52-му тижні (-1,30%; 95% ДІ
від -1,89 до -0,70) (рис. 2А). Усі 6 аналізів чутливості
підтвердили відмінності в лікуванні, отримані під час
первинного аналізу.
Водночас продемонстровано перевагу ліраглутиду
над плацебо в зниженні рівня глюкози в плазмі крові
натще через 26 і 52 тиж (рис. 2В).
Цільового рівня HbA1c (<7,0%) досягли 63,7% пацієнтів у групі ліраглутиду порівняно з 36,5% у групі
плацебо (р<0,001).
Що стосується зниження показника zІМТ, то різниця між групами становила -0,05 на 26-му тижні
(95% ДІ від -0,15 до 0,06), не досягнувши статистичної значимості. До 52 тиж різниця зросла до -0,18
(95% ДІ від -0,33 до -0,03) (рис. 2С). Середня маса тіла
зменшилася на 26-му тижні в обох групах (-2,3 кг
у групі ліраглутиду та -0,99 кг у групі плацебо), але
Продовження на стор. 52.
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Продовження. Початок на стор. 51.
на 52-му тижні ефект зберігся лише в групі ліраглутиду (-1,91 та +0,87 кг відповідно).
На 26-му тижні в групі ліраглутиду суттєвіше
знизилися (порівняно з групою плацебо) рівні холестерину ліпопротеїдів дуже низької щільності (відношення змін 0,82; 95% ДІ 0,72-0,94) і тригліцеридів
(відношення змін 0,83; 95% ДІ 0,72-0,95), хоча на 52-му
тижні відмінностей не виявилося. Не спостерігалося
відмінностей між групами за зміною систолічного
та діастолічного артеріального тиску.

ɎȷɞȺȷȸȶ
Частка пацієнтів із НЯ була схожою в групах ліраглутиду та плацебо (84,8 та 80,9% відповідно). Водночас
частота НЯ в розрахунку на 1 пацієнто-рік була дещо
вищою в групі ліраглутиду (7,144 vs 5,425 відповідно)
здебільшого через частіші НЯ з боку шлунковокишкового тракту (особливо протягом перших 8 тиж
лікування). Найпоширеніше НЯ – нудота. Більшість випадків НЯ були легкими за ступенем тяжкості, минали
без відміни лікування й були розцінені дослідниками
як такі, що не пов’язані з ліраглутидом або плацебо.
Ưǵ͠ǪƼǁǱǰǀƽÐ++0+Ð
ǤǁǪǅǬƻǮÐ++0+

У групі ліраглутиду більший відсоток пацієнтів (порівняно з групою плацебо) мав серйозні НЯ
(13,6 та 5,9% відповідно), але жодного випадку смерті
зафіксовано не було.
Частка хворих з епізодами гіпоглікемії та частота
гіпоглікемії були вищими в групі ліраглутиду (порівняно з групою плацебо). Натомість тяжких епізодів
гіпоглікемії в групі ліраглутиду не спостерігалося,
а в групі плацебо вона відзначалася в 1 пацієнта, який
отримував інсулін.
Більшість хворих в обох групах лікування мали нормальні показники ліпази й амілази, хоча рівні ліпази
були дещо вищими в групі ліраглутиду. Всі пацієнти
мали нормальний рівень кальцитоніну протягом 52 тиж.

ǊǝǟǪǞǪǬǡǩǩȶ
Результати цього подвійного сліпого рандомізованого випробування III фази продемонстрували
перевагу ліраглутиду над плацебо в поліпшенні
глікемічного контролю на 26-му тижні лікування
в дітей та підлітків із ЦД 2 типу, які не мали адекватної відповіді на метформін (з інсуліном або без
нього). Водночас ліраглутид суттєвіше знижував
рівень глюкози в плазмі крові натще. Майже вдвічі
Ưǵ͠ǪƼǁǱǰǀƽÐ.++
ǤǁǪǅǬƻǮÐ.++

Ưǵ͠ǪƼǁǱǰǀƽÐ.++
ǤǁǪǅǬƻǮÐ.++

Ð

Ð

Ðǰǀƾǃǵ

ǦǬ͠ǬƽǃǎÐƿǂǵǃǪÐ
ǫǵƽÐǫǀǲǵƽǃǮƼǮÐ͠ǵǫǃǎ ÐӼ

ǞǁǵǭǮǫǪǃǀ֬ÐƼǬǂǮƼǁǮƻǵǃ ÐӼ

ÐǰǀƾǃǵǫÐÐ

ƾǤǭǩǪǞǦǤ
Поточне дослідження продемонструвало
перевагу ліраглутиду над плацебо при додаванні до метформіну (з базальним інсуліном
або без нього) щодо контролю глікемії у дітей
та підлітків із ЦД 2 типу. Шлунково-кишкові
побічні явища були поширенішими в групі
ліраглутиду.

ƲǪǯÐ͟ǵǯǁǎÐ͠ǪǃƽǮǂǵƿǪǅǵǶ ÐǰǀƾÐ

Ð

Ð
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більше хворих у групі ліраглутиду (порівняно з групою плацебо) досягли рівня HbA1c <7,0%. Протягом
52 тиж середнє значення HbA1c знизилося на 0,5%
при застосуванні ліраглутиду, а в групі плацебо
спостерігалося збільшення на 0,8%. Така різниця
схожа на ту, що раніше повідомлялася для метформіну в цій віковій групі.
Несподіваний результат дослідження – відсутність
достовірної різниці між групами в зміні показника
zІМТ на 26-му тижні лікування, що не відповідає результатам випробувань за участю дорослих пацієнтів.
Середня різниця у втраті маси тіла між групами лікування була схожою на таку в дослідженнях за участю
дорослих; імовірно, вона не досягла статистичної значимості через порівняно невелику кількість пацієнтів
у поточному дослідженні та той факт, що чимало дітей
ще росли протягом випробування. Ще одним поясненням може бути доза ліраглутиду в цьому дослідженні,
адже лише ≈50% учасників групи ліраглутиду отримували повну дозу (1,8 мг/добу).
Основною причиною збільшення частоти НЯ при
застосуванні ліраглутиду були легкі побічні ефекти
з боку шлунково-кишкового тракту (як і у випадку
з дослідженнями за участю дорослих пацієнтів із ЦД
2 типу). Частота гіпоглікемії в групі ліраглутиду була
низькою порівняно з раніше повідомленою частотою
клінічно значимої гіпоглікемії в дітей із ЦД 1 типу.
Чимало зареєстрованих епізодів гіпоглікемії виявлені при вимірюванні рівня глюкози в плазмі крові
та не супроводжувалися жодними симптомами.
Потенційним обмеженням цього дослідження
є графік нарощування дози. Ескалація могла бути
занадто швидкою, оскільки лише ≈50% пацієнтів
отримували в результаті найвищу дозу ліраглутиду.
Той факт, що майже половина хворих не отримувала
найвищої дози, може обмежувати збір даних щодо
профілю безпеки ліраглутиду. Ще одне обмеження –
тривалий набір пацієнтів (через проблеми, притаманні клінічним випробуванням за участю дітей
та підлітків із ЦД 2 типу), що потребувало внесення
деяких поправок до протоколу. Через дещо обмежене
різноманіття дослідної сукупності результати не можуть бути однозначно екстрапольовані на всі інші
групи населення.
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Цукровий діабет
і гострі коронарні синдроми
ȮȟȜɩȝɁɆҬĘɃȣȚɚțɋĘȮȻĘ¤ĘĘȝɃɆɊĘɅĘȝȞɊȝɁɊɆȠĘɎɆɊɊɆȜȣɁĘɩɆɅɆȜȟĘȠɩȝɊȣɎɊȝɂȝĘȜȝɩȝɊȚɩɊȝɂȝĘȞɆɊɃɩȝɉȟĘ
șȑȖ ĘȚĘɁĘ΄ĘɪȚɍȣəɊɋȣɁĘȣɅĘɂȝȞɋɩɆɉɆĘȜȝɩȝɊȚɩɊɆɉɆĘȞɆɊɃɩȝɉȚɉɆĘȏȑȖĘȞɪȝȞɋțɩȣɂȚəɋɓȞɖĘȮȻ Ę
ȮȻĘɅȟɉȝɁɈɕəĘɅɩȝȞɋȚɊɊɖĘɁȣɃȞȝɋȜȚĘȞɉțɩɋɊȝȞɋȣĘɁĘɪȚɍȣəɊɋȣɁĘȣɅĘȏȑȖ ĘɁȜɈɕɎȚɕɎɆĘɂȝȞɋɩɆҬĘȣɊɌȚɩȜɋĘ
ɉȣȝȜȚɩɃȚĘȉȒĘɚțɅĘɪȣɃҬȝɉȟĘȞțɂɉțɊɋȚĘ23ĘȉȒɚɪ23 ĘɂȝȞɋɩɆҬĘȉȒĘȣɅĘɪȣɃҬȝɉȝɉĘȞțɂɉțɊɋȚĘ23ĘȉȒɪ23 Ę
ɩțɁȚȞȜȟɈɖɩɆɅȚɍȣɕ ĘɅȝȜɩțɉȚĘɋɩȝɉɚȝɈȣɅĘȚɚȝĘɎțɩțɅɏȜȣɩɊțĘȜȝɩȝɊȚɩɊțĘɁɋɩȟɎȚɊɊɖĘȬȑȎĘɋȝɐȝ
ГКС можна розподілити на дві основні групи:
 гострий ІМбпST. У пацієнтів із ГКС за такого
стану спостерігається нестабільна стенокардія або
ІМ із патологічним зубцем Q. Хворі на ЦД і ГКСбпST
зазвичай літнього та/або старечого віку, в яких частіше верифікуються серцево-судинні захворювання,
ЦД, артеріальна гіпертензія (АГ) та хронічна ниркова недостатність, а також частіше спостерігаються
атипові симптоми;
 гострий ІМпST характеризується значнішим
ураженням міокарда, небезпекою реінфарктів, менш
сприятливим прогнозом (>30% хворих помирають
у гострий період).
ƿǪǧǪǞǩȻÖǡǮȻǪǧǪǟȻȮǩȻÖȮǤǩǩǤǦǤ
ГКС є проявами ХКС, а також зазвичай результатом
розриву атеросклеротичних бляшок у коронарних
артеріях (КА). Загальні чинники ризику: куріння, АГ,
ЦД, дисліпопротеїнемії, чоловіча стать, гіподинамія,
сімейна спадкова схильність до розвитку ожиріння,
сімейний анамнез раннього ІМ (вік <55 років) і порушення режиму дієтичного харчування.
ǁǫȻǠǡǨȻǪǧǪǟȻȶ
Американська асоціація серця (AHA) повідомляє, що кожну 41 с реєструється новий епізод серцевого нападу серед пацієнтів із ХКС. Хвороби
серцево- судинної системи є основною причиною
смерті в США, а на ХКС страждають ≈15,5 млн.
ǊǭǩǪǞǩȻÖǫǜǮǪǰȻǣȻǪǧǪǟȻȮǩȻÖǪǭǪǝǧǤǞǪǭǮȻ
Гіперглікемія може бути фізіологічною реакцією
на гіперпродукцію контрінсулярних гормонів при активації системного стресу. У пацієнтів зі значними
ділянками ішемії міокарда та вираженою дисфункцією
лівого шлуночка (ЛШ) спостерігається активація симпатичної нервової системи, що зумовлює зростання
рівня глюкози. Гіперглікемія може бути індикатором
системної й органоспецифічної дисрегуляції метаболізму (особливо порушень сигнальних шляхів інсуліну). Інсулінорезистентність спричиняє не лише гіперглікемію, а й зменшення продукції енергії міокардом
та іншими органами, що зумовлює нижчу толерантність до гіпоперфузії. Пригнічення сигнальних шляхів інсуліну підвищує уразливість до ішемії, оскільки
цитопротекторні ефекти молекул сигнального каскаду
інсуліну втрачаються. Гостра гіперглікемія пов’язана
зі збільшенням продукції активних форм кисню, активацією оксидантного стресу, індукцією протромботичного стану, погіршенням функції ендотелію тощо.
Класифікація ГКС:
1) нестабільна стенокардія;
2) гострий ІМбпST;
3) гострий ІМпST.
Усі ці синдроми пов’язані з гострою ішемією КА;
їх диференціюють за симптомами, результатами
електрокардіографії (ЕКГ) і рівнями серцевих біомаркерів. Синдроми доцільно розрізняти, оскільки
прогноз і лікування відрізняються.
ǆǧǜǭǤǰȻǦǜȭȻȶÖƿǆǍÖȻÖǟǪǭǮǬǪǟǪÖƳǈÖǩǜÖǡǮǜǫȻÖ
ǫǪǫǡǬǡǠǩȳǪǟǪÖǠȻǜǟǩǪǣǯ
1. ГКС із підйомом сегмента ST (ГКСпST). Гострий
ІМ із підйомом сегмента ST (до цієї групи належить
також блокада лівої ніжки пучка Гіса (БЛНПГ), що
гостро з’явилася.

2. ГКС без підйому сегмента ST (ГКСбпST). Клінічний діагноз (у т. ч. остаточний) після підтвердження/
виключення ІМ:
» гострий ІМпST (до цієї групи належить також
БЛНПГ, що гостро з’явилася);
» гострий ІМбпST;
» нестабільна стенокардія.
Нестабільною є стенокардія, що гостро з’явилася;
обтяжена стенокардія спостерігається, коли тяжкість
і тривалість ішемії недостатні для розвитку некрозу
кардіоміоцитів. Включає пацієнтів із затяжним (>20 хв)
ангінозним нападом у спокої, стенокардією, що вперше
з’явилася, а також прогресивною й постінфарктною
стенокардією. Стенокардія, що вперше з’явилася, спостерігається в попередні 28 діб; її тяжкість відповідає
щонайменше II функціональному класу (ФК) за класифікацією Канадського кардіоваскулярного товариства
(CCS). Прогресивна стенокардія – гостре ускладнення
раніше стабільної стенокардії в попередні 28 діб із появою характеристик, притаманних щонайменше III ФК
за класифікацією CCS (2020).
ȪȬȲôɶȷɞôȼɚɁҪȸȹɜȹôȺɁɝҪȹɡȽôȼȷɜɡȷɢɚȶô12ôɢȶôȫȬȪ
ГКСбпST – це клінічні ознаки, що гостро з’явилися,
чи симптоми ішемії міокарда за відсутності на ЕКГ
стійкого (тривалістю >20 хв) підйому ST щонайменше
у двох суміжних відведеннях і відсутня БЛНПГ, що
гостро з’явилася. Може закінчитися без розвитку вогнищ та/або з розвитком некрозу міокарда (ІМ із формуванням або без формування патологічних зубців Q
на ЕКГ). Це хворі з ангінозним нападом і зі змінами
на ЕКГ, що свідчать про гостру ішемію міокарда (але
без підйому ST). Зміни на ЕКГ характеризуються стійкою чи швидкоминущою депресією ST, інверсією, згладженістю чи псевдонормалізацією зубця Т. Результати
ЕКГ у перші години можуть бути нормальними, але
ймовірні стійка чи тимчасова депресія ST, інверсія,
згладженість або псевдонормалізація зубців Т. У багатьох випадках виявляється пристінковий тромбоз КА.
Надалі в частки хворих з’являються ознаки некрозу
міокарда, зумовлені (крім основної причини розвитку
ГКС) емболіями дрібних судин міокарда фрагментами
тромбу та матеріалом з атеросклеротичної бляшки.
Проте зубець Q на ЕКГ з’являється рідко; такий стан
позначають як «ІМ без підйому сегмента ST».
ȪȬȲôɁɞôȺɁɝҪȹɡȹɡôȼȷɜɡȷɢɚȶô12ôȶɶȹôɎəȮȰȪ ôô
ɦȹôɜȹȼɚȻȹôɞɬɛɟɠȶȼɬ
Спостерігаються стійкі підйоми ST, що свідчать про
гостру повну оклюзію КА. ГКСпST діагностується
у хворих з ангінозним нападом або іншими атиповими відчуттями (дискомфортом) у грудній клітці,
а також стійким (зберігається не <20 хв) підйомом
ST або «нової» (що вперше з’явилася) БЛНПГ на ЕКГ.
Зазвичай у хворих із ГКСпST пізніше спостерігаються
ознаки некрозу міокарда – підвищення рівнів біомаркерів і змін ЕКГ, включаючи утворення зубців Q. Гострий
ІМпST – ІМ, за якого в ранні терміни захворювання
відзначаються стійкі (тривалістю >20 хв) підйоми ST
щонайменше у двох суміжних відведеннях ЕКГ. До цієї
категорії також належать пацієнти з БЛНПГ.
Клінічні критерії ГКС:
 затяжний (>20 хв) ангінозний біль у спокої;
 стенокардія не менш як ІІІ ФК – за класифікацією
CCS це стенокардія, що з’явилася вперше (протягом
попередніх 28 днів);

Ǎ ǫ ƏǓǘǛƾǡǄƹǙǩ

ǫ ǫ ƏǓǘǛƾǡǄƹǙǩ

 прогресивна стенокардія не менш як ІІІ ФК;
 за стенокардії, що з’явилася після ІМ.
Можуть спостерігатися атипові прояви: епігастральний біль, диспепсія, посилення задишки.
ȨɚɟȺȹɛɟҪôɶɁɠɩ
Це пацієнти з ГКС й атиповим болем у грудях старшого віку (здебільшого жінки), в яких спостерігається більше супутніх захворювань, діагностичних
помилок, а отже, їх лікування було розпочато несвоєчасно. У хворих на ГКС з атиповим болем у грудях
відзначаються вища внутрішньолікарняна смертність і постлікарняна смертність незалежно від наявності ЦД в анамнезі.
Критерії гострої ішемії міокарда для діагностики
гострого ІМ (достатньо щонайменше одного):
 симптоми ішемії міокарда;
 ішемічні зміни ЕКГ, які гостро з’явилися (чи ймовірно гостро з’явилися);
 поява патологічних зубців Q на ЕКГ;
 підтвердження за допомогою методів візуалізації
нових ділянок міокарда зі втратою життєздатності
чи порушенням скоротливості у вигляді змін, характерних для ішемічного походження;
 коронарна ангіографія або автопсія – внутрішньокоронарний тромбоз.
ȮȷȶɚȷȻȹȼȸɠȷȻȹɚɟɤɢɁôȺȻɟɤɟɢɟôȪȬȲ
r͆ͰͪͽͰͻͼ͵ͶͰͻͽͳΐͷͰͪΐͲͷͳͼͺͻͳͳΊΉͽ·
значну кількості подій ГКС і потребують специфічних діагностичних і терапевтичних стратегій.
r͊ͺͽͪͰͻͲͪͻ;ͬͪΊ̸̓ͪʹͪͼͽΐͰͽͻͪͺͶΊється в молодих жінок, а використання традиційної
стратегії консервативного лікування – важливий
ризик раннього клінічного погіршення стану.
r̾ͷͫͶΐἈ̸ͷͱ;ͽ·ͼͺͻͳͳͳͽͳ̻̓͊ͰͻͰͲͺͻΊͷΐ 
парадоксальні або ятрогенні механізми.
r ͊ͺͪͲͷ ̸̓ ͷͱͰ ͲΊͬͶΊͽͳͼΊ ͪΰ ͻΐͬΐ Ͱͺΐ͵ͪͻͯͪ
чи мікросудинного русла, а інвазивне тестування
КА може поліпшити діагностику.
r͌ͻͪͱͰΊͷΐ͵ͪͻͯͪͪͼͽͺͰͻͰͫΐͭͪΎͫͰͲͼͳͷͺтомно, але може зумовити ГКС; для діагностики,
можливо, знадобиться інвазивне тестування.
r͊ͽͻͰͼΐͯ;͵ͬͪͪ͵ͪͻͯΐͷΐͺͪͽΐΊ ͼͳͯͻͷͽͪ͵цубо) часто асоціюється з дисфункцією ендотелію
та може призвести до появи гострої обструкції вивідних трактів.
ǀȻǜǟǩǪǭǮǤǦǜ
Першим кроком оцінки є ЕКГ, яка допомагає розрізнити гострий ІМпST, гострий ІМбпST і нестабільну стенокардію. У настановах AHA (2020) зазначено, що будь-якому пацієнту з підозрою на ГКС необхідно провести ЕКГ протягом 10 хв після прибуття
в лікарняний заклад.
əȶɶȹȻȶɚȹȻɢɁôɝɁȶɜɢȹȼɚɟɤɢɁôɝȹȼɠɁɝɵȷɢɢɬ
Із метою підтвердження/виключення ІМ і оцінки
ризику несприятливого результату в усіх пацієнтів із підозрою на ГКСбпST необхідно досліджувати динаміку рівня високочутливого тропоніну Т
( hs-cTnT) або I (hs-cTnI). Пацієнтам із підозрою
на ГКС тест на hs-cTnI проводять одразу під час надходження до відділення, а також через 3 год. Висока
Продовження на стор. 54.
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Цукровий діабет і гострі коронарні синдроми
Продовження. Початок на стор. 53.

ймовірність наявності захворювання до проведення
аналізу та підвищений рівень hs-cTnI є суттєвими
свідченнями ГКС, тоді як низька ймовірність захворювання й нормальні показники hs-cTnI свідчать
про ймовірну відсутність ГКС. Підвищення рівня
hs-cTnI >99-го перцентиля верхніх референтних
значень у хворих з ішемією міокарда свідчить про
гострий ІМ. Однак визначення hs-cTn або hs-cTnI
необхідне для остаточного підтвердження діагнозу,
а первинна лікувальна стратегія будується на підставі клінічної картини й ЕКГ. Крім того, вирішення
питання про тромболітичну терапію чи проведення
первинного ЧКВ не слід відтерміновувати до отримання інформації щодо рівня тропоніну. У клінічній практиці як кількісний біомаркер ступеня
дисфункції ЛШ використовують мозковий натрійуретичний пептид (BNP) або N-кінцевий proBNP
(NT-proBNP). Рівні BNP і NT-proBNP є потужними
прогностичними маркерами у хворих на ГКС;
зокрема, в пацієнтів з ІМпST корелюють із розміром

зони ІМ і дисфункцією ЛШ. Зміни рівня NT-proBNP
можуть бути предиктором розвитку фібриляції
передсердь у хворих на ГКС.
ȥɢȼɚȻȽɡȷɢɚȶɠɩɢɁôɝɁȶɜɢȹȼɚɟɤɢɁôɝȹȼɠɁɝɵȷɢɢɬ
1. ЕКГ. На догоспітальному етапі в усіх пацієнтів із підозрою на ГКС рекомендується протягом
10 хв зареєструвати й інтерпретувати ЕКГ у спокої
щонайменше у 12 стандартних відведеннях. Для
ГКСбпST характерні:
■ ознаки ішемії міокарда, про яку свідчать минущі
(тривалістю <20 хв) підйоми ST щонайменше у двох
суміжних відведеннях ЕКГ;
■ минущі чи стійкі депресії ST (особливо горизонтальні чи кососпадні) щонайменше на 0,05 мВ;
■ виражені (≥0,2 мВ) симетричні негативні зубці Т
у грудних (прекардіальних) відведеннях також допускають наявність гострої ішемії міокарда;
■ неспецифічні ознаки – зміщення ST <0,05 мВ
та інверсія зубця Т <0,1 мВ.

ОГЛЯД

У всіх пацієнтів із підозрою на ІМпST рекомендується:
■ зареєструвати ЕКГ у спокої щонайменше
у 12 стандартних відведеннях;
■ на догоспітальному етапі варто зареєструвати
ЕКГ протягом 10 хв і невідкладно її інтерпретувати;
■ у хворих на ІМпST для своєчасного виявлення
й усунення порушень ритму серця необхідно якнайшвидше розпочати моніторування ЕКГ.
2. Ехокардіографія (ЕхоКГ). Усім хворим із підозрою на ГКСбпST рекомендується провести ЕхоКГ
з обов’язковою оцінкою фракції викиду (ФВ) ЛШ.
У пацієнтів з ІМпST для підтвердження діагнозу,
оцінки тяжкості ураження та визначення прогнозу
потрібно провести ЕхоКГ (оптимально в першу добу
госпіталізації).
3. Коронарографія (КГ), сцинтиграфія й магнітнорезонансна томографія (МРТ) міокарда. Доцільність
КГ і терміновість її виконання при ГКСбпST визначаються клінічною картиною захворювання та результатом стратифікації ризику несприятливого
результату. У пацієнтів з ІМпST (у рамках стратегії
первинного ЧКВ і стратегії з фармакоінвазивним
підходом) проведення КГ є обов’язковим. Основне
завдання – верифікація гострої оклюзії або ускладненого стенозу КА для подальшого його усунення
за допомогою застосування методу ЧКВ / аортокоронарного шунтування (АКШ).
Комп’ютерно-томографічна КГ використовується
з метою виключення ГКС у хворих із невисокою
ймовірністю ішемічної хвороби серця за відсутності ішемічних змін на ЕКГ і підвищеного рівня
hs-cTnI або hs-cTn у крові. У пацієнтів із підозрою
на ГКСбпST рекомендується проведення сцинтиграфії міокарда з 99mTc-пірофосфатом у спокої.
МРТ серця за ГКCпST рекомендується як кращий
метод для уточнення локалізації й обсягу ураження міокарда (навіть за відносно невеликих розмірів вогнищ некрозу), а також для диференційної
діагностики уражень міокарда.
ǇȻǦǯǞǜǩǩȶÖǣǜǟǜǧȳǩȻÖǫȻǠǱǪǠǤ
Основні підходи до лікування ГКС продемонстровано на рисунку (Sweis R., Jivan A., 2020).
Першопочаткове лікування всіх ГКС включає прийом ацетилсаліцилової кислоти (АСК)
(300 мг), болюсне призначення гепарину та внутрішньовенну інфузію гепарину (за відсутності
протипоказань); водночас рекомендується антиагрегантна терапія тикагрелором або клопідогрелем. Тикагрелор пацієнтам, які отримують тромболізис, не призначається. Забезпечують контроль
болю за допомогою морфіну/фентанілу та кисню
в разі гіпоксії. З метою зняття болю також можна
використовувати нітрогліцерин сублінгвально
або інфузійно. Проте в разі ішемії нижньої стінки
ЛШ нітрогліцерин може спричинити виражену
гіпотензію; його слід застосовувати з особливою
обережністю (якщо взагалі доцільно). Подальше
лікування ГКС залежить від того, чи це є ІМпST/
ІМбпST або нестабільна стенокардія. У рекомендаціях AHA (2020) зазначається, що в разі ІМпST
варто терміново провести катетеризацію та ЧКВ
з початком часу процедури <90 хв. Рекомендується застосування тромболітика (тенектеплази
тощо), якщо відсутня можливість провести ЧКВ
менш ніж за 120 хв. У настановах AHA передбачено час «від дверей до голки» (тенектеплаза /
інші тромболітики) <30 хв.
Обрання стратегії реперфузії у хворих на ЦД має
базуватися на багатьох чинниках, зокрема оцінка
клінічного статусу (гемодинамічна/електрична нестабільність, тривала ішемія), ускладнення ХКС,
показання/протипоказання для проведення ЧКВ
і дистальні анастомози за АКШ, ішемічне навантаження, ЕхоКГ оцінки функції ЛШ і будь-яких
інших супутніх захворювань.
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ɑɢȷɶȹɠȷɢɢɬ
Для зменшення вираженості симптомів, пов’язаних з ішемією міокарда, пацієнтам із ГКСбпST рекомендується сублінгвальний прийом органічних
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нітратів швидкої дії. Внутрішньовенне введення
наркотичного аналгетика (переважно морфіну)
за ГКСбпST рекомендується для купірування
больового синд рому, пов’язаного з ішемією міокарда, що зберігається на тлі застосування органічних нітратів нетривалої дії та блокаторів
β-адренергічних рецепторів (ББ). Для хворих
на ІМпST доцільним є внутрішньовенне введення морфіну. Відмінна риса ангінозного нападу
при ІМ – слабка реакція чи взагалі відсутність
реакції на нітрогліцерин. Однак, якщо ангінозний напад не слабшає через декілька хвилин
після припинення дії провокувального чинника
чи якщо напад розвинувся в спокої, пацієнту слід
сублінгвально прийняти нітрогліцерин у дозі
0,4-0,5 мг або аерозольно (спрей).
ȬȹȻȷȸɣɁɬôɜɁȺȹȸȼȷɡɁɂ
Із метою усунення гіпоксемії (SaO2 <90% або PaO2
<60 мм рт. ст.) застосовується оксигенотерапія. У пацієнтів з ІМпST і тривалими ішемічними симптомами,
АГ, серцевою недостатністю (СН) із метою симптоматичного лікування використовується внутрішньовенна інфузія нітратів (нітрогліцерину або ізосорбіду
динітрату). Обмеження: відсутність протипоказань.
Ɏȷɚȶ ɶɠȹȸȶɚȹȻɟ
З б е р ежен н я і шем і ї м іок арда в па ц ієн т і в
із ГКСбпST потребує якнайшвидшого призначення
ББ (за відсутності протипоказань). Хворим з ІМпST
і високим артеріальним тиском при збереженні
симптомів ішемії міокарда, тахікардії рекомендується внутрішньовенне введення лікарського препарату з групи ББ. Умова: відсутність ознак гострої
СН. Мета: контроль ішемії.
ɎɠȹȸȶɚȹȻɟôȸȶɠɩɣɁɯɛɟȾôȸȶɢȶɠɁɛ
Через відсутність доказів позитивного впливу
на прогноз пацієнтам із ГКСбпST не рекомендується
рутинне застосування блокаторів кальцієвих каналів.
ɎɠȹȸȶɚȹȻɟôô
ȻȷɢɁɢ ȶɢɜɁȹɚȷɢɞɟɢ ȶɠɩɝȹȼɚȷȻȹɢȹɛȹɂôȼɟȼɚȷɡɟ
Інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (ІАПФ), блокатори рецепторів ангіотензину ІІ (БРА), антагоністи мінералокортикоїдних
рецепторів (АМР):
▶ усім пацієнтам, які не мають протипоказань,
рекомендується застосування ІАПФ;
▶ у хворих із ГКСбпST (за ФВ ЛШ ≤40%), АГ, ЦД,
хронічною хворобою нирок доцільним є призначення ІАПФ;
▶ у пацієнтів із ГКСбпST (за непереносимості
ІАПФ) варто використовувати БРА, переважно
валсартан (якщо до препаратів цієї групи відсутні
протипоказання);
▶ у пацієнтів із СН, зниженою ФВ ЛШ, ЦД або
ІМ передньої стінки ЛШ доцільно використовувати
раннє (в перші 24 год ІМпST) призначення ІАПФ;
▶ хворі на ГМбпST із СН або ЦД при ФВ ЛШ
≤40%, а також пацієнти з ГКСбпST та СН II-IV ФК
за New York Heart Association при ФВ ЛШ ≤35%, які
не мають істотного зниження функції нирок (рівень
креатиніну в крові >221 мкмоль/л у чоловіків або
>177 мкмоль/л у жінок) і гіперкаліємії (рівень K+
у крові >5,0 ммоль/л). Рекомендується до терапевтичних доз ІАПФ і ББ додати препарат із групи АМР
(переважно еплеренон);
▶ у постінфарктний період (за верифікації хронічної СН і ФВ ЛШ <35%) використання максимально
переносимих доз ІАПФ/БРА доцільно замінити на сакубітрил/валсартан.

щільності (ХС ЛПНЩ) у крові залишається підвищеною, рекомендується додати езетиміб.
r͘͵΄;ΰͬͻͭͬΰͺͼͽΐͿͪͻ͵ͽͳʹͺͰͻΐͯ Ͳͪΰͬͳкористання максимально переносимої дози статину
в поєднанні з езетимібом) концентрація ХС ЛПНЩ
у крові залишається підвищеною, варто додати препарат із групи блокаторів пропротеїнової конвертази
субтилізин-кексинового типу 9 (PCSK9) (алірокумаб
або еволокумаб).
ƼǩǮǤǮǬǪǨǝǪǮǤȮǩǜÖǮǡǬǜǫȻȶ
На початку лікування для пацієнтів із ГКСбпST доцільним є використання потрійної антитромботичної терапії (поєднання АСК, інгібітора Р2Y12-рецепторів тромбоцитів і антикоагулянта) з подальшим
переходом на вживання АСК з інгібітором Р2Y12рецепторів тромбоцитів або поєднання апіксабану,
дабігатрану етексилату, ривароксабану чи непрямих
антикоагулянтів (антагоністів вітаміну K) з одним
або двома антиагрегантами.
ȨɢɚɟɚȻȹɡɶȹɚɟɤɢȶôɚȷȻȶȺɁɬôɛôȺȶɣɁɯɢɚɁɛôɞôȥȭȺ12
Усім хворим за відсутності протипоказань (незалежно від вихідної стратегії реперфузії, інсульту) рекомендується тривалий (невизначено довгий) прийом
АСК. У пацієнтів, які в попередній тиждень регулярно
не вживали АСК, навантажувальна доза (LD) АСК становить 150-325 мг; постійна підтримувальна доза (MD)
становить 75-100 мг 1 р/добу. АСК (після проведення
первинного ЧКВ) за відсутності внутрішньочерепного
крововиливу в анамнезі, тривалої кровотечі доцільно
комбінувати з тикагрелором (LD – 180 мг, MD – 90 мг
2 р/добу протягом 12 міс). Мета: зниження сумарного ризику (смерті й ІМ), ризику тромбозу стента.
У період подвійної антитромботичної терапії (DAPT)
доцільним є використання інгібіторів протонної
помпи. Щодо пацієнтів, які отримують антагоністи
вітаміну K, то варто утриматися від парентерального
використання антикоагулянтів (у т. ч. під час ЧКВ)
за умови, що значення міжнародного нормалізованого
відношення (МНВ) дорівнює чи перевищує 2,0 (для
ЧКВ – 2,5). При меншому значенні МНВ рекомендується використання стандартного болюсу нефракціонованого гепарину (НФГ).
ȰȶȻȷɢɚȷȻȶɠɩɢȷôȺȻɟɞɢȶɤȷɢɢɬôȶɢɚɟȶɜȻȷɜȶɢɚɁɛ
У пацієнтів із ГКСбпST (в умовах широкого застосування DAPT) парентеральне введення інгібіторів
глікопротеїнових рецепторів (GP) IIb/IIIa тромбоцитів рекомендується тільки як рятівний засіб у разі
виникнення тромботичних ускладнень або феномена
slow/no-reflow під час проведення ЧКВ.
Внутрішньовенна інфузія НФГ (у комплексі
з тромболітичною терапією) рекомендується для
підтримки реперфузії (зниження ризику тромботичних ускладнень) у випадках, коли фондапаринукс
натрію й еноксапарин протипоказані (зокрема, через
виражену ниркову недостатність).

ȨɢɚɟɚȻȹɡɶȹɚɟɤɢȶôɚȷȻȶȺɁɬôȽôȾɛȹȻɟȾôɢȶôɊɏôɁôȪȬȲ
Хворі на ЦД і пацієнти з фізіологічним глюкозотолерантним тестом (ГТТ) повинні отримувати однакові лікарські препарати в однакових дозуваннях. Результати TRITON-TIMI та PLATO досліджень
продемонстрували, що інгібітори P2Y12 (прасугрель
і тикагрелор) довели вищу ефективність порівняно з клопідогрелем. Використання інгібіторів GP
IIb/IIIa сприяло зменшенню смертності у хворих
на ЦД із ГКСбпST у період до застосування клопідогрелю, але їхнє значення слід докладніше вивчити.
Тієнопіридини як антитромботичні лікарські засоби
застосовуються рідше у хворих на ЦД, ніж у пацієнтів із фізіологічним ГТТ, що негативно впливає
на показники летальності. DAPT з АСК і клопідоəɁȺɁɝȹɞɢɟɵȽɛȶɠɩɢȶôɚȷȻȶȺɁɬ
r͈ΐͯͪͼͭͼͺΐͽͪͶΐͲͪΐΑͬͼΐͷͺͪΐΎͽͪͷΐͲΰ̻̓͊ͫͺ45  грелем вважається стандартом у лікуванні людей
ІМпST (незалежно від вихідного рівня холестерину із ГКСбпST. Незва жаючи на використання DAPT,
в крові) варто розпочати чи продовжити лікування рецидиви атеротромботичних подій продовжують
високими дозами інгібіторів ГМГ-КоА-редуктази спостерігатися (особливо у хворих на ЦД).
(якщо відсутні протипоказання й високі дози статинів добре переносяться).
ƳǩȯǡÖǨǡǠǤǦǜǨǡǩǮǪǣǩǡÖǧȻǦǯǞǜǩǩȶ
r͘͵΄ͬΰͺͪΐΎͽͪͬΰͺͼͽΐͿͪͻ͵ͽͳʹͺͰͻΐͯ ͲͪΰͬͳЦД 2 типу в пацієнта з ГКСбпST – необов’язкористання максимально переносимої дози статину) кове показання до переведення на інсулінотераконцентрація холестерину ліпопротеїнів низької пію. Якщо у хворого з ЦД 2 типу з’явилася потреба

у використанні інсуліну, після стабілізації стану рекомендується перехід на пероральні цукрознижувальні засоби.
ȥɢɛȶɞɟɛɢȷôɠɁȸȽɛȶɢɢɬ
У пацієнтів із ГКСбпST (у стаціонарних умовах)
на підставі оцінки ризику несприятливого результату рекомендується обрати та реалізувати одну
зі стратегій лікування – КГ із наміром виконати
реваскуляризацію міокарда (транслюмінальну балонну ангіопластику та стентування КА чи АКШ
у перші 2-72 год після госпіталізації чи спочатку
неінвазивне лікування).
У більшості хворих з ураженням однієї КА відразу
після проведення КГ варто провести ЧКВ у ділянці
оклюзії. Обрання методу реваскуляризації (в пацієнтів з ураженням декількох КА) потребує спеціального обговорення з урахуванням клінічного стану
хворого, переваг методу реваскуляризації, поширеності й особливостей коронарного атеросклерозу,
наявності супутніх захворювань, можливості тривалий час використовувати DAPT, потреби в тривалому
використанні антикоагулянтів.
ȯȼȹɶɠɟɛȹȼɚɁôɁɢɛȶɞɟɛɢȹɜȹôɠɁȸȽɛȶɢɢɬôȪȬȲɶȺ12ô
ȽôȺȶɣɁɯɢɚɁɛôɁɞôɊɏ
Для лікування хворих із ГКСбпST і ЦД рекомендується:
rͬͳ͵ͻͳͼͽͪΊΐͬͪͲͳͬΑͼͽͻͪͽͰͭΐΑͶΐ͵;ͬͪΊ
r;ͼͽͪͫΐͶΐͲͬͪͳͬͻͳͪΰ͏̽ΐΰ̻̓͊ͫͺ45 Ͳΰ;ͻͪженням декількох КА) та прийнятним хірургічним
ризиком краще проводити АКШ;
rͺͻͳͺͻͬͰͯͰΐ̺͐̓;ΰͺͪΐΎͽΐͬΐͲΰ̻̓͊ͫͺ45ΐΰ͏̽
рекомендується використовувати сучасні стенти для
КА (коронарні стенти), що виділяють лікарський
препарат, або коронарні стенти зі спеціальним антипроліферативним лікарським покриттям).
ƾǮǪǬǤǩǩǜÖǫǬǪǰȻǧǜǦǮǤǦǜÖƿǆǍÖǝǡǣÖǫȻǠǥǪǨǯÖ23
◆ Зміна стилю життя, дотримання рекомендованої
дієти та режиму фізичної активності.
◆ Якнайраніше розпочати терапію статинами
та продовжувати її впродовж невизначеного часу.
◆ Якщо не вдається досягти цільового рівня ХС
ЛПНЩ (<1,8 ммоль/л), варто додати езетиміб.
◆ ІАПФ за дисфункції ЛШ (ФВ <40%) або в разі клінічних ознак СН та/або супутньої АГ (цільовий рівень АТ ≤140/90 мм рт. ст., при ЦД ≤130/85 мм рт. ст.).
◆ Можлива альтернатива – БРА (зокрема, при незадовільній переносимості ІАПФ).
◆ ББ – за відсутності протипоказань.
◆ Антагоністи альдостерону (еплеренон) – у разі
зниженої функції ЛШ (ФВ <40%) або клінічних ознак
СН та/або ЦД.
ǇȻǦǯǞǜǩǩȶÖǱǞǪǬǤǱÖȻǣÖƿǆǍǝǫ23ÖȻÖǒǀ
² Визначення рівня глюкози/HbA1c у крові має
бути проведено негайно під час надходження до стаціонару хворого з ГКСбпST (або в разі обґрунтованої
підозри на нього).
² Зниження рівня глюкози потрібно проводити
за гіперглікемії >10 ммоль/л, ретельно контролюючи результати лікування, щоб не допустити стану
гіпоглікемії.
² Контролювати стан функції нирок, намагаючись мінімізувати кількість контрасту, що використовується за КА чи ЧКВ (особливо у хворих
із початково порушеною функцією нирок або в тих
пацієнтів, які отримують метформін). У цієї групи
хворих рання інвазивна тактика є кращою за консервативне лікування.
² Оптимальні результати досягаються при використанні сучасних стентів із лікарським антипроліферативним покриттям.
² Медикаментозна терапія (в т. ч. антитромботична) за умови ретельного контролю стану функції
нирок є такою самою, як і у хворих без ЦД.
² Моніторинг хворих найкраще проводити
міжпрофесійною групою, до складу котрої входять
лікар відділення невідкладної допомоги, кардіолог, ендокринолог, фармацевт і первинні медичні
працівники.
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ВХОДИТЬ ДО ПРОГРАМИ
РЕІМБУРСАЦІЇ

Метформін 1000 мг

ǽǳǾǳǺǼǱǮ
ǻǮǲǥǻǿȁǹǥǻǼǾǳǵǶǿȀǳǻȀǻǥǿȀȌ*

Cтандарт терапії
цукрового діабету 2 типу1
Таблетка 1000 мг,
яка легко ділиться
на дві половини2
Велика упаковка —
120 таблеток2
Скорочена інструкція для медичного застосування лікарського засобу Метфогама® 1000
Склад: діюча речовина: метформін; 1 таблетка містить метформіну гідрохлориду 1000 мг; допоміжні речовини: гіпромелоза, повідон (К 25), магнію стеарат, макрогол 6000, титану діоксид (Е 171).
Фармакотерапевтична група. Пероральні гіпоглікемічні засоби, за винятком інсулінів. Бігуаніди. Код АТX А10В А02. Побічні реакції. Найчастішими небажаними реакціями на початку лікування
є нудота, блювання, діарея, біль у животі, відсутність апетиту. Ці симптоми у більшості випадків минають самостійно. Для попередження виникнення зазначених побічних явищ рекомендується
повільне збільшення дозування та застосовування добової дози препарату у 2-3 прийоми. Небажані ефекти за частотою виникнення класифікують за такими категоріями: дуже часто (> 1/10), часто
(> 1/100 і < 1/10), нечасто (> 1/1000 і < 1/100), рідко (> 1/10000 і < 1/1000), дуже рідко (< 1/10000). У кожному системно-органному класі побічні реакції зазначені у порядку зниження їх клінічного
значення. Порушення обміну речовин. Дуже рідко: лактоацидоз (див. розділ «Особливості застосування»). При тривалому застосуванні препарату може знижуватися всмоктування вітаміну В12,
що супроводжується зниженням його рівня у сироватці крові. Рекомендується враховувати таку можливу причину гіповітамінозу В12, якщо у пацієнта наявна мегалобластна анемія. З боку нервової
системи. Часто: порушення смаку. З боку травної системи. Дуже часто: розлади з боку травної системи, такі як нудота, блювання, діарея, біль у животі, відсутність апетиту. Найчастіше ці побічні
явища виникають на початку лікування і у більшості випадків спонтанно зникають. Для попередження виникнення побічних явищ з боку травної системи рекомендується повільне збільшення дозування та застосування добової дози препарату у 2-3 прийоми під час або після прийому їжі. З боку печінки та жовчовивідних шляхів. Дуже рідко: порушення показників функції печінки або гепатити,
що повністю зникають після відміни метформіну. З боку шкіри та підшкірних тканин. Дуже рідко: шкірні реакції, що включають еритему, свербіж, кропив’янку. Категорія відпуску. За рецептом.
Р.П.: №UA/5247/01/01. Інформація для використання у професійній діяльності медичними і фармацевтичними працівниками.

* И.В. Кононенко, О.М. Смирнова «Инсулинорезистентность и пути ее коррекции при сахарном диабете 2 типа», Лечащий врач, №02/06.
1. https://diseases.medelement.com/material/ada-easd-06-2018/542302401530415639. 2. Інструкція для медичного застосування препарату.
Представництво компанії «Вьорваг Фарма ГмбХ і Ко.КГ», Німеччина: 04112, Київ, вул. Дегтярівська, 62.
E-mail: info@woerwagpharma.ua | www.woerwagpharma.ua

EНДОКРИНОЛОГІЯ

ДАЙДЖЕСТ

Метформін при цукровому діабеті 2 типу:
більше, ніж контроль глікемїї
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Оновлений склад препарату Еутирокс®:
більша стабільність діючої речовини
та безлактозна формула
ɇțɩɁɆɊɊɆҬĘɂȣɪȝɋɆɩțȝɅĘəĘȝɃɊɆɉĘȣɅĘɊȚҬɪȝɏɆɩțɊȣɏɆȠĘțɊɃȝȜɩɆɊɊɆȠĘɅȚȠɁȝɩɕɁȚɊɓ ĘɖȜțĘɁĘɚȣɈɓɏȝȞɋȣĘɁɆɪȚɃȜȣɁĘ
ɪȝɋɩțɚȟəĘɪȝɄɆɋɋəɁȝȤĘɂȝɩɉȝɊȝɅȚɉȣȞɊȝȤĘɋțɩȚɪȣȤĘ3@XKNQĘ/ Ę- ĘDSĘ@K Ę ĘȑɈȣɊȣɎɊɆҬĘɂȣɪȝɋɆɩțȝɅĘȟɩȚɄȚəĘ
ȜȝɄɊȝɂȝĘɋɩɓȝȠȞȝɋȝɂȝĘɉțɏȜȚɊɍɖĘȖȯȍĘɚȣɈɓɏȚĘɪȝɏɆɩțɊȣȞɋɓĘȞɪȝȞɋțɩȣɂȚəɋɓȞɖĘȞțɩțɃĘɄȣɊȝȜĘɋȚĘȝȞȣɚĘɪȝȠɆɈȝɂȝĘ
ɁȣȜȟ ĘȖɆɉɪɋȝɉɆĘɂȣɪȝɋɆɩțȝɅȟĘɁȚɩȣɕɕɋɓĘɁȣɃĘɉȣɊȣɉȚɈɓɊɆȠĘɪɩȝɖɁȣɁĘȠɁȝɩȝɚɆĘɃȝĘȞɋȚɊȣɁ ĘɖȜȣĘɅȚɂɩȝɄȟɕɋɓĘ
ɄɆɋɋɕĘɉȣȜȞțɃțɉȚɋȝɅɊȚĘȜȝɉȚ ĘȗɆɪȝɁȣĘȜɈȣɊȣɎɊȣĘȝɅɊȚȜɆĘɁȜɈɕɎȚɕɋɓĘɊțɪțɩțɊȝȞɆɉȣȞɋɓĘȠȝɈȝɃȟ ĘɏɁɆɃȜȟĘ
ɁɋȝɉɈɕɁȚɊȣȞɋɓ ĘɅɚȣɈɓɏțɊɊɖĘɉȚȞɆĘɋȣɈȚ ĘɪȝɋțɉɊȣɊɊɖĘɏȜȣɩɆ ĘɅȚȜɩțɪɆ ĘɅɉȣɊɆĘɂȝɈȝȞȟ ĘȵȣɈɓɏȣȞɋɓĘȝɅɊȚȜĘ
ȣĘȞɆɉɪɋȝɉȣɁ ĘɖȜȣĘȞɁȣɃɎȚɋɓĘɪɩȝĘɃɆȞɌȟɊȜɍȣɕĘɐɆɋȝɪȝɃȣɚɊȝȤĘɅȚɈȝɅɆĘȰȷ ĘəĘɊțȞɪțɍɆɌȣɎɊɆɉɆĘȝȞȝɚɈɆɁȝĘ
ɋȣ ĘɐȝĘɅ¨ɖɁɈɖɕɋɓȞɖĘɊȚĘɩȚɊɊȣȠĘȞɋȚɃȣɖȠĘȠɁȝɩȝɚɆ ĘɋȝɉȟĘɃȣȚɂɊȝɅĘɉȚəĘɞɩȟɊɋȟɁȚɋɆȞɖĘɊȚĘɁɆɅɊȚɎțɊɊȣĘɩȣɁɊɖĘ
ɋɆɩțȝɋɩȝɪɊȝɂȝĘɂȝɩɉȝɊȚĘȗȗȏĘɋȚĘɁȣɈɓɊȝɂȝĘɋɆɩȝȜȞɆɊȟĘ6HKRNMĘ2 Ę ĘDSĘ@K Ę
Мета лікування гіпотиреозу – інверсія клінічного прогресування гіпотиреозу та корекція
метаболічних порушень. Повною мірою досягти
цієї мети дозволяє гормонозамісна терапія.
Найважливішим препаратом для такого лікування є левотироксин, який Всесвітньою організацією охорони здоров’я внесено до списку
основних необхідних медикаментів (https://list.
essentialmeds.org). Застосування левотироксину
дозволяє досягти зменшення вираженості симптомів і нормалізації вмісту ТТГ; його стартові
дози – 1,6-1,8 мкг/кг маси тіла на добу. У пацієнтів віком >60 років, з ішемічною хворобою серця
чи підозрою на неї слід розпочинати з менших
доз: у межах 12,5-50 мкг/добу. При настанні
вагітності жінкам із гіпотиреозом необхідно
підвищити тижневу дозу на 30% (тобто 2 р/тиж
приймати 1 додаткову дозу), 1 р/міс оцінюючи
показники функції ЩЗ. Включення до лікування трийодтироніну не є рекомендованим
(навіть у пацієнтів зі стійкими симптомами
та нормальним рівнем ТТГ). Якщо симптоми
гіпотиреозу утримуються після призначення
адекватної дози левотироксину, варто виключити інші потенційні причини цієї симптоматики чи рекомендувати госпіталізацію з подальшим обстеженням (Wilson S.A. et al., 2021).
Один із найвідоміших на українському фармацевтичному ринку препаратів левотироксину
Еутирокс® («Меркс КГаА», Німеччина) має довгу
та цікаву історію. У 1894 р. Емануель Мерк вивів
на фармацевтичний ринок один із перших у світі
препаратів ЩЗ – thyroidinum siccatum, який
являв собою порошок висушеної ЩЗ овець.
Цей препарат був настільки успішним, що випускався майже 90 років – до 1983 р. У 1911 р.
створено тиреоїдин у таблетках, а в 1973 р. –
Еутирокс®. 2017-й став роком народження оновленого Еутироксу з удосконаленою формулою,
який наразі зареєстровано в >30 країнах.
Еутирокс® застосовується в дітей і дорослих
при таких основних показаннях: гіпотиреоз
(як замісна терапія за первинного (тиреоїдного),
вторинного (гіпофізарного) та третинного (гіпоталамічного) вродженого чи набутого гіпотиреозу) та супресія гіпофізарної секреції ТТГ
(як додаткова терапія при оперативних втручаннях і радіойодтерапії в лікуванні тиреотропінзалежного високодиференційованого раку ЩЗ).
Іншими показаннями до застосування Еутироксу
є лікування доброякісного еутиреоїдного зоба
(зазвичай у дорослих пацієнтів, яким не показаний йод), профілактика рецидивів після операції,
супутня терапія за медикаментозного лікування
гіпертиреозу антитиреоїдними засобами, проведення тесту тиреоїдної супресії.
Лікування левотироксином потребує ретельного моніторингу: і недостатня, і надмірна терапія можуть бути небезпечними. Перевищення
рекомендованих доз може стати причиною
остеопорозу та переломів. Наслідками недостатньої дози левотироксину можуть бути дисліпідемія, прогресування атеросклеротичних серцево-судинних захворювань і застійної серцевої
недостатності, зворотна кардіоміопатія. Ці несприятливі наслідки є вираженішими в осіб похилого віку. Наслідками застосування недостатніх доз левотироксину у вагітних є підвищена
частота ускладнень вагітності та пологів, у т. ч.
викиднів і мертвонароджених дітей, гіпертензії,
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післяпологових кровотеч, передчасних пологів, низької маси тіла дитини при народженні,
а також незворотні когнітивні розлади новонароджених (Jonklaas J. et al., 2014). Саме тому під
час обрання дозування слід ураховувати, що
вагітним (особливо в I та II триместрах вагітності) необхідні вищі дози. Вищих доз також
потребують пацієнти з раком ЩЗ, у яких необхідно підтримувати рівень ТТГ <0,1 мМО/л
(Orlander P. et al., 2021).
Потрібно зауважити, що протягом останньої
декади вимоги до виробників левотироксину
щодо вмісту діючої речовини в таблетці стали
жорсткішими; це спричинило потребу змінити
рецептуру деяких препаратів. Керівні органи галузі охорони здоров’я та контролю виробництва
й обігу фармакопрепаратів США, Франції, Великої Британії, Китаю й низки інших країн вимагали звуження коливань умісту діючої речовини
в препаратах левотироксину з 90-110 до 95-105%.
Такі вимоги обґрунтовані тим, що коливання
добової дози левотироксину обсягом 10-20%

можуть мати клінічно значимі наслідки в найуразливішого контингенту пацієнтів, зокрема
в осіб із раком ЩЗ. Саме тому цілями розроблення оновленого Еутироксу стали досягнення
вужчого діапазону коливань діючої речовини
відповідно до нових вимог і збільшення стабільності препарату впродовж терміну зберігання.
У новому Еутироксі активна речовина (левотироксин натрію) залишилася тією самою.
Натомість допоміжні речовини зазнали змін.
Так, із метою підвищення фізико-хімічної
стабільності препарату моногідрат лактози
було замінено на маніт. Така зміна запобігає
реакції левотироксину з лактозою з утворенням левотироксин-2-кетолактози – основного
продукту деградації цього медикаменту в старому складі. Крім того, з огляду на відсутність
лактози новий Еутирокс® може застосовуватися в пацієнтів із рідкісними спадковими
захворюваннями, асоційованими з непереносимістю галактози, дефіцитом лактази Лаппа
чи глюкозо-галактозної мальабсорбції.

ǐ Ǎ ƏǍǅǗǜǘƹǙǩ

Для підвищення стабільності левотироксину
при зберіганні до складу препарату було додано безводну лимонну кислоту. Так, захищений патентом склад допоміжних речовин
Еутироксу, який забезпечує кращу стабільність
активного компонента, наразі включає кукурудзяний крох маль, кроскармелозу натрію,
желатин, маніт, магнію стеарат і лимонну кислоту. Необхідно зауважити, що вигляд самих
таблеток, дозування та схема прийому не змінилися, що дозволяє уникнути плутанини.
Оновлений склад Еутироксу забезпечує
більшу стабільність вмісту діючої речовини
(рис. 1), що може бути особливо важливим для
тих категорій пацієнтів, у яких коливання рівня
гормонів мають бути мінімальними, наприклад
у вагітних, дітей і пацієнтів із раком ЩЗ. Високоточне дозування, можливе за допомогою оновленого Еутироксу, оптимізує контроль ТТГ, що
знижує серцево-судинний ризик і ймовірність
переломів. Щоденна доставка стабільної дози
левотироксину сприяє максимально швидкому
досягненню та підтримці еутиреозу.
Компанією «Мерк КГаА» було проведено
2 фармакокінетичні дослідження: визначення
біоеквівалентності таблеток Еутирокс® нового
та старого складу, а також дослідження пропорційності дозованих форм препарату Еутирокс®
з оновленим складом. У випробуваннях узяли
участь здорові добровольці віком 18-50 років
із нормальними значеннями вільного тироксину, трийодтироніну та ТТГ. Левотироксин
призначався зранку натще. Фармакокінетичний
профіль нової та попередньої формули левотироксину не відрізнявся; обидва засоби добре переносилися. Найчастішим побічним ефектом був
головний біль (7,7% осіб у групі нового препарату
та 7,6% осіб у групі попереднього варіанта засобу).
Біоеквівалентність оновленого складу старому
означає, що при переході на новий варіант препарату не потрібне визначення ТТГ. Попарне дослідження пропорційності різних доз препарату
також виявило однаковий профіль змін концентрації залежно від часу. Це означає, що можна
легко заміняти один варіант дозування препарату на інший, наприклад, 1 таблетку 100 мкг
на 2 таблетки по 50 мкг. Суворі специфікаційні
вимоги й оптимізована стабільність сприяють
індивідуальному титруванню дози.
Отже, перевагами Еутироксу з оновленим
складом є:
ефективність і безпека (новий склад є біоеквівалентним попередньому складу, якому
притаманний перевірений профіль безпеки);
великий спектр дозувань (6 наявних дозувань дозволяють точно підібрати належний
режим терапії) (рис. 2);
зручна форма випуску (таблетка невеликого
розміру; в більшості випадків вживається
1 таблетка/добу, що дозволяє підтримувати
прихильність пацієнтів до лікування на високому рівні);
постійна концентрація діючої речовини
(новий склад допоміжних речовин дозволяє досягнути стабільнішої кількості діючої речовини в таблетці протягом терміну
зберігання: 95-105 замість 90-110%);
кращий контроль гіпотиреозу (стабільніший
склад дає можливість краще контролювати гіпотиреоз навіть у найуразливіших пацієнтів);
відсутність лактози (завдяки заміні лактози на манітол новий препарат підходить
хворим із лактазною недостатністю й непереносимістю галактози).
Еутирокс® – оригінальний левотироксин.
Легко призначати – зручно титрувати!
З
У
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Офтальмологічна весна 2021:
без консервантів
ĘɈɕɋȝɂȝĘɁȣɃɚȟɈȚȞɖĘɉȚȞɏɋȚɚɊȚĘɊȚȟȜȝɁȝ ɪɩȚȜɋɆɎɊȚĘȝɊɈȚҬɊ ȜȝɊɌțɩțɊɍȣɖĘɅĘɉȣɄɊȚɩȝɃɊȝɕĘ
ȟɎȚȞɋɕĘȔɌɋȚɈɓɉȝɈȝɂȣɎɊȚĘɁțȞɊȚĘɚțɅĘȜȝɊȞțɩɁȚɊɋȣɁ ĘȷȚĘɃȝɚɩȝɕĘɋɩȚɃɆɍȣəɕ ĘȝɩɂȚɊȣɅȚɋȝɩȚɉɆĘ
ɍȣəȤĘɐȝɩȣɎɊȝȤĘȜȝɊɌțɩțɊɍȣȤĘȞɋȚɈȚĘȜȚɌțɃɩȚĘȝɌɋȚɈɓɉȝɈȝɂȣȤĘȓȚɍȣȝɊȚɈɓɊȝɂȝĘȟɊȣɁțɩȞɆɋțɋȟĘȝȠȝɩȝɊɆĘ
ɅɃȝɩȝɁ¨ɖĘȼȜɩȚȤɊɆĘȣɉ Ęɇ Ęȭ ĘȯȟɪɆȜȚĘɪȝɪțɩțɃɊɖĘɊȚɅɁȚĘ¤ĘĘȓȒȍɇȔĘȣɉ Ęɇ Ęȭ ĘȯȟɪɆȜȚĘҬĘȍȞȝɍȣȚɍȣɖĘ
ɃɆɋɖɎɆȠĘȝɌɋȚɈɓɉȝɈȝɂȣɁĘɋȚĘȝɪɋȝɉțɋɩɆȞɋȣɁĘȼȜɩȚȤɊɆ ĘɅȚĘȞɪȝɊȞȝɩȞɓȜȝȤĘɪȣɃɋɩɆɉȜɆĘɪɩțɃȞɋȚɁɊɆɍɋɁȚĘ
ȜȝɉɪȚɊȣȤĘ+@ANQ@SNHQDRĘ3Gl@ĘȘɩȚɊɍȣɖ ĘȮɓȝɂȝɩȣɎĘɃɈɖĘȟɎȚȞɋȣĘɁĘȜȝɊɌțɩțɊɍȣȤĘɅȚɩțəȞɋɩȟɁȚɈɆȞɖĘ
ɪȝɊȚɃĘĘȟɎȚȞɊɆȜȣɁĘȖɁȝȤĘɃȝɪȝɁȣɃȣĘɪɩțɃȞɋȚɁɆɈɆĘɪɩȝɁȣɃɊȣĘȝɌɋȚɈɓɉȝɈȝɂɆĘɅĘɩȣɅɊɆȠĘȜȟɋȝɎȜȣɁĘ
ȼȜɩȚȤɊɆ ĘȚĘɋȚȜȝɄĘɅȚȜȝɩɃȝɊɊȣĘțȜȞɪțɩɋɆ ĘȖțɩțɃĘɎɆȞɈțɊɊɆȠĘɪɩȝɚɈțɉ ĘɐȝĘȝɚɂȝɁȝɩɕɁȚɈɆȞɖĘ
ɁĘɉțɄȚȠĘɊȚȟȜȝɁȝɂȝĘɅȚȠȝɃȟ ĘɃȝȞɆɋɓĘɚȚɂȚɋȝĘȟɁȚɂɆĘɚȟɈȝĘɪɩɆɃȣɈțɊȝĘȝȞȝɚɈɆɁȝȞɋɖɉĘɅȚȞɋȝȞȟɁȚɊɊɖĘ
ȞȟɎȚȞɊɆȠĘɪɩțɪȚɩȚɋȣɁĘɃɈɖĘɚȝɩȝɋɓɚɆĘɅĘɩȣɅɊɆɉɆĘȝɎɊɆɉɆĘɪȚɋȝɈȝɂȣɖɉɆ ĘɖȜ ȝɋĘɂɈȚȟȜȝɉȚ ĘȠɁȝɩȝɚȚĘ
ȞȟȠȝɂȝĘȝȜȚĘșȖȔĘɋȚĘɊȝɁɆҬĘɌȚȜɋȝɩ ĘɐȝĘȞɪɩɆɎɆɊɖəĘȤȤĘɩȝɅɁɆɋȝȜĘɁɊȚȞɈȣɃȝȜĘɊȝȞȣɊɊɖĘɉȚȞȝȜĘ¤ĘĘĘ
, #$ ɌțɊȝɉțɊ ĘɁȣȜȝɁȚĘɉȚȜȟɈɖɩɊȚĘɃțɂțɊțɩȚɍȣɖĘȎȒȻĘɋȚĘȣɊ
Слід відзначити досить креативний формат
відкриття конференції. Цілком несподівано
ця знакова подія розпочалася оригінальним кулінарним майстер-класом. Його провели відомий фуд-блогер Євген Клопотенко та провідний вітчизняний офтальмолог, доктор медичних наук, професор Сергій Олександрович
Риков. Зіркові ведучі запропонували рецепти
смачних і корисних для органа зору страв, приготування яких не забирає багато часу.
У процесі приготування страв ведучі чимало дискутували та дійшли висновку, що
їжа має бути не лише смачною, а й корисною.
А при необхідності можна вживати дієтичні
добавки, що містять вітаміни, мінерали й інші
потрібні для підтримки здоров’я речовини.

більше лікарів-офтальмологів і залучаючи найкращих спікерів. Схвальні відгуки учасників
і широке охоплення вітчизняних фахівців переконливо свідчать, що цей освітній проєкт
є корисним та інформаційно насиченим.
До вітального слова долучився Президент
компанії Laboratoires Théa Жан-Фредерік
Шибре. Він пригадав економічно непрості для
України часи, коли 6 років тому компанія вирішила відкрити в нас своє представництво.
Поштовхом до такого непростого рішення стали
яскраві враження Ж-Ф. Шибре від особистого
знайомства з українськими офтальмологами під
час міжнародних конференцій, їхній високий
професійний рівень і відкритість до нових ідей.
І сьогодні висока якість, ефективність та відсутність консервантів у продуктах Théa отримали
схвальні відгуки як українських лікарів, так
і їхніх пацієнтів. Наразі продукція компанії
представлена в 75 країнах світу. В Європі Théa
є лідером у таких галузях, як виробництво препаратів для лікування ХСО, засобів для гігієни
повік, нутрицевтиків при ВМД, препаратів без
консервантів для лікування глаукоми та ін.

Наукову частину конференції
урочисто відкрила проректор із нау кової роботи
Національного університету
охорони здоров’я України
ім. П. Л. Шупика (НУОЗУ,
м. Київ), доктор медичних
наук, професор Наталія
Олегівна Савичук. Вона приГолова предс та вництва
вітала учасників й організаторів конференції,
L aboratoires Théa в Укпобажала всім плідної та цікавої роботи й перераїні Ельвіра Леонідівна
дала найкращі побажання від імені ректора
Смольська висловила щиру
НУОЗУ ім. П. Л. Шупика, академіка НАМН
подяку вітчизняним офтальУкраїни Юрія Васильовича Вороненка та пемологам, які прагнуть отридагогічного колективу закладу.
мувати нові знання, щоб доПривітальну естафету продовжив професор
помагати людям зберегти
Сергій Олександрович Риков. Він нагадав, що
найдорожче – зір. Також
цьогорічна конференція є ювілейною (п’ятою Ельвіра Леонідівна презентувала українським
за рахунком). Цей науковий захід уже став тра- офтальмологам книгу – довідник щодо вікової
диційним, об’єднуючи з кожним роком дедалі макулярної дегенерації AMD. An overview
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of clinical forms. Екземпляри даного видання
учасники конференції отримали за найкращі
запитання лекторам. Théa провадить освітні
програми для молодих лікарів. Крокуючи з гаслом Never stop learning («Ніколи не припиняйте
навчатися»), Théa надає безкоштовний доступ
до електронної медичної бібіліотеки, де зацікавлені офтальмологи можуть ознайомитися
з книгами провідних спеціалістів світу.
Дивіться: https://thea.ua.
Радник із питань культури
та співробітництва посольства Франції в Україні, директор Французького інституту в Україні Наталі
Берас привітала всіх учасників із відкриттям наукового
заходу. Нині, в умовах пандемії COVID-19, обмін знаннями та досвідом є вкрай важливим. Пані
Н. Берас висловила подяку всім спеціалістам,
які беруть участь у конференції, її організаторам і спонсору – українському представництву
компанії Laboratoires Théa. Посольство Франції
та Французький інститут в Україні вже понад
5 років підтримують партнерські відносини
з представництвом «Лаборатуар Теа», зокрема,
в рамках щорічного фестивалю французької
культури в Україні «Французька весна».
Доповіддю «Новий антибіотик в офтальмології –
погляд з двох сторін» розпочав наукову частину форуму
голова ГО «Асоціація дитячих офтальмологів та оптометристів України», завідувач кафедри офтальмології
НУОЗУ ім. П. Л. Шупика,
доктор медичних наук, професор Сергій
Олександрович Риков. Лектор зазначив, що
поширеність запальних захворювань поверхні
ока (ЗЗПО) становить близько 30% у загальній
популяції та близько 50% серед осіб дитячого
віку. Найчастішими збудниками ЗЗПО є бактеріальні патогени, здебільшого грампозитивні
мікроорганізмами. Проте в користувачів м’яких
контактних лінз нерідко виявляють і грамнегативну мікрофлору.
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Бактеріальний кон’юнктивіт – це мікробна інфекція, що уражає слизову оболонку поверхні
ока – кон’юнктиву. Для цього кон’юнктивіту характерними є слизово-гнійне виділення з ока
та його гіперемія. До основних збудників захворювання належать грампозитивні мікроорганізми: епідермальний і золотистий стафілокок.
Першим кроком у лікуванні бактеріального
кон’юнктивіту має бути правильна гігієна повік,
спрямована насамперед на відновлення функції мейбомієвих залоз. По-друге, необхідно
прибрати інфікування, тобто звільнити очну
поверхню від основного фактора, що є причиною розвитку кон’юнктивіту. Третім кроком
є подолання ХСО. Четвертий і п’ятий етапи
передбачають застосування протиалергійних
засобів і терапії, спрямованої проти демодексу.
Перераховані засоби важливо призначати поступово, чітко дотримуючись стадійності.
Важливим моментом є застосування стерильних серветок Блефаклін® для гігієни та масажу
повік у якості першого кроку. Цей засіб ефективно
очищує поверхню повік від бактеріального забруднення, має протимікробну, протинабрякову,
протизапальну й імуномодулювальну дії, а також
зволожує та регулює секрецію сальних і мейбомієвих залоз. У комплексній терапії Блефаклін®
можна використовувати також при ячменях і халязіонах, ХСО, демодекозі, кон’юнктивіті та дакріоциститі (новонародженим із 3 місяців).
Професор С.О. Риков зазначив, що антисептична ефективність гігієни повік із використанням Блефаклін® зіставна з такою топічних антибіотиків, але, на відміну від останніх, він не призводить до селекції антибіотикорезистентних штамів
мікроорганізмів. Дослідження демонструють,
що застосування Блефаклін® протягом 3 тижнів
сприяє значному покращенню функціонального
стану мейбомієвих залоз, відновленню продукції
ліпідного шару слізної плівки (СП) і значному
зменшенню скарг пацієнтів на сухість очей.

Третім етапом має бути лікування ХСО – відновлення об’єму сльози, підвищення її в’язкості.
З цією метою доцільно застосовувати пролонговані препарати з трансформаційним ефектом
і т. зв. сльозопротектори (наприклад, Теалоз® Дуо).
На завершення своєї доповіді професор
С. О. Риков представив просту схему лікування
кон’юнктивіту:
rͭΐͭΐΎͪͺͬΐ͵ͼͰͻͬͰͽ͵ͪͷͳ̹ͶͰͿͪ͵Ͷΐ¡ͻͯͫ;
протягом 10 днів;
rͪͽͳͫͪ͵ͽͰͻΐͪͶ·ͳʹͲͪͼΐ̸ͫͲͳͽͰͻ¡ͻͯͫ;
протягом 3 днів;
rͲͪΰͺͽͻͰͫͳmͼͶ·ͲͲͪͷΐͳʹͲͪͼΐͫ͋ͰͪͶͲ¡
Дуо протягом 1 місяця.

Другим етапом у терапії блефарокон’юнктивіту є боротьба зі вторинною інфекцією шляхом призначення антибактеріального засобу.
У цьому випадку пріоритет слід надати препарату першої лінії терапії, що застосовується
нетривалим курсом, є достатньо ефективним,
має зручний режим призначення та не містить
консервантів. Саме тому лектор звернув увагу
на антибіотик групи азалідів із широким спектром антимікробної активності. Препарат
Азитер® (1,5% розчин азитроміцину в однодозових контейнерах) здатен створювати
високі та стійкі концентрації в кон’юнктиві,
рогівці та сльозі й забезпечує тривалу дію.
Навіть через 24 години після інстиляції однієї
краплі препарату концентрація азитроміцину
в кон’юнктиві, рогівці та сльозі перевищує
мінімальну інгібуючу. Триденне лікування
Азитером (по 1 краплі зранку та ввечері) забезпечує підтримання ефективної концентрації
препарату в рогівці та кон’юнктиві протягом
майже 2 тижнів. Оскільки при цьому відсутній будь-який системний вплив, Азитер® офіційно рекомендований до призначення дорослим, новонародженим, дітям, жінкам у період
вагітності та лактації, пацієнтам похилого віку
без зміни дозування.

Власне дослідження цитотоксичності сльозозамінників представив завідувач клініко-бактеріологічної лабораторії Санкт-Петербурзької
філії ФДАУ «МНТК «Мікрохірургія ока» ім. академіка
С. М. Федорова», кандидат
медичних наук Ігор Миколайович Околов. Доповідач зазначив, що сльозозамінники досить широко застосовуються в сучасній офтальмологічній практиці, а при цьому
більшість офтальмологічних засобів містять
у своєму складі ті чи інші консервантні речовини. Проте навіть найм’якші консерванти
із часом чинять негативний вплив на епітелій
поверхні ока. Необхідно враховувати, що
до складу очних препаратів входять буферні
системи, які також можуть згубно впливати
на клітини поверхні ока.
Метою дослідження було порівняти цитотоксичну дію 18 різних за своїм складом сльозозамінників щодо епітеліальних клітин рогівки,
кон’юнктиви, лімбальних стовбурових клітин
Продовження на стор. 64.
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людини та кролика в умовах in vitro. У першій
частині випробування (дослідження препаратів
із консервантами різного типу) найбільшу цитотоксичність чинили препарати з бензалконію
хлоридом. Але більш м’які консерванти також
виявляли токсичний вплив на епітеліоцити
рогівки. Друга частина дослідження полягала
в аналізі життєздатності клітин при застосуванні безконсервантних препаратів, тому тут
порівнювали лише можливий токсичний вплив та пошкодження очної поверхні, нейросенсорні
різних буферних систем (трис-буфер, цитрат- відхилення. У період пандемії COVID-19 проблема
сухого ока загострюється. Для контролю пошиний буфер, боратний буфер).
рення коронавірусної інфекції людям потрібно
використовувати захисні маски для обличчя,
Отримані дані засвідчили, що засоби, які містять трис-буфер (наприклад, Теалоз® Дуо), пракпроте це створює додатковий подразнювальний
тично не чинили жодного негативного впливу
фактор для поверхні ока та провокує розвиток так
на клітини очної поверхні, в той час як сльозозваного МАDE-феномена (сухого ока, зумовлезамінники з цитратним і боратним буфером
значно зменшували життєздатність клітин. Ще
ного використанням маски).
більш несприятливою дією на епітеліоцити володів препарат гіалуронової кислоти з декспантенолом і цитратним буфером, що, на думку автора,
потребує подальшого вивчення.

Третій етап випробування передбачав аналіз морфологічної структури клітин при застосуванні різних груп препаратів. Спікер зазначив, що лише після експозиції з Теалоз® Дуо
клітини епітелію зберігали свою первісну морфологічну структуру.
Доповідь про проблеми ХСО
в умовах пандемії COVID-19
представила президент ГО
«Асоціація фа х івців
з офтальмопластики та очного протезування», професор кафедри офтальмології
НУОЗУ ім. П.Л. Шупика, доктор медичних наук Оксана
Василівна Петренко. Проблемі сухого ока сьогодні приділяють чимало уваги. Вивченням цього
питання займається Міжнародна асоціація слізної плівки та поверхні ока – TFOS. Відповідно
до визначення Другої міжнародної робочої групи
з вивчення хвороби сухого ока (TFOS DEWS II),
під цією патологією слід розуміти багатофакторне
захворювання очної поверхні, котре характеризується втратою гомеостазу слізної плівки
та супроводжується очними синдромами, при
яких етіологічну роль відіграють нестабільність
і гіперосмолярність слізної плівки, запалення
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Патогенетичний механізм МАDE-феномена
є досить простим. Повітря під час видих у
спрямовується вгору та виходить через верхню
час тину маски над поверхнею очей. Рух повітря зумовлює підвищене випаровування
та гіпер осмолярність сльози. Крім того, видихуване повітря має знижений рівень кисню
та підвищен у концентра цію ву глекислого
газу, що знижує рівень рН сльози та збуджує
рецептори рогівки. Це призводить до виникнення відчуття сухості, наявності стороннього
тіла, подразнення, свербіння, сльозоточивості
та почервоніння очей.

Очна гіпоксія призводить до надмірного продукування активних форм кисню, що сприяють
запаленню та неоваскуляризації, шляхом активації та апоптозу лейкоцитів, експресії прозапальних факторів.
До факторів ризику МADE-феномена відносять:
 тривале використання захисних масок для
обличчя;
 активне користування цифровими пристроями (гаджетами, комп’ютерами);
 використання м’яких контактних лінз;
 наявність хвороби сухого ока в анамнезі.
У групі ризику МADE-феномена перебувають
також пацієнти після офтальмологічних хірургічних втручань; із хронічними блефаритами,
блефарокон’юнктивітами в анамнезі; із системними захворюваннями в анамнезі (колагенози,
ендокринні порушення та ін.).
МADE-феномен досить часто зустрічається навіть серед осіб молодого віку. Згідно з результатами

дослідження італійських науковців, серед 107 респондентів (середній вік – 28,5 років), які використовували захисні маски (32,7% використовували захисні маски протягом останнього місяця
<6 год/день, 67,3% – >6 год/день), 10,3% повідомили
про появу чи погіршення дискомфорту в очах,
19,6% – про необхідність щоденного використання
сльозозамінників (Giannaccare G. et al., 2020).
Оксана Василівна запропонувала шляхи вирішення цієї проблеми. Це насамперед правильне
одягання маски зі щільним притисканням
її верхнього краю й обмеження перебування
в приміщеннях, у яких працює кондиціонер.
Також важливо уникати тертя очей, однак,
за потреби, можна застосовувати спеціальні стерильні серветки Блефаклін®. Згідно з рекомендаціями DEWS II, першим кроком у лікуванні ХСО
є гігієна повік.
При використанні серветок Блефаклін® відбуваються нормалізація роботи мейбомієвих залоз
і відновлення ліпідного шару СП, досягається
функціональна повноцінність сльози. Використання цих стерильних одноразових серветок для
гігієни повік особливо доцільне в умовах пандемії COVID-19, адже вони забезпечують швидке
очищення, зволоження та заспокоєння повік.
Препарат має протизапальну, антисептичну дію
та зменшує симптоми сухого ока.
За наявності в пацієнта МADE-феномена необхідно правильно підбирати сльозозамінний засіб;
він має діяти на всі фактори патогенезу сухого
ока, містити молекули та комбінації з доведеним
терапевтичним ефектом, бути гіпоосмолярним
і не містити консервантних речовин. Цим вимогам повною мірою відповідає Теалоз® Дуо. За рахунок наявності в складі засобу трегалози забезпечуються біопротекція, осмопротекція та регенерація клітин епітелію очної поверхні. Гіалуронова
кислота надає тривале зволоження й полегшує
симптоми сухого ока. Теалоз® Дуо не містить консервантів і шкідливих буферних систем, діє при
будь-якому типі та ступені тяжкості сухого ока,
надовго збільшує товщину та час розриву СП.
Крім того, він забезпечує корекцію гіперосмолярності, зменшує концентрацію запальних цитокінів і підвищує кількість келихоподібних клітин,
які продукують муцин. Серед переваг препарату
було виокремлено зручний флакон, відмінну переносимість і можливість закапувати на контактні
лінзи будь-якого типу.
Наступна доповідь була присвячена одній із найактуальніших проблем в офтальмології – глаукомі.
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Висвітлила це питання професор кафедри офтальмології НУОЗУ ім. П.Л. Шупика,
доктор медичних наук Ірина
Василівна Шаргородська.
Глаукома – це хронічна прогресуюча оптична нейропатія,
що характеризується підвищенням внутрішньоочного
тиску (ВОТ), порушенням відтоку водянистої
вологи, екскавацією диска зорового нерва та зниженням світлочутливості сітківки. Це небезпечне
захворювання, котре часто призводить до повної
та незворотної втрати зору, потребує вчасного
й адекватного лікування. Згідно з рекомендаціями Європейської спілки з вивчення глаукоми,
для запобігання втрати зору та збереження
якості життя при діагнозі відкритокутової глаукоми потрібне медикаментозне лікування,
а за необхідності й хірургічне втручання. Після
діагностики відкритокутової глаукоми пацієнта
слід забезпечити інформацією про природу захворювання, необхідність контролю ВОТ, а також
обговорити з ним варіанти лікування. Пацієнт
має попередити найближчих родичів про наявність у них підвищеного ризику розвитку глаукоми та необхідність обстеження на глаукому.
Для кожного пацієнта слід ретельно зважити
фінансові, фізичні, соціальні, емоційні та професійні складнощі, пов’язані з лікуванням глаукоми.
З усіма пацієнтами або їхніми опікунами слід
доступно та зрозуміло обговорити всі рекомендації, ступені ризику, варіанти лікуваня, а також
наслідки, що загрожують пацієнтові за відсутності терапії. Для вибору лікувальної тактики
важливо визначити стадію захворювання (початкова, розвинена, запущена чи термінальна).
За діагнозу глаукоми для запобігання втрати зору
та збереження якості життя потрібне лікування.
У більшості пацієнтів (незалежно від стадії захворювання) його розпочинають із медикаментозної
терапії, провідним напрямом якої є застосування
гіпотензивних препаратів.
Гіпотензивні антиглаукомні препарати суттєво
відрізняються між собою за якістю, здатністю знижувати ВОТ і ціновою політикою. Важливо починати лікування з найефективнішого препарату,
адже зниження ВОТ на кожний 1 мм рт. ст. зменшує ризик прогресування глаукоми на 10%. Згідно
з останніми настановами, одну з головних ролей
у терапії глаукоми мають аналоги простагландинів,
на старті лікування їх призначають у монотерапії.
Сучасні стандарти лікування глаукоми відносять аналоги простагландинів до препаратів
першого вибору першої лінії терапії через їхню
здатність знижувати ВОТ на 30-36% від початкового. В останніх настановах також звертають особливу увагу на переваги безконсервантної терапії.

Доповідачка наголосила, що в Україні єдиною
безконсервантною формою аналога простагландинів латанопросту є Монопрост. Цей засіб знижує ВОТ на 36%, що є еквівалентним оригінальному латанопросту з консервантом. У той же час
Монопрост має значні переваги, оскільки володіє
кращою переносимістю. Відмова від консервантів
у Монопрості стала можливою завдяки інноваційному матриксу Протріаксин®, в який помістили субстанцію латанопросту. Протріаксин®
поєднує в собі кілька полімерів і карбомерів, які
добре переносяться, розчиняють і стабілізують
простагландин, а також захищають і зволожують поверхню ока. За результатами метааналізу
понад 20 досліджень доведено, що Монопрост має

співставну або навіть вищу ефективність за всі та захисту макулярної ділянки в дітей і дорослих
інші аналоги простагландинів, включно з но- за тривалого використання гаджетів.
вими формулами, і найкраще переноситься з міПро можливості лікування
німальним ризиком розвитку гіперемії (Cucherat,
та моніторингу пізніх форм
2014). За даними дослідження Economou (2017)
ВМД розповіла завідувачка
за участю 721 пацієнта, потреба в сльозозамінній
кафедри очних хвороб ДЗ
терапії при переході на Монопрост зменшилася
«Запорізька медична акадеабо навіть зникла в кожного другого хворого.
мія післядипломної освіти
МОЗ України», доктор меЗавідувач кафедри офтальмодичних наук, професор Ніна
логії Харківського національСтепанівна Луценко. ВМД –
ного медичного університету,
доктор мед и чни х нау к, захворювання, в лікуванні якого тривалий час
професор Павло Андрійович застосовували найрізноманітніші методи.
Бездітко виступив із цікавою
У 2018 році була запропонована нова класидоповіддю про «цифрове око».
фікація ВМД, яка розподіляє захворювання
Термін «комп’ютерний зорона ранні форми з різним ступенем прогресування
вий синдром» запропонований
та пізні форми. Саме від форми ВМД залежать
принципи терапії цього захворювання. Згідно
ще в 1997 році Американською асоціацією оптоз результатами дослідження AREDS ІІ, ведення
метристів, згодом з’явився термін digital eye strain
ранньої та пізньої сухої форми ВМД можливе
(цифрове напруження очей). Найпоширенішими
за допомогою нутрицевтиків.
симптомами, пов’язаними із синдромом цифрової
напруги, є стомлюваність очей, головний біль, заВологі форми захворювання потребують інтратуманення зору та скарги на сухість очей. Діагно- вітреального введення анти-VEGF-препаратів
стувати симптоми сухого ока потрібно якомога із супутнім вживанням нутрицевтиків формули
раніше, це полегшить лікування. Для вирішення AREDS із додатковими компонентами (ресвезазначених проблем необхідно проводити регу- ратролом та омега-3 ПНЖК у підвищеній дозі).
лярну гігієну повік (із Блефаклін®, Теагель®) і засто- Існує велика кількість наукових публікацій про
совувати зволожувальні очні краплі, краще без- корисні властивості ресвератролу. Ця речовина
консервантні форми.
чинить протизапальну, антиоксидантну, антиЕфективним вирішенням проблеми лікування ангіогенну й антипроліферативну дії. Також важта профілактики хвороби сухого ока є Теалоз® ливо, щоб засіб для ведення ВМД містив у своєму
Дуо – гіпотонічний розчин без консервантів (го- складі основні макулярні пігменти (лютеїн і зеловний компонент – трегалоза). Трегалоза є ре- аксантин), омега-3 ПНЖК, вітамін D, антиоксичовиною природного походження, має характе- данти (вітаміни та мінерали) формули AREDS;
ристики осмопротектора, що забезпечує захисні усі ці компоненти входять до складу дієтичних
та зволожувальні властивості, виявляє анти- добавок Нутроф® і Ресвега® Форте. Спікерка наоксидантні функції. Також препарат містить гіа- вела клінічні випадки, які ілюструють позитивлуронову кислоту, що підвищує доцільність його ний ефект цих нутрицевтиків при ранній і пізній
застосування при патології рогівки. Крім того, сухій формах ВМД. Було зазначено, що регулярне
Теалоз® Дуо поставляється у флаконі АВАК®. вживання подібних комплексів зменшує ризик
Після першого відкриття флакона розчин при- виникнення симптомів на іншому оці протягом
датний до 3 місяців.
5 років, а за відсутності вживання ризик ураження
Професор П. А. Бездітко зазначив, що для за- протилежного ока зростає на 42%.
хисту від фотичного ушкодження сітківки доцільним є тривалий прийом нутрицевтиків.
ǃǨȻǭǮǪǞǩȻÖǠǪǫǪǞȻǠȻÖǭǫȻǦǡǬȻǞÖǩǡÖǣǜǧǤȯǤǧǤÖǝǜǥǠǯǢǤǨǤÖ
Згідно з результатами сучасних наукових доǯȮǜǭǩǤǦȻǞÖǦǪǩǰǡǬǡǩȭȻ כÖǍǞȻǠȮǡǩǩȶǨÖȭȳǪǟǪÖǝǯǧǤÖȮǤǭ
сліджень, нутрицевтики мають властивості, які
ǧǡǩǩȻÖǣǜǫǤǮǜǩǩȶÖǧȻǦǜǬȻǞ ÖǞȻǠǫǪǞȻǠȻÖǩǜÖȶǦȻÖǩǜǠǜǞǜǧǤǭȶÖ
ǫǬǪǞȻǠǩǤǨǤÖǯǦǬǜכǩǭȳǦǤǨǤÖǪǰǮǜǧȳǨǪǧǪǟǜǨǤÖǯÖǰǪǬǨǜǮȻÖ
поліпшують морфологічний і функціональний
ǦǬǯǟǧǪǟǪÖǭǮǪǧǯ ÖǃǜÖǩǜǥǦǬǜȰȻÖǣǜǫǤǮǜǩǩȶÖǧȻǦǜǬȻǞÖǩǜǟǪ
стан пігментного епітелію сітківки. Каротиноїди,
ǬǪǠǢǯǞǜǧǤÖȭȻǩǩǤǨǤÖǫǬǤǣǜǨǤ ÖǉǜÖǮǜǦȻǥÖǫǪǣǤǮǤǞǩȻǥÖǩǪǮȻÖ
омега-3 поліненасичені жирні кислоти (ПНЖК),
ǣǜǞǡǬȯǤǧǜǭȶÖǦǪǩǰǡǬǡǩȭȻȶ ÖǋǪǣǜÖǭǯǨǩȻǞǪǨ ÖǊǰǮǜǧȳ
ресвератрол, вітамін D – речовини, котрі застосоǨǪǧǪǟȻȮǩǜÖǞǡǭǩǜÖÖǝǡǣÖǦǪǩǭǡǬǞǜǩǮȻǞÖǣǜǧǤȯǤǧǜÖ
вуються з цією метою, – входять до складу дієтичǩǜǥȶǭǦǬǜǞȻȯȻÖǞǬǜǢǡǩǩȶÖǞÖǯǭȻǱÖככÖǯȮǜǭǩǤǦȻǞ
ної добавки Нутроф® Форте. Остання рекомендо̝̲̱̼̰̮̰͒̀́˷̳̫̙̥̟̖̔Υ˾̧̜̟̜̠̫̞
З
вана для профілактики фотичного ушкодження
У
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ОФТАЛЬМОЛОГІЯ

МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС

Нові тенденції в лікуванні глаукоми з огляду
на оновлені рекомендації Європейського товариства глаукоми
 ĘɈɕɋȝɂȝĘɊȚĘȝɊɈȚҬɊ ɪɈȚɋɌȝɩɉȣĘɅȚĘɪȣɃɋɩɆɉȜɆĘɌȚɩɉȚɍțɁɋɆɎɊȝȤĘȜȝɉɪȚɊȣȤĘȖȚɊɋțɊĘɁȣɃɚȟɁȞɖĘ
ȒȣɄɊȚɩȝɃɊɆҬĘȜȝɊɂɩțȞĘɈȣȜȚɩȣɁ ȝɌɋȚɈɓɉȝɈȝɂȣɁĘȖȟɎȚȞɊȣĘɪȣɃȠȝɃɆĘɃȝĘɃȣȚɂɊȝȞɋɆȜɆĘɋȚĘɈȣȜȟɁȚɊɊɖĘɂɈȚȟȜȝɉɆ Ę
ȖɈȝɁȝĘɉȚɈɆĘȞɪȣȜțɩɆ țȜȞɪțɩɋɆĘɅĘȼȜɩȚȤɊɆ ĘȵȣɈȝɩȟȞȣ ĘȍɅțɩɚȚҬɃɄȚɊȟ ĘȏɩȟɅȣȤ ĘȎȣɩɉțɊȣȤ ĘȑȚɅȚȠȞɋȚɊȟ Ę
ȼɅɚțȜɆȞɋȚɊȟ ĘȕȝȞȣȤĘɪɩȝɁȝɃɆɈɆȞɖĘɃɆȞȜȟȞȣȤ ĘɉȚҬȞɋțɩ ȜɈȚȞɆĘɋȚĘȜȝɊȜȟɩȞĘȜɈȣɊȣɎɊɆȠĘɁɆɪȚɃȜȣɁ ĘȒȚȞɏɋȚɚɊȣȞɋɓĘ
ɋțɉȚɋɆȜɆĘɅȚȠȝɃȟĘɃȝɅɁȝɈɆɈȚĘȝȠȝɪɆɋɆĘɁȞȣĘɁȚɄɈɆɁȣĘȚȞɪțȜɋɆĘɁțɃțɊɊɖĘɪȚɍȣəɊɋȣɁĘȣɅĘɂɈȚȟȜȝɉȝɕĘɋȚĘɁȣɃɪȝɁȣȞɋɆĘ
ɊȚĘɚȣɈɓɏȣȞɋɓĘɅȚɪɆɋȚɊɓĘɈȣȜȚɩȣɁ ȟɎȚȞɊɆȜȣɁ ĘȗɩɆɁȚɈȚĘȞɪȣɁɪɩȚɍɖĘȜȝɉɪȚɊȣȤĘȖȚɊɋțɊĘɅȣĘȞɪȣɈɓɊȝɋȝɕĘ
ȝɌɋȚɈɓɉȝɈȝɂȣɁĘɅȚɚțɅɪțɎȟəĘɈȣȜȚɩɖɉĘȝɅɊȚҬȝɉɈțɊȣȞɋɓĘȣɅĘȞȟɎȚȞɊɆɉɆĘɋțɊɃțɊɍȣɖɉɆĘɉțɃɆɎɊȝȤĘɊȚȟȜɆĘ
ҬĘɊȝɁȣɋɊȣɉɆĘɩțȜȝɉțɊɃȚɍȣɖɉɆĘɌȚȠȝɁɆȠĘɋȝɁȚɩɆȞɋɁĘȨɁɩȝɪɆĘɋȚĘȖȯȍ
Член-кореспондент
Національної академії медичних наук
Ук р а ї н и, з а ві д увачка кафедри хірургічних хвороб
із курсом офтальмології Київського медичного університету УАНМ, доктор
медичних наук,
професор Зоя Федорівна Веселовська
представила слухачам оновлені європейські
стандарти терапії глаукоми.
Актуальність проблеми глаукоми складно
переоцінити, оскільки на це захворювання
страждають 76 млн людей у всьому світі.
Кожна п’ята інвалідність щодо зору є наслідком глаукоми, котра потребує пожиттєвого
лікування й може прогресувати, незважаючи
на лікування. До 2020 р. було презентовано
4 видання рекомендацій із лікування глаукоми;
нещодавнє п’яте видання стало наслідком надзвичайно інтенсивної роботи з обговорення,
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узагальнювального аналізу та затвердження
фінальної редакції документа Terminology
and Guidelines for Glaucoma, який було створено зусиллями командної роботи експертів
із різних країн. Мета лікування глаукоми залишається незмінною: збереження зорових
функцій та якості життя, а також запобігання
прогресуванню глаукоми. Основні зміни останнього видання рекомендацій стосуються
уваги до балансу між ефективністю препаратів і витратами на лікування, перегляду попередніх позицій щодо діагностики та першої
лінії терапії, включення до списків літератури
лише узагальнювальних матеріалів, удосконалення трактовок рекомендацій та їхнє обґрунтування за принципом доказовості.
Відповідно до визначення, представленого в останній версії рекомендацій Європейського товариства глаукоми, первинна
відкритокутова глаукома (ПВКГ) – це хронічна прогресуюча незворотна нейропатія
з потенційним розвитком сліпоти, яка
спричиняє втрату обідка зорового нерва
та шару нервових волокон із відповідними

дефектами поля зору. Кут передньої камери
при ПВКГ відкритий, а численні фактори ризику включають і підвищений внутрішньоочний тиск (ВОТ). На відміну від віку,
псевдоексфоліативного синдрому, міопії,
цукрового діабету, артеріальної гіпертензії,
синдрому Рейно та спадковості ВОТ є єдиним модифікованим фактором ризику розвитку ПВКГ. Цент ральна товщина рогівки
(ЦТР) уже не вважається фактором ризику,
а є орієнтовним маркером ВОТ.
Алгоритм обстеження за підозри на глаукому включає збір анамнезу, визначення
ВОТ, комп’ютерну периметрію, гоніоскопію
й офтальмоскопію. Європейське товариство
глаукоми не рекомендує використовувати
алгоритми контролю ВОТ із коригуванням
на основі ЦТР і короткохвильову автоматичну периметрію, а також діагностувати
глаукому та виявляти її прогресування
на основі даних оптичної когерентної томографії. Співвідношення екскавації до диска
зорового нерва (ДЗН) також не може застосовуватися в діагностиці глаукоми у зв’язку
зі значними відмінностями в розмірі
та формі диска в різних людей. Окрім того,
оцінка такого співвідношення характеризується високою варіабельністю, що унеможливлює її раціональне використання. Серед
інших нерекомендованих методів діагностики та лікування – візуалізація кута передньої камери замість гоніоскопії, рутинне
генетичне тестування та генотипування,
ухвалення рішень щодо ведення пацієнтів
винятково на основі штучного інтелекту,
провокаційний тест на закриття кута, втручання на сліпих безболісних очах із дуже
високим ВОТ, лазерна трабекулопластика
за первинної ювенільної глаукоми з пізнім
початком, застосування інгібіторів карбоангідрази (ІКА) та гіперосмотичних агентів
у пацієнтів із серпоподібноклітинною анемією, зниження ВОТ до рівня ледь нижче
21 мм рт. ст. за тяжкої глаукоми.
Середній ВОТ становить 15-16±3 мм рт. ст.,
натомість верхня межа прийнятного рівня –
21 мм рт. ст. Цільовий ВОТ є індивідуальним і може змінюватися, тому цей показник потребує постійного контролю. Слід
зауважити, що тонометрія впливає на біомеханічні й біохімічні властивості рогівки
та її поверхні. Золотий стандарт тонометрії –
тонометрія за Голдманом, альтернативний
метод – rebound-тонометрія.
Що стосується офтальмоскопії, то це дослідження слід проводити винятково в умовах медикаментозного мідріазу з метою
оцінки динаміки глаукомних змін. При проведенні комп’ютерної периметрії ключове
значення має правильний інструктаж пацієнтів. Ідентичність виявлених під час такого
обстеження змін і клінічної картини має ключове значення в діагностиці ПВКГ.
Мета терапії глаукоми – сповільнення
прогресування патологічного процесу,
підтримка зорових функцій, якості зору,
тому надзвичайно важливим є суворий добовий контроль флюктуацій ВОТ, висока
прихильність пацієнта до лікування та хороша переносимість препаратів у поєднанні
з адекватною вартістю. На жаль, ключовий
бар’єр – природа глаукоми: ця хвороба є пожиттєвою та безсимптомною, часто уражає
осіб похилого віку.

Препаратами першого вибору за глаукоми
є аналоги простагландинів (АПГ). За відсутності досягнення цільового ВОТ на монотерапії проводиться корекція: комбінована
терапія 2 антиглаукомними препаратами
(згодом можливе додавання й 3 компонента).
Використання безконсервантних фіксованих комбінацій є оптимальним рішенням як
з точки зору ефективності й переносимості,
так і з точки зору зручності та прихильності
пацієнтів до лікування. Якщо мети досягнуто, здійснюється регулярний моніторинг
полів зору, стану ДЗН, ВОТ та якості життя.
При виборі оптимального препарату для
медикаментозної терапії слід звернути увагу
на переносимість, коморбідні стани та паралельний прийом інших препаратів. Із метою
збереження здоров’я поверхні ока варто обирати безконсервантні форми.
Жорсткий контроль добових флюктуацій ВОТ дає можливість мінімізувати ризик
нейродегенерації. Саме група АПГ забезпечує максимально стабільний добовий контроль ВОТ, у т. ч. у нічний час. Окрім того,
АПГ властива краща прихильність до лікування порівняно з β-блокаторами (ББ), ІКА,
міотиками та симпатоміметиками, оскільки
ця група препаратів використовуется 1 раз
на добу, що доволі зручно для пацієнта.
При призначенні комбінованої терапії доцільним є застосування фіксованих
комбінацій (ФК) гіпотензивних засобів, наприклад, поєднання ІКА та ББ. Переваги
ФК – синергетична дія компонентів, що
забезпечує кращу ефективність та оптимальну переносимість. За наявності ознак
ХСО на момент початку лікування або за їх
появи на тлі застосування препаратів, що
містять консерванти, слід призначати виключно безконсервантні форми.
Лазерна терапія може розглядатися як терапія першого вибору на розвинутих стадіях
глаукоми та за неефективності медикаментозного лікування.
До ц е н т к а ф е д ри
офтальмології Білоруської медичної
академії післядипломної освіти, кандидат медичних наук
Галина Володимирівна Вашкевич продовжила обговорення
питання стартової
терапії глаукоми.
За 140 років лікування глаукоми створено 7 класів препаратів для терапії цього
захворювання, 5 з яких наразі вважаються
засобами першої лінії. Монотерапія глаукоми спрямована або на підсилення відтоку
внутрішньоочної рідини (ВОР), або на зменшення її утворення. Важливо, що для збереження фізіологічного стану поверхні ока
деякі хворі можуть потребувати безконсервантних препаратів.
Група АПГ (латанопрост, травапрост,
тафлупрост, біматопрост) сприяє посиленню
відтоку ВОР, знижуючи ВОТ на 25-35%; її перевагами (група препаратів першого вибору)
є хороша переносимість та одноразова інстиляція. Для порівняння: ББ (тимолол,
левобунолол, метипранолол, картеолол,
бетаксолол) зменшують утворення ВОР
і знижують ВОТ на 20-25%. ББ потребують
дворазової інстиляції та характеризуються
низкою протипоказань і системними побічними ефектами.
Цільовий показник ВОТ є індивідуальним і являє собою верхню межу ВОТ, установлену з урахуванням швидкості прогресування захворювання, підтримки асоційованої із задовільним зором якості життя
й очікуваної тривалості життя пацієнта.
Основа сучасної терапії глаукоми – баланс
№ 9 (502) • Травень 2021 р.

www.health-ua.com

між збереженням зорових функцій і раціональною вартістю лікування. Ще одним
важливим питанням є прихильність до лікування, яка становить 30-70% і нерідко
переоцінюється пацієнтами. Зниження прихильності зумовлюють ситуативні фактори
та впливи довкілля (важливі події в житті,
часті відрядження тощо), складність і висока
вартість лікування, широкий спектр коморбідних станів. Зазвичай до лікування менш
прихильні чоловіки й особи з початковими
стадіями хвороби. Одним із найпростіших
способів покращити прихильність є спрощення режиму лікування, призначивши
не більше 2 видів крапель 2 р/добу. Крім
того, слід ретельно стежити за побічними
ефектами та за потреби змінювати препарат,
оскільки кожен пацієнт із вираженою побічною дією лікарських засобів є потенційно
неприхильним до лікування.
Метааналіз даних щодо ефективності
різних груп антиглаукомних препаратів виявив, що найвираженіше зниження ВОТ забезпечують АПГ; далі (за порядком зниження
ефективності) – неселективні ББ, α-адренергічні препарати, селективні ББ та ІКА.
Переваги АПГ: зниження ВОТ на 25-35%,
відсутність значущих системних ефектів і протипоказань і зниження ВОТ через
2-4 год після застосування. Піковий ефект
спостерігається через 8-12 год, тому ранкове
вимірювання ВОТ дає уявлення про максимальний ефект АПГ після вечірньої інстиляції. Перевагу слід надавати саме вечірньому
призначенню, оскільки в такому випадку
максимум ефекту співпадає із циркадним
піком ВОТ, забезпечуючи найменшу його
варіабельність. Максимальна дія АПГ розвивається через 3-5 тиж застосування.
Відсутність відповіді на АПГ спостерігається рідко (в менше ніж 10% пацієнтів),
причому за відсутності відповіді на один
АПГ можлива наявність відповіді на інший.
Різні препарати в межах групи АПГ відрізняються афінністю до FP-рецепторів, які
відповідають за гіпотензивний ефект. Так,
тафлупросту (Тафлотан®, фармацевтична
компанія «Сантен») притаманна у 12 разів
більша афінність до цих рецепторів, аніж латанопросту. Відмінність ефективності в зниженні ВОТ за допомогою різних АПГ не перевищує 1-2 мм рт. ст., але під час переведення пацієнтів з інших АПГ на тафлупрост
спостерігається додаткове зниження ВОТ
(порівняно з попередніми показниками).
За даними A.G.P. Konstas і співавт. (2013),
безконсервантний тафлупрост забезпечує
менші добові флуктуації ВОТ, ніж оригінальний латанопрост (спостерігалося додаткове зниження середьодобового ВОТ
на 0,6 мм рт. ст.). Зупиняючись на питанні
консервантів, слід зауважити, що антиглаукомна терапія є фактором ризику ураження
поверхні ока, сприяючи формуванню субклінічного запалення та підвищуючи ризик
фіброзу при проведенні офтальмологічних
операцій. Хронічне застосування очних крапель може спричиняти ХСО, дисфункцію
мейбомієвих залоз, хронічну алергію. Для
профілактики захворювань поверхні ока
варто віддавати перевагу краплям зі зниженим умістом консервантів (насамперед
бензалконію хлориду) чи безконсервантним формам. Заміна консервантовмісного
АПГ на безконсервантний препарат значно
збі льш ує час розриву слізної п лі вк и
та зменшує індекс захворювань поверхні
ока (Horsley M. B., Kahook M. Y., 2009). У дослідженні A. Hommer і співавт. (2011) через
3 міс після заміни консервант-вмісного АПГ
на безконсервантний тафлупрост достовірно
зменшилася частота виникнення та вираженість гіперемії ока, а також знизилася вираженість суб’єктивних симптомів (печіння,
свербіж, відчуття стороннього тіла, сльозотеча, сухість).
Під час обрання між оригінальним препаратом і генериком слід урахувати, що
в офтальмології проведення досліджень
біоеквівалентності ускладнене внаслідок
неможливості встановлення концентрації
препарату в плазмі крові. Концентрація активної речовини в оригінальному препараті

та генерику може відрізнятися не більш ніж
на 10%, однак відмінності в допоміжних речовинах можуть зумовлювати абсолютно
різну рогівкову проникність і переносимість. Окрім того, оскільки в більшості досліджень не вивчалося питання ефективності генериків, під час переведення з оригінального препарату на генерик слід ретельно
моніторувати ВОТ.
До ц е н т к а ф е д ри
очних хвороб Білоруського державного
медичного університету, кандидат медичних наук Марина
Федорівна Джумова
присвятила свій виступ безконсервантним ФК для лікування глаукоми.
Глаукома становить 34,2% у структурі
офтальмологічної інвалідизації, що підкреслює актуальність діагностики та належного
лікування цього захворювання. Вершиною
еволюції антиглаукомних препаратів є безконсервантні ФК, оскільки дозволяють подолати проблему низької прихильності.
Ця проблема являє собою своєрідну епідемію. Більше половини пацієнтів із хронічними за хворюваннями приймають
призначені препарати неправильно. Зменшена внаслідок низької прихильності ефективність лікування зумовлює збільшення
кількості ускладнень, зростання вартості
лікування, часті госпіталізації, поліпрагмазії. Немає сумнівів, що складні режими
лікування з великою кількістю таблеток
або інстиляцій різко зменшують прихильність. Підраховано, що близько 70% осіб,
які втратили зір унаслідок глаукоматозного
ураження, тією чи іншою мірою порушували
призначений режим лікування.
За даними досліджень, для зниження
ВОТ на 20% від вихідного рівня >40% пацієнтів потребують комбінованої терапії.
Крім кращої прихильності, перевагами
ФК є висока гіпотензивна ефективність,
кращий контроль ВОТ протягом доби,
менший контакт з консервантами, компенсація побічних ефектів, зручність у застосуванні, відсутність ефекту вимивання,
нижча вартість.
У пацієнтів із глаукомою часто виникають супутні проблеми: захворювання поверхні ока, при яких спостерігаються недостатня продукція слізної рідини, нестабільність слізної плівки, зафарбовування
рогівки та кон’юнктиви, неоваскуляризація краю повіки, обструкція мейбомієвих
залоз. ХСО супроводжує майже половину
випадків глаукоми. Інстиляції гіпотензивних крапель за рахунок умісту консервантів
несприятливо впливають на стан поверхні
ока як безпосередньо (модулюють анатомічні та фізіологічні властивості епітелію),
так і опосередковано (порушують цілісність
слізної плівки). Доповідачка продемонструвала учасникам фотографії пацієнта з вираженою гіперемією поверхні ока, спричиненою консервант-вмісними препаратами груп
АПГ і ББ, а також фотографію цього самого
хворого після переходу на безконсервантну
ФК тафлупрост/тимолол (Таптіком®, фармацевтична компанія «Сантен»), на якій чітко
простежується зменшення гіперемії.
Метою дослідження VISIONARY була
оцінка ефективності, безпечності та переносимості безконсервантної ФК тафлупрост/
тимолол (Таптіком®) у реальних клінічних
умовах. Починаючи з 4-го тижня лікування,
ця комбінація достовірно знижувала ВОТ
у всіх пацієнтів до ≤16 мм рт. ст. незалежно
від попереднього лікування. Автори дослідження відзначили покращення прихильності майже в 50% пацієнтів, котрі лікувалися безконсервантною ФК тафлупрост/тимолол, а ефективність лікування порівняно
з попередньою терапією зросла у 85% учасників. Було також зафіксовано зменшення
суб’єктивних неприємних симптомів: подразнення, свербежу, відчуття стороннього
тіла (Oddone F. et al., 2020).

Переведення пацієнтів із глаукомою
з монотерапії на ФК показано в разі неефективності монотерапії як стартової
терапії ІІ-ІІІ стадій глаукоми, низькій
прихильності до лікування, за виражених
проявів ХСО на тлі лікування ≥2 препаратами. Крім того, якщо через професійну діяльність молодому пацієнту з великою очікуваною тривалістю життя складно закрапувати кілька препаратів у різний час доби,
а також якщо наявні хвороби поверхні ока
чи передумови для їх виникнення, також
доречно призначити ФК.
Генеральний директор
Казахського науководослідного інституту
очних хвороб, доктор
медичних наук, професор Нейля Ахметівна Алдашева висвітлила особливості
менеджменту глаукоми в Казахстані.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, 9 із 10 осіб,
котрі осліпли внаслідок глаукоми, живуть
у країнах, які розвиваються; у ⅔ з них можна
було запобігти сліпоті. Проте станом на сьогодні не запропоновано жодних ефективних
методів попередження глаукоми, раннього
та дешевого методу діагностики й доступних
усім людям методів лікування.
У Казахстані глаукома входить до переліку хвороб, які активно виявляються під
час скринінгових оглядів. Основна роль
у цьому скринінгу належить лікарям первинної ланки. Організація системи скринінгу глаукоми передбачає відкриття й оснащення тонометричних кабінетів, згодом –
роботу глаукомних кабінетів, диспансерне
спостереження, медикаментозне й лазерне
лікування. Як працює система скринінгу?
У разі позитивних відповідей на запитання скринінг-тесту, за підвищеного ВОТ
(>25 мм рт. ст. при тонометрії за Маклаковим або >20 мм рт. ст. при безконтактній
тонометрії) чи в разі різниці в показниках
ВОТ між правим і лівим оком >5 мм рт. ст.
пацієнта скеровують до офтальмолога консультативно-діагностичного відділення
поліклініки. Така система демонструє
значне покращення виявлення глаукоми,
про що опосередковано свідчить зафіксоване зростання захворюваності на глаукому
з 2002 по 2019 р. на 53,6%. Порівняння різних
видів скринінгу виявило, що найефективнішим є саме цей метод – двоетапний профілактичний огляд. Основними причинами
несвоєчасного обстеження пацієнтів зі встановленим діагнозом глаукоми є відсутність
реєстру глаукомних хворих і недостатній
рівень інформування хворих про наслідки
захворювання.
Кінцева мета лікування глаукоми – збереження зорової функції, для чого необхідна
висока прихильність пацієнта до терапії.
Заходи з покращення прихильності поділяються на орієнтовані на:
1) пацієнта;
2) медичних працівників;
3) систему охорони здоров’я загалом.
У Казахському науково-дослідному інституті очних хвороб за підтримки фармацевтичної компанії «Сантен» було розроблено спеціальний додаток для пацієнтів,
де можна дізнаватися необхідну інформацію щодо глаукоми, зберігати власні
дані (рівень ВОТ, результати обстежень,
режим інстиляції крапель) і зв’язуватися
з офтальмологом.
В останній перегляд протоколу лікування первинної глаукоми було включено сльозоза місн у тера пі ю. Це обумовлено тим, що близько ⅓ пацієнтів
із глаукомою, котрі лікуються місцевими
гіпотензивними препаратами, відзначають суб’єктивні ознаки ХСО. У міру прогресування глаукомного процесу спостерігається збільшення частоти патологічних проб на наявність ХСО. Ці дані
обумовлюють доцільність застосування
безконсервантних препаратів, однак, хоча

на фармацевтичному ринку Казахстану
є понад 70 видів гіпотензивних крапель,
більшість із них містять консервант.
Комбінація тафлупросту та тимололу
(Таптіком®) забезпечує потужне зниження
ВОТ до 40% від вихідного рівня (Hollo G.
et al., 2014). Висока ефективність Таптікому
надзвичайно важлива для лікування глаукоми, оскільки кожен додатковий 1 мм рт. ст.
ВОТ підвищує ризик прогресування хвороби
на 19%. Перехід із нефіксованої комбінації
АПГ та тимололу на Таптіком® додатково знижував ВОТ із 18,7±3,3 до 16,0±3,2 мм рт. ст.
(Pillunat L.E. et al., 2017).
Крім того, Таптікому притаманна відмінна переносимість. Під час переведення
на Таптіком® із терапії АПГ або ББ вираженість симптомів ХСО знижувалася в 30,8%
пацієнтів, подразнення – в 31%, свербежу –
у 26,6%, відчуття стороннього тіла – у 23%
(Oddone F. et al., 2020).
Завідувачка глаукомним відділенням Самарської обласної
клінічної офтальмологічної лікарні
і м . Т. І . Є р о ш е в ського, доктор медичних наук Олена
Володимирівна
Карлова представила
доповідь «Комплексний підхід у лікуванні глаукоми: 360° менеджмент у реальній клінічній практиці».
Доповідачка зазначила, що пацієнт із глаукомою переживає низку різнопланових обмежень, у т. ч. у повсякденній діяльності, переміщеннях, соціальній активності. Нерідко
з’являються також розлади в психоемоційній сфері, пов’язані зі страхом сліпоти, відчуттями розгубленості, гніву. Асоційована
із зором якість життя у хворих із глаукомою
спочатку знижується поступово, потім –
різко. 54% хворих бачать світ із розмитими
плямами, 26% спочатку взагалі не відзначають змін зорової функції, тому не завжди
вчасно звертаються до лікаря.
Відповідно до результатів опитування,
встановлення діагнозу та початок медикаментозної терапії знижують якість життя,
причому провідним фактором погіршення
є обмеження, пов’язані із застосуванням
очних крапель. Ці топічні препарати часто
демонструють токсичність щодо поверхні
ока, спричинену наявністю консервантів.
На тлі застосування консервантовмісних
протиглаукомних крапель розвиваються
зміни структури мейбомієвих залоз, їхньої
кількості та характеристик секрету; натомість безконсервантні форми чинять набагато менший шкідливий вплив (Ha J. Y. et al.,
2019). У дослідженні A. Hommer і F. Kimmich
(2011) відзначено, що після переведення пацієнтів із препаратів АПГ, що містять консерванти, на Тафлотан® без консерванта
(фармацевтична компанія «Сантен») частка
осіб без гіперемії ока зросла з 35,6 до 87,7%.
Виражена гіперемія на тлі застосування
Тафлотану не спостерігалася.
У випробуванні VISIONARY з’ясовано,
що застосування безконсервантної ФК
тафлупрост/тимолол (Таптіком®) також супроводжувалося зменшенням вираженості
як суб’єктивних, так і об’єктивних ознак ХСО
в пацієнтів із глаукомою (Oddone F. et al., 2020).
Вважається, що безконсервантному лікуванню
варто віддавати перевагу в разі наявності факторів ризику ХСО, проте, враховуючи велику
кількість таких факторів, фактично безконсервантна терапія може бути рекомендована всім
пацієнтам із глаукомою.
Загалом під час ведення пацієнтів із глаукомою патологія поверхні ока, а також
мейбомієвих залоз є важливим чинником
погіршення якості життя, зниження прихильності до лікування.
Отже, призначення сучасних безконсервантних препаратів дозволяє покращити
якість життя, а також підвищити прихильність до лікування й ефективність терапії.
̝̲̱̼̰̮̹̮͒̀́˿̤̜̥̔̔Υ̸̧̦̤̟̰̫̞̅

З
У

67

OPHTHALMIC ISCHOOL

ОФТАЛЬМОЛОГІЯ
ǫ Ǒ ƏǍǡƓǩƽǜƴǙǗ

ȼĘɚțɩțɅɊȣĘɍɓȝɂȝĘɩȝȜȟĘɁĘɩȚɉȜȚȠĘɃɆȞɋȚɊɍȣҬɊȝ ȝȞɁȣɋɊɓȝɂȝĘɪɩȝəȜɋȟĘȣɅĘȞțɩɋɆɌȣȜȚɍȣəɕĘ.OGSG@KLHBĘ
H2BGNNKĘɁȣɃɚȟɈȚȞɖĘɉȣɄɃɆȞɍɆɪɈȣɊȚɩɊȚĘțȜȞɪțɩɋɊȚĘɅȟȞɋɩȣɎĘȝɌɋȚɈɓɉȝɈȝɂȚĘɋȚĘɩțɁɉȚɋȝɈȝɂȚĘĘ
ȖȟȠțĘȝȜȝĘȚɚȝĘȚɁɋȝȣɉȟɊɊȚĘɪȚɋȝɈȝɂȣɖ ĘɪȣɃĘɎȚȞĘɖȜȝȤĘɩȝɅɂɈɖɃȚɈɆȞɖĘɪɩȝɚɈțɉɆĘȝɎɊɆȠĘȠɁȝɩȝɚ Ę
ɐȝĘəĘȞɌțɩȝɕĘȜȝɉɪțɋțɊɍȣȤĘɖȜĘȝɌɋȚɈɓɉȝɈȝɂȣɁ ĘɋȚȜĘȣĘɩțɁɉȚɋȝɈȝɂȣɁ ĘȒȝɃțɩȚɋȝɩĘȣĘȟɎȚȞɊɆȜĘ
ȞɆɉɪȝɅȣȟɉȟĘ¤ĘĘɂȝɈȝɁȚĘɪɩȚɁɈȣɊɊɖĘɂɩȝɉȚɃȞɓȜȝȤĘȞɪȣɈȜɆĘȎȞțȟȜɩȚȤɊȞɓȜɆҬĘȚɈɓɖɊȞĘȝɌɋȚɈɓɉȝɈȝɂȣɁ Ę
ɃȝȜɋȝɩĘɉțɃɆɎɊɆȠĘɊȚȟȜ ĘɪɩȝɌțȞȝɩĘȔȜȞȚɊȚĘɇțɋɩȣɁɊȚĘȎȣɋȝɁȞɓȜȚ ĘȲȜĘɅȚɪɩȝɏțɊɆҬĘțȜȞɪțɩɋĘɉȚɈȚĘ
ȞɈȝɁȝĘɃȝȜɋȝɩĘɉțɃɆɎɊɆȠĘɊȚȟȜ ĘɪɩȝɌțȞȝɩĘȉɩɆɊȚĘȳɩȣȤɁɊȚĘȏȝɈȝɁȚɎ
Як повідомила О.П. Вітовська, 2017 року в Україні до офтальмолога звернулися 3,5 млн осіб; із них віком ≥18 років – 2,8 млн
осіб (водночас первинних звернень зареєстровано 1 млн
365 тис.). Із них хвороб ока та придатків налічувалося ≈2,8 млн
випадків, кон’юнктивіту й інших хвороб кон’юнктиви – 343 тис.
випадків, хвороб склери, кератиту, а також інших хвороб рогівки – 64 тис. випадків. Однак офіційної статистики щодо
поширеності та захворюваності на таку складну патологію,
як хвороба сухого ока, наразі немає.
Проводилося дослідження із залученням 3703 пацієнтів
віком 48-91 рік, яке тривало 5 років; це випробування продемонструвало, що найчастіше синдром сухого ока (ССО) з’являвся в пацієнтів із такими супутніми патологіями, як артрит, подагра, остеопороз, захворювання щитоподібної залози
та діабет, тобто спостерігався зв’язок ССО з автоімунною
й ендокринною патологією.
І. Ю. Головач зазначила, що ревматологія доволі тісно пов’язана з офтальмологією. Існує чимало захворювань, які вважаються ревматологічними при тому, що вперше вони були
описані саме офтальмологами, зокрема хвороба Шегрена
чи хвороба Такаясу. Також варто зазначити, що в разі більшості автоімунних патологій до загального патологічного
процесу може залучатися й орган зору. Системний червоний
вовчак, системна склеродермія, ревматоїдний артрит, системні
васкуліти, синдром Шегрена – всі ці захворювання потребують
анамнестичного з’ясування щодо скарг із боку очей і додаткової консультації окулістів.
Що стосується діагнозу «сухе око», то при системних захворюваннях воно трапляється досить часто (особливо при синдромі Шегрена); якщо офтальмолог у своїй практиці стикається
з такими симптомами, які можуть бути поза рамками офтальмологічних захворювань, варто припустити, що вони можуть
бути проявом автоімунної патології (наприклад, для синдрому
Шегрена характерна артралгія). Отже, при оцінці стану очного
яблука офтальмолог завжди повинен ураховувати, чи може цей
симптомокомплекс бути проявом ревматичного/автоімунного
захворювання. Водночас ревматолог, який діагностує ревматичне (імуноопосередковане) захворювання, має визначити,
чи залучені до патологічного процесу очі.
Виокремлюють два варіанти синдрому Шегрена – первинний (хвороба Шегрена) та вторинний (синдром Шегрена):
rͺͰͻͬͳͳʹͼͳͯͻͷ͑ͰͭͻͰͪmͰΰͼͳͼͽͰͷͰͲͪͬͻΉͬͪΊ 
характерною рисою якого є хронічний автоімунний і лімфопроліферативний процес у секретувальних епітеліальних залозах із розвитком паренхіматозного сіалоаденіту з ксеростомією
та сухого кератокон’юнктивіту з гіполакримією;
rͬͽͻͳͳʹͼͳͯͻͷ͑ͰͭͻͰͪmͪ ͪͶͭΐͰͺͰͻͬͳͷ;
синдрому Шегрена ураження слізних і слинних залоз. Розвивається в 5-25% хворих із системними автоімунними захворюваннями (частіше при ревматоїдному артриті (до 75%) і в разі
хронічних автоімунних захворювань печінки).
Синдром Шегрена – гетерогенне захворювання з чисельними клінічними проявами. 80% пацієнтів мають «сухий
синдром» як типовий прояв цієї патології. У рамках «сухого
синдрому» найчастіше трапляється сухість очей – ксерофтальмія. Більшість експертів вважають, що синдром Шегрена –
недодіагностована та недолікована хвороба.
Основний симптомокомплекс за хвороби Шегрена має такі
три складові: «сухий синдром», артралгія/міалгія (синдром
болю) та слабкість.

rͬͳͼΐͯΐͼΐͪͶͪͯͰΐͽͳ
rͯͳͼͭͰͬͲΐΊmͼͺͽͬͻͰΐͼͷͪ͵ͬΐͬΐͯ;ͽͽΊ
rͭͪͶΐͽͲmͰͺͻͳΎͷͳʹͲͪͺͪΐͲΰͻͽͪ
rͭ;ͼͽͪͽͪΰͬΊͲ͵ͪͼͶͳͪ
rͬΐͯ;ͽͽΊͼ;ͼͽΐͼͶͳͲͬͳͫͶ͵
rͯͳͼͿͪͭΐΊ
rͺͻͳͶͳͺͪΊΊͲͳ͵ͪͯΰͭ;ͫΐΰͺΐͯͰͫΐΊ
rΊͲͳ͵ΐͲΰͽͻΐ΄ͳͪͷͳ ͲΰͪͽͻͿΐΎΉͳͽ͵ͺͯΐͫͳͼͼ͵ΐͬ
rͲͪΑͯͳ
rͼͺͻͪͭͪ ͺͽͻͰͫͪͺͳͽͳͬͯ;ͺΐͯͪͼΑͯͳͳΰͻͲͷͬͳ
rͭͰͰͻͪͶΐͲͬͪͪͫͶΉΐͼͽ·ͼͶͳͲͬΑͫͶ͵ͳͻͽͪ ͺͪͻͰͼ
тезії язика;
r;ͽͻ;ͯͰΊͼΐΊͲ;ͫͳͺͻͽͰͲΐͬ
Ксерофтальмія:
rͼͬΐͽͶͫΊͲ·
rͲͪͽ;ͷͪͰͳʹ Ͱΐͽ͵ͳʹͲΐͻ
rͰͲͯͪͽΐͼͽ·ͺͶͪ͵ͪͽͳ
rͺͰΐΊͬΰΐ
rͬΐͯ;ͽͽΊͼͽͻ·ͭͽΐͶͪͬΰΐ
rͺͼͳͶͰΊͺͰΐΊͽͪΰͻΐͲΐͲͪΰͬͺͶͳͬ;ͬΐͽͻ; ͯͳͷ; ͵ͯͳΐонованого повітря й інших подібних подразників, при використанні теплових вентиляторів;
rͺͭΐͻͰΊͲͻ; ͵ͶͳͬͪΊͭͼͽͻͽͳͲͻ;ͺͻͽΊͭͷͻбочого дня);
rͫͶ·ͬͪͻͰͪ͵ΐΊͪΰΐͼͽͳͶΊΐΑͬΰ͵Ή͵ͽͳͬͪͶ·;ͺͻͱнину будь-яких індиферентних очних крапель;
r͵Ή͵ͽͳͬͪͼͽͪΎͼ;Ή ͽ·ͷΊΉ ͲΊͬͶΊΉͽ·ͼΊͷͪͽͬΐͫΐͶΐ
плями сального вигляду (бляшки Іскерського-Біто);
rͻͭΐͬ͵ͪͬͽͻͪͪΎͫͶͳͼ͵ ͷ;ͽΐΎ ͺͻͼͽͪΎͼ;ͯͳͪͷͳ
Як довести автоімунний характер «сухого синдрому»? Два
основні кроки, які для цього потрібно зробити, – виявлення специфічних антитіл і проведення біопсії малих слинних залоз губ.
Спектр антитіл при хворобі Шегрена:
r"/"m
r3'm
rͪͽͳ44" 3P  ͪͽͳͽΐͶͪͯΰͫΐͶ͵ͪ ͺͬΊͲͪͭͲΰ͉͆̓::
у складі сплайсосоми) – 40-60%;
rͪͽͳ44# -B  ͪͽͳͽΐͶͪͯΰͫΐͶ͵ͪ ͺͬΊͲͪͭͲΰ͉͆̓ͺͶΐмеразою-3) – 20-40%;
rͪͽͳ$$1m
rͪͽͳͰͽͻͷͰͻͳm
rͪͽͳ.3m
rͪͽͳʂGPESJOm
У 2016 році Американська колегія ревматологів та Європейська протиревматична ліга (ACR/EULAR) запропонували класифікаційні критерії первинного синдрому Шегрена
(табл.). Критерії можуть бути застосовані до будь-якого пацієнта, який має хоча б один симптом сухості очей або рота, що
визначають як позитивну відповідь щонайменше на одне
з таких запитань:
1) чи спостерігалися у вас щоденні, постійні та неприємні
відчуття сухості в очах протягом >3 міс?
2) чи з’являються у вас періодичні/постійні відчуття «піску
в очах»?
3) чи використовуєте ви замінники сліз >3 р/день?
4) чи мали ви щодня відчуття сухості в роті >3 міс?
5) чи часто ви п’єте рідину, щоб мати змогу легше ковтати
суху їжу?

ǆǧȻǩȻȮǩȻÖǫǬǪȶǞǤÖ
ǭǤǩǠǬǪǨǯǱǞǪǬǪǝǤÖǔǡǟǬǡǩǜ
Залозисті прояви:
r͵ͼͰͻͼͽͷΐΊͬͪͼͶΐͯ͵ͺͪͻͰΐͷͪͽͲͭͼΐͪͶͪͯͰΐͽ;
r͵ͼͰͻͿͽͪͶ·ͷΐΊmͲͳͱͰͪͺͻͯ;͵ΐΊͼͶ·Ͳͳ ͺΐͯͬͳ΄ͰͰ
випаровування через дисфункцію мейбомієвих залоз.
Позазалозисті прояви, асоційовані з анти-SS-А (Ro):
rͪͻͽͻͪͶͭΐΑͰͰͻͲͳͬͳʹͪͻͽͻͳͽ
r;ͻͪͱͰΊͺͰͻͳͿͰͻͳΑͰͻͬͬΑͼͳͼͽͰͷͳ
rΐͽͰͻͼͽͳΐͪͶ·Ͱ;ͻͪͱͰΊͶͰͭͰ·
rΐͽͰͻͼͽͳΐͪͶ·ͳʹͰͿͻͳͽ
rͬͪͼ͵;Ͷΐͽ
rͲͬΊͲ͵ΐͲΰͶΐͷͿͺͻͶΐͿͰͻͪͽͳͬͳͷͳͲͪͬͻΉͬͪΊͷͳ

ȲɟɡȺɚȹɡɟ ôɦȹôȶȼȹɣɁɫɫɚɩȼɬôɁɞôȼȽȾɁȼɚɫ
Ксеростомія:
r͵ͪͻΐΎͼͲ;ͫΐͬ jͰͬͽͻͳͷͳʹ͵ͪͻΐΎͼv 
r͵ͳͼͶͽΐͰͻͲΐΑͲ;ͫΐͬ
r͵ͪͯͳͯͲͺͻͱͳͳͻͽͪ

ǒƼǜ ƏǔǘǛǗǚǘƽƓƼƯƹƼңƏǚǡƿǞǡƿƏƿǩƏǚǗƮǡǄƹƓǡƽƏǡƻƏǚǘǛƽƼƹƹƼƸƏǜƼƹƿǛǩƸǩƸƏ
ƜǘƾǛǘƹǗƏǡƻƏǜǝǞǡǜƓƶƏǩƯǘң
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ͯͧͫͣͮͬͪͱÀ͗ͤͮͤͫ͢͟
͑ͤͯͰͧ

͂ͩͧ͟͢͟͟͠
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Фокусною оцінкою є кількість запальних інфільтратів, які
містять <50 клітин, наявних у 4 мм2 одиниці поверхні залози.
Випадок синдрому Шегрена визначається оцінкою >4 бали.
У жовтні 2019 року опубліковано рекомендації EULAR із ведення пацієнтів із хворобою Шегрена із застосуванням топічної та системної терапії (рис.).
EULAR (2019) рекомендовано використовувати штучні
сльози, що містять метилцелюлозу чи гіалуронат, щонайменше
2 р/день із частотою, збільшеною до повсякчасного застосування (залежно від симптомів та/або об’єктивних свідчень).
Офтальмологічні мазі можуть використовуватися перед сном.
Топічні очні нестероїдні протизапальні препарати чи глюкокортикоїди можуть бути призначені офтальмологами як короткостроковий терапевтичний підхід (максимум 2-4 тиж).
У грудні 2002 року офтальмологічний склад, який містить
0,05% циклоспорину А (CyA), схвалено Управлінням із контролю якості продуктів харчування та лікарських засобів США
(FDA) для лікування ССО на підставі результатів двох рандомізованих клінічних досліджень за участю пацієнтів із сухим
кератокон’юнктивітом (пацієнти із синдромом Шегрена були
залучені в різних пропорціях).
Офтальмологи можуть розглянути можливість використання очних крапель CyA в пацієнтів із рефрактерною
чи сильною сухістю очей, яка потребує повторних курсів глюкокортикоїдних крапель.
EULAR (2019) рекомендовано використовувати сироваткові
слізні краплі (автологічної/алогенної сироватки) й у пацієнтів,
які не відповідають або не переносять слізні краплі з CyA.

ǆǇƳǉƳǓǉǄǅÖƾǄǋƼǀǊǆ
Пацієнтка Х., 42 роки, звернулася до ревматолога у зв’язку
з вираженою загальною слабкістю, болями та скутістю в дрібних суглобах рук, променево-зап’ясткових, ліктьових і колінних суглобах (кількість болючих суглобів – 12, кількість
припухлих суглобів – 5). Два роки тому хворій установлено діагноз ревматоїдного артриту. Наразі отримує глюкокортикоїди
(метилпреднізолон 8 мг, періодично при поганому самопочутті
дозу підвищує) та лефлуномід 20 мг/день. Ефекту від лікування не спостерігає. Скарги на сухість у роті й очах, епізод
припухання лівої слинної залози. Проба Ширмера 3 мм з обох
боків. Скарги з боку очей: відчуття «піску», світлобоязнь, погіршення зору під вечір, неможливість плакати. Нестимульована швидкість потоку слини – 0,05 мл/хв. Скарги з боку рота:
карієс і кислотні ерозії зубів, густа та в’язка слина, язик часто
прилипає до піднебіння, є необхідність запивати їжу водою.
При рентгенографії суглобів кистей не виявлено ерозивних
уражень суглобів, тобто в пацієнтки спостерігається неерозивний поліартрит. AHA (+), ревматоїдний фактор (+), анти-CCP
(+), анти-SS-A/Ro (+), анти-SS-B/La (+). Аналіз крові: лейкоцити – 4,1×109/л, лімфоцити – 22%, ШОЕ – 37 мм/год, загальний
білок – 77 г/л, глобуліни – 56%. При МСКТ органів грудної
клітки виявлено інтерстиціальне ураження легень із ділянками «матового скла», за спірографією ЖЄЛ – 77%.
За класифікаційними критеріями первинного синдрому
Шегрена: позитивні анти-SS-A/Ro – 3 бали, тест Ширмера
≤5 мм / 5 хв щонайменше на одне око – 1 бал, нестимульована
швидкість потоку слини ≤0,1 мл/хв – 1 бал; усього – 5 балів.
Діагноз: хвороба Шегрена; інтерстиціальне захворювання
легень, дихальна недостатність – 0-1, ксеростомія, ксерофтальмія, сіалоаденіт лівобічний (за анамнезом), поліартрит неерозивний, імунологічні феномени – РФ (+), АНА (+), анти-CCP
(+), анти-SS-A/Ro (+), анти-SS-B/La (+).
Лікування: преднізолон 5 мг/добу + азатіоприн 150 мг/добу.
̡̝̲̱̼̰̮̰̟̙̞̥̘̤͒̀́̂̔Υ̢̢̢̟̖̝̖̅
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ОФТАЛЬМОЛОГІЯ

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

ǁ ÖǅǪ, Ǎ ÖǍȻǧȳǞǡǬǭǮǡǥǩ ØǏǖƾØǈ ÖƿȻǥǪǩ ØǀǣǩǦǨǞØƿǮǦǰǞǫȽȸØǈ ǈ Öǔǯǧȳȭǡ ØǈǞǫǞǢǞØǀ ÖƿǜǧǜǬǬǡǮǜ ØƵǯǭǞǫȽȸØǍ ÖǍǬǤǩǤǞǜǩǜǭ, ƾ ÖǈǜǩǪǠǢ ØǏǖƾ

Ефективність і безпека зволожувальних очних крапель
на основі фосфоліпідної наноемульсії (Systane™ Complete)
у веденні різних типів хвороби сухого ока:
багатоцентрове дослідження IV фази
șɁȝɩȝɚȚĘȞȟȠȝɂȝĘȝȜȚĘșȖȔĘ¤ĘɚȚɂȚɋȝɌȚȜɋȝɩɊțĘɅȚȠɁȝɩɕɁȚɊɊɖĘȝɎɊȝȤĘ
ɪȝɁțɩȠɊȣ ĘɖȜțĘȠȚɩȚȜɋțɩɆɅȟəɋɓȞɖĘɁɋɩȚɋȝɕĘɂȝɉțȝȞɋȚɅȟĘȞɈȣɅɊȝȤĘ
ɪɈȣɁȜɆ ĘȞȟɪɩȝɁȝɃɄȟəɋɓȞɖĘɃɆȞȜȝɉɌȝɩɋȝɉĘɁĘȝɎȚȠĘȣĘɪȝɩȟɏțɊɊɖɉĘ
Ʌȝɩȟ ĘɐȝĘɊțɂȚɋɆɁɊȝĘɁɪɈɆɁȚəĘɊȚĘɖȜȣȞɋɓĘɄɆɋɋɖ ĘșȖȔĘəĘɪɩȝɁȣɃɊȝɕĘ
ɪɩɆɎɆɊȝɕĘɅɁțɩɊțɊɊɖĘɪȚɍȣəɊɋȣɁĘɃȝĘȝɌɋȚɈɓɉȝɈȝɂȣɁĘȣĘȞɋȚɊȝɁɆɋɓĘĘ
ɅɊȚɎɊȟĘțȜȝɊȝɉȣɎɊȟĘɪɩȝɚɈțɉȟ
Основа стартової терапії ХСО – препарати штучних сліз (або очні лубриканти),
які замінюють та/або доповнюють дефіцитну природну слізну плівку. Більшість
наявних на ринку штучних сліз коригують або ХСО, зумовлену недостатньою
продукцією водного компонента слізної
плівки (aqueous deficient dry eye, ADDE), або
ХСО, зумовлену недостатньою продукцією
сльози чи її підвищеним випаровуванням
(evaporative dry eye, EDE).
За неможливості виконати обстеження
очей із використанням низки відповідних тестів вибір оптимального препарату
штучних сліз може бути непростим завданням. Окрім того, 30-70% пацієнтів із ХСО
можуть одночасно мати симптоми ADDE
й EDE (ХСО змішаного типу); такі хворі для
максимального полегшення потребують лікування обох типів захворювання. Отже,
існує потреба в препаратах штучних сліз,
які можна було би використовувати при всіх
типах ХСО. Проте важливими недоліками
більшості очних лубрикантів є малий час
утримання активних речовин і помутніння
зору після інстиляції. Крім того, в пацієнтів
з EDE та ХСО змішаного типу існує незадоволена потреба в препаратах штучних
сліз на основі ліпідів, здатних оптимально
вкривати очну поверхню.
Зволожувальні очні краплі Systane тм
Complete («Алкон Лабораторіз, Інк.», США) –
інноваційна наноемульсія пропіленгліколю-гідроксипропілгуару (PG-HPG), створена для одночасного відновлення ліпідного
та водного шарів слізної плівки. Пропіленгліколь у складі PG-HPG є активним зволожувальним агентом, фосфоліпідні наночастинки збільшують зону вкриття ліпідами
та роблять емульсію прозорішою, а підвищений уміст гідроксипропілгуару подовжує
утримання зволожувального агента на очній
поверхні. У доклінічному дослідженні наноемульсія PG-HPG забезпечувала ефективне
та тривале зволожування, захист, покращення бар’єрної функції клітин і змащування рогівкового епітелію, що є необхідним
для ведення всіх типів ХСО.
Метою цього дослідження було оцінити
клінічну ефективність і безпеку PG-HPG
у дорослих пацієнтів із різними типами ХСО.

ǈǜǮǡǬȻǜǧǤÖǮǜÖǨǡǮǪǠǤ
До 28-денного відкритого одногрупового
інтервенційного дослідження IV фази (ідентифікатор clinicaltrials.gov NCT03492541)
залучали пацієнтів з усіма типами ХСО
(ADDE, EDE, змішаний тип). Набір учасників здійснювали протягом липня 2018 –
травня 2019 р. у 6 клінічних центрах Північної Америки та Європи. Дослідження складалося з 2 фаз: скринінгової (дні від -7 до 0),
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в якій визначили відповідність пацієнтів
критеріям включення, та лікувальної (дні
від 1 до 28). Пацієнти отримали першу дозу
PG-HPG у день 1 і надалі самостійно застосовували препарат 2 р/день протягом
28 днів із запланованими візитами на 14-й
і 28-й день; за наявності симптомів ХСО
хворим дозволялося застосовувати додаткові дози PG-HPG (за потреби).
Критерії включення: вік ≥18 років, показник TFBUT (tear film break-up time, час
розриву слізної плівки) ≤5 с (щонайменше
в одному оці) та корегована гострота зору
≥0,6 обох очей. Окрім того, пацієнти мали
відповідати щонайменше 1 із 3 таких критеріїв хоча б в одному оці (за цими критеріями пацієнтів розподіляли на підгрупи):
(а) оцінка проби Ширмера І без анестезії
≤9 мм за тривалості проби 5 хв (підгрупа ADDE);
(б) дисфункція мейбомієвих залоз –
оцінка MQS ≥1 (за шкалою від 0 до 3)
або MES >1 (за шкалою від 0 до 3) (підгрупа EDDE);
(в) наявність критеріїв (а) та (б) (підгрупа
ХСО змішаного типу).
Пацієнти мали припинити застосування
будь-яких інших препаратів штучних сліз
протягом усього періоду дослідження.
Критерії виключення: підвищена чутливість до досліджуваного препарату чи його
складників в анамнезі; застосування будьяких місцевих офтальмологічних препаратів із консервантом бензалконієм хлоридом
або іншими продуктами, токсичними для
ліпідного шару слізної плівки; гігієнічна
терапія повік; встановлення вкладиша
в слізну точку за 1 міс до скринінгового візиту; користування контактними лінзами
за 1 тиж до скринінгового візиту; початок
застосування будь-яких місцевих офтальмологічних препаратів (окрім штучних
сліз / гелів / лубрикантів) ≤2 тиж до скринінгового візиту.
Головна мета дослідження – оцінити підвищення стабільності слізної плівки після
лікування PG-HPG, ґрунтуючись на зміні
TFBUT на 14-й день порівняно з вихідним
показником (первинна кінцева точка). Крім
того, оцінювали підвищення стабільності
слізної плівки на 28-й день, зменшення
дискомфорту в очах (за візуальною аналоговою шкалою, ВАШ) на 14-й день і покращення оцінки забарвлення рогівки після
лікування на 28-й день лікування PG-HPG
порівняно з початковими показниками
(вторинні кінцеві точки).
Аналіз первинних і вторинних кінцевих
точок проводили для всіх пацієнтів та окремо в підгрупах залежно від типу ХСО
(ADDE, EDE, ХСО змішаного типу).
Протягом усього дослідження збирали
дані щодо небажаних подій (НП).

ǒƼǜ Ə ƏƚƸǡƹǗƏƯǗǜǝƏǛǩƻǛƼƽǝƏǜǅǡƻƹǩǢƏǚǅǡƽǙƼƏƹǗƏ ңƏƿǘƹƴƏƻǗǜƓǩǜǝƽǗƹƹƷƏ2XRS@MDnƏ"NLOKDSDƏƏ
ǝƏƻǗƾǗǅƴƹǡңƏǙǩƾǩǛƓǡƏƓǗƏƻǗǅǘƺƹǩƏƽǡƿƏǚǡƿƓƼǚǝƏǖǓǫ
ƕƀƻƪųƬƌƻ©""#©©ŽŻŹ ©ƺƄƪѬƶǃſƫž©ƫſƸѬƁƬžƬƫƳѬƴ©ƍƀѬƸƄƌƭųƙƴ©ƶѬƸƫѬƷѬ©ƌѬƪƍѬƫſƫƬž©ƁǃųƺƫѬѯ©ƍǃųƶƌƻ©#"#©©ŽŻŹ ©ƺƄƪѬƶǃſƫž©
ƫſƸѬƁƬžƬƫƳѬƴ©ƍƀѬƸƄƌƭųƙƴ©ƁǃƳѬƺƻ©žǁѬ©ѯѯ©ƍųƸƶƻưſƫƻƪ©ƶƻƍžƀѬƶƄƶžƫƫƵƪ©2$ 32©©ƯƶƻƸƌųƁƬƳ©ƀѬƺƀƻƶƄ©ƁǃųƺƫѬѯ©ƍǃųƶƌƻ©©
1"©©ƁƬžƫƸžƀƬƫſ©ƶųƸƂƻǃſƫƫƵ

ǒƼǜ Ə ƏƚƸǡƹǗƏƯǗǜǝƏǛǩƻǛƼƽǝƏǜǅǡƻƹǩǢƏǚǅǡƽǙƼƏƹǗƏ ңƏƿǘƹƴƏƻǗǜƓǩǜǝƽǗƹƹƷƏ2XRS@MDnƏ"NLOKDSDƏƏ
ǝƏƻǗƾǗǅƴƹǡңƏǙǩƾǩǛƓǡƏƓǗƏƻǗǅǘƺƹǩƏƽǡƿƏǚǡƿƓƼǚǝƏǖǓǫ

ǒƼǜ Ə ƏƚƸǡƹǗƏǩƮǡƹǙƼƏƿƼǜǙǩƸƭǩǛƓǝƏƽƏǩƯǗǞƏƹǗƏ ңƏƿǘƹƴƏƻǗǜƓǩǜǝƽǗƹƹƷƏ2XRS@MDnƏ"NLOKDSDƏƏ
ǝƏƻǗƾǗǅƴƹǡңƏǙǩƾǩǛƓǡƏƓǗƏƻǗǅǘƺƹǩƏƽǡƿƏǚǡƿƓƼǚǝƏǖǓǫ
ƕƀƻƪųƬƌž©ŵŴƝ©©ƶųƺƄžǃƳƫѬ žƫžǃѬƷѬƶž©Ưƌžǃž

№ 9 (502) • Травень 2021 р.

www.health-ua.com

ǌǡǣǯǧȳǮǜǮǤ
Загалом на можливість узяти участь
у дослідженні обстежили 183 пацієнтів,
з яких 134 (73,2%) отримали лікування,
а 130 (97%) завершили дослідження. Причинами дочасного виходу з дослідження були
НП (2 пацієнти, 1,5%), відмова від участі
(1; 0,7%) та інше (1; 0,75%; цьому пацієнту
виконали планове втручання на серці; він
не мав змоги відвідувати клінічний центр
дослідження).
Середній вік учасників – 56,6 року,
жінки становили 75,4%. Кількість пацієнтів
із кожним типом ХСО (ADDE, EDE, змішаним) була схожою.
У загальній когорті пацієнтів середній
TFBUT збільшився з початкових 2,6 до 4,2 с
на 14-й день (+1,6 с). Результати були подібними в усіх підгрупах ХСО (рис. 1).
Збільшення TFBUT, досягнуте на 14-й
день, зберігалося до 28-го дня лікування
(рис. 2). У загальній когорті середній TFBUT
на 28-й день становив 4,0 (+1,4 с порівняно
з вихідним показником), при цьому найбільшу зміну TFBUT спостерігали в підгрупі EDE (+2,5 с).
Дискомфорт в очах на 14-й день лікування
значно зменшився як у загальній когорті пацієнтів, так і в окремих підгрупах (рис. 3).
Так само відзначили значне покращення
оцінки забарвлення рогівки на 28-й день.
Загалом було зафіксовано 19 НП у 9 (6,7%)
пацієнтів. Очні НП спостерігали в 6 (4,5%)
учасників. В 1 випадку відзначили затуманений зір; ця НП була легкою, минущою
й не пов’язаною з досліджуваним препаратом.
Інші НП зареєстрували у 8 (6%) пацієнтів: головний біль у 3 (2,2%), назофарингіт у 2 (1,5%)
та по 1 випадку грипоподібних симптомів,
артриту й м’язово-скелетного болю в грудях
(0,7% кожний). 2 пацієнти припинили лікування через очні НП (свербіж в очах і вірусний кон’юнктивіт; по 0,7%). Жодної тяжкої
НП протягом дослідження не зареєстровано.

ǊǝǟǪǞǪǬǡǩǩȶ
Результати цього клінічного дослідження
продемонстрували, що лікування зволожувальними очними краплями на основі
наноемульсії PG-HPG (Systane™ Complete)
покращує стабільність слізної плівки в пацієнтів із ХСО; отже, випробування досягло
своєї головної мети. Це покращення зберігалося протягом усього періоду дослідження
(28 днів). Лікування PG-HPG також значно
зменшувало ознаки та симптоми ХСО
й добре переносилося.
Зволожувальні краплі на основі наноемульсії PG-HPG – перший продукт родини
Systane™, який поєднує переваги гідроксипропілгуару (HPG) і технологію наночастинок (зменшений розмір ліпідних крапель –
<100 нм), завдяки цьому одночасно відновлює водний і ліпідний компоненти слізної
плівки та потенційно є ефективним при всіх
типах ХСО. Після застосування наноемульсії PG-HPG гідроксипропілгуар і борат формують матрицю, яка діє як захисний бар’єр
на епітелії очної поверхні. Цей бар’єр покращує утримання зволожувального агента (пропіленгліколю, PG) на водно-муциновому шарі
та підвищує вміст вологи в дефіцитній щодо
водного компонента слізній плівці, а також діє
як депо для повільного вивільнення ліпідів
у слізну плівку й усунення будь-яких проявів
ліпідної недостатності. Аніонні фосфоліпіди
в складі PG-HPG підтримують структуру полярного ліпідного шару та стабільність слізної
плівки, покращуючи взаємодію між зовнішніми неполярними ліпідами й водною фазою.
Отже, наноемульсія PG-HPG відновлює
структуру всієї слізної плівки, що дозволяє
попереджувати загострення ХСО та підтримувати здоров’я очної поверхні.
Переваги технології HPG у покращенні
відновлення слізної плівки добре задокументовані. Систейн® Баланс («Алкон Лабораторіз,

Інк.», США) – краплі на основі HPG і мікроемульсії олій, які оптимізують ліпідний шар
дефіцитної щодо ліпідів слізної плівки. Зволожувальні краплі Systane™ і Систейн® Ультра
(«Алкон Лабораторіз, Інк.», США), в яких
також використовується технологія HPG,
забезпечують стійке полегшення симптомів
ХСО та довготривалий комфорт для очей.
PG-HPG (Systane™ Complete) містить той
самий зволожувальний агент, що і Систейн®
Баланс (PG), але має підвищену концентрацію HPG; це дозволяє формувати щільніші
зв’язки з боратом. PG-HPG також відрізняє унікальний процес виробництва: зменшення ліпідних крапель до нанорозмірів
оптимізує вкриття очної поверхні та робить
емульсію прозорішою порівняно з іншими
зволожувальними краплями, що зменшує
затуманення зору після інстиляції.
При ХСО порушується стабільність слізної плівки, яка є необхідною для гомеостазу
й нормального функціонування очної поверхні. Визначення TFBUT (інтервалу часу
між повним морганням і появою першого
розриву слізної плівки) є прямим тестом
на стабільність слізної плівки та цінним діагностичним інструментом за ХСО. В обговорюваному дослідженні лікування наноемульсією PG-HPG забезпечило збільшення TFBUT
на 1,6 с (61%) – до 4,2 проти вихідних 2,6 с.
Раніше було встановлено, що зменшення
TFUT на 1 с може створювати виражений
дискомфорт в очах у пацієнтів із ХСО. Отже,
з огляду на низьке вихідне значення збільшення TFBUT (>1 с), досягнуте вже за нетривалого використання PG-HPG, є клінічно
значимим для пацієнтів із ХСО.
Варіабельність у зміні TFBUT може бути
пов’язана з низкою факторів (залишковим
об’ємом сльози, умовами навколишнього середовища тощо), які впливають на результати
вимірювання цього показника. У попередніх
дослідженнях було встановлено, що HPG
у складі крапель Systane™ завдяки взаємодії
з бівалентними іонами та муцином природної
слізної плівки формує гелеву матрицю, яка
підвищує стабільність слізної плівки. Результати проведеного дослідження демонструють
здатність PG-HPG підтримувати стабільність
слізної плівки в пацієнтів із ХСО, що узгоджується з попередніми дослідженнями з використанням крапель Systane™ і Систейн® Баланс
за ХСО різних типів.
Після інстиляції PG-HPG значно полегшувалися симптоми ХСО – на 14-й день
зменшився оцінений за ВАШ дискомфорт
в очах, на 28-й день спостерігали зменшення
забарвлення рогівки в пробі з NaFl порівняно
з вихідними показниками. Покращення
симптомів ХСО може завдячувати підвищенню стабільності слізної плівки та корисному ефекту HPG – тривалішому втриманню
зволожувального агента, що зменшує тертя
між повікою й поверхнею ока. Ліпідні наночастинки в складі препарату покращують
вкриття очної поверхні й у такий спосіб
зменшують дискомфорт в очах за ХСО. Загалом ці результати свідчать, що наноемульсія
PG-HPG забезпечує ефективне полегшення
симптомів у пацієнтів із ХСО, і добре узгоджуються зі спостереженнями в дослідженнях інших продуктів родини зволожувальних очних крапель Systane™.
Результати, отримані в підгрупах пацієнтів із різними типами ХСО, були зіставними з такими в загальній когорті хворих. Єдиним винятком була зміна TFBUT
на 28-й день у групі з ADDE, яка була
менш вираженою. Найбільше показник
TFBUT покращився в групі EDE, ймовірно,
через те, що PG-HPG (Systane™ Complete)
створено за технологією, схожою на таку
Систейн® Баланс (зволожувальних очних
крапель із відомою ефективністю в пацієнтів з EDE). У попередніх дослідженнях
було встановлено, що аніонні фосфоліпіди
можуть бути стабільним «містком» між
неполярними ліпідами на поверхні слізної
плівки та водним шаром, а полярні ліпіди

можуть збільшувати товщину ліпідного
шару. Зменшений розмір ліпідних частинок наноемульсії покращує постачання
ліпідів на очну поверхню, що допомагає
оптимізувати швидкість випаровування
слізної плівки.
Обрання оптимального очного лубриканта залежить від причини (типу) ХСО
(ADDE, EDE або змішаний тип) і є критично
важливим у веденні цього захворювання.
Пацієнти з EDE потребують призначення
зволожувальних засобів, які зменшують
швидкість випаровування сліз. Окрім впливу
на першопричину сухого ока, для пацієнтів
із дисфункцією мейбомієвих залоз важливим
є відновлення ліпідного шару слізної плівки.
Лікування наноемульсією PG-HPG відновлює ліпідний шар і підвищує стабільність
слізної плівки, що зменшує швидкість випаровування сліз у пацієнтів з EDE.
Пацієнти з ADDE мають недостатній
об’єм сліз і потребують лікування, яке достатньо гідратує очну поверхню. Зволожувальний агент і технологія HPG наноемульсії PG-HPG зменшують дискомфорт в очах
у таких пацієнтів.
Якщо терапія спрямована лише на одну
із двох цих дуже широких категорій ХСО
(ADDE чи EDE), пацієнти можуть продовжувати страждати від симптомів і залишатися
незадоволеними призначеним лікуванням.
Зволожувальні очні краплі на основі наноемульсії PG-HPG можна розглядати як технологію повної заміни сліз за всіх типів ХСО.
Пацієнти добре переносили лікування
наноемульсією PG-HPG. Частка хворих
із затуманенням зору після інстиляції крапель була низькою порівняно з іншими
краплями Систейнтм. Очні краплі з HPG зазвичай спричиняють минуще затуманення
зору, але в цьому дослідженні така НП була
розцінена як не пов’язана з лікуванням.
Це пояснюється дуже малими розмірами

ліпідних частинок в емульсії PG-HPG, що
робить її прозорішою. Як і при застосуванні
інших крапель родини Systane™, не було зареєстровано жодної тяжкої НП.
Сильними сторонами проведеного дослідження є збір даних у 6 клінічних центрах
різних країн. Умовним недоліком можна
вважати інвазивність вимірювання TFBUT.
Окрім того, у дослідженні була лише одна
група, проте з огляду на унікальність поєднання HPG і нанотехнології в Systane™
Complete порівняння з іншими схожими
продуктами було недоцільним. Раніше ефективність PG-HPG вивчалася в доклінічному
дослідженні з людськими епітеліальними
клітинами рогівки; було продемонстровано
значно кращі (в 32-40 разів) зволоження, змащувальні властивості та час розриву полімерної плівки (для всіх показників p<0,05)
порівняно з контролем (наноемульсія без
HPG). Утім, включення групи інших зволожувальних крапель або плацебо може бути
доцільним у майбутніх дослідженнях.

ƾǤǭǩǪǞǦǤ
Результати проведеного дослідження
продемонстрували, що зволожувальні
оч н і к ра п л і на о с нові на но ем у л ь с і ї
PG-HPG (Systane™ Complete) підвищують
стабільність слізної плівки, зменшують
симптоми й ознаки ХСО, а також добре
переносяться в пацієнтів із ХСО незалежно від типу захворювання.
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Захворювання сітківки:

А. М. Сергієнко

анти-VEGF-терапія чи лазерна коагуляція?
ĘɋɩȚɁɊɖĘɁȣɃɚȟɁȞɖĘɎțɩɂȝɁɆҬĘɅȚȠȣɃĘɃɆȞɋȚɊɍȣҬɊȝ ȝȞɁȣɋɊɓȝɂȝĘɪɩȝəȜɋȟĘȣɅĘȞțɩɋɆɌȣȜȚɍȣəɕĘ
.OGSG@KLHBĘH2BGNNKĘɪȣɃĘɊȚɅɁȝɕĘȖȣɋȜȣɁȜȚĘȜȝɊȞțɩɁȚɋɆɁɊțĘɈȣȜȟɁȚɊɊɖĘĘɈȚɅțɩ ĘȟĘɖȜȝɉȟĘ
ɁɅɖɈɆĘȟɎȚȞɋɓĘɪɩȝɌțȞȝɩĘȜȚɌțɃɩɆĘȝɎɊɆȠĘȠɁȝɩȝɚĘȎȣɊɊɆɍɓȜȝɂȝĘɊȚɍȣȝɊȚɈɓɊȝɂȝĘɉțɃɆɎɊȝɂȝĘ
ȟɊȣɁțɩȞɆɋțɋȟĘȣɉ ĘȒ Ęȉ ĘɇɆɩȝɂȝɁȚ ĘɅȚȞɊȝɁɊɆȜĘɉțɃɆɎɊȝɂȝĘɍțɊɋɩȟĘȔɌɋȚɈɓɉȝɈȝɂȣɎɊȚĘ
ȜɈȣɊȣȜȚĘɪɩȝɌțȞȝɩȚĘȖțɩɂȣəɊȜȚ ĘɃȝȜɋȝɩĘɉțɃɆɎɊɆȠĘɊȚȟȜĘȍɊɃɩȣҬĘȒɆȜȝɈȚҬȝɁɆɎĘȖțɩɂȣəɊȜȝ Ę
ɂȝɈȝɁɊɆҬĘɈȣȜȚɩĘȜɈȣɊȣȜɆĘȮțɊɋɩĘȝȜȚĘ¤ĘȔɌɋȚɈɓɉȝɈȝɂȣɎɊɆҬĘɍțɊɋɩĘɇțɎțɩȞɓȜɆҬ ĘȜȚɊɃɆɃȚɋĘ
ɉțɃɆɎɊɆȠĘɊȚȟȜĘȖɋȚɊȣȞɈȚɁĘȏțɊɊȚɃȣҬȝɁɆɎĘȖȚȜȞȝɊȝɁ ĘȒȝɃțɩȚɋȝɩȝɉĘɅȚȠȝɃȟĘɚȟɈȚĘɪɩȝɌțȞȝɩĘ
ȜȚɌțɃɩɆĘȝɌɋȚɈɓɉȝɈȝɂȣȤĘȓȚɍȣȝɊȚɈɓɊȝɂȝĘɉțɃɆɎɊȝɂȝĘȟɊȣɁțɩȞɆɋțɋȟĘȣɉ ĘȔ ĘȔ ĘȵȝɂȝɉȝɈɓɍɖ Ę
ɃȝȜɋȝɩĘɉțɃɆɎɊɆȠĘɊȚȟȜĘȔȜȞȚɊȚĘɇțɋɩȣɁɊȚĘȎȣɋȝɁȞɓȜȚ
Андрій Миколайович у своєму виступі відповів на запитання щодо того, коли варто переходити на другу лінію
терапії при діабетичному макулярному набряку (ДМН),
а також зауважив, що впровадження в клінічну практику
інтравітреальної анти-VEGF-терапії змінило парадигму лікування порушень зору внаслідок ДМН із запобігання втрати
зору на покращення зору. Наразі рекомендована така тактика
анти-VEGF-лікування: 5 початкових щомісячних ін’єкцій,
проактивне подовження інтервалу між ін’єкціями до 2 міс,
через 12 міс після початку лікування – подальше подовження
інтервалу між ін’єкціями. Оскільки застосування анти-VEGFпрепаратів суттєво покращує перфузію сітківки, існує навіть
точка зору, що регулярні ін’єкції можуть дати можливість
уникнути застосування методу, який на сьогодні є золотим
стандартом лікування діабетичної ретинопатії, – лазерної
коагуляції. Проте наразі це остаточно не доведено; за стійкого потовщення сітківки, що зберігається через 24 тиж (незважаючи на регулярні ін’єкції анти-VEGF-препаратів), слід
розглянути доцільність проведення лазерного втручання.
Крім анти-VEGF-терапії, при веденні пацієнтів із ДМН рекомендовано контролювати глікемію, рівень артеріального тиску
та ліпідний профіль крові.
Покращення гостроти зору може суттєво поліпшити якість
життя пацієнтів із ДМН. Так, покращення лише на 1 рядок
може дозволити пацієнтам читати газети чи керувати автомобілем уночі, а покращення на 3 рядки може поліпшити
сприйняття кольорів.
У патогенезі захворювань судин сітківки беруть участь
фактори росту, а саме VEGF (фактор росту ендотелію судин)
і PGF (плацентарний фактор росту), які виділяються внаслідок зумовленої оклюзією ретинальних судин гіпоксії
та сприяють неоваскуляризації. Іншими наслідками гіпоксії
є запалення та підвищення проникності судин, які сприяють ушкодженню клітин і руйнуванню гематоретинального бар’єра. Саме тому доцільно застосовувати анти-VEGFтерапію. Оскільки в Україні пацієнти самостійно купують
ці препарати, необхідно вчасно коригувати терапію, відмінивши анти-VEGF-препарати за відсутності покращення
гостроти зору чи анатомії макули.
Крім анти-VEGF-терапії та лазерного лікування, при ДМН
можуть застосовуватися глюкокортикоїди (дексаметазон, бетаметазон, тріамцинолон) і макулярна хірургія з видаленням
внутрішньої пограничної мембрани. Спеціалісти з лікування
хвороб сітківки, зокрема ДМН, мають різні погляди щодо цих
методів, тому можна сказати, що наукову дискусію стосовно
цього питання наразі не завершено.
У стандартах медичної допомоги за цукрового діабету,
опублікованих Американською діабетичною асоціацією
у 2021 р., зазначено, що панретинальна лазерна фотокоагуляція показана для зниження ризику втрати зору тільки
в пацієнтів із проліферативною діабетичною ретинопатією
та високим ризиком втрати зору, а в деяких випадках – за тяжкої непроліферативної діабетичної ретинопатії. За ДМН
із залученням центральної ділянки макули, що загрожує
втратою центрального зору, показані інтравітреальні ін’єкції
анти-VEGF-препаратів.
Станіслав Геннадійович продовжив тему щодо питання другої лінії терапії ДМН, розпочавши виступ з уточнення термінології, а також зазначивши, що терміни «ДМН» і «діабетична
макулопатія» характеризують однакове поняття, але «ДМН»
частіше вживається в англомовній літературі, а «діабетична
макулопатія» – в російсько- й україномовній. Термін «клінічно
значимий макулярний набряк» сьогодні є застарілим, оскільки
використовувався до впровадження в широку клінічну практику оптичної когерентної томографії (ОКТ).
Основним випробуванням, присвяченим лікуванню ДМН,
є ETDRS – Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (дослідження з вивчення раннього лікування діабетичної ретинопатії). Клінічно ДМН розподіляється на фокальний та дифузний; діабетичну макулярну ішемію виокремлюють.
Першою лінією терапії ДМН є анти-VEGF-терапія; її критерії неефективності – неефективність навантажувальних доз,
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відсутність позитивної динаміки після введення 1-2 доз, відсутність ефекту після заміни препарату. Найчастіше застосовуваними анти-VEGF-препаратами є пегаптаніб, афліберсепт,
зів-афліберцепт, ранібізумаб, бевацизумаб і бролуцизумаб.
Інші варіанти лікування ДМН – глюкокортикоїди, фармакологічне чи хірургічне відшарування задньої гіалоїдної мембрани,
лазерна коагуляція (класична чи підпорогова). За оптимального підбирання енергії та застосування мікроімпульсного
режиму лазерна коагуляція є високобезпечним методом лікування. Доповідач проілюстрував успішне застосування лазерної коагуляції при недостатньому результаті від анти-VEGFтерапії клінічними випадками з власної практики.
У деяких випадках необхідно відразу розглянути доцільність
застосування глюкокортикоїдів без очікування ефекту навантажувальних доз анти-VEGF-препаратів. Такими випадками
є, наприклад, відшарування нейросенсорної частини сітківки
на тлі ДМН або наявність гіперрефлективних точок (активації
мікроглії). У пацієнтів із такими ознаками можливе одночасне
застосування анти-VEGF-терапії та кортикостероїдів.
На думку спікера, найпрогресивнішим методом лікування ДМН із периферичною ішемією сітківки є прицільна
ретинальна фотокоагуляція. Фактори росту, що посилюють
ДМН, продукуються ішемізованою сітківкою, а введення
анти-VEGF-препаратів лише дозволяє знизити вміст цих
факторів у склоподібному тілі, не впливаючи на причину їх
вивільнення. Якщо не подолано ішемії периферичних зон,
триватимуть і проліферація, і зміни макулярної ділянки.
Окрема важлива проблема – діабетична макулярна ішемія,
оскільки для цього захворювання на сьогодні не існує однозначно ефективного лікування, а високоймовірним прогнозом
є розвиток неоваскулярної глаукоми. У терапії цього стану
застосовуються анти-VEGF-препарати та лазерна коагуляція,
але вплив такого лікування на зорову функцію є незначним.
У пацієнтів із цукровим діабетом часто спостерігаються
зміни не лише заднього відрізка ока, а й переднього, зокрема
хвороба сухого ока (ХСО), що потребує спеціалізованого обстеження стану мейбомієвих залоз і встановлення складу
слізної рідини. Одним із засобів, які найчастіше використовуються в рутинній офтальмологічній практиці, є СуперОптік
Компліт («Польфарма», Польща); він не містить консервантів, що надзвичайно важливо для сучасних офтальмологічних
препаратів, і дозволяє слізній плівці належно формуватися.
СуперОптік Компліт добре зарекомендував себе як засіб для
профілактики ХСО під час лазерних маніпуляцій; основні
активні речовини – гіалуронат натрію та декспантенол, які
забезпечують інтенсивне зволоження поверхні ока та сприяють її регенерації.
Під час заходу в слухачів з’явилося запитання щодо того,
яку роль мають вітамінні комплекси в зменшенні прогресування захворювань сітківки. Доповідач відповів, що, за даними клінічних досліджень, при віковій макулярній дистрофії (ексудативній або сухій формах) доцільно застосовувати
лютеїновмісні дієтичні добавки, наприклад, СуперОптік
(«Польфарма», Польща). На жаль, більшість пацієнтів у наш
час хочуть отримати швидкий результат, а це не завжди можливо, тому їм необхідно пояснювати, що для запобігання
прогресуванню уражень сітківки слід приймати комплекси
вітамінів, мінералів та антиоксидантів упродовж тривалого
часу (щонайменше 6 міс). Оксана Петрівна підтвердила слова
колеги та нагадала, що розвиток вікової макулярної дегенерації асоціюється зі зниженням щільності макулярних пігментів, тому застосування антиоксидантів, зокрема каротиноїдів,
мінералів і вітамінів, може уповільнити прогресування хвороб сітківки. СуперОптік містить також каротиноїди лютеїн
і зеаксантин, мікроелементи (цинк, мідь, селен, марганець),
вітаміни (А, В2, В6, С, Е, ніацин, фолієва кислота), поліненасичену докозагексаєнову кислоту.
Відповідаючи на запитання, доповідачі висловили
думку, що при лікуванні уражень сітківки на тлі цукрового
діабету не варто очікувати на стабілізацію рівня глюкози
крові, а слід одразу розпочинати активну офтальмологічну
терапію, адже в іншому разі можлива втрата зорової функції.

С.Г. Саксонов

О.П. Вітовська

Безумовно, такі пацієнти потребують мультидисциплінарного
підходу та консультації ендокринолога.
Ще одне запитання стосувалося частоти появи побічних реакцій після інтравітреальних ін’єкцій дексаметазону.
Станіслав Геннадійович відповів, що нерідко після 2-3 ін’єкцій
розвивається катаракта, тому доцільно психологічно готувати
пацієнта до того, що доведеться замінити кришталик. Значного стійкого підвищення внутрішньоочного тиску у відповідь на дексаметазон спікер у власній практиці не спостерігав,
хоча минущі коливання можуть відзначатися.
Цікавим питанням є лікування ішемії без макулярного
набряку. У таких випадках Андрій Миколайович застосовує
препарати ресвератролу, а Сергій Геннадійович – ретельне
спостереження з метою запобігання неоваскулярній глаукомі
та (в деяких випадках) суцільну коагуляцію ішемізованих зон.
Обидва спікери погодилися, що цукровий діабет унаслідок
ураження судин завжди супроводжується ішемією сітківки
того чи іншого ступеня тяжкості. Для виявлення ішемії може
застосовуватися ангіо-ОКТ.
Якщо розвинулася неоваскуляризація, в молодих пацієнтів варто віддати перевагу інтравітреальним ін’єкціям антиVEGF-препаратів і посилити контроль глікемії. Іншим варіантом є пошук зон ішемії та їхня прицільна коагуляція, але
цей метод наразі обмежений недосконалими діагностичними
можливостями. Якщо неоваскуляризація спостерігається
в пацієнта похилого віку чи у хворого, якому складно регулярно відвідувати лікаря для проведення ін’єкцій, доцільно
провести панретинальну лазерну коагуляцію.
Слухачі ставили не лише загальні запитання, а й запитання
щодо конкретних клінічних випадків. Так, з’явилося запитання
щодо лікування пацієнта з тромбозом гілки центральної вени
сітківки без ураження макулярної зони та макулярного набряку.
Андрій Миколайович відповів, що в таких випадках також доцільним є введення анти-VEGF-препаратів, оскільки цим станам
властива тенденція поширення на макулярну ділянку з різким
зниженням зору. Сергій Геннадійович погодився з колегою
та додав, що, за результатами досліджень, профілактична панретинальна лазерна коагуляція в таких випадках не дозволяє запобігти ускладненням. Лазеротерапію варто додавати до комплексного лікування лише за неефективності анти-VEGF-засобів
або вираженої проліферації/неоваскуляризації. Максимальна
експресія фактора росту ендотелію судин після тромбозу спостерігається на 2-му тижні – 3-му місяці після події, але часовий
проміжок для введення анти-VEGF-препаратів переважно визначається терміном звернення пацієнта до лікаря. Наявність
макулярного набряку є беззастережним показанням до інтравітреальних ін’єкцій анти-VEGF-засобів.
Тактика ведення пацієнтів із претромбозом на тлі цукрового діабету й артеріальної гіпертензії також передбачає застосування золотих стандартів офтальмології: якщо наявна
діабетична ретинопатія, проводиться панретинальна лазерна
коагуляція, а якщо розпочинається макулярний набряк, варто
застосувати ін’єкції анти-VEGF.
Якщо наявні епіретинальний фіброз і деформація ретинального профілю, відсутня фовеолярна ямка, а гострота
зору становить 0,5, доцільно застосовувати оперативне лікування. За наявності показань і виявлення прогресування
хвороби вітреоретинальна хірургія проводиться навіть у разі
високої гостроти зору. Очікувальна тактика в таких випадках є недоцільною (навіть небезпечною). Під час спостереження за пацієнтами до чи після проведеного лікування
доцільним буде застосування антиоксидантних комплексів
(наприклад, СуперОптік).
Оксана Петрівна підсумувала результати заходу, зауваживши, що на основі наданих доповідей кожен лікар може
обрати оптимальний підхід для лікування своїх пацієнтів.
̝̲̱̼̰̮̹̮͒̀́˿̤̜̥̔̔Υ̸̧̦̤̟̰̫̞̅
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МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ
ЕКСПЕРТНА ДУМКА

Запаморочення в практиці
сімейного лікаря:

червоні прапорці, обстеження та лікування
23-24 березня за сприяння Всеукраїнської асоціації безперервної освіти лікарів
і фармацевтів відбувся ІІ Міжнародний конгрес «Від народження до зрілості:
міждисциплінарний підхід у збереженні здоров’я». Серед широкого кола тем, які
розглядалися провідними фахівцями України та світу, однією з важливих є проблема
вчасної та коректної діагностики й лікування пацієнтів із запамороченням у практиці
сімейного лікаря. Тож абсолютно невипадково цю тему розкрила завідувачка
кафедри сімейної медицини Національного університету охорони здоров’я України
ім. П.Л. Шупика (м. Київ), доктор медичних наук, професор Людмила Вікторівна Хіміон.
Запаморочення є однією з найчастіших скарг, з якою звер
таються до лікарів, у тому числі первинної ланки. Сьогодні
на лікаря загальної практики – сімейної медицини перекла
дається дедалі більше обов’язків щодо швидкого й корект
ного скринінгу з наступним проведенням ефективної пер
соніфікованої терапії в разі його компетенції різноманітних
когорт пацієнтів. Згідно зі світовою статистикою запамо
рочення є третьою за частотою причиною звернення до лі
каря після болю та втоми. Близько 20% населення віком від
18 до 65 років вказують на епізоди запаморочення протягом
попереднього місяця. Найчастіше цей симптом асоціюється
зі зверненням геріатричних пацієнтів, у яких частота такої
скарги досягає майже 100% випадків. Загальна поширеність
запаморочення в популяції становить від 5 до 10% і має тен
денцію до зростання з віком: так, у віці 40 років цей показник
дорівнює 40%, тоді як у віці 65 років понад третина пацієнтів,
які звертаються по медичну допомогу, підтверджують наяв
ність епізодів запаморочення з різною частотою в анамнезі.
Важливо підкреслити, що зазначена симптоматика може
бути етіологічним тригером для розвитку, зокрема, травма
тичних захворювань з усіма можливими їх ускладненнями,
в тому числі інвалідизацією, що зумовлено високим ризи
ком падінь у таких осіб. Складнощі виникають у процесі
верифікації діагнозу, що пояснюється багатофакторністю
та поліетіологічністю симптоматики, яка маніфестує лише
запамороченням або поєднується з іншими скаргами, вна
слідок чого лише в третини випадків вдається встановити
власне етіологічний діагноз. Окрім того, запаморочення зде
більшого є функціональним розладом, але для встановлення
діагнозу необхідне ретельне фізикальне обстеження з метою
виключення органічної патології. Найінформативнішими
інструментальними методами, що дають змогу віддиферен
ціювати органічний розлад від фізикального, є магнітно
резонансна та комп’ютерна томографія, проте й вони валідні
лише в 40 та 29% випадків відповідно.
Для позитивного комплаєнсу лікар має провести ре
тельне опитування пацієнта з оцінкою його фізикаль
них даних і ходи, враховуючи можливу суб’єктивізацію
пред’явлених скарг. Хворий надає досить варіативну ха
рактеристику свого стану, яка включає відчуття кружіння
навколишніх предметів, потемніння в очах, слабкість, від
чуття руху, туману та пустоти в голові, відчуття падіння,
нестійкість сприйняття, постави та ходи, синкопальні
стани, шум у голові та вухах. Оцінивши скарги пацієнта,
лікар має верифікувати персоніфікований варіант запа
морочення в конкретного пацієнта. Відповідно до вітчиз
няних і міжнародних настанов виокремлюють істинне
запаморочення (вертиго), яке може бути вестибулярного
чи системного генезу з розмежуванням на периферичне,
проміжне й центральне, та невестибулярне (несистемне)
запаморочення. Для коректної диференційної діагнос
тики між вестибулярним і невестибулярним варіантами
необхідно здійснити ретельну комплексну оцінку стану
пацієнта: від власного опису хворим своїх скарг, їх пері
одичності, можливих тригерів і супутньої маніфестації.
Пацієнт із вестибулярним запамороченням вказує на від
чуття кружіння навколишніх предметів, каруселі, закачу
вання, тоді як хворі із запамороченням невестибулярного
генезу скаржаться на внутрішнє відчуття руху, хвиль,
коливань, маятників, підкреслюючи, що зовнішнє середо
вище не рухається. Додатковим диференційним показни
ком є періодичність указаних симптомів: вестибулярний
варіант спостерігається у вигляді нападів, натомість не
вестибулярний – постійно. Тригером для вертиго є рухи
головою та зміна положення тіла, тоді як несистемний тип
провокується стресовими ситуаціями, панічними атаками
й аритміями. Супутня маніфестація вертиго виявляється
у відчутті нудоти, блюванні, шумі у вухах, порушенні слуху
та зору; для невестибулярного запаморочення характерні
асоційовані парестезії, синкопальні стани, головний біль,
труднощі з концентрацією уваги, коморбідна хронічна
церебральна та серцевосудинна патологія.

Невестибулярне запаморочення найчастіше починається
у віці 4550 років і в більшості випадків супроводжує паці
єнта до кінця його життя; така приреченість хворого зумов
лена етіологічною детермінантою, яка зазвичай є хронічним
прогредієнтним захворюванням. Хронічна цереброваску
лярна патологія з розсіяною вогнищевою неврологічною
симптоматикою, постуральна фобічна нестійкість і нейро
дегенеративні захворювання є провідними етіологічними
факторами розвитку такої симптоматики.
За результатами аналізу фармакотерапевтичних призна
чень у пацієнтів із запамороченнями в Україні за 2019 рік
виявлено, що у 80% випадків етіологічним тригером була
безпосередньо судинна патологія та її наслідки й лише
в 13% реєструвався вестибулярний генез. Медична реформа
не обійшла й неврологічну практику, що віддзеркалено в спе
ціальностях лікарів, до яких звертаються такі пацієнти. Лікар
загальної практики є другим після невролога, до кого зверта
ються пацієнти із запамороченнями, що дає йому можливість
самостійно призначати фармакотерапію за умови виклю
чення ургентної органічної патології, яка потребує залучення
спеціаліста з відповідною компетенцією.
Центральне запаморочення насамперед асоціюється
із судинною патологією як результат транзиторних іше
мічних атак, гострого та хронічного порушення мозкового
кровообігу, вертебробазилярної недостатності, цервікаль
ного спондильозу, остеохондрозу, хлистової травми шиї.
Порушення мозкового кровообігу в басейні вертебробази
лярної артерії є загальною патогенетичною ланкою згаданих
станів, що провокує маніфестацію запаморочення.
Етіологічними варіантами периферичного запаморо
чення вважають доброякісне пароксизмальне позиційне
запаморочення (ДППЗ), хворобу Меньєра, запалення вес
тибулярного нерва, лабіринтит, вестибулярну мігрень
і пухлини різної локалізації. ДППЗ є найчастішим при
чинним фактором периферичного запаморочення, що
зумовлено наявністю дегенеративних отоконій, які вільно
рухаються в напівкружних канальцях, провокуючи гострі
напади в результаті різкої зміни положення тіла.
При первинному зверненні пацієнта зі скаргами на запамо
рочення лікар має уточнити, що хворий вкладає в це поняття,
розпитати про початок симптоматики, перебіг, тригерні чин
ники, ретельно зібрати анамнез із деталізацією перенесених
нещодавно інфекційних захворювань, прийому лікарських
засобів з обов’язковою фізикальною й інструментальною
оцінкою зору та слуху, проведенням координаційних тестів.
Окрім того, для виключення неврологічної органічної пато
логії лікар проводить повний неврологічний огляд з оцінкою
вестибулярного апарату. Необхідно підкреслити, що з віком
частота змішаних варіантів запаморочення значно збіль
шується, що ускладнює верифікацію остаточного діагнозу
та, відповідно, призначення коректної й ефективної фармако
терапії. До того ж інтенсивність запаморочення не корелює
з тяжкістю первинного захворювання.
Постійна симптоматика вертиго вказує на можливість
психогенної етіології (тривога, панічні атаки), медика
ментозні та метаболічні впливи, детренованість або наяв
ність органічного ушкодження у вигляді інсульту, атрофії
мозочку, власне ушкодження вестибулярного апарату,
периферичної нейропатії, розсіяного склерозу тощо. Якщо
пацієнт скаржиться на епізодичні запаморочення, це може
свідчити про розвиток ДППЗ, транзиторної ішемічної
атаки, хвороби Меньєра та навіть мігрені.
Збільшення тривалості життя населення планети коре
лює зі збільшенням частоти геріатричних захворювань, які
асоціюються з низкою прогредієнтних змін в організмі, що
старіє. Запаморочення є однією з найчастіших скарг літніх
пацієнтів, що зумовлено дегенеративними змінами вести
булярного апарату (втрата волосинок у напівкружних ка
нальцях, формування мішечків у вестибулярній системі),
прогресивним зниженням чутливості барорецепторів, зни
женням кровотоку та кровонаповнення мозкових артерій
у результаті хронічної ішемії. З огляду на прогресивний
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перебіг указаних змін запаморочення з часом збільшує свою
частоту й інтенсивність, що ускладнює діагностику.
Зважаючи на те що пацієнт часто звертається зі скар
гами на запаморочення до лікарів первинної ланки, важ
ливо під час першого візиту виключити наявність так
званих червоних прапорців – асоційованих із запаморо
ченням симптомів, які можуть вказувати на загрозли
вий для життя стан. У разі їх виявлення лікар повинен
екстрено скерувати пацієнта на вторинний або третинний
рівень медичної допомоги. До червоних прапорців при
запамороченні відносять гострі неврологічні симптоми
(асимет рію обличчя, слабкість кінцівок, рухові розлади
та порушення свідомості), гостру глухоту, диплопію,
дисфагію, дизартрію, появу нового типу головного болю
та вертикальний ністагм.
Немедикаментозне лікування є ефективним терапев
тичним методом у пацієнтів із ДППЗ. Специфічні вправи
допомагають тренувати вестибулярний апарат такого
пацієнта та зафіксувати дегенеративний отоконій, який
запобігає розвитку нападів у разі ДППЗ.
Медикаментозне лікування пацієнтів із системним запа
мороченням включає застосування вестибулосупресантів
і симптоматичної фармакотерапії, що включає антигіста
мінні, протиблювальні препарати, бензодіазепіни та похідні
гістаміну. Застосування комбінованих препаратів у пацієн
тів із запамороченням різного генезу дає змогу зменшити
дозування окремих активних компонентів і, відповідно,
мінімізувати їхні побічні ефекти й одночасно діяти на різні
патогенетичні ланки, що сприяє кращому прогнозу та пе
ребігу вестибулярної симптоматики. Вже декілька років
як в Україні доступний німецький препарат Арлеверт® –
низькодозова фіксована комбінація цинаризину та димен
гідринату. Селективний антагоніст кальцієвих каналів ци
наризин пригнічує надмірне подразнення вестибулярного
апарату у відповідь на звичайні стимули. Також він блокує
Н1гістамінорецептори на нейронах вестибулярних ядер
стовбура мозку, маючи додаткову центральну дію.
Дименгідринат є антигістамінним засобом, який усуває
центральні механізми запаморочення. Атропіноподібна дія
дименгідринату також є дуже доречною, адже вагусні веге
тативні симптоми, якот нудота та блювання, вкрай часто
супроводжують запаморочення. Кокранівський метааналіз
D. Schremmer, присвячений вивченню ефективності та без
печності лікарського засобу Арлеверт® порівняно з іншими
препаратами, виявив дуже цікаву особливість дії низь
ких доз цинаризину та дименгідринату. Зменшення дози
у 2,5 рази порівняно зі звичайними для кожного з компо
нентів майже вдвічі (в 1,8 раза) збільшує їхню ефективність
у препараті Арлеверт®. Це є логічним поясненням того, чому
Арлеверт®, демонструючи у 2,4 раза більшу ефективність
порівняно з референтним бетагістином, переноситься па
цієнтами краще. Важливо, що Арлеверт® додатково усував
супутні вегетативні розлади (нудоту та блювання).
Дуже показовими є результати багатоцентрового
німецького дослідження A. W. Scholtz і співавт. (2012),
у якому взяли участь 1274 пацієнти із запамороченням.
Арлеверт® був ефективним у 98% пацієнтів, причому
близько третини з них (29%) до призначення препарату
приймали інші засоби від запаморочення (гомеопатія,
бетагістин, гінкго білоба, сульпірид, нафтидрофурил
тощо), але без задовільних результатів. Цей факт дає
можливість порахувати, в скільки разів менше спостері
гаються незадовільні результати лікування при призна
ченні препарату Арлеверт® порівняно з іншими засобами
від запаморочення: 29% : 2% = 14,5.
Отже, Арлеверт® більш ніж у 14 разів зменшує відсо
ток терапевтичних невдач у пацієнтів із запамороченням.
Через високу ефективність і безпечність, дієвість при різ
них видах запаморочення Арлеверт® має призначатися пре
паратом першої лінії ще до верифікації діагнозу, звичайно,
якщо ми не бачимо червоних прапорців у нашого пацієнта.
Схема призначення препарату стандартна: незалежно від
віку по 1 таблетці тричі на день. Середня тривалість ліку
вання, за даними A. W. Scholtz, становить 2 міс.
Підготувала Світлана Семенчук
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