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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

β-АБ β-адреноблокатори 

АГ артеріальна гіпертензія 

АК антагоністи кальцію 

АТ                      артеріальний тиск 

БРА      блокатори рецепторів ангіотензину ІІ 

ВТМ відносна товщина міокарда 

ГУ гіперурикемія 

ГУ                      гіперурикемія 

ДАТ                  діастолічний артеріальний тиск 

ДАТ д                діастолічний артеріальний тиск дений 

ДАТ доб            діастолічний артеріальний тиск добовий 

ДАТ н                діастолічний артеріальний тиск нічний 

ДІ добовий індекс 

ДМАТ                добове моніторування артеріального тиску 

Ехо-КГ ехокардіографія 

ЗХС                    загальний холестерин 

і-АПФ                інгібітор ангіотензинперетворюючого ферменту 

ІЛ-1β інтерлейкін-1β 

ІЛ-6 інтерлейкін-6 

ІНТ                    індекс навантаження тиском 

ІММ індекс маси міокарда 

ІМТ   індекс маси тіла 

ІХС                    ішемічна хвороба серця 

ІЧ                       індекс часу 

КА                     коефіцієнт атерогенності 

ЛП ліве передсердя 

ЛШ лівий шлуночок 
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ММ маса міокарда 

НСЗ неспецифічне системне запалення 

ПАТ                  пульсовий артеріальний тиск 

ПАТ д               пульсовий артеріальний тиск денний 

ПАТ доб           пульсовий артеріальний тиск добовий 

ПАТ н               пульсовий артеріальний тиск нічний 

ПШ правий шлуночок 

САТ                   систолічний артеріальний тиск 

САТ д                систолічний артеріальний тиск денний 

САТ доб            систолічний артеріальний тиск добовий 

САТ н                систолічний артеріальний тиск нічний 

СК                      сечова кислота 

СРБ                     С-реактивний білок 

ССЗ                     серцево-судинні захворювання 

ТГ                       тригліцериди 

ТІН тубуло-інтерстейний нефрит 

ФВ фракція викиду 

ФНП-α фактор некрозу пухлин-α 

ХС ЛПВЩ         холестерин ліпопротеїдів високої щільності 

ХС ЛПДНЩ      холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності 

ХС ЛПНЩ         холестерин ліпопротеїдів низької щільності 

ХСК                    хвороби системи кровообігу 

ЦВХ                    цереброваскулярна хвороба 

ЧСС                    частота серцевих скорочень 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Артеріальна гіпертензія (АГ) є одним з найбільш 

поширених захворювань і провідним фактором ризику розвитку ішемічної хвороби 

серця, зокрема інфаркту міокарда, інсульту,судинних уражень, хронічної хвороби 

нирок та передчасної смерті [26, 82 ,92]. Результати епідеміологічних досліджень 

показали високу поширеність АГ,в Україні у 2015 роцізареєстровано 10 450 502 

хворихна АГ [19, 29, 43, 65, 92, 96]. Сприяють виникненню ускладнень та 

погіршенню перебігу серцево-судинних захворювань різні фактори ризику та їх 

поєднання [26, 82, 92]. 

Основним завданням лікування АГ, згідно сучасних стратегій і результатів 

багатоцентрових досліджень, єдосягнення цільового рівня АТ, забезпечення 

протективного впливу антигіпертензивних засобів на органи-мішені, а також 

максимальне зниження ризику серцево-судинних ускладнень і смертності.  

Основною умовою зменшення ймовірності ускладнень АГ є досягнення 

цільового рівня АТ, щочасто вимагає поєднання декількох антигіпертензивних 

засобів.При виборі гіпотензивних засобівдоцільно враховувати ЧСС, оскільки 

встановлений чіткий зв'язок між ЧСС і виникненням несприятливих серцево-

судинних ускладнень. На сьогодніперспективною є комбінована антигіпертензивна 

терапія з використанням фіксованих комбінацій, яким надають перевагу навіть на 

перших етапах АГ [56, 105, 106, 107]. Згідно з українськими рекомендаціями не 

менше 50-75% хворих на АГ потребують призначення комбінованого лікування. Як 

стартову комбіновану терапіюслід призначати усім хворим з рівнем АТ 160/100 мм 

рт. ст. і вище або з високим серцево-судинним ризиком [ 29, 48, 65, 92, 96]. При 

комбінованій терапії використовують менші дози лікарських засобів, що знижує 

ризик побічних ефектів.  

Як відомо, одне або декілька вимірувань АТ протягом доби не дають повної 

інформації щодо коливань АТ впродовж 24 годин, тоді як результати добового 

моніторування  АТ (ДМАТ) дозволяють більш адекватно оцінювати гіпотензивну та 

органо-ангіопротекторну ефективність призначеної антигіпертензивної терапії [57, 

91]. Особливого значення при ДМАТ надають оцінці варіабельності АТ як 
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незалежному фактору ризику ураження органів-мішеней і несприятливому прогнозу 

в хворих на АГ [224].    

Антигіпертензивні засоби при тривалому прийомі повинні одночасно 

забезпечувати терапевтичний ефект, бути метаболічно нейтральними, з 

мінімальними побічними ефектами і здійснювати позитивний  вплив на супутню 

кардіальну та іншу патологію [76, 98]. Антагоністи кальцію (АК) належать до 

провідних і першочергових засобів лікування АГ. Вони володіють 

антигіпертензивним, антиангінальним, антиатерогенним та антиаритмічним 

ефектом, кардіо- і нефропротективною дією, знижують тиск у легеневій артерії та 

активність агрегації тромбоцитів [122]. 

У цей час існує доказова база, яка дозволяє розглядати підвищення ЧСС як 

незалежного фактора ризику серцево-судинної захворюваності та смертності,а 

також предиктора нефатальних серцево-судинних ускладненьу хворих на АГ. Все це 

робить необхідним використання лікарських засобів, здатних ефективно знижувати 

ЧСС, серед яких β-адреноблокатори (β-АБ) займають провідну позицію [56, 105, 

107].  

Важливим доказом прогностичної ролі ЧСС є асоціація з ураженням органів-

мішеней. У дослідженні I-SEARCH при обстежені 18 900 хворих доведено, що і з 

зростанням ЧСС (від > 80 уд/хв до < 120 уд/хв) збільшується кількість хворих, в 

яких виявлялася мікроальбумінурія – від 63 до 69% (р<0,0001) [77, 206]. Розвиток 

дисфункції нирок в хворих на АГ та високою ЧСС доводить, що поряд з ураженням 

головного мозку, серця і судин можуть уражатися й інші органи. Ці результати 

показують, що ЧСС є незалежним предиктором ураження нирок в хворих на АГ 

[213]. 

Ряд імунно-запальних маркерів: інтерлейкін-1β (ІЛ-1β), інтерлейкін-6  (ІЛ-6), 

фактор некрозу пухлин-α (ФНП-α), С-реактивний білок (СРБ) тощо розглядаються 

як предиктори кардіоваскулярного ризику, що обумовлено їх властивостями 

підвищувати прокоагуляційну активність плазми крові, впливати на метаболізм 

ліпідів, викликати порушення ендотелій-залежної дилатації артеріол, поглиблювати 

ендотеліальну дисфункцію [36, 78]. 
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Системне запалення розглядається як один із ключових патогенетичних 

механізмів розвитку серцево-судинних ускладнень. Активація запалення низької 

градації визнана одним із факторів ризику розвитку та прогресування АГ, серцевої 

недостатності та фібриляції передсердь [15, 16, 70, 72, 73]. 

Дисфункція ендотелію, яка виникає під впливом різних факторів ризику, 

зокрема гіпоксії, підвищеної концентрації катехоламінів, ангіотензину ІІ, 

серотоніну, високого рівня АТ і прискорення ЧСС, призводить до 

вазоконстрикторних ендотелій-залежних процесів і підвищення тонусу судинної 

стінки. За сучасними уявленнями, дисфункцiяендотелiю є головним фактором 

ризику, що сприяє посиленню проникнення лiпопротеїдiв низької щільності (ХС 

ЛПНЩ) в iнтиму артерій, розвитку та прогресуванню АГ [68, 123]. 

Безсимптомна гіперурикемія є поширена у хворих на АГ, виявляється у 

25-40% хворих з вперше діагностовано гіпертензією, у 80% з важкою АГ і в 50% 

тих, хто приймає діуретики. Встановлено, що кардіоваскулярний ризик зростає при 

підвищені рівня сечової кислоти, яка є  незалежним фактором ризику серцево-

судинної захворюваності та смертності [15, 16, 71]. 

Залишаються недостатньо вивченими питання впливу імунозапальнихі 

нейрогуморальних порушень на розвиток і прогресування атеросклерозу в хворих на 

АГ. Пошук додаткових маркерів ураження судин для виявлення факторів ризику 

розвитку серцево-судинних ускладнень дозволяєпокращити діагностику та перебіг 

АГ. Використання комбінованої гіпотензивної терапії разом з фітотерапією 

дозволить більш ефективно контролювати АТ та вплинути на ключові ланки 

патогенезу АГ. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертації затверджена Проблемною комісією «Кардіологія і ревматологія» МОЗ та 

НАМН України (протокол засідання № 7/11 від 13.01.2013 р.). Вона є фрагментом 

науково-дослідної роботи кафедри сімейної медицини факультету післядипломної 

освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 

«Особливості механізмів розвитку та клінічного перебігу гострих і хронічних форм 
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ішемічної хвороби серця в залежності від факторів ризику» (№ держреєстрацiї 

0110U000124, 2011-2015 рр.), співвиконавцем якої є здобувач. 

Мета дослідження. Підвищення ефективності діагностики і лікування хворих 

на АГ ІІ стадії 2-3 ступенів на основі вивчення  добового моніторування АТ, 

показників ліпідного спектру крові, системного запалення та рівня сечової кислоти, 

корекції виявлених порушень за допомогою застосування лізиноприлу з 

амлодипіном, бісопрололу з амлодипіном та розувастатину з равісолом. 

Завдання дослідження 

1. Провести аналіз особливостей добового моніторування АТ у хворих на АГ ІІ 

стадії 2-3 ступенів. 

2. Проаналізувати показники ліпідного спектру крові і оцінити вплив поєднаного 

лікування в хворих на АГ ІІ стадії.  

3. Вивчити зміни показників неспецифічного системного запалення в хворих на 

АГ ІІ стадії.  

4. Дослідити динаміку рівня сечової кислоти в хворих на АГ ІІ стадії. 

5. Проаналізувати ефективність застосування комбінованої гіпотензивної терапії 

в поєднанні з розувастатином і равісолом та їх вплив на показники ДМАТ, 

ліпідний спектр крові, неспецифічне системне запалення та рівень сечової 

кислоти в хворих на АГ ІІ стадії. 

6. На основі результатів дослідження опрацювати алгоритм почергового 

застосування комбінацій лізиноприлу з амлодипіном і бісопрололу з 

амлодипіном у хворих на АГ ІІ стадії. 

Об’єкт дослідження. Артеріальна гіпертензія ІІ стадії 2-3 ступенів. 

Предмет дослідження. Клініко-анамнестичні дані, добовий моніторинг АТ, 

показники системного запалення, ліпідного спектру крові та рівня сечової кислоти 

при застосуванні комбінованих антигіпертензивних препаратів лізиноприлу з 

амлодипіном і бісопрололу з амлодипіном у поєднанні з розувастатином і равісолом 

у хворих на АГ ІІ стадії 2-3 ступенів. 

Методи дослідження. Клінічні (збір анамнестичних даних, об’єктивне 

обстеження), лабораторні (дослідження показників ліпідного спектру крові,  
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системного запалення – СРБ, загального фібриногену, ІЛ-1, ІЛ-6, ФНП-α та рівня 

сечової кислоти), функціональні (ДМАТ, ехоКГ), статистичні. 

Наукова новизна отриманих результатів. На основі комплексного 

дослідження показників ДМАТ, ліпідного спектру крові, системного запалення та 

сечової кислоти в хворих на АГ ІІ стадії 2-3 ступенів виявлено наявність 

гіперурикемії в 70% хворих, ознаки системної запальної відповіді, що проявляється 

підвищенням ФНП-α (р˂0,01), ІЛ-1β (р˂0,01), ІЛ-6 (р˂0,001), помірним 

підвищенням СРБ (2,1-3 мг/л) – у 19,8%, більш вираженим (3,1-5 мг/л) – у 48,9% і 

значним (більше 5 мг/л) – у 24,1% хворих. 

Встановлено, що рівень сечової кислоти перевищує показники практично 

здорових осіб у жінок – на 49,1% (р˂0,01), найвищий у віці 51-60 років (р˂0,01) з 

тривалістю захворювання менше 5 років (р˂0,01), а тому слід враховувати значення 

цього показника на початковій стадії АГ. 

У хворих на АГ ІІ стадії виявлено всі чотири типи ремоделювання міокарда: 

ексцентрична гіпертрофія – у 36,9% хворих, концентрична – у 31,9%, нормальна 

геометрія – у 21,3%, концентричне ремоделювання – у 8,5%. Гіпертрофія 

перегородки в межах 1,2-1,3 см виявлена у 61,9% хворих,  

1,4-1,5 см – у 31,4%, більше 1,6 см – у 6,8%, що асоціюється з більшим ризиком 

виникнення серцево-судинних ускладнень. 

Підтверджена доцільність поєднаного застосування лізиноприлу з 

амлодипіном і бісопрололу з амлодипіном згідно запропонованої методики на 

основі показників ДМАТ у залежності від середньодобового рівня ЧСС. Доведено, 

що почергове застосування комбінованих лікарських засобів достовірно покращує 

результати лікування – знижує середньодобовий САТ (САТдоб) на 24,3% (p<0,001) 

при зниженні середньоденного САТ (САТд) на 22,8% (p<0,001) та середньонічного 

САТ (САТн) на 26,1% (p<0,001). При 30-денному застосуванні равісолу 

спостерігали більш істотне зниження САТдоб – на 27,6% (p<0,001), САТд – на 

25,7% (p<0,001), САТн – на 29,5% (p<0,001). Додаткове призначення равісолу 

сприяє нормалізації порушень добового профілю АТ у більшої кількості хворих, які 

мали на початку лікування диспропорційний характер циркадного ритму. 
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На основі показників ДМАТ встановлено залежність між ступенем нічного 

зниження АТ і лабораторними показниками (ліпідного спектру крові, системного 

запалення, рівня сечової кислоти), що розглядаються як фактори ризику 

несприятливих серцево-судинних ускладнень. Встановлено зв’язки між ЧСС (як 

модифікуючого фактора ризику) та показниками ліпідного спектру крові (ХС 

ЛПНЩ), системного запалення (СРБ) і рівнем сечової кислоти (р<0,05), що можуть 

погіршувати перебіг АГ.  

Встановлено, що комплексне лікування хворих на АГ ІІ стадії 2-3 ступенів за 

допомогою гіполіпідемічної терапії з фітозасобом равісолом сприяє зниженню та 

кращому контролю показників ліпідного спектру крові (р˂0,01), системного 

запалення (р˂0,05) та рівня сечової кислоти (р˂0,01). 

Практичне значення отриманих результатів. Проведений аналіз результатів 

ДМАТ розкриває широкі можливості діагностики та вибору лікувальної тактики. 

Хворим на АГ рекомендовано проводити, крім ДМАТ, скринінгове дослідження 

показників системного запалення та рівня сечової кислоти з метою виявлення 

додаткових факторів ризику розвитку серцево-судинних ускладнень. Поєднане 

застосування комбінованої антигіпертензивної терапії згідно запропонованої 

методики є патогенетично обґрунтованим раціональним способом лікування з 

метою зменшення побічних явищ і більшої прихильності хворих на АГ до 

лікування. Комплексна терапія із застосуванням фітокомплексу равісолу в хворих на 

АГ ІІ стадії 2-3 ступенів показана для підвищення ефективності лікування, корекції 

показників ДМАТ, ліпідного спектру крові, неспецифічного системного запалення 

та рівня СК. 

Впровадження результатів дослідження. За результатами дослідження 

оформлено патент на корисну модель № 103683 U Україна, МПК А61В 5/02, А61Р 

9/12. Спосіб антигіпертензивної терапії в хворих на артеріальну гіпертензію 

високого та дуже високого ризику / Є. Х. Заремба, М. М. Вірна,  

О. В. Заремба-Федчишин, О. В. Заремба; заявники та патентовласники Львівський 

національний медичний університет імені Данила Галицького – 

№ u201506253; заявл.24.06.2015; опубл. 25.12.2015, бюл. №24. 
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Результати дисертаційної роботи впроваджені в лікувальну роботу 

інфарктного та кардіологічного відділень Львівської комунальної міської клінічної 

лікарні швидкої медичної допомоги, центру реконструктивної та відновної 

медицини Одеського національного медичного університету, центральної міської 

клінічної лікарні м. Ужгорода.  

Особистий внесок здобувача. Разом з науковим керівником проведено 

розробку основних теоретичних і практичних положень дисертаційної роботи. 

Автором особисто проведено патентно-інформаційний пошук та аналіз наукової 

літератури, виконані клінічні обстеження хворих, проведено науковий аналіз 

результатів дослідження, опрацьовано та обґрунтовано методи лікування, проведено 

статистичний аналіз результатів дослідження, написані розділи дисертації, 

сформульовані висновки та практичні рекомендації. Самостійно здійснено 

підготовку матеріалів до друку, літературне оформлення друкованих робіт і 

дисертації. Запозичень ідей та розробок співавторів у публікаціях немає. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

представлені та обговорені на третій загальноуніверситетській науковій конференції 

інтернів «Актуальні питання сучасної медицини очима молодих медиків» (Львів, 

2011); науково-практичній конференції «ГалМЕД. Впровадження 

немедикаментозної і нетрадиційної медицини в систему підготовки лікаря загальної 

практики. Сімейна медицина – запорука здоров’я» (Львів, 2012); науково-

практичній конференції інтернів «Вибрані питання в загальнолікарській практиці» 

(Львів, 2013); науково-практичній конференції «ГалМЕД. Профілактика та рання 

діагностика соціально-небезпечних захворювань в практиці сімейного лікаря» 

(Львів, 2013); науково-практичному семінарі «Актуальні питання сімейної 

медицини в Україні» (Львів, 2014); міжнародній науково-практичній конференції 

«ГалМЕД. Профілактика, лікування та реабілітація в практиці сімейного лікаря» 

(Львів, 2015); науково-практичній конференції «ГалМЕД. Сімейна медицина. 

Перспективи та шляхи подальшого розвитку» (Львів, 2016); Міжнародній науково-

практичній конференції «Можливості превентивного та лікувального впливу на 

соціально-значимі захворювання в закладах первинної медико-санітарної допомоги» 
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(Ужгород, 2016); Міжнародній науково-практичній конференції «Сьогодення та 

перспективи розвитку сімейної медицини» (Київ, 2016); науково-практичному 

семінарі «Медичні стандарти лікування внутрішніх хвороб у клінічній практиці 

сімейного лікаря» (Львів, 2016).  

Апробація дисертації проведена 17 лютого 2017 року на засіданні кафедри 

сімейної медицини факультету післядипломної освіти Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького. 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 20 наукових праць, з яких 

4 статті у фахових виданнях, рекомендованих ДАК України та 3 закордонних, 11 тез 

доповідей у матеріалах конгресів, з’їздів, конференцій, 1 методичні рекомендації, 

отримано 1 патент на корисну модель. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена на 155 сторінках 

друкованого тексту, з яких 119 сторінок займає основний текст, і складається з 

вступу, огляду літератури, опису матеріалів і методів дослідження, чотирьох 

розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів дослідження, 

висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел літератури (131 – 

кирилицею, 102 - латиницею) і додатків. Текст ілюстрований 24 таблицями та 16 

рисунками. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ЕТІОЛОГІЮ, ПАТОГЕНЕЗ 

ДІАГНОСТИКУ І ЛІКУВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ 

(огляд літератури) 

 

1.1 Епідеміологія, етіопатогенез, фактори ризику, класифікація, 

діагностика артеріальної гіпертензії 

За матеріалами епідеміологічних, клінічних та експериментальних робіт, 

підвищений рівень АТ є одним із провідних факторів ризику ССЗ та 

цереброваскулярних хвороб (ЦВХ) [45, 53]. Більшість авторів у своїх дослідженнях 

відзначають значний вплив АГ у рівні захворюваності, смертності та інвалідності 

населення. Поширеність АГ істотно коливається в різних країнах світу. Вона 

залежить від професійної діяльності населення, характеру харчування, частоти 

факторів ризику (надмірна маса тіла, дисліпідемія, рівня психоемоційного 

напруження, а також від поширеності шкідливих звичок серед населення (куріння, 

вживання алкогольних напоїв тощо) [43, 58, 59]. 

В Україні за останнє десятиліття епідеміологічна ситуація щодо серцево-

судинних та інших хронічних неінфекційних захворювань значно погіршилась 

внаслідок зростання захворюваності й смертності населення. АГ займає провідне 

місце в структурі смертності, в 2-3 рази збільшує ризик розвитку майже всіх 

атеросклеротичних серцево-судинних ускладнень [54]. 

В Україні за даними епідеміологічних досліджень, стандартизований за віком 

показник поширеності АГ у міській популяції становить 29,6% як у чоловіків, так і 

жінок. У сільській популяції поширеність АГ вища — 36,3%, серед чоловіків — 

37,9%, серед жінок — 35,1%. При аналізі структури АГ за рівнем АТ у 50% хворих 

виявлено АГ 1-го ступеня, у кожного третього – АГ 2-го, у кожного п’ятого – АГ 3-

го. Аналіз структури АГ за рівнем систолічного та діастолічного АТ (САТ та ДАТ) 

свідчить, що як у сільській, так і в міській популяціях найбільш поширеною формою 

є змішана АГ, яку реєструють у 2/3 осіб з підвищеним АТ, найменш поширеною – 

ізольована діастолічна АГ (12% серед міського і 8% серед сільського населення). 
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У сільській популяції поширеність ізольованої систолічної АГ в 3,6 рази вища, ніж 

ізольованої діастолічної АГ і на 34% перевищує поширеність ізольованої 

систолічної АГ у міській популяції [42, 43, 54]. 

Серед осіб з АГ знають про наявність захворювання 67,8% сільських і 80,8% 

міських мешканців, лікуються відповідно 38,3% і 48,4%, ефективність лікування 

складає 8,1% і 18,7%. Отже, відсоток осіб з адекватним контролем підвищеного АТ 

залишається в популяції дуже низьким, і, відповідно, ризики коронарної хвороби 

серця, серцевої недостатності, фібриляції передсердь, інсульту, хвороб 

периферичних артерій, ниркової недостатності залишаються неконтрольованими 

[11, 65, 108].  

Крім тяжких ускладнень АГ призводить до раннього старіння організму, 

зниження пам’яті та інтелекту, викликає ожиріння, цукровий діабет, атеросклероз, 

які часто розвивається вже у віці 40–50 років [51]. За період 1999–2013 рр. в Україні 

зросли показники хворих з ЦВХ асоційованої з АГ [42]. Аналіз АГ різних вікових 

груп населення свідчить, що показник поширеності найвищий у мешканців села 

працездатного віку, а серед населення пенсійного віку поширеність і захворюваність 

на АГ значно менша. Підтверджені епідеміологічно і доведені клінічно наукові 

факти свідчать, що при правильно організованій профілактичній і лікувальній 

допомозі хворим на АГ знижується кількість ускладнень, покращується прогноз, 

підвищується якість їх життя [24]. 

Виявленню факторів ризику розвитку АГ присвячено багатоцентрове 

дослідження за участю 6 762 пацієнтів на АГ без доведених попередніх серцево-

судинних ускладнень, більшість з яких позитивно відповідали критеріям високого 

або дуже високого серцево-судинного ризику [117]. Згідно з результатами 

дослідження, опублікованими в журналі «Medicina clіnica» de la Facultad de Medicina 

de Barcelona в травні 2011 року, найчастіше виявлялися такі фактори – дисліпідемія 

(73,6%), літній вік (50,8%) і абдомінальне ожиріння (31,7%). В органах-мішенях 

найчастіше спостерігалися аномалії функції нирок (24,1%), гіпертрофія лівого 

шлуночка (16,4%), мікроальбумінурія (10,7%) [204].  

У дослідженні Martell-Claros N., Galgo-Zafira A. в червні 2012 року відзначено, 
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що пацієнти з діагностованою АГ (<55 років) на рівні первинної медико-санітарної 

допомоги в Іспанії мають виражену асоціацію факторів ризику ССЗ і високий 

серцево-судинний ризик. У цьому дослідженні в 5,8% пацієнтів з АГ не виявлено 

факторів ризику, у 23,2% – 1 фактор ризику, пов'язаний з високим АТ, у 32,8% – 2, у 

24,7% – 3, у 11,3% – 4, у 2,3% виявлено 5 факторів ризику ССЗ. Найбільш 

поширеним фактором ризику була дисліпідемія (у 80,4% хворих), яка зустрічається 

з абдомінальним ожирінням (у 45,9%) [193].  

Ризик виникнення ускладнень і смерті при АГ зростала відповідно 

до кількості супутніх факторів ризику. В українській популяції лише у 1% хворих 

з підвищеним АТ не виявлено факторів ризику. У кожного восьмого хворого на АГ 

поєднується з одним, у кожного четвертого – з двома, у 61% хворих – з трьома і 

більше факторами ризику. У 46% осіб з підвищеним АТ виявляють ожиріння, 

у 67% – гіперхолестеринемію, у кожного четвертого – низький вміст холестерину 

ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ), майже у кожного п’ятого – 

гіпертригліцеридемію; 23% хворих з АГ курять, 83% – вживають надмірні дози 

алкогольних напоїв, 48% – ведуть малорухомий спосіб життя [61, 120]. 

У чоловіків, які мають лише один фактор ризику, виявлено найвищий рівень 

смертності при АГ, удвічі менший – у курців, третю сходинку займають порушення 

ліпідного обміну та ожиріння. У жінок факторами, що мають найбільший вплив 

на смертність, є АГ та ожиріння. Найбільш несприятливим поєднанням двох 

факторів ризику для чоловіків є комбінація АГ з курінням або з ожирінням, для 

жінок – АГ і дисліпідемія або ожиріння [120]. 

Основою превентивної кардіології є стратегія впливу на фактори ризику, що 

значно покращує здоров'я популяції, призводить до позитивних змін показників 

захворюваності та смертності [72]. Упровадження та здійснення профілактичних 

заходів повинні базуватися на принципах доказової медицини, одним із напрямків 

якої є оцінка впливів факторів ризику на рівень смертності. Профілактичні заходи 

щодо АГ спрямовані на впровадження здорового способу життя та корекцію 

виявлених факторів ризику. За даними ВООЗ, профілактика, спрямована на зміну 

способу життя, є універсальною «вакциною» проти АГ, а застосування перелічених 
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заходів сприяє зменшенню її нових випадків на 50% [117]. 

Вчення про етіологію та патогенез АГ почалася з робіт R. Bright (1827–1836), в 

яких встановлено зв’язок між захворюваннями нирок і гіпертрофією лівого 

шлуночка. Підвищення АТ С.П. Боткін (1883) пов’язував зі спазмом судин, який 

порушує роботу серця. Початок вивченню нервової регуляції АТ поклав І.П. Павлов 

(1877). Р. Тигерштедт і Ю. Бергман (1898) виділили перший пресорний субстрат – 

ренін і поклали початок вивченню гуморальної регуляції АТ. Ідея запропонована 

Г.Ф. Лангом (1922) згідно з якої вирішальними факторами розвитку АГ є різкі або 

тривалі психоемоційні перенавантаження, що регулюють АТ. Подальший розвиток 

у своїх роботах розвиває А.Л. Мясников (1954). Проте, ця теорія не пояснювала всі 

випадки підвищення АТ – вона не враховувала вплив нераціонального харчування, 

куріння, спадкової схильності, клімактеричного синдрому, віку, атеросклерозу та ін. 

[108]. 

У молодому вiцi важливе значення в патогенезi есенцiальної АГ належить 

активацiї симпатичної нервової системи з пiдвищенням концентрацiї норадреналiну 

в плазмi кровi. Одночасно спостерiгається перебудова барорецепторiв, що 

супроводжується дисбалансом пресорної та депресорної систем. Відповідна роль 

при цьому належить ниркам через порушення натрiйурезу iз затримкою солi в 

органiзмi, вивiльненням пресорних (ренiн) чи депресорних (простагландини, 

медулiн) факторiв [116]. 

Активна роль в регуляцiї судинного тонусу належить ендотелiю. Вiн бере 

участь в трансформацiї ангiотензину в ангiотензин II, iнактивацiї кiнiнiв, синтезу 

оксиду азоту, пiдтримує гемостаз. Ендотелiй синтезує ендотелiн, який призводить 

до виникнення ускладнень. У хворих на АГ переважають судинозвужувальнi реакцiї 

у вiдповiдь на ендогеннi впливи. Не виключено, що порушення функцiй ендотелiю 

судин передують розвитку АГ [20, 124]. 

Протягом останнього десятиліття проблема дисфункції ендотелію в хворих на 

АГ і з серцевою недостатністю є надзвичайно актуальною і дискусійною. 

Дисфункція ендотелію, яка виникає під впливом різних факторів ризику (гіпоксії, 

надмірної концентрації катехоламінів, ангіотензину ІІ, серотоніну, високого рівня 
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АТ та прискорення ЧСС) характеризується перевагою вазоконстрикторних 

ендотелій-залежних впливів і підвищення тонусу судинної стінки. За сучасними 

уявленнями, дисфункцiя ендотелiю є головним фактором ризику, що зумовлює 

посилення проникнення ХС ЛПНЩ в iнтиму артерій, розвиток та прогресування АГ 

[78]. 

Існує достатня доказова база того, що серед показників, які відповідають за 

розвиток системної запальної відповіді, є СРБ, ФНП-α, ІЛ-1 та ІЛ-6 [10, 43]. При 

активації клітини ендотелію експресують різноманітні молекули адгезії, які 

призводять до хемотаксису лейкоцитів у вогнище запалення, ініціюють місцеву 

імунну відповідь. Окремі дослідники розглядають імунозапальну активацію як 

незалежний потужний предиктор кардіоваскулярного ризику [7, 31, 123]. 

1.2 Діагностне значення показників добового моніторування 

артеріального тиску в хворих на артеріальну гіпертензію 

АГ відносно легко піддається лікуванню сучасними антигіпертензивними 

препаратами. При цьому основна властивість лікарських засобів ефективне 

зниження АТ до цільового рівня. У деяких дослідженнях продемонстровано, що при 

однаковому контролі офісного АТ окремі препарати або комбінації краще 

попереджують серцево-судинні ускладнення, ніж інші. Це стало приводом для 

виникнення дискусій про значимість плейотропних ефектів. Ці ефекти можуть 

представляти науковий інтерес, проте розглядати їх користь для кожного 

конкретного препарату необхідно тільки в поєднанні з впливом на АТ, яке може 

оцінюватися не тільки за даними офісного вимірювання, але й за даними інших 

додаткових обстежень. Найважливішим у попередженні кардіоваскулярних 

ускладнень залишається контроль АТ і його оцінка не повинна обмежуватися тільки 

офісним вимірюванням АТ, а спиратися на результати ДМАТ, ДВАТ та оцінки 

центрального АТ [56, 57, 121]. 

Вперше прогностичне значення показників АТ за даними ДМАТ і їх перевага 

в порівнянні з традиційними вимірами продемонстрували M. Sokolow et al., 1966 

[185]. У свої роботах D. Perloff et al. (1983) підтвердили при спостереженні 1076 

хворих з підвищеним рівнем АТ [162]. Перші рекомендації щодо застосування 
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ДМАТ опубліковані в США в 1990 році. У доповіді експертів National High Blood 

Pressure Education Program (NHBPEP) відзначена цінність методу в певної категорії 

пацієнтів, особливо з діагностичної точки зору, в той же час визнано, що дані про 

перевагу показників ДМАТ у порівнянні з традиційними клінічними вимірами 

відносно прогнозу розвитку серцево-судинних ускладнень недостатні [153].  

Британські рекомендації з лікування АГ (NICE, 2011) вказують, що для 

діагностики та контролю ефективності антигіпертензивної терапії необхідно 

пацієнтам проводити ДМАТ і тільки в разі непереносимості цієї процедури може 

бути рекомендовано домашнє самостійне моніторування [190]. У європейських 

рекомендаціях зазначено, що не всім обов'язково проводити ДМАТ, а тільки певним 

категоріям пацієнтів, оскільки невиправданим є рекомендувати дорогий метод 

обстеження в країнах з поганою економічною ситуацією. 

ДМАТ дозволило краще виявляти АГ і виділяти різні її варіанти, що 

відрізняються в прогностичному аспекті: справжню гіпертензію (true hypertension), 

гіпертензію білого халата (white coat hypertension), приховану (маскуючу) 

гіпертензію (masked hypertension) по T. Pickering et al. У проспективних 

дослідженнях показано, що відносний ризик серцево-судинної смерті чи інсульту в 

осіб з істинною і прихованої гіпертензією (нормальний АТ при традиційних 

вимірах, але підвищений при ДМАТ) достовірно вище, ніж в істинно 

нормотензивних людей (нормальний АТ як при традиційних вимірах, так і при 

ДМАТ) [174]. 

Одним з найважливіших показників є величина середньодобового АТ. 

Вважається, що хворий добре відповів на антигіпертензивну терапію, якщо офісний 

САТ/ДАТ знизилися на 20/10 мм рт. ст., а середньодобовий – на 10/5 мм рт. ст. 

[224]. За даними проведеного в Україні дослідження, яке включало результати 

офісного вимірювання та добового моніторування 210 пацієнтів з м'якою й 

помірною АГ, частота досягнення цільового офісного АТ (< 140/90 мм рт. ст.) 

склала 52,2% при застосуванні монотерапії та 62% – комбінованої терапії. У той же 

час частота досягнення цільового середньодобового АТ (< 125/80 мм рт. ст.) була 

набагато менша – всього 30,8 і 34,6% відповідно. Це означає, що у частини пацієнтів 
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з нормальним офісним АТ середньодобовий залишається підвищеним і, відповідно, 

ризик виникнення кардіоваскулярних ускладнень залишається підвищеним [149]. 

У дослідженні ASCOT порівнювали дві схеми терапії – на основі амлодипіну і 

периндоприлу та атенололу і тіазидного діуретика. Виявилося, що при однаковому 

досягненні цільового офісного АТ у групі амлодипін і периндоприл ризик 

виникнення інсульту та серцево-судинної смерті нижчий, ніж у групі атенолол і 

діуретик. При цьому протягом всього періоду спостереження, згідно даних ДМАТ, 

пацієнти в групі амлодипін і периндоприл мали достовірно кращий контроль 

нічного САТ, ніж пацієнти в групі атенолол і діуретик [161]. 

Вважається, що саме нічний АТ більш тісно корелює не тільки з прогнозом, 

але й з ураженням органів-мішеней, особливо у пацієнтів з цукровим діабетом, 

ураженням нирок і у вагітних. Можливо також наявність в 10-20% хворих так званої 

«маскуючої» АГ, яку можна виявити тільки при ДМАТ або самомоніторуванні, 

оскільки рівень офісного АТ у них часто нормальний або підвищено-нормальний 

[169].  

У шостих рекомендаціях Американського національного комітету з питань 

діагностики та лікування АГ (1997) наведено нормативні показники 

середньоденного АТ – 135/85 мм рт. ст. Експерти ВООЗ та Міжнародного 

товариства з гіпертензії рекомендують вважати нормою середньодобовий АТ 125/80 

мм рт. ст. [136].  

Нині не існує загальновизнаних нормативів для пульсового АТ (ПАТ). Проте 

відомо, що чим вищий цей показник, тим гірший прогноз у хворого. Деякі автори 

вважають оптимальним рівень офісного ПАТ нижче 50 мм рт. ст., а 

середньодобового – нижче 45 мм рт. ст. [224]. 

Велике значення має тривалість підвищення АТ протягом доби. Для кількісної 

оцінки його величини використовують індекси навантаження тиском (ІНТ). Цей 

показник має кілька назв (частота підвищення артеріального тиску, навантаження 

тиском, гіпертонічне навантаження, індекс часу), являє собою відсоток вимірів АТ, 

що перевищує верхню границю норми у загальній кількості реєстрацій. Вважається, 

що цей показник не повинен перевищувати 25-30% для САТ і 15-20% для ДАТ. У 
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дослідженні Y. Mchizuki зі співавторами показано, що якщо величина індексу часу 

(ІЧ) перевищує 50%, то гіпертрофія лівого шлуночка виявляється в 88% пацієнтів з 

АГ, менше 50% – в 9,9%. ІНТ також може служити додатковим критерієм оцінки 

антигіпертензивної терапії [178]. 

У нормальних умовах фізіологічним є нічне зниження АТ під час сну, яке 

характеризується величиною добового індексу (ДІ). Вважається, що в нормі ДІ 

повинен становити від 10 до 20% порівнянно з денним. Особи, в яких АТ 

знижується < 10%, називають non-dipper (від англ. dipper - «ківш»), > 20% - over-

dipper. І бувають ситуації, коли нічний рівень АТ вище денного (< 0) – night-pеаker, 

або «райзінг» (від англ. night peak - «нічний пік», або night rise - «нічний підйом»). 

Оцінити цей показник можна за допомогою методу ДМАТ.  

Існує кілька механізмів, які лежать в основі порушення циркадной 

варіабельності. В основному зменшення АТ під час сну залежить від зниження 

активності симпатичної нервової системи. Важливими факторами ризику є 

зниження чутливості барорецепторів і перевантаження об'ємом [63, 102]. 

Підвищений симпатичний тонус може спостерігатися при такому стані, як синдром 

обструктивного нічного апное [64, 92]. Барорецептори знижують симпатичний 

тонус і збільшують парасимпатичний, коли АТ підвищується. Зниження 

парасимпатичного тонусу небезпечне у non-dipper. Перевантаження об'ємом 

зустрічається при первинному альдостеронізмі, порушенні функції нирок, 

минущому збільшенні обсягу після знаходження в положенні лежачи через 

реабсорбцію рідини з екстраваскулярного простору. Первинна та вторинна 

автономна дисфункція призводять до підвищення АТ в положенні лежачи [121]. 

Вплив кожного компонента відрізняється в різних пацієнтів. 

У численних дослідженнях показано зв'язок циркадної варіабельності з 

прогнозом. Так, в популяційному дослідженні Ohasama відсутність нічного 

зниження АТ асоціювалося з кардіоваскулярною смертністю як у гіпертензивних, 

так і нормотензивних осіб [160]. У спостереженні K. Kario зі співавторами взяли 

участь 575 літніх пацієнтів з АГ. Виявилося, що надмірне (ДІ > 20%) зниження АТ в 

нічний час призводило до збільшення ризику розвитку німих та ішемічних уражень 
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мозку, а недостатнє зниження (ДІ < 10%) – до збільшення частоти геморагічних 

інсультів. В іншому спостереженні виявлено, що антигіпертензивна терапія менш 

ефективна в пацієнтів з надмірним зниженням або підвищенням нічного АТ. 

Недостатнє зниження нічного АТ, як правило, спостерігається в хворих з ураженням 

нирок. У невеликому дослідженні показано, що в хворих, які знаходяться на 

гемодіалізі зі статусом «non-dipper» частіше розвиваються коронарні ураження та 

кардіоваскулярна смерть. Надмірне зниження АТ в нічний час (ДІ > 20%) 

призводить до збільшення частоти церебральних і ретинальних уражень. Як 

правило, вони спостерігається в пацієнтів з ізольованою систолічною АГ і високою 

добовою варіабельністю АТ. 

У міжнародному дослідженні IDACO порівняли прогностичне значення ДІ та 

рівень АТ в різні періоди доби. Виявилося, що фатальні події частіше розвивалися в 

осіб з більш високим нічним АТ, а не з денним або зниженим ДІ. Комбінована 

кінцева точка (фатальні і нефатального події) однаково корелювала як з нічним, так і 

з денним АТ. Ймовірно, що недостатнє зниження АТ в нічний час є лише маркером 

існуючого захворювання, при якому або зменшується денний АТ або підвищується 

нічний, або діє антигіпертензивна терапія, під впливом якої значно знижується 

денний АТ. Тому слід враховувати, що оцінка циркадного статусу пацієнта 

неможлива на основі антигіпертензивної терапії. Набагато важливіше значення має 

зниження рівня денного і нічного АТ [223]. 

Під епізодичною АГ розуміють ситуації, коли при відсутності постійно 

підвищеного АТ появляються короткочасні епізоди його підвищення, не пов'язані з 

фізичними чи емоційними навантаженнями. Вона потребує лікування, якщо є 

симптоматичною або якщо є супутні стани (для зменшення ризику повторних 

уражень). За даними дослідження UK-TIA, епізодичне підвищення САТ > 180 мм рт. 

ст. у пацієнтів після транзиторної ішемічної атаки асоціювалося зі збільшенням 

ризику інсульту в 4 рази частіше, ніж при постійній АГ [177]. У цьому дослідженні 

також відзначено, при максимальному підвищенні САТ по відношенню до 

середнього 20-29, 30-39 і ≥ 40%, збільшення інсульту в 1,84, 3,24, 6,21 рази 

відповідно [207]. Таким чином, виявляється, що у хворих, якщо підвищений 
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середній рівень АТ, а амплітуда коливань невелика, прогноз краще, ніж у хворих з 

більш низьким середнім АТ, але великою амплітудою його коливань. 

До варіабельності АТ відносять і ранковий його підйом, з яким пов'язують 

підвищену частоту розвитку кардіоваскулярних ускладнень в ранкові години. У 

нормі вважається, що величина ранкового підйому САТ (різниця між максимальним 

АТ за період від моменту прокидання від сну до 12:00 і мінімальним АТ під час сну) 

не повинна перевищувати 55 мм рт. ст., а швидкість (величина/час) – 10 мм рт. 

ст./год. За даними K. Kario зі співавторами, у літніх пацієнтів, в яких величина 

ранкового підйому САТ перевищувала 55 мм рт. ст., частота розвитку інсульту та 

німих уражень мозку склала 19% і 57% відповідно порівняно з тими, в яких ця 

величина менше 55 мм рт. ст. (7,3% і 33%). Якщо антигіпертензивна терапія знижує 

величину й швидкість ранкового підйому, то це має сприятливе прогностичне 

значення [196].  

Застосування ДМАТ дозволяє не тільки оцінити зазначені аспекти, а й 

виконати одне з найскладніших завдань для практичного лікаря – забезпечити 

індивідуальний підбір засобів антигіпертензивної терапії протягом усього періоду 

лікування. ДМАТ є високоінформативним методом діагностики АГ, показники 

якого є незалежні предиктори ризику серцево-судинних ускладнень. Воно краще, 

ніж рутинне вимірювання АТ, може передбачити ураження органів-мішеней, 

забезпечує достовірний контроль ефективності антигіпертензивної терапії. 

1.3 Прогностичне значення змін ліпідного обміну в хворих на артеріальну 

гіпертензію 

Дисліпідемія є незалежним фактором ризику розвитку ССЗ. Широке 

застосування статинів почалося з 1994 року, коли були оголошені результати 

дослідження 4S, в якому доведено, що 4–річний прийом симвастатину порівняно з 

плацебо зменшував ризик кардіальної смерті на 42%, загальної смертності – на 30% 

[15, 232]. 

У даний час визначені три основні детермінанти високого ризику розвитку 

атеросклерозу: високі рівні ХС ЛПНЩ, ТГ і низькі значення ХС ЛПВЩ і апо–А1 

[35]. При зниженні ХС ЛПНЩ на кожні 0,26 ммоль/л смертність від ІХС знижується 
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на 7,2%, ризик ускладнень ІХС – на 7,1%, а ризик смерті від усіх причин – на 4,4%. 

Збільшення ХС ЛПВЩ не завжди супроводжувалося позитивними ефектами щодо 

смертності від ССЗ [96]. 

Метааналіз 20 рандомізованих досліджень застосування статинів з метою 

первинної профілактики показав невеликий, але достовірний їх вплив на зниження 

САТ і тенденцію до зниження ДАТ. Регресійний аналіз показав, що чим вищий 

початковий рівень АТ, тим ефективніше зниження АТ при застосуванні статинів. 

Дослідження ASCOT довело достовірну різницю в зниженні АТ між групою хворих, 

які отримували аторвастатин та групою плацебо після 2,5 років лікування з 

максимальною різницею між групами 1,1/0,7 мм рт. ст. [181]. Аналогічні результати 

отримані в San Diego Statin Study, де в обох групах лікування симвастатином і 

правастатином доведено переваги в зниженні АТ порівняно з групою плацебо, а 

максимальна різниця між групами становила 2,8/2,7 мм рт. ст. [135]. Механізми 

зниження АТ на фоні статинів вивчені в експериментальних дослідженнях. Статини 

підвищували продукцію NO ендотеліальними клітинами, що сприяло вазодилатації і 

зменшували вивільнення вазоконстриктора ендотеліну-1, покращуючи 

ендотеліальну функцію. Ефекти були ранніми і виникали відразу після прийому 

статинів, не пов’язані з їх холестеринзнижуючими властивостями [59]. 

Здатність знижувати ризик утворення атеросклеротичної бляшки зумовлена як 

їх гіполіпідемічною активністю, так і плейотропними властивостями. Статини 

дозволяють не лише покращувати функцію клітин ендотелію, але й зберігати його 

нормальну морфологічну структуру. Лікування статинами сприяє відновленню 

необхідного клітинного складу адвентиціального, ендотеліального та м’язового 

шарів артерії. Збереження їх архітектоніки, насамперед структури м’язового шару, 

лежить в основі регресу артеріальної жорсткості й механічному пошкодженню 

атеросклеротичних бляшок з подальшим розвитком атеротромботичних ускладнень. 

У дослідженні SHIPAS 6-місячне застосування статинів в хворих на АГ віком 60-65 

років та помірною гіперхолестеринемією (середній рівень ЗХС – 6,6 ммоль/л) 

забезпечило зменшення жорсткості артеріальної стінки. Водночас у хворих, які не 
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приймали статинів спостерігали підвищення показників артеріальної жорсткості 

[148]. 

Таким чином, у багатьох дослідженнях доведені позитивні ефекти статинів 

щодо зниження не тільки рівня холестерину, але й АТ, у покращенні еластичності 

судин та пружно-еластичних властивостей артерій. 

Прийом статинів зменшує смертність від ССЗ. Цей ефект проявляється 

завдяки ліпідознижуючим властивостям статинів. Позитивний ефект статинів на 

серцево-судинний ризик відмічені в хворих без підвищеного рівня холестерину та 

його фракцій. Існують дослідження, що доводять вплив статинів на зменшення АТ 

завдяки їх взаємодії з ренін-ангіотензиновою системою [109]. Статини підвищують 

антигіпертензивну ефективність блокаторів рецепторів до ангіотензину II (БРА) та 

інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту (і-АПФ), хоча дані клінічних та 

експериментальних досліджень досить суперечливі [109]. Механізми, що сприяють 

контролю АТ, поділяються на короткострокові та довгострокові. Короткострокові 

механізми, такі як барорефлекторні, мають на меті запобігання раптовим змінам АТ 

завдяки впливу нервової системи на судинну ємкість і серцевий викид. У той час як 

довгострокові механізми контролю АТ реалізуються через регуляцію об’єму крові, 

що регулюється гормональною активністю нирок, зокрема ренін-ангіотензиновою 

системою [133]. 

У подвійному сліпому плацебо-контрольованому рандомізованому клінічному 

дослідженні JUPITER взяли участь 17 802 пацієнти: чоловіки віком від 50 років та 

жінки віком від 60 років з відсутністю в анамнезі інфаркту міокарда, інсульту або 

артеріальної реваскуляризації з рівнем ХС ЛПНЩ менше ніж 130 мг/дл (3,4 

ммоль/л). Результати дослідження показали, що застосування розувастатину в дозі 

20 мг дозволяє на 44% зменшити кількість серцево-судинних ускладнень порівняно 

з плацебо. Переносимість лікування була доброю. [183, 184, 197].  

Подальший аналіз результатів дослідження ASCOT показав, що поєднання 

статину з амлодипіном сприяло зменшенню частоти розвитку первинної кінцевої 

точки більш значущо, ніж поєднання статину з атенололом [181]. 
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У дослідженні STELLAR при порівнянні ефективності різних доз 

розувастатину, аторвастатину, симвастатину і правастатину щодо зниження рівня 

ХС ЛПНЩ у 2431 особи з гіперхолестеринемією протягом 6 тижнів лікування 

показало, що максимальне зниження ХС ЛПНЩ досягається при прийомі різних доз 

розувастатину [221]. Розувастатин у дозі 10–40 мг/добу протягом 52 тижнів 

забезпечив досягнення цільових рівнів ХС ЛПНЩ у 96,2% хворих, в той час як 

аторвастатин у дозі 10–80 мг/добу виявився настільки ж ефективним у 87,1% 

хворих. Відмінності при низьких дозах препаратів були ще більш виражені: у 82,1% 

випадків досягнуті цільові значення при використанні 10 мг розувастатину 

порівняно з 58,6% на основі застосування 10 мг аторвастатину [221, 231]. 

Встановлено, що розувастатин також знижує рівень ТГ у 40% хворих. 

У дослідженні METEOR ультразвуковим методом вивчалася динаміка 

показника – товщини інтими-медія у 12 ділянках сонних артерій на основі тривалого 

прийому розувастатину особами без ІХС з відносно низьким серцево-судинним 

ризиком [195]. Після закінчення курсу терапії (24 міс.) рівень ХС ЛПНЩ у хворих, 

які приймали розувастатин у дозу 40 мг/добу, знизився на 48,8%, а рівень ХС 

ЛПВЩ підвищився на 8%. З огляду на тривалість терапії розувастатином у 

дослідженні METEOR велику увагу приділено оцінці безпеки й переносимості 

лікування. Вивчена порівняна частота розвитку небажаних явищ у хворих, які 

приймали розувастатин та плацебо: підвищення активності сироваткової АлАТ 

спостерігалося в 0,6 і 0,4% пацієнтів; підвищення креатинфосфокінази – в 0,1 і 0,7%; 

протеїнурія – в 0,3 і 0,4% хворих відповідно. При цьому не зареєстровані випадки 

рабдоміолізу, гепатиту та ниркової недостатності [195]. 

У листопаді 2013 року опубліковані рекомендації Американської асоціації 

серця (АНА) та Американського коледжу кардіологів (АСС) з корекції підвищеного 

рівня холестерину в дорослих пацієнтів з ризиком атеросклеротичних ССЗ [136]. 

Згідно з рекомендаціями, статини для первинної профілактики 

атеросклеротичних ССЗ показані всім пацієнтам високого ризику та пацієнтам для 

вторинної профілактики без наявної СН II–IV ФК за NYHA без гемодіалізу. 



27 
 

Показано, що статинотерапія зменшує ризик ССЗ при початковому рівні ХС 

ЛПНЩ ≥ 1,8 ммоль/л (70 мг/дл) у всіх пацієнтів [132, 225]. 

Згідно з рекомендаціями Європейського товариства кардіологів (ESC, 2016), 

цільовими рівнями гіполіпідемічної терапії є зниження ХС ЛПНЩ в хворих дуже 

високого ризику < 1,8 ммоль/л (70 мг/дл) або на > 50% від початкового рівня якщо 

вихідний рівень 1,8-3,5 ммоль/л (70-135 мг/дл); в хворих високого ризику – ˂ 2,6 

ммоль/л (100 мг/дл) або на > 50% від початкового рівня якщо вихідний рівень 2,6-

5,1 ммоль/л (100-200 мг/дл) [132, 133].  

Наведені дані багатьох досліджень свідчать, що застосування статинів як для 

первинної, так і для вторинної профілактики ССЗ й ускладнень у пацієнтів з АГ є 

необхідним компонентом і доведеним фактом. 

1.4 Роль неспецифічного системного запалення у розвитку артеріальної 

гіпертензії 

Перебіг АГ супроводжується закономірним виникненням морфо-

функціональних змін серцево-судинної системи та імунометаболічних порушень [7, 

31]. В останні роки переконливо доведено, що в процесі розвитку асоційованих з 

атеросклерозом ССЗ поряд з численними нейрогуморальними факторами важливе 

значення має неспецифічне системне запалення (НСЗ) [115]. Розуміння причин 

розвитку функціональних розладів та структурних змін в серцево-судинній системі 

неможливе без урахування контролюючої функції імунної системи регуляції [107]. 

Особливу важливість у розвитку та прогресуванні АГ набуває цитокінова ланка 

імунної регуляції як джерело медіаторів запалення. Цитокіни регулюють розвиток 

місцевих захисних реакцій у тканинах за участю різних типів клітин крові, 

ендотелію, сполучної тканини та епітелію [36]. Останніми роками інтенсивно 

вивчається роль факторів росту клітин і цитокінів (ІЛ-1β, IЛ-4, IЛ-6, ФНП-α і ФНП-

β), які відіграють важливу роль у розвитку гіпертрофії міокарда [38].  

До найбільш важливих біомаркерів прозапальної активації відносять VCAM-1; 

ФНП-α, ІЛ-1, ІЛ-18; металлопротеїнази (MMП-9); месенджери цитокіни (ІЛ-6); 

продукти тромбоцитарної активації (CD40L, міелоїдзалежний протеїн 8/14); 

адипонектин; CРБ, фібриноген і ЦІАП [41].  
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Найбільш вивченим і відомим біомаркером без сумніву є СРБ, рівень якого 

тісно асоціюється з ризиком виникнення кардіоваскулярних ускладнень [143]. СРБ є 

високочутливим, але неспецифічним гострофазовим показником, який продукується 

у відповідь на більшість форм тканинного ушкодження, інфекцію чи запалення. 

Підвищення СРБ може визначатися вже через 12-48 год. від початку запалення. У 

крові він циркулює невизначено довго [12, 22]. Необхідно відмітити, що пік 

концентрації СРБ корелює з максимальним збільшенням концентрації ІЛ-6 [158].  

Встановлено зв'язок запального процесу з АГ. Так, у пацієнтів з АГ виявлено 

позитивний кореляційний зв'язок між концентрацією СРБ в «субклінічному» 

інтервалі (3-10 мг/л) вмістом розчинних молекул, прозапальних цитокінів (ІЛ-6) і 

показниками добового профілю (САТ, ДАТ і ПАТ, підвищенням АТ в нічний час). Є 

підстави вважати, що високий АТ може потенціювати розвиток хронічного 

запалення. За даними експериментальних досліджень при АГ спостерігається 

взаємозв'язок запалення з дисбалансом ренін-ангіотензінової системи [38, 99]. 

Дані проведених проспективних досліджень в США та Європі дозволяють 

вважати рівень СРБ плазми достовірно незалежним предиктором ССЗ як у літніх, 

так і осіб середнього віку (у чоловіків і жінок). В окремих дослідженнях виявлена 

прогностична значимість СРБ щодо розвитку АГ в осіб з нормальним АТ. Проте 

кількість клінічних робіт з вивчення ролі СРБ у розвитку АГ і ураженні органів-

мішеней незначна, а їх результати неоднозначні. Хоча, в ряді їх отримані дані, що 

підтверджують існування НСЗ при АГ. Дискутується питання про те, чи є НСЗ 

однією з причин розвитку судинної патології при АГ або наслідком патологічних 

процесів, які відбуваються в судинній стінці та органах-мішенях, ураження яких 

призводить до неконтрольованої АГ. На експериментальних моделях показано, що 

НСЗ пов'язано з ренін-ангіотензивною, симпатоадреналовою системою і 

ендотеліальною дисфункцією [215].  

Отримано дані про наявність кореляційної залежності між рівнем СРБ плазми 

і традиційними факторами ризику – віком, курінням, індексом маси тіла (ІМТ), САТ 

і ДАТ, рівнями ЗХС, ТГ, гомоцистеїну, фібриногена, D-димера. Встановлена 

достовірна зворотна кореляція рівня СРБ плазми з інтенсивністю фізичного 
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навантаження та рівнем ХС ЛПВЩ [59, 61]. Існує кілька механізмів, які пояснюють 

можливий взаємозв'язок між НСЗ та ураженнями органів-мішеней. Надмірна 

активація ренін-ангіотензинової системи, зокрема ангіотензина-II, викликає ряд 

несприятливих ефектів: вазоконстрикцію, активацію синтезу альдостерона, 

гіпертрофію міокарда, проліферацію гладком’язових клітин, активацію процесів 

перекисного окислення ліпідів та ін., а також синтез прозапальних цитокінів в 

судинній стінці. У літературі відзначений взаємозв'язок маркерів НСЗ і 

ремоделювання міокарда, що, можливо, пояснюється впливом СРБ на активацію 

рецепторів ангіотензина-II [59, 123]. 

Інші гострофазові показники, такі як фібриноген, мають істотно меншу 

діагностичну цінність, ніж СРБ. Такі медіатори, як ІЛ-1 і ІЛ-6 мають дуже короткий 

період напіввиведення, що створює серйозні проблеми для впровадження їх 

моніторингу в клінічну практику [122].  

У численних епідеміологічних дослідженнях встановлено, що концентрація 

фібриногену в плазмі крові може відображати ризик виникнення інфаркту міокарда 

та інсульту [67, 83]. Зіставлення прогностичної цінності рівня СРБ і фібриногену 

показали переваги першого відносно величини прогнозуючої цінності виникнення 

будь-яких кардіоваскулярних ускладнень[173]. Існує досить тісна кореляція між 

концентраціями в плазмі крові СРБ і фібриногену в загальній популяції, що дає 

підстави використовувати обидва фактори для оцінки 10-річного 

кардіоваскулярного ризику [151]. 

Особливе місце в реалізації запальної реакції займає ІЛ-1β, який продукується 

ендотеліоцитами та гладкими м'язами клітин, а також ІЛ-6, що індукує синтез білків 

гострої фази запалення, посилення експресії адгезивних молекул, стимулює 

вивільнення вазодепресорних простагландинів та азоту оксиду з ендотелію [202]. 

ІЛ-1 утворює ціле сімейство цитокінів, серед яких найбільш вивченими є 

прозапальні ІЛ-1α, ІЛ-1β та агоніст рецептора ІЛ-1 (ІЛ-1ра). ІЛ-1 – це білок із 

молекулярною масою 15-18 кДа, що є одним із ендогенних пірогенів і бере участь у 

реакції гострої фази запалення. Як правило, клітини організму не здатні до 

спонтанного синтезу ІЛ-1, а відповідають за його продукцією на інфекцію, дію 
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мікробних токсинів, інших цитокінів, активованими компонентами комплементу чи 

системи згортання крові [55]. Головним чином активаторами ІЛ-1 є макрофаги, 

моноцити та В-лімфоцити [42]. 

Разом з ФНП-α ІЛ-1 підвищує продукцію колагену, сприяє регуляції 

макрофагами активності металоестерази ММР-12, що ініціює міграцію моноцитів, а 

також експресію інших металопротеїназ з одночасною індукцією процесу 

проникності базальної мембрани, що призводить до формування атеросклеротичної 

бляшки [23]. 

ІЛ-6 відомий як маркер запалення в коронарних атеросклеротичних бляшках 

[82], є найбільш доведений і вивчений серед інших цитокінів, як предиктор 

несприятливого перебігу ССЗ [23]. ІЛ-6 багатофункціональний, плейотропний 

прозапальний цитокін з молекулярною масою 26 кДа. Синтезується різними типами 

лімфоїдних і нелімфоїдних клітин, включаючи Т- і В-лімфоцити, фібробласти, 

ендотеліальні клітини, макрофаги/моноцити, клітини жирової тканини, мезангіальні 

і гліальні клітини, клітини синовіальної оболонки суглоба [3, 46, 58]. Індукторами 

синтезу ІЛ-6 є ІЛ-1, ФНП-α, інгібіторами синтезу – ІЛ-4, 10, 13, ендотоксини та 

інтерферон-γ [58]. 

Біологічні ефекти ІЛ-6 схожі з ефектами ІЛ-1 та ФНП-α, приймає участь у 

реалізації імунної запальної реакції. Одним із найважливіших системних 

прозапальних ефектів ІЛ-6 є індукція гострофазової запальної відповіді, збільшенні 

синтезу білків гострої фази (СРБ, сироваткового амілоїдного білка А, фібриногену, 

гаптоглобіну) та порушення метаболізму ліпідів і ліпопротеїдів крові [3, 58]. При 

розвитку гострої фази запалення рівень ІЛ-6 у сироватці крові корелює з рівнем 

СРБ. Підвищення рівня ІЛ-6 у сироватці крові може передувати підйому рівня СРБ 

[15], сприяє як загостренню хронічних, так і хронізації гострих запальних процесів. 

Він виділяється пізніше, ніж ІЛ-1 і ФНП-α, пригнічує їх утворення й тому 

відноситься до цитокінів, які завершують розвиток запальної реакції [66]. 

ФНП-α – поліпептидний цитокін, що виконує регуляторні та ефекторні 

функції в імунній відповіді та запаленні [38]. Він виділяється макрофагами, 

ендотеліальними, жировими і м’язовими клітинами [3]. ФНП-α відноситься до 
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прозапальних цитокінів, виконує важливі функції в період запуску запалення: 

активує ендотелій, сприяє адгезії лейкоцитів до ендотелію за рахунок індукції 

експресії на ендотеліальних клітинах адгезійних молекул з подальшою 

трансендотеліальною міграцією лейкоцитів у вогнище запалення, активує лейкоцити 

(гранулоцити, моноцити, лімфоцити), індукує продукцію цитокінів, які мають 

синергічний ефект з ФНП-α, ІЛ-1, ІЛ-6, інтерферон-β (IFNβ) [38]. 

Є дані, згідно з якими ФНП-α стимулює синтез і експресію молекул адгезії. 

Підвищення його рівня збільшує ризик тромботичних ускладнень шляхом активації 

прокоагулянтної системи [20]. Він нагaдує ІЛ-1 та ІЛ-6 за спектром клітин-мішеней і 

біологічними ефектами. Володіє здатністю індукувати апоптоз, викликає 

генералізацію в клітинній мембрані активних форм кисню, супероксид-радикалів, 

оксид азоту [42]. 

Отже, згідно з сучасними поглядами, СРБ, ІЛ-1, ІЛ-6 і ФНП-α є не лише 

чутливим маркером запалення, а й відіграє важливу роль у патогенезі та 

прогресуванні процесів судинного ураження, виникненні та дестабілізації 

атеросклеротичних бляшок і тромботичної оклюзії судин. Проблема щодо 

визначення участі цитокінів в механізмах прогресування АГ, їхнього впливу на 

морфофункціональний стан міокарда є актуальною, потребує вивчення, що 

дозволить удосконалити діагностику АГ і, можливо, сприятиме запобіганню 

прогресування захворювання.  

1.5 Гіперурикемія та її роль у розвитку артеріальної гіпертензії  

У даний час ГУ розглядається як фактор ризику розвитку АГ (збільшення 

ризику в 2-3 рази протягом 5-7 років) і пошкодження нирок (збільшення ризику в 5 

разів за 2 роки при рівні СК в крові > 330 ммоль/л) [83]. 

Взаємозв’язок між СК та кардіоваскулярними захворюваннями був поза 

увагою приблизно до середини 50-х і початку 60-х років, коли така можливість 

знову почала обговорюватися [113, 190]. Враховуючи те, що зв’язок між СК та CCЗ 

спостерігається не тільки при явній ГУ, але й при рівнях сечової кислоти, які 

знаходяться в нормальному або незначно підвищеному діапазоні (від 310 до 330 

мкмоль/л або 5,2 до 5,5 мг/дл) [33, 71], було сформульовано гіпотезу, що ГУ може 
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бути вагомим і незалежним фактором ризику виникнення ССЗ і смертності від них 

[50]. 

Поширеності порушень пуринового обміну є різною і несистематизованою. У 

різних джерелах наводяться такі цифри: поширеність подагри – від 0,06 до 3% 

дорослого населення; поширеність ГУ – від 2 до 20% [118]. При цьому є регіони з 

високою частотою ГУ – до 60%. До таких регіонів належать Філіппіни, Нова 

Зеландія, острови Тихого океану, Далекий Схід. В Україні поширеність подагри 

становить понад 0,4% дорослого населення, поширеність ГУ по різних даних – 

близько 15-20% [24].  

При вивченні поширеності ГУ в різних популяціях встановлено взаємозв'язок 

між ГУ і АГ. ГУ в хворих на АГ відзначають значно частіше, ніж у загальній 

популяції. У середньому частота ГУ в пацієнтів з АГ коливається від 25 до 50%. При 

цьому в осіб з тяжкою АГ частота ГУ ще вища – до 75%. Також дуже висока частота 

ГУ відзначена в хворих на АГ, які отримували лікування тіазидними діуретиками 

(вище 50%). Є дані, що серед хворих на подагру більш ніж в 50% випадків 

визначається АГ [24, 27]. Виявлено тісний взаємозв'язок ГУ з дисліпідемією, 

абдомінальним ожирінням та порушеннями вуглеводного обміну. Так, ГТГ 

виявляється в 75-84% хворих на подагру, а, з іншого, в осіб з ГТГ більш, ніж в 80% 

випадків визначається ГУ [128, 228].  

У дослідженнях, проведених в рамках программи NHANES показано, що в 

популяції осіб з ГУ широко поширені такі захворювання як хронічна хвороба нирок, 

ожиріння, АГ. Встановлено, що частота поширеності коморбідних станів прямо 

корелює з рівнем СК. Більш того, в одному з досліджень NHANES відзначено, що 

підвищений рівень СК асоціюється зі збільшенням ризику серцево-судинної смерті 

як у пацієнтів з подагрою, так і без неї, причому у хворих з подагрою рівень 

смертності зростає швидше і найбільший ризик кардіоваскулярної смерті відмічено 

у пацієнтів з рівнем СК > 360 мкмоль/л [157]. 

Вивчення зв'язку ГУ з ССЗ дозволило встановити, що цей фактор робить як 

прямий (через гіперактивацію ренінангіотензинової системи), так і непрямий (через 
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зниження функції нирок, виникнення гіперінсулінемії, окисного стресу і т.д.) вплив 

на ризик розвитку АГ [170].  

Встановлено, що в підлітків, в яких вперше виявлено АГ, поширеність ГУ 

складала більше 90%. Попередні клінічні дані дозволяють зробити припущення, що 

лікарські засоби, які знижують рівень СК, здатні у них сприяти нормалізації АТ. 

Одночасно рівень СК був значно нижчим в осіб контрольної групи та підлітків з 

ятрогенною або вторинною АГ [188]. ГУ спостерігається у 25-60% дорослих 

пацієнтів з нелікованою первинною АГ, яка поширена серед осіб з прегіпертензією, 

особливо коли наявна мікроальбумінурія [181].  

В цей час роль ГУ як фактора ризику есенціальної АГ продемонстровано в 

окремих популяційних дослідженнях. В Framinghan Heart Study ймовірність стійкого 

підвищення АТ збільшувалася в 1,17 разів при підвищені рівня СК на кожні 1,3 

мг/дл. Дослідження MRFIT показало, що ризик розвитку АГ при стійкій ГУ (˃ 7 

мг/дл) збільшується на 80%. При обстеженні жителів Китаю виявлено, що при 

урикемії в межах 200-400 мкмоль/л ймовірність розвитку АГ в 1,73 раза вища, ніж 

при рівні СК менше 200 мкмоль/л. При обстеженні 5564 військових в армії Тайланда 

спостерігали достовірне збільшення САТ по мірі підвищення СК [177].  

Результати багатьох досліджень свідчать про те, що корекція ГУ може 

знижувати загальну та серцево-судинну смертність [132, 155, 183]. Уперше це 

продемонстровано в дослідженні LIFE, в якому виявлено, що в хворих на АГ і 

гіпертрофію лівого шлуночка медикаментозне зниження СК в крові може знижувати 

ризик виникнення кардіоваскулярних ускладнень. У цьому дослідженні та в 

дослідженні GREACE показано, що при лікуванні АГ засобами, які, крім 

гіпотензивного ефекту, підсилювали екскрецію СК, спостерігали більш виражене 

покращання контролю АТ, функції нирок, перебігу ІХС й істотніше зниження 

частоти виникнення серцево-судинних ускладнень. У результаті проведеного 

аналізу ці ефекти не можна пояснити тільки антигіпертензивним впливом і 

корекцією ліпідного спектру крові дією досліджуваних лікарських засобів. У 

дослідженнях NHANES I та Heart Protection Study продемонстровано зв’язок між 

рівнем ГУ та фатальними ускладненнями серцево-судинних захворювань [167].  
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У наукових роботах показано вплив ГУ на розвиток і перебіг атеросклерозу. У 

хворих на ІХС при кожному підвищенні рівня СК на 1 мг/дл (59,5 мкмоль/л) ризик 

смерті підвищувався на 12%. В одному з досліджень смертність складала 3,4% при 

концентрації СК менше 0,303 ммоль/л, тоді як при концентрації понад 0,433 ммоль/л 

– 17,1%. У жінок ця залежність набагато більше виражена, ніж у чоловіків. 

Однакове підвищення концентрації СК призводило до зростання ризику смерті від 

ІХС у жінок більше, ніж у чоловіків [134]. Зв'язок ГУ зі смертністю від ІХС 

підтверджена в метааналізі, що включив 26 клінічних досліджень, а в роботі J.G. 

Wang з співавт. продемонстровано, що підвищення рівня СК на 50 мкмоль/л від 

вихідного рівня збільшує ризик смерті від ССЗ на 14%, від інсультів на 34% [176]. 

Дослідження LIFE продемонструвало зменшення кардіоваскулярного ризику в 

хворих з АГ і ГЛШ при медикаментозному зниженні вмісту СК в сироватці крові 

[8].  

Отже, на сьогодні ГУ відіграє важливу роль у розвитку кардіоваскулярних 

ускладнень, потребує подальшого вивчення і розробки ефективних раціональних 

методів лікування хворих на АГ з ГУ. 

1.6 Принципи сучасного антигіпертензивного лікування в хворих на 

артеріальну гіпертензію 

Останні роки характеризуються позитивними результатами в лікуванні 

хворих на АГ, що виражається у зменшенні частоти виникнення гострих ускладнень 

та продовженні тривалості життя. Це пов’язано з впровадженням у практику нових 

лікарських засобів, їх комбінацій і стратегії ведення хворих на основі доказової 

медицини. Метою лікування хворих на АГ є максимальне зниження ризику 

розвитку серцево-судинних ускладнень. Відповідно до сучасних рекомендацій, 

усуненню підлягають усі фактори ризику, що коригують супутні захворювання такі 

як АГ, ЦД, серцева недостатність, хронічна хвороба нирок, ІХС та ін. [16, 27, 194].  

Ще 10 років тому на конференціях, присвячених проблемі лікування АГ, 

говорили, що частота досягнення цільового АТ залишається низькою в усьому світі 

(від 2,5% – в Заїрі, 6% – в Англії, 7% – в Австралії, до 27% – у Франції і США), 

незважаючи на існуючі ефективні антигіпертензивні засоби [99, 103]. Однак за 10 
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років усе змінилося. У європейських країнах, за даними дослідження EURIKA, АТ 

контролюється в 36,3% хворих у Німеччині, у 41% – в Іспанії, у 42,8% – у 

Великобританії, у 45,5% – у Франції [137]. У США 46,5% випадків досягають 

цільового рівня АТ, а ті в кого не досягає, 39% не знають, що у них АГ, 16% – 

знають, але не приймають лікарських засобів і тільки 45% приймають ліки, але 

неефективно [180]. В Україні, за даними епідеміологічних досліджень, контроль АТ 

суттєво не покращився (включаючи міську та сільську популяцію) на 13,4% в 2005 

році і 14% – в 2014 році [18, 31]. 

Згідно з українськими рекомендаціями не менше 50-75% хворих АГ 

потребують призначення комбінованого лікування [51]. Як стартову комбіновану 

терапію слід призначати всім хворим з рівнем АТ > 160/100 мм рт. ст. або високого 

серцево-судинного ризику. Якщо пацієнт не входить в ці категорії, то можна 

починати лікування як з монотерапії, так і з комбінації двох препаратів (переважно 

в низьких дозах і краще з фіксованих). Багато країн, у яких за останні роки значно 

покращився контроль АТ, використовують частіше комбіновану терапію як 

стартову. У Франції, країні з найчастішим досягненням цільового АТ в Європі, 

комбіновану антигіпертензивну терапію отримують 26,7% пацієнтів [151]. У США 

більш, ніж у 1,5 рази збільшилася кількість призначень комбінованої 

антигіпертензивної терапії пацієнтам з вперше діагностованою АГ [154]. 

У дослідженні VALUE, чим раніше знижувався АТ, тим краще був прогноз у 

пацієнтів з АГ [193], а комбінована терапія і дозволяє досягти зниження АТ до 

цільового рівня з першої спроби у 2/3 пацієнтів, що скорочує час підбору 

ефективної терапії. Крім того, зменшується кількість змін призначень, що сприяє 

поліпшенню прихильності хворого до лікування. За даними метааналізу, 

ефективність комбінованої антигіпертензивної терапії в 5 разів вище, ніж 

монотерапії [155], за рахунок потенціювання дії одного лікарського засобу іншим. 

Більше того, зменшується ймовірність виникнення побічних реакцій як за рахунок 

можливого застосування менших доз ліків, так і за рахунок комбінування 

препаратів з контррегуляторною дією: один зменшує побічні ефекти іншого. І 

звичайно, якщо використовують фіксовані комбінації лікарських засобів, то це 
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зручніше для пацієнта та надійніше, що він продовжить виконувати призначення 

лікаря. 

Сьогодні також вважається доцільним враховувати ЧСС при виборі 

гіпотензивних засобів, тому що встановлено чіткий зв'язок між ЧСС і подальшим 

розвитком АГ, несприятливими серцево-судинними ускладненнями [6, 163].  

Серед представників групи АК, які найбільш часто застосовується, є 

амлодипін. Це дигідропіридиновий АК другого покоління, що блокує 

трансмембранний транспорт іонів Са2+, переважно в клітини гладких м’язів судин і 

міокарда. Має вазодилататорну, антигіпертензивну, антиангінальну та спазмолітину 

дію. Механізм антигіпертензивної дії зумовлений прямим розслаблюючим впливом 

на гладкі м’язи судин. Завдяки повільному початку дії і пролонгованому ефекту не 

спричинює різкої артеріальної гіпотензії, забезпечує поступове зниження АТ 

протягом 24 годин без рефлекторного підвищення ЧСС. Амлодипін гальмує 

агрегацію тромбоцитів, збільшує швидкість клубочкової фільтрації, не підвищує 

рівень катехоламінів у плазмі крові, не стимулює симпатичну нервову систему. 

Амлодипін виправданий тим, що не виявлено недоліків у жодному з досліджень 

(ALLHAT, EUROPA,ASCOT, STONE), має широкий спектр показів до застосування 

та тривалий період виведення, метаболічно нейтральний, володіє невеликою 

кількістю побічних ефектів. Часто застосовується в поєднанні з іншими засобами, 

такими як і-АПФ, БРА, β-АБ, діуретиками, статинами та ін. [33, 111, 155]. 

Найбільш поширеними є фіксовані комбінації і-АПФ з АК. Як відомо, що і-

АПФ і амлодипін володіють потужною вазодилатуючою дією, проте різні механізми 

дії. Поєднане застосування АК та і-АПФ дозволяє врівноважити окремі 

контррегуляторні механізми, зокрема негативний баланс натрію, що викликається 

амлодипіном, посилює гіпотензивний ефект і-АПФ. Останній, у свою чергу, 

пригнічує симпатоадреналову систему, яка хоч і в незначній мірі, але активує 

застосування амлодипіну [7]. 

Слід зазначити, що і-АПФ та АК належать до метаболічно нейтральних 

антигіпертензивних засобів, що робить їх комбінацію цінною для хворих з 

порушенням ліпідного, вуглеводного та пуринового обміну [35, 37]. 
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Органопротекторні ефекти, властиві і-АПФ та АК при поєднаному їх 

призначенні посилюються. Вплив на нирки обумовлюється дією і-АПФ на 

еферентні артеріоли клубочків, вплив АК на аферентні судини. У результаті 

відбувається зменшення внутрішньоклубочкового тиску та екскреції альбуміну зі 

сечею, що є важливим для хворих з діабетичною нефропатією [35]. 

Виразна вазодилатуюча дія дигідропіридинових АК може призводити до 

виникнення побічних ефектів, таких як набряки гомілок, головний біль, гіпотензія, 

сонливість, серцебиття, почервоніння обличчя.  Дія амлодипіну розвивається 

повільно, тому в порівнянні з дигідропіридинами короткої дії ймовірність побічних 

явищ є мінімальною. 

Практичні переваги та клінічна ефективність таких комбінацій були 

продемонстровані в дослідженні ACCOMPLISH, в якому порівнювався вплив 

фіксованої комбінації і-АПФ з гідрохлортіазидом і комбінації і-АПФ з амлодипіном. 

За результатами цього дослідження виявлено, що при застосуванні комбінації і-

АПФ з амлодипіном вдалося досягти 21% (р<0,001) зниження ризику таких тяжких 

серцево-судинних ускладнень, як інфаркт міокарда, інсульт і смерть внаслідок ССЗ. 

При цьому рівень АТ в обох групах хворих достовірно не відрізнявся. Очевидно, що 

зниження ризику не може бути пояснене лише різницею в рівні АТ. Імовірно, що 

результати дослідження обумовлені більш ефективним зниженням центрального 

тиску в аорті під впливом комбінації і-АПФ з АК [164]. 

Метаболічна нейтральність і органопротекторні властивості дозволяють 

розглянути комбіноване застосування і-АПФ та АК як один з варіантів 

антигіпертензивної терапії хворих на ГУ. Відмічено, що блокатори повільних 

кальцієвих каналів з і-АПФ при подагрі зменшують гіпертрофію та дилатацію лівих 

відділів серця, не впливають на активність симпатичної нервової системи, 

підвищують експресію ІЛ-6 шляхом прямої активації відповідного гена-промотора 

в гладком’язевих клітинах, які регулюють процеси апоптоза, підвищують експресію 

матричної рибонуклеїнової кислоти оксид азотної синтетази, пригнічують 

оксидантний стрес, перешкоджають міграції моноцитів у субендотеліальний шар 

судин, пригнічують агрегацію тромбоцитів [5, 39, 70].  
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β-АБ найбільш ефективні для лікування АГ в таких випадках: супутній ІХС 

(стенокардії та інфаркті міокарда), серцевій недостатності, супутній передсердній та 

шлуночковій екстрасистолії та тахікардії, гіпертиреозі, мігрені, ознаках 

гіперсимпатикотонії. 

Великий метааналіз, проведений Law et al. показав, що лікування АГ з β-АБ є 

ефективною стосовно попередження коронарних змін, є високоефективною щодо 

запобігання серцево-судинних ускладнень у пацієнтів з нещодавно перенесеним 

інфарктом міокарда та серцевою недостатністю [62]. Проте, β-АБ є менш 

ефективними, ніж АК та БРА в попередженні інсульту та щодо регресії ознак 

ураження органів-мішеней: гіпертрофії лівого шлуночка, товщини інтими-медіа 

сонних артерій, жорсткості аорти та ремоделювання артерій [122]. 

Сучасний підхід до лікування АГ включає в себе не тільки зниження АТ, але і 

модифікацію ліпідного спектру крові, адекватне ведення пацієнтів з цукровим 

діабетом, зміна стилю і способу життя. Хворі з АГ, які без супутніх серцево-

судинних захворюваннь, але з високим серцево-судинним ризиком, теж повинні 

отримувати статини, навіть при відсутності підвищеного рівня ЗХС чи ХС ЛПНЩ 

[88, 105]. 

Ще одним показанням до призначення статинів є неможливість досягнення 

цільового АТ. Таке положення пов'язане зі спостереженнями, які демонструють 

поліпшення контролю АТ  на основі статинотерапії [101]. 

Необхідно відзначити, що після впровадження статинів у клінічну практику їх 

здатність редукувати концентрацію СРБ в плазмі крові на 20-30% тепер розглядають 

як одну з цілей терапії [165]. При цьому статини сприяють зниженню СРБ в плазмі 

крові незалежно від їх гіполіпідемічного ефекту [145, 166, 167]. У дослідженні 

REVERSAL (The Reversal of Atherosclerosis with Aggressive Lipid Lowering) 

зниження СРБ в плазмі крові сприяло регресії атеросклеротичного ураження артерій 

[232, 233]. 

Безсимптомна ГУ не потребує медикаментозної корекції, достатньо заходів, 

що направлені на модифікацію способу життя. Хворим з ГУ показані гіпопуринова 

(гіпокалорійна) дієта та раціональна антигіпетензивна терапія.  
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Метаболічно нейтральними препаратами, що забезпечують оптимальний 

контроль АТ є АК, і-АПФ, БРА. Серед вказаних груп лікарських засобів особливе 

місце належить АК. Механізм дії пов'язаний з блокуванням повільних кальцієвих 

каналів і перешкоджанням внутрішньоклітинної гіперкальціємії з розслабленням 

гладких м’язів і зниженням периферичного судинного опору. У чисельних 

багатоцентрових дослідженнях (NORDIL, INSIGHT, VHAT, HOT, ALLHAT) 

показано зниження рівня СК на фоні терапії АК пролонгованої дії. Перевагою цих 

засобів є можливість використання їх у пацієнтів з ГУ, так як вони не чинять 

негативний вплив на пуриновий обмін [8, 85].  

β-АБ першого покоління не рекомендують для лікування хворих подагрою 

внаслідок здатності індукувати ГУ. У теперішній час бета-1-селективні блокатори є 

засобом вибору для хворих з фібриляцією передсердь, над- і шлуночковою 

екстрасистолією, які зустрічаються відповідно у 3,8, 4,1 та 10,6% хворих з ГУ [85]. 

Не дивлячись на наявні досягнення в боротьбі з атеросклерозом, вищевказані 

дані про його поширеність свідчать про необхідність пошуку додаткових методів 

лікування. Одним із таких напрямів може бути фітотерапія, що здавна 

використовується в народній медицині. В якості додаткового засобу в терапії 

атеросклерозу застосовують рослини, що володіють гіполіпідемічною дією: цибуля 

ріпчаста, часник посівний, солодка гола, кукурудзяні рильця, пустирник 

п´ятилопатевий, польовий хвощ, астрагал шерстистоквітковий, кріп пахучий, м´ята 

перцева, шипшина коричнева, звіробій продирявлений та ін. При цьому у більшості 

із перечислених лікарських рослин терапевтичний ефект краще проявляється при 

застосуванні їх в настойках і зборах. 

Одним із таких фітокомплексів є равісол, який рекомендують до застосування 

як гіполіпідемічний середник, який покращує мозковий і коронарний кровотік, 

володіє заспокійливим, антигіпертензивним, знеболюючим, протизапальним, 

антисклеротичним, антиагрегантним, гіпокоагуляційним, сечогінним, 

ангіопротекторним ефектом, стимулюює виведення з організму свинцю та різних 

токсичних речовин, стимулює функцію надниркових залоз, здатний розширювати 

судини, покращувати кровопостачання серця та головного мозку.  
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Побічних ефектів при прийомі лікарського засобу равісол не відзначали (є 

лише дані виробника тільки про можливі алергічні реакції на препарат). Добра 

переносимість препарату равісол відкриває додаткові можливості для хворих на 

атеросклероз, в яких є протипокази для тривалого застосування статинів 

(наприклад, при наявності ураження паренхіми печінки). Достатньо зручною 

властивістю препарату равісол є можливість його поєднання з препаратами інших 

груп.  

Оскільки, АГ займає важливе місце в структурі смертності та інвалідності 

населення, збільшує ризик розвитку серцево-судинних ускладнень, тому важливим 

є виявлення і вплив на фактори ризику, які скалають основу превентивної 

кардіології, що значно покращує показники захворюваності та смертності. 

Таким чином, наведені дані багатьох досліджень свідчать, що застосування 

статинів в хворих на АГ високого ризику є необхідним компонентом і доведеним 

фактом. Показники системного запалення відіграють важливу роль у патогенезі та 

прогресуванні процесів судинного ураження, виникненні та дестабілізації 

атеросклеротичних бляшок і тромботичної оклюзії судин. Проблема щодо 

визначення участі цитокінів в механізмах прогресування АГ, їхнього впливу на 

морфофункціональний стан міокарда є актуальною, потребує вивчення, що 

дозволить удосконалити діагностику АГ, сприятиме запобіганню прогресування 

захворювання. Підвищений рівень СК відіграє важливу роль як додатковий фактор 

ризику розвитку серцево-судинних ускладнень, потребує подальшого вивчення і 

розробки ефективних раціональних методів лікування хворих на АГ з ГУ. Отже, 

сучасний підхід до лікування АГ включає в себе не тільки зниження АТ, але й зміну 

стилю і способу життя, модифікацію супутніх факторів ризику (ліпідного спектру 

крові, системного запалення, рівня сечової кислоти).  
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1  Загальна характеристика хворих 

 

Робота виконана на кафедрі сімейної медицини факультету післядипломної 

освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. 

Відповідно до поставленої мети та завдань в основі роботи лежить аналіз 

результатів комплексного клінічного, лабораторного та інструментального 

обстеження 161 особи, репрезентативних за віком і статтю. У дослідженні включено 

141 хворий на АГ ІІ стадії 2-3 ступенів, які перебували на стаціонарному лікуванні в 

кардіологічному відділенні комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної 

допомоги м. Львова, та 20 практично здорові особи.  

Серед хворих з АГ було 60 чоловіків (42,6%) та 81 жінка (57,4%), середній вік 

яких склав 54,6±8,11 років. Переважали хворі віком від 50 до 59 років – 64 особи 

(45,4%) як серед чоловіків, так і серед жінок. Не виключено, що фізичне та 

психологічне перенавантаження в працездатному віці впливає на рівень 

захворюваності (табл. 2.1). 

 

Таблиця 2.1 – Розподіл хворих за віком і статтю 

 

Вік 

Стать 

Чоловіки (n = 60) Жінки (n = 81) Всього (n = 141) 

Абс. % Абс. % Абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 

До 40  5 8,3 2 2,6 7 4,9 

41 – 50  17 28,3 20 24,7 37 26,2 
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Продовж. табл. 2.1  

1 2 3 4 5 6 7 

51 – 59  26 43,4 38 46,9 64 45,4 

60 і старше 12 20 21 25,8 33 23,5 

 

Хворі на АГ 2-го ступеня було найбільше і становило 87 (61,7%), на АГ 3-го – 

54 (38,3%) (рис. 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Розподіл хворих за ступенем АГ 

 

Хворим визначали ІМТ (табл. 2.2). У дослідження пацієнтів з ожирінням ІІІ 

ступеня не включали. 

 

Таблиця 2.2 – Показники індексу маси тіла в обстежуваних хворих 

Показник  Контрольна 

група (n=20) 

І група 

(n=49) 

ІІ група 

(n=47) 

ІІІ група 

(n=45) 

Індекс маси 

тіла 

25,6±2,3 27,6±3,7 26,9±3,9 28,8±3,6 

 

 Діагноз захворювання та лікувальну тактику встановлювали згідно 

рекомендацій Європейського товариства з гіпертензії та Європейського товариства 

кардіологів по веденню хворих на АГ, розроблених в 2007 та 2013 роках, 

61,7 %

38,3 %
ІІ ступінь

ІІІ ступінь
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рекомендацій комітету ВООЗ (1996 р.) та Уніфікованого клінічного протоколу по 

артеріальній гіпертензії (2012 р.) 

 Діагноз АГ встановлювали, якщо середньодобовий АТ перевищував 130/80 мм 

рт. ст. Цільовим рівнем АТ при офісному вимірюванні вважали 140/90 мм рт. ст. при 

добовому моніторингу – 130/80 мм рт. ст. 

 Рандомізацію хворих на АГ проводили в порядку поступлення в стаціонар або 

зверненням на консультацію. Критеріями включення у дослідження були: наявність 

есенціальної АГ ІІ стадії 2-3 ступенів з високим і дуже високим ризиком, в яких за 

результатами попереднього лікування не досягнуто цільового рівня АТ.  

 В обстеження не включали хворих на симптоматичну АГ, з вадами серця, 

інфарктом міокарда й гострим порушенням мозкового кровообігу в анамнезі, з 

тяжкою СН (ІІІ – IV ФК за NYHA), тяжкими порушеннями ритму серця та 

провідності, ознаками тромбофлебіту, тромбоемболії, печінковою і нирковою 

недостатністю, онкологічними, ендокринними, імунними, інфекційними та бронхо-

легеневими захворюваннями. 

Контрольну групу склали 20 практично здорові особи без підвищених 

показників АТ, АГ в анамнезі, які не перебували на диспансерному спостереженні з 

приводу соматичної патології. 

 Гіпертензивне серце діагностовано у 119 (84,4%) хворих за даними клінічного 

обстеження та ехоКГ. Ангіопатія сітківки ока виявлена у 84 (59,6%) хворих: І 

ступінь – у 37 (26,3%), ІІ – у 47 (33,3%). У 28 (19,9%) хворих встановлено 

транзиторну протеїнурію. У 82 (58,2%) діагностовано поєднання АГ з ІХС 

(стабільна стенокардія напруги ІІ-ІІІ ФК). Порушення ритму (суправентрикулярна 

тахікардія, фібриляція передсердь, поодинока шлуночкова екстрасистолія) виявлено 

у 29 (20,6%) хворих. 

 Середня тривалість захворювання становила 7,24±3,17 років. До 5 років було 

40 (28,4%), 5-10 років – 61 (43,2%), більше 10 років – 40 (28,4%) хворих (рис. 2.2). 

Кількість хворих з тривалістю захворювання до 5 років є найменшою, що, можливо, 

обумовлено недостатньо вираженою симптоматикою та відсутністю тяжких 

ускладнень, не викликали потреби звертатися до лікаря. 
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Рисунок 2.2 – Розподіл хворих на АГ за тривалістю захворювання 

 

 Основними клінічними ознаками у хворих на АГ ІІ стадії були біль голови, 

запаморочення, серцебиття, біль в ділянці серця, задишка, порушення сну, загальна 

слабкість (рис. 2.3). 

 

 

Рисунок 2.3 – Основні клінічні ознаки АГ ІІ стадії 

 

Для лікування хворих на АГ використовували комбіновані лікарські засоби 

(лізиноприл 10 мг з амлодипіном 5 мг та/або бісопролол 5 мг з амлодипіном), які 

призначали в залежності від показників ДМАТ. З гіполіпідемічної терапії 

застосовували розувастатин 10 мг. 

28,4 %

43,2 %

28,4 %

до 5 років

5-10 років

більше 10 років
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Відповідно до середньодобового рівня ЧСС за даними ДМАТ та характеру 

лікування хворі розподілені на 3 групи (табл. 2.3). 

І група (n = 49) – середньодобова ЧСС становила менше 70 уд./хв. – 

отримувала фіксовану комбінацію лізиноприлу 10 мг та амлодипіну 5 мг: 

1 підгрупа (n = 26) – розувастатин 10 мг; 

2 підгрупа (n = 23)  – розувастатин 10 мг + равісол; 

ІІ група (n = 47)  – середньодобова ЧСС становила більше 80 уд./хв. – 

отримувала фіксовану комбінацію бісопрололу 5 мг і амлодипіну 5 мг (алотендин 

5/5): 

1 підгрупа (n = 23) – розувастатин 10 мг; 

2 підгрупа (n = 24)  – розувастатин 10 мг + равісол; 

У ІІІ групі (n = 45) – середньодобова ЧСС становить 70-80 уд./хв. – почергово 

отримувала комбінації лізиноприлу 10 мг та амлодипіном 5 мг, бісопрололу 5 мг і 

амлодипіном 5 мг: 

1 підгрупа (n = 23) – розувастатин 10 мг; 

2 підгрупа (n = 22)  – розувастатин 10 мг + равісол. 

 

 

Рисунок 2.4 – Розподіл хворих на групи залежно від лікування 

 

І група (n = 49)

лізиноприл 10 мг +
амлодипін 5 мг 

1 підгрупа 

розувастатин 10 мг

2 підгрупа 

розувастатин 10 мг 
+ равісол

ІІ група (n = 47)

бісопролол 5 мг +
амлодипін 5 мг 

1 підгрупа 

розувастатин 10 мг

2 підгрупа 

розувастатин 10 мг 
+ равісол

ІІІ група (n = 45) 
лізиноприл 10 мг і 
амлодипін 5 мг + 
бісопролол 5 мг і 
амлодипін 5 мг

1 підгрупа 

розувастатин 10 мг

2 підгрупа 

розувастатин 10 
мг + равісол
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2.2 Методи дослідження, статистичний аналіз 

 

Обстеження хворих проводили на основі загально прийнятих сучасних 

інформаційних методів, які включали анамнестичні, клініко-лабораторні та 

інструментальні дослідження. Під час проведення обстежень керувалися «Етичними 

принципами проведення наукових медичних досліджень за участю людини» 

(Хельсінська декларація всесвітньої медичної асоціації). Комплекс діагностичних 

заходів погоджений з біоетичною комісією Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького.  

Контроль АТ є однією з основних цілей лікування АГ. Тривалий час поняття 

контролю АТ обмежувалося лише досягненням цільового рівня офісного АТ. Проте, 

з появою методу ДМАТ появилися дані, що офісний АТ — це лише маленька 

частинка від істинного АТ. Якщо при підвищенні його рівня ризик серцево-

судинних ускладнень збільшується поступово і майже лінійно, то при відсутності 

контролю АТ протягом доби ризик починає зростати в геометричній прогресії. На 

сьогодні ДМАТ все частіше визнають необхідним для встановлення діагнозу та 

ведення хворих на АГ. Безумовно, ДМАТ є найбільш інформативним способом 

діагностики АГ при контролі ефективності антигіпертензивної терапії. Воно 

дозволяє не тільки оцінити рівень АТ, але й отримати цілий ряд додаткових 

показників, які мають незалежне прогностичне значення.  

Нами протягом 30 днів здійснювався контроль офісного АТ і ЧСС, оцінювали 

ефективність проведеної терапії, реєстрували випадки побічних реакцій.  

Вимірювання офісного АТ проводили згідно рекомендацій (тричі з інтервалом 

2 хвилини при спокійному стані пацієнта в сидячому положенні) стандартним 

сфігмоманометром [30, 86]. ЧСС визначали безпосередньо після другого виміру АТ.  

При проведенні ДМАТ перед установкою апарата пацієнта ознайомлювали з 

метою і завданням дослідження, з режимом вимірювання тиску. Пацієнт вів 

щоденник, в якому зазначав режим дня, емоційне і розумове навантаження, зміни в 

самопочутті, час прийняття ліків і процедур, з обов’язковим зазначенням періоду 

сну та активності. Манжетку накладали на «неробочій» руці хворого, однак при 
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асиметрії АТ на обох руках більше 10 мм рт.ст., на руці з більшим рівнем АТ. 

Манжетку фіксували на плечі на 2 см вище ліктьового згину, щоб вона не 

зісковзувала, монітор фіксували на поясі. Для отримання результатів показників АТ 

протягом доби використовували добовий монітор вимірювання АТ 

осцелометричнним методом ABРМ50 (NEACO, London), реєстрацію показників 

проводили кожні 15 хв. вдень (06:00-22:00) і кожні 30 хв. вночі (22:00-06:00). Після 

завершення обстеження результати завантажували на комп’ютер, на якому за 

допомогою програмного забезпечення до апарату здійснювали аналіз отриманих 

даних АТ. Результати ДМАТ враховували при наявності не менше 70% вдалих 

вимірів протягом доби. При аналізі даних ДМАТ розраховували такі параметри: 

 середні значення АТ (систолічного, діастолічного, пульсового) і ЧСС за добу, 

день і ніч; 

 максимальні та мінімальні значення АТ за день, ніч і добу; 

 показники «навантаження тиском» (індекс часу, індекс площі гіпертензії) за 

добу, день та ніч; 

 добовий індекс (ступінь нічного зниження АТ); 

 варіабельність АТ; 

 ранковий підйом АТ (величина і швидкість ранішнього підйому АТ). 

Цільовим середньодобовим рівнем АТ вважали показник менше 130/80 мм рт. 

ст. (вдень менше 135/85 мм рт. ст., вночі менше 120/70 мм рт. ст.), ЧСС – 60-70 

уд./хв.  

Залежно від ступеня нічного зниження АТ виділяли кілька типів добових 

профілів АТ [83]: 

 нормальний (оптимальний) ступінь нічного зниження АТ («dipper») – ДІ 10-

20%; 

 недостатній ступінь нічного зниження АТ («non-dipper») – ДІ 0-10% 

 підвищений ступінь нічного зниження АТ («over-dipper») – ДІ більше 20%; 

 стійко підвищений нічний АТ («night-pеаker») – ДІ менше 0. 
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Підвищеним ступенем коливань АТ вважали збільшення варіабельності 

показників САТ протягом доби більше 15 мм рт. ст. і ДАТ більше 12 мм рт. ст. ІНТ 

відображає відсоток вимірів АТ, який перевищує верхню межу норми в загальній 

кількості реєстрацій. Він не повинен перевищувати 25%. ІНТ має декілька 

синонімів: частота підвищення АТ, навантаження тиском, гіпертонічне 

навантаження, індекс часу. Показник швидкості ранкового підйому АТ 

розраховують окремо для САТ і ДАТ за формулою:  

(АТ макс. – АТ мін.) / (t макс. – t мін.), де  

 АТ макс. – максимальна величина ранкового АТ;  

 АТ мін. – мінімальна величина ранкового АТ;   

 t макс. – час максимального ранкового АТ;   

 t мін. – час мінімального нічного АТ. 

У нормі швидкість ранкового підйому САТ не повинна перевищувати 10 мм 

рт. ст. за годину. Критичною швидкістю, що провокує виникнення більшості 

епізодів «німої» ішемії міокарда в хворих на ІХС у поєднанні з АГ, є 15 мм рт. ст. за 

годину.  

Лікування вважали ефективним при досягненні цільових рівнів АТ 

(середньодобового АТ менше 130/80 мм рт. ст.) і/або зниження САТ/ДАТ на 10/5 мм 

рт. ст. і більше.  

До початку терапії та після 30 днів лікування проводили добове 

моніторування АТ, контроль загального аналізу крові та сечі, біохімічні показники, 

ліпідний спектр крові, СРБ, загальний фібриноген, ІЛ-1β, ІЛ-6, ФНП-α, СК, рівень 

креатиніну, калію, натрію, АлАТ, АсАТ. За 3 доби до початку дослідження хворим 

відміняли, при можливості, антигіпертензивні лікарські засоби.  

 Для оцінки стану міокарда та розмірів камер серця хворим проводили 

ехокардіографічне обстеження з визначенням розмірів камер серця та фракції 

викиду (ФВ) лівого шлуночка. ЕхоКГ проводили на ехокардіографі Sanoline Versa 

Plus (Siemens, Німеччина), використовували секторний датчик 3,5 Мгц. За 

результатами проводили розрахунок маси міокарда (ММ), індекс маси міокарда 

(ІММ) та відносну товщину міокарда (ВТМ) за наступними формулами: 
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1) ММ = 0,8 * (1,04 * (МШП + КДР ЛШ + ЗСЛШ) * 3 - КДР ЛШ * 3) + 0,6, де 

ММ – маса міокарда (г); 

МШП – товщина міжшлуночкової перегородки (см); 

КДР ЛШ– кінцево-діастолічний розмір ЛШ (см); 

ЗСЛШ – задня стінка ЛШ (см). 

2) Sтіла =  √
m (кг)∗h (м)

3600
, де 

Sтіла – площа поверхні тіла (м2) (формула Мостлера); 

m – маса тіла (кг); 

h – ріст (м). 

3) ІММ = 
ММ

Sтіла
, де 

ІММ – індекс маси міокарда (г/м2); 

ММ – маса міокарда (г); 

Sтіла – площа поверхні тіла (м2). 

4) ВТМ = 
2∗ЗСЛШ

КДР ЛШ
, де 

ВТМ – відносна товщина міокарда; 

ЗСЛШ – задня стінка ЛШ (см); 

КДР ЛШ– кінцево-діастолічний розмір ЛШ (см). 

Величину  ІММ більше 115 г/м2 для чоловіків і більше 95 г/м2 для жінок 

вважали гіпертрофією ЛШ. Відповідно до результатів ІММ і ВТМ визначали тип 

геометрії серця: 

 нормальна геометрія – ІММ ˂ 115 г/м2 (чол.) і ˂ 95 г/м2 (жін.), ВТМ ˂ 

0,45; 

 ексцентрична гіпертрофія – ІММ ˃ 115 г/м2 (чол.) і ˃ 95 г/м2 (жін.), ВТМ 

˂ 0,45; 

 концентрична гіпертрофія – ІММ ˃ 115 г/м2 (чол.) і ˃ 95 г/м2 (жін.), ВТМ 

˃ 0,45; 

 концентричне ремоделювання – ІММ ˂ 115 г/м2 (чол.) і ˂ 95 г/м2 (жін.), 

ВТМ ˃ 0,45; 
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Розраховували ФВ ЛШ. Характеристику діастолічної функції ЛШ 

встановлювали при доплер-ехокардіографічному дослідженні трансмітрального 

потоку, враховували максимальну швидкість  раннього (Е) та пізнього (А) 

наповнення ЛШ, їх співвідношення (Е/А).   

Забір венозної крові для визначення рівнів основних показників ліпідного 

спектру (ЗХС, ХС ЛПНЩ і ХС ЛПВЩ) проводили зранку натще. Дослідження 

здійснювали ферментним методом на спектрофотометрі ФП-900 (Фінляндія) з 

використанням реактивів «Human».  

ЗХС і ХС ЛПВЩ визначали за методом А.Н. Клімова, Н.Г. Никульчева (1984 

р.).  Рівень ХС ЛПНЩ розраховували за формулою Фридвальда: ХС ЛПНЩ = ЗХС – 

ХС ЛПВЩ – ТГ/2,2. КА розраховували за формулою А.Н. Клімова (1984 р.): КА = 

ЗХС – ХС ЛПВЩ/ХС ЛПВЩ.  

Забір венозної крові для визначення СРБ, загального фібриногену, СК 

проводили натще. За 12 год. до дослідження виключали прийом алкоголю, куріння, 

прийом їжі, обмежували фізичну активність, виключали прийом ліків. Для 

визначення СРБ застосовували латекс-турбідіметричний метод дослідження. 

Визначення прозапальних цитокінів здійснювали імуноферментним методом за 

допомогою наборів «Вектор-Бест» (Росія). Метод визначення базується на «сандвіч» 

варіанті твердофазового ІФА і з застосуванням моно- і поліклональних антитіл до 

ФНП-α, ІЛ-1β та ІЛ-6. Для визначення рівня СК – метод колорометричний 

ферментний. Дослідження проводили на аналізаторі Gobas 6000 з використанням 

тест-системи Roche Diagnostics (Швейцарія). 

Статистичну обробку результатів проводили з використанням програми 

Microsoft Office Excel 2007 та “Statistica 10.0”. Нормально розподілені дані 

представлені у формі середнього значення та стандартного відхилення М±s, де М – 

середнє значення, m – стандартне відхилення. Характер розподілу оцінювали за 

допомогою критерію Колмогорова-Смирнова (n˃30). Вірогідність різниці між 

групами за кількісними ознаками оцінювали за допомогою t-критерію Стьюдента. 

Різницю показників вважали достовірною при р˂0,05. Для виявлення зв’язку між 

досліджуваними показниками використовували методи кореляційного аналізу для 
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параметричних і непараметричних видів розподілу – критерій Пірсона та Спірмена 

відповідно. Достовірними вважали кореляції при р˂0,05.   

 

2.3 Методика застосування фіксованих комбінацій антигіпертензивних 

лікарських засобів в залежності від показників ДМАТ 

 

Очевидна особливість сучасної еволюції медикаментозного лікування АГ 

заключається у зростанні ролі комбінованої антигіпертензивної терапії. Це 

зумовлено тим, що АГ є головним фактором ризику виникнення серцево-судинних 

ускладнень і недостатнім контролем рівня АТ у більшості хворих. Основною 

умовою зменшення ймовірності ускладнень АГ є досягнення цільових рівнів АТ, 

що, в свою чергу, зумовлює часту потребу в поєднанні декількох 

антигіпертензивних засобів. Основною перевагою комбінованих лікарських засобів 

є підвищення ефективності лікування (потенціювання дії лікарських засобів), 

зниження частоти розвитку побічних ефектів, впливу на різні ланки патогенезу АГ, 

зниження ризику ураження органів-мішеней. 

Однією з комбінацій лікарських засобів з груп β-АБ і АК є бісопролол 5 мг та 

амлодипін 5 мг (алотендину 5/5). Така комбінація оправдана завдяки поєднанню 

антигіпертензивного та антиішемічного ефектів обох компонентів, які дуже часто 

застосовуються в сучасному лікуванні хворих на АГ у поєднанні з ІХС. 

Призначення фіксованої комбінації супроводжується меншою кількістю побічних 

ефектів, характерних для її компонентів (тахікардії та брадикардії, порушень 

периферичного кровообігу, бронхоспазму).  

Іншою комбінацією є лізиноприл 10 мг та амлодипін 5 мг (екватор 10/5). Ця 

комбінація сприяє зменшенню розвитку серцево-судинних ускладнень та уражень 

органів-мішеней. 

Запропонована методика лікування хворих на АГ ІІ стадії 2-3 ступенів з 

використанням комбінацій препаратів лізиноприл 10 мг + амлодипін 5 мг,  

бісопролол 5 мг + амлодипін 5 мг та їх почергове застосування на основі показників 

ДМАТ. Якщо середньодобова ЧСС становить більше 80 уд./хв. призначають 
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комбінацію бісопрололу та амлодипіну, якщо ЧСС менша 70 уд./хв. – лізиноприлу 

та амлодипіну, при ЧСС в межах 70-80 уд./хв. призначають почергово комбінації 

бісопрололу та амлодипіну + лізиноприлу і амлодипіну. Лікарські засоби 

(лізиноприл 10 мг з амлодипіном 5 мг або бісопролол 5 мг з амлодипіном 5 мг) 

застосовували 1 раз на добу. При відсутності ефекту препарати призначали 2 рази на 

добу (у групах які використовували лізиноприл з амлодипіном або бісопролол з 

амлодипіном). Суть запропонованої методики полягає в застосуванні почергово 

(через 12 год) бісопрололу 5 мг з амлодипіном 5 мг та комбінації лізиноприлу 10 мг 

з амлодипіном 5 мг залежно від показників ДМАТ. Тобто, якщо середньоденна ЧСС 

(ЧССд) є більшою за середньонічний рівень ЧСС (ЧССн) тобі застосовуємо зранку 

бісопролол з амлодипіном, а лізиноприл з амлодипіном ввечері, якщо ЧССд є 

меншою за ЧССн тоді комбіновані лікарські засоби використовуємо навпаки (зранку 

лізиноприл з амлодипіном, ввечері бісопролол з амлодипіном). 

Почергове застосування комбінованих лікарських засобів є патогенетично 

обґрунтованим та ефективним методом лікування. Цими фіксованими комбінаціями 

можна користуватися тривало без значних побічних ефектів. 

Для профілактики та лікування дисліпідемії використовують комплексні 

заходи, які включають оптимізацію харчування, зміни способу життя, застосування 

гіполіпідемічних засобів. Незважаючи на досягнення певних успіхів у зниженні 

серцево-судинної захворюваності, проблема індивідуального підбору того чи іншого 

гіполіпідемічного засобу в даний час все ще залишається остаточно невирішеною. 

Рекомендовані в цей час лікарські середники викликають ряд небажаних побічних 

ефектів.  

Альтернативою гіполіпідемічній терапії є використання продуктів природного 

походження, поєднання антисклеротичних, гіполіпідемічних, гіпотензивних та 

антитромботичних властивостей. Одним із нових напрямків лікування дисліпідемії 

може бути застосування фітотерапії у вигляді рослинного комплексу равісол. 

Фітозасіб випускає хімфармзавод «Червона зірка» (м. Харків), рекомендований 

фармкомітетом наказ № 379 від 02.06.2009 року.  
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Равісол являє собою спиртову настойку (1:10), складається з 7-ми видів 

лікарських рослин, має багатий вміст біологічно активних речовин, спрямованих на 

лікування дисліпідемії. У його склад входять: пагони та листя омели білої (1,5 г), 

трава хвоща польового (1,0 г), квіти конюшини лучної (1,0 г), плоди софори 

японської (1,5 г), насіння каштану кінського (1,5 г), плоди глоду (2,0 г), трава 

барвінку малого (1,5 г), і з допоміжних речовин входить етанол 40%. Застосовувався 

равісол по 1 чайній ложці три рази на день, за 20 хв. до їди.  

Пагони та листя омели білої мають в’яжучий, заспокійливий, 

антигіпертензивний, знеболюючий, протизапальний, антисклеротичний ефект,  

кровоспинну та цитолітичну  дію, стимулюють сечовиділення. Ця рослина здатна 

зменшувати збудливість ЦНС, розширювати судини,  має загальнозміцнюючі і 

тонізуючі властивості.  

Трава хвоща польового володіє протизапальною, сечогінною, кровоспинною, 

ремінералізуючою  дією, стимулюює виведення з організму свинцю, різних 

токсичних речовин, покращує водносольовий обмін, стимулює функцію 

надниркових залоз і тому корисно вживати при Аддісоновій хворобі. Має 

протиастматичний та гіпоглікемічний ефекти.  

Квіти конюшини мають протизапальні, антисклеротичні, антисептичні, 

знеболюючі, відхаркуючі, сечогінні, в’яжучі властивості.  

Плоди софори японської  мають антисептичну, снодійну, кровоспинну, 

ангіопротекторну, гіпотензивну дію, мають загальнозміцнюючі властивості.  

Насіння каштану кінського має речовини, що запобігають згортанню крові і 

утворення тромбів, зміцнюють стінки капілярів та вен. Препарати каштана мають 

протизапальну, кровоспинну, бактерицидну дію, прискорюють загоювання ран. Для 

нього характерні гіпотензивні, вазотонічні, знеболюючі властивості, сприяє 

нормалізації ліпідного спектру крові.  

Плоди глоду діють на організм як кардіотонічний, спазмолітичний, 

гіпотензивний, седативний, десенсибілізуючий, ангіопротекторний засіб. Вони 

здатні розширювати судини, покращувати кровопостачання серця та головного 
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мозку, має слабку сечогінну дію, знижує рівень холестерину в крові, зменшує 

проникність стінок судин.  

Трава барвінку малого має гіпотонічну, в’яжучу, протизапальну, 

протимікробну, знеболюючу і кровоспинну дію. Вони розширюють судини, 

розслабляють гладку мускулатуру тонкого кишечника, стимулює скорочення матки.  

Слід врахувати, що фітокомплекс равісол володіє різними лікувальними 

впливи за рахунок дії рослин, які входять до його складу. Оскільки відомо про вплив 

равісолу лише на показники ліпідного спектру крові в хворих на ІХС з супутньою 

АГ та на хронічний холецистит, виникає необхідність в подальшому його 

дослідженні та аналізі рівня АТ, сечової кислоти, показників системного запалення в 

хворих на АГ тому, що він володіє антигіпертензивним, протизапальним ефектом. 
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РОЗДІЛ 3 

ОПТИМІЗАЦІЯ КОМБІНОВАНОЇ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНОЇ ТЕРАПІЇ У 

ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ ІІ СТАДІЇ 2-3 СТУПЕНІВ В 

ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПОКАЗНИКІВ ДОБОВОГО МОНІТОРИНГУ 

АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ 

 

Розділ стосується динаміки показників АТ при застосуванні комбінованої 

антигіпертензивної терапії.  

У табл. 3.1 представлено динаміку показників ДМАТ у хворих на АГ ІІ стадії 

під впливом комплексного лікування зі застосування фіксованої комбінації 

лізиноприлу з амлодипіном.  

 

Таблиця 3.1 – Динаміка показників добового моніторування АТ у групі 

хворих, які отримували лізиноприл з амлодипіном 

Показ-

ники 

 

1 підгрупа 

(розувастатин 10 мг) 

n = 26, (M±m) 

2 підгрупа 

(розувастатин 10 мг + равісол) 

n = 23, (M±m) 

до 

лікування 

після 30 днів 

лікування 

∆ 

(%) 

до 

лікування 

після 30 днів 

лікування 

 ∆ 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 

САТ д, 

мм рт. ст. 
156,8±9,24 126,6±4,96 * 19,3 159,6±5,93 125,1±3,62 ** 21,6 

ДАТ д, 

мм рт. ст. 
99,1±6,37 76,5±5,98 * 22,8 101,3±3,92 78,1±6,55 ** 22,9 

САТ н, 

мм рт. ст. 
150,8±6,17 117,1±5,79 ** 22,5 151,6±4,7 114,4±3,92 ** 24,5 

ДАТ н, 

мм рт. ст. 
94,5±4,09 68,3±6,27 ** 28,5 96,6±5,88 67,6±5,24 ** 30 
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Продовж. табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 

ЧСС, 

уд/хв. 
68 ±2,82 65,3±3,87 4 68,7±3 64,5±2,17 6,11 

САТ доб, 

мм рт. ст. 
153,8±6,31 121,8±5,18 ** 20,8 155,6±4,26 119,9±3,34 ** 22,9 

ДАТ доб, 

мм рт. ст. 
96,8±4,3 72,3±5,5 ** 25,3 99±4,05 71,1±5,05 ** 28,2 

ПАТ д, 

мм рт. ст. 
57,7±2,39 50,1±2,77 # 13,2 58,2±3,75 47±2,86 # 19,2 

ПАТ н, 

мм рт. ст. 
56,2±2,43 48,8±2,03 # 13,2 56,7±3,82 46,8±2,41 # 17,5 

ПАТ доб, 

мм рт. ст. 
57,1±2,38 49,6±2,90 # 13,1 57,7±2,71 48,8±2,65 # 15,4 

ІЧ САТ, 

% 
60,9±8,43 17,28±5,14 ** 71,2 62,87±5,19 17,37±3,58 ** 72,4 

ІЧ ДАТ, 

% 
59,95±8,84 17,08±4,59 ** 71,5 61,57±3,43 16,19±2,17 ** 73,7 

Примітки:  

1. # - р˂0,05; * - р˂0,01; ** - р˂0,001 – достовірність різниці показників в 

процесі лікування; 

2. ∆ - відсоток зміни показника в порівнянні з результатами до лікування. 

 

На початку лікування в обстежених хворих спостерігали підвищення 

показників, які відображають пресорне навантаження АТ, зокрема середньодобові, 

денні та нічні значення САТ, ДАТ та ІЧ, недостатнє нічне зниження АТ. 

За даними літератури, частота досягнення цільових рівнів за показниками 

ДМАТ завжди нижча, ніж при офісному вимірюванні. Більш показовим щодо 

визначення ефективності антигіпертензивної терапії є результати ДМАТ. У нашому 
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дослідженні, середньодобовий САТ у хворих І групи до лікування становив 

154,6±5,46 мм рт. ст., ДАТ – 97,8±4,28 мм рт. ст. При прийомі лізиноприлу з 

амлодипіном середньодобовий рівень АТ знизився до цільових значень у 25 (96,2%) 

хворих – САТ на 20,8% (до 121,8±5,18 мм рт. ст.), ДАТ – на 25,3% (до 72,3±5,5 мм 

рт. ст.). У 2 підгрупі, які додатково приймали равісол цільові показники АТ 

досягнули в усіх хворих – спостерігали більш істотне зниження САТ на 22,9% (до 

119,9±3,34 мм рт. ст.), ДАТ – на 28,2% (до 71,1±5,05 мм рт. ст.). 

У ІІ групі хворих, які приймали фіксовану комбінацію бісопрололу з 

амлодипіном, до лікування реєстрували вищі показники АТ; у 1 підгрупі 

середньодобовий САТ становив 155,1±4,34 мм рт. ст., ДАТ – 95,4±5,65 мм рт. ст., у 

2 підгрупі САТ – 154,4±5 мм рт. ст., ДАТ – 97,1±4,31 мм рт. ст. Проте після 

лікування цільові показники АТ досягнуто в 2 підгрупі, у 1 – лише у 21 (87,5%) 

хворих (табл. 3.2).  

 

Таблиця 3.2 – Динаміка показників добового моніторування АТ у групі 

хворих, які отримували бісопролол з амлодипіном 

Показ-

ники 

1 підгрупа 

(розувастатин 10 мг) 

n = 23, (M±m) 

2 підгрупа 

(розувастатин 10 мг + равісол) 

n = 24, (M±m) 

до 

лікування 

після 30 днів 

лікування 

∆ 

(%) 

до 

лікування 

після 30 днів 

лікування 

∆ (%) 

1 2 3 4 5 6 7 

САТ д, 

мм рт. ст. 
158,7±5,12 126, 7±6,34 ** 20,2 157,6±5,62 124,2±7,06 ** 21,2 

ДАТ д, 

мм рт. ст. 
100±5,54 76,1±5,65 ** 23,9 100,4±4,43 73,1±7,05 ** 27,2 

САТ н, 

мм рт. ст. 
150,7±7,88 117,6±7,47 ** 21,9 151,4±7,84 114,6±8,1 ** 24,3 
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Продовж. табл. 3.2 

1 2 3 4 5 6 7 

ДАТ н, 

мм рт. ст. 
90,9±6,64 66,5±5,53 * 26,8 94,3±5,94 64,4±6,51 ** 31,7 

ЧСС, 

уд/хв. 
87,8±6,26 60,6±3,48 ** 31,1 89,1±5,61 62,5±4,94 ** 29,9 

САТ доб, 

мм рт. ст. 
155,1±4,34 122,1±6,69 ** 21,3 154,4±5 119,4±7,69 ** 22,7 

ДАТ доб, 

мм рт. ст. 
95,4±5,65 71,3±6,69 * 25,3 97,1±4,31 68,6±6,14 ** 29,4 

ПАТ д, 

мм рт. ст. 
57,2±1,85 51,1±2,12 # 10,7 58,8±2,62 50,8±2,89 # 13,6 

ПАТ н, 

мм рт. ст. 
57,1±2,38 50,2±2,09 # 12,1 59,9±2,55 51,1±3,14 # 14,7 

ПАТ доб, 

мм рт. ст. 
57,3±2,37 50,7±2,23 # 11,5 59,4±2,77 50,9±2,46 # 14,3 

ІЧ САТ, 

% 
66,5±10,66 19,43±4,47 ** 70,8 63,41±11,1 17,58±3,48 ** 72,3 

ІЧ ДАТ, 

% 
60,88±3,72 17,52±3,1 ** 71,2 61,95±6,27 17,1±3,84 ** 72,4 

Примітки:  

1. # - р˂0,05; * - р˂0,01; ** - р˂0,001 – достовірність різниці показників в 

процесі лікування; 

2. ∆ - відсоток зміни показника в порівнянні з результатами до лікування. 

 

Під час аналізу показників ДМАТ у хворих 2 підгрупи, що додатково 

приймали равісол, спостерігалося більш істотне зниження середньодобового САТ 

(на 22,7% – до 119,4±7,69 мм рт. ст.) при зменшенні середньоденного САТ на 21,2% 

(р˂0,001) та середньонічного САТ на 24,3% (р˂0,001); ДАТ – на 29,4% (до 68,6±6,14 
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мм рт. ст.) при зниженні денного ДАТ на 27,2% (р˂0,001) і нічного ДАТ на 31,7% 

(р˂0,001). 

У ІІІ групі хворих до лікування середньодобові показники АТ були 

найвищими: у 1 підгрупі САТ становив 156,3±4,31 мм рт. ст., ДАТ – 98,6±3,53 мм 

рт. ст., у 2 підгрупі САТ – 157,8±4,15 мм рт. ст., ДАТ – 99,7±4,37 мм рт. ст. 

При почерговому застосуванні лізиноприлу з амлодипіном і бісопрололу з 

амлодипіном середньодобовий рівень АТ в усіх хворих знизився до цільових 

значень. У 1 підгрупі САТ знизився на 24,3% (до 118,3±4,92 мм рт. ст.), ДАТ – на 

29,1% (до 69,9±5,33 мм рт. ст.). Під час аналізу показників ДМАТ у хворих 2 

підгрупи, які додатково застосовували равісол, спостерігалося більш істотне 

зниження середньодобового САТ на 27,6% (до 114,3±5,47 мм рт. ст.) за рахунок 

зменшення середньоденного САТ на 25,7% (р˂0,001) та середньонічного САТ на 

29,5% (р˂0,001); ДАТ – на 31,5% (до 68,3±6,72 мм рт. ст.) внаслідок зниження 

денного ДАТ на 28,7% (р˂0,001) і нічного ДАТ на 33,5% (р˂0,001) (табл. 3.3). 

 

Таблиця 3.3 – Динаміка показників добового моніторування АТ у групі 

хворих, які почергово отримували бісопролол з амлодипіном та лізиноприл з 

амлодипіном 

Показ-

ники 

1 підгрупа 

(розувастатин 10 мг) 

n = 23, (M±m) 

2 підгрупа 

(розувастатин 10 мг + равісол) 

n = 22, (M±m) 

до 

лікування 

після 30 днів 

лікування 

∆ 

(%) 

до 

лікування 

після 30 днів 

лікування 

 ∆ 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 

САТ д, 

мм рт. ст. 
160,6±5,11 124±4,74 * 22,8 161,2±6,64 119,8±5,11 * 25,7 

ДАТ д, 

мм рт. ст. 
100,5±3,06 73,9±5,24 * 26,5 102,3±4,12 73±7,16 * 28,7 
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Продовж. табл. 3.3 

1 2 3 4 5 6 7 

САТ н, 

мм рт. ст. 
152,4±6,35 112,6±5,45 * 26,1 154,4±6,63 108,9±6,17 * 29,5 

ДАТ н, 

мм рт. ст. 
96,8±5,68 66±6,44 * 31,8 96,9±5,58 64,4±7,21 * 33,5 

ЧСС, 

уд/хв. 
78±2,67 63,1 ±2,56 * 19,1 78,6±2,11 64,9 ±3,25 * 17,4 

САТ доб, 

мм рт. ст. 
156,3±4,31 118,3±4,92 * 24,3 157,8±4,15 114,3±5,47 * 27,6 

ДАТ доб, 

мм рт. ст. 
98,6±3,53 69,9±5,33 * 29,1 99,7±4,37 68,3±6,72 * 31,5 

ПАТ д, 

мм рт. ст. 
59,5±3,4 49,1±3,7 # 17,5 59±3,17 47,7±4,3 # 19,2 

ПАТ н, 

мм рт. ст. 
55,5±3,11 46,2±3,01 # 16,8 57,1±3,95 45,3±3,87 # 20,7 

ПАТ доб, 

мм рт. ст. 
57,6±3,44 47,7±4,69 # 17,2 58,1±3,26 46,5±3,59 # 20 

ІЧ САТ, 

% 
67,43±5,32 20,6±3,13 * 69,5 69,2±10,23 18,21±4,5 * 73,7 

ІЧ ДАТ, 

% 
65,05±4,61 19,93±5,14 * 69,4 66,26±8,62 17,14±4,09 * 74,1 

Примітки:  

1. # - р˂0,05; * - р˂0,001 – достовірність різниці показників в процесі 

лікування; 

2. ∆ - відсоток зміни показника в порівнянні з результатами до лікування. 

 

Слід зауважити, що у незначної частини хворих, в яких не досягнуто цільового 

значення АТ, застосування комбінованої терапії сприяло зменшенню САТ/ДАТ на 
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величину більшу за 10/5 мм рт. ст., що вважається критерієм ефективності 

антигіпертензивної терапії. 

Зв’язок між факторами серцево-судинного ризику і АТ підтверджено також за 

результатами кореляційного аналізу. Встановлено прямий слабкої сили зв'язок між 

середньодобовим САТ та ЗХС (r=0,29; р<0,05), ХС ЛПНЩ (r=0,25; р<0,05), СРБ 

(r=0,21; р<0,05), СК (r=0,20; р<0,05). Підвищений середньодобовим ДАТ корелював 

з рівнями ЗХС (r=0,21; р<0,05), ХС ЛПНЩ (r=0,19; р<0,05) та СРБ (r=0,18; р<0,05) 

(рис. 3.1). 

 

             

Рисунок 3.1 – Кореляційні зв'язки середньодобового САТ і ДАТ 

 

Високий ПАТ є незалежним фактором ризику коронарного атеросклерозу та 

гіпертрофії лівого шлуночка й використовується як маркер серцево-судинних 

ускладнень. У ІІІ групі, де застосовували поєднання двох комбінацій, спостерігали 

значне зниження середньодобового ПАТ – на 17,2 мм рт. ст. (20%) у хворих обох 

підгруп. При використанні фіксованої комбінації бісопрололу та амлодипіну цей 

показник знизився на 11,5 мм рт. ст. (14,3%) в основному за рахунок нічного 

зниження ПАТ (відповідно у 1 та 2 підгрупі – на 12,1 мм рт. ст. (14,7%). При 

застосуванні лізиноприлу з амлодипіном рівень середньодобового ПАТ знизився на 

7,5 мм рт. ст. (13,1%). Додаткове призначення равісолу сприяло зниженню 

показника на 8,9 мм рт. ст. (15,4%). 
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При аналізі кореляційних зв’язків встановлено прямий середньої сили зв'язок 

між середньодобовим ПАТ та ЗХС (r=0,31; р<0,05), СК (r=0,39; р<0,05). 

В усіх групах хворих після проведеного лікування ЧСС знизилася до цільових 

рівнів і становила в межах від 60,6±3,48 до 65,3±3,87 уд/хв. Найбільш виражений 

вплив на ЧСС спостерігали у ІІ групі хворих, вона знизилася на 31,1% у 1 підгрупі 

та на 29,9% – у 2 підгрупі. У 5 (10,6%) хворих, які отримували бісопролол та 

амлодипін, виникло сповільнення ЧСС до 50-55 уд/хв., яке не прогресувало 

протягом подальшого спостереження та не вимагало відміни лікувального засобу. 

Найменший вплив на ЧСС спостерігали при застосуванні лізиноприлу та 

амлодипіну. У ІІІ групі хворих цей показник знизився на 17,4%. 

При аналізі кореляційних зв’язків встановлено, що ЧСС прямо корелює з 

рівнем ХС ЛПНЩ (r=0,49; р<0,05), СРБ (r=0,56; р<0,05) та СК (r=0,51; р<0,05). 

Доведено, що не тільки високі показники САТ і ДАТ, а й тривалість їх 

підвищення протягом доби, тобто «навантаження тиском» на серцево-судинну 

систему, є важливим предиктором кардіоваскулярних ускладнень. Нами 

проаналізовано показник ІЧ протягом доби, що характеризує «навантаження 

тиском» у денні та нічні години при комбінованій антигіпертензивній терапії. До 

лікування в усіх групах спостерігали високі середньодобові значення ІЧ (показник 

коливався від 59,9±8,84 до 69,2±10,23%), що вказує на стабільно високий АТ 

протягом доби та високий ризик серцево-судинних ускладнень. Після застосування 

лізиноприлу в поєднанні з амлодипіном відмічено зниження ІЧ САТ на 71,2% та ІЧ 

ДАТ на 71,5%, що свідчить про нормалізацію АТ протягом доби. У 2 підгрупі 

хворих, яким додатково призначали равісол, спостерігалася більш значна динаміка 

показників «навантаження тиском»: ІЧ САТ зменшився на 72,4%, ІЧ ДАТ – на 

73,7%.  При застосуванні бісопрололу з амлодипіном зареєстровано достовірне 

(р˂0,001) зниження показників «навантаження тиском»: ІЧ САТ – на 70,8%, ІЧ ДАТ 

– на 71,2%; у 2 підгрупі, які додатково отримували равісол – на 72,3% і 72,4% 

відповідно. У ІІІ групі хворих, які отримували дві комбінації, спостерігалася 

виразніша позитивна динаміка показника ІЧ. У середньому за добу в 1 підгрупі ІЧ 
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САТ зменшився на 69,5%, ІЧ ДАТ – на 69,4%; у 2 підгрупі ІЧ САТ – на 73,7%, ІЧ 

ДАТ – на 75,5%.  

В останні роки доведено, що недостатнє зниження АТ в нічні години є 

потужним незалежним фактором ризику серцево-судинних ускладнень. Збільшення 

співвідношення ніч/день на кожні 5% асоціюється зі зростанням ризику смерті на 

20% навіть у тих випадках, коли середньодобові значення АТ не перевищують 

130/80 мм рт. ст.  

На початку дослідження  у 101 із 141 хворого (71,6%) спостерігався 

диспропорційний добовий ритм, недостатнє зниження АТ в нічні години. Добовий 

профіль АТ «non-dipper» виявлено у 46 (32,6%) хворих, «night-pеаker» (стійке 

підвищення нічного АТ) – у 34 (24,1%), «over-dipper» (надмірним падінням АТ в 

нічний час) – у 21 (14,9%) (табл. 3.4).  

 

Таблиця 3.4 – Динаміка добових профілів АТ в процесі лікування без 

застосування равісолу 

Добовий 

профіль 

І група (n = 49) ІІ група (n = 47) ІІІ група (n =45) 

до 

лікуван 

після 30 

днів 

лікуван 

до 

лікуван 

після 30 

днів 

лікуван 

до лікуван після 30 

днів 

лікуван 

абс. (%) абс. (%) абс. (%) абс. (%) абс. (%) абс. (%) 

«dipper» 
4 (15,4%) 

24 

(92,3%) 
9 (39,2%) 

21 

(91,3%) 
6 (26,1%) 21 (91,3%) 

«non-

dipper» 

11 

(42,3%) 
2 (7,7%) 4 (17,3%) 2 (8,7%) 7 (30,4%) 2 (8,7%) 

«night-

pеаker» 
7 (26,9%) - 6 (26,2%) - 6 (26,1%) - 

«over-

dipper» 
4 (15,4%) - 4 (17,3%) - 4 (17,4%) - 
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У І групі переважали пацієнти з добовим профілем «non-dipper», що становили 

21 особу (42,9%), стійке підвищення нічного АТ – у 9 (18,4%) і з добовим профілем 

«over-dipper» – у 6 (12,2%). У групі хворих, які приймали бісопролол з амлодипіном, 

переважали хворі з добовим профілем «night-pеаker» – 14 осіб (29,8%), «non-dipper» 

– у 12 (25,5%), надмірним падінням АТ в нічний час – у 7 (14,9%). У ІІІ групі хворих 

більшість становили пацієнти з недостатнім ступенем нічного зниження АТ – 13 

(28,9%), «night-pеаker» – 11 (24,4%) та «over-dipper» – 8 осіб (17,8%). 

У результаті проведеного нами лікування кількість хворих з нормальним 

добовим індексом («dipper») зросла до 131 особи, у 10 (7,1%) – надалі спостерігався 

патологічний тип ДІ, що, очевидно, свідчить про нетривалий період спостереження. 

Кількість хворих з ДІ «dipper», які додатково не застосовували равісол, становили 66 

осіб (91,7%). Додаткове призначення равісолу сприяло нормалізації порушень 

добового профілю АТ у більшої кількості хворих (94,2%), які мали на початку 

лікування диспропорційний характер циркадного ритму (табл. 3.5).    

 

Таблиця 3.5 – Динаміка добових профілів АТ в процесі лікування зі 

застосуванням равісолу 

Добовий 

профіль 

І група (n = 49) ІІ група (n = 47) ІІІ група (n =45) 

до 

лікуван 

після 30 

днів 

лікуван 

до 

лікуван 

після 30 

днів 

лікуван 

до 

лікуван 

після 30 

днів 

лікуван 

 абс. (%) абс. (%) абс. (%) абс. (%) абс. (%) абс. (%) 

1 2 3 4 5 6 7 

«dipper» 
9 (39,1%) 

21 

(91,3%) 
5 (20,9%) 

23 

(95,8%) 

7 

(31,8%) 
21 (95,5%) 

«non-

dipper» 

10 

(43,5%) 
2 (8,7%) 8 (33,3%) 1 (4,2%) 

6 

(27,2%) 
1 (4,5%) 

«night-

pеаker» 
2 (8,7%) - 8 (33,3%) - 

5 

(22,7%) 
- 
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Продовж. табл. 3.5 

1 2 3 4 5 6 7 

«over-

dipper» 
2 (8,7%) - 3 (12,5%) - 

4 

(18,3%) 
- 

 

Можливість більш вираженого корегуючого впливу додаткового прийому 

равісолу на регулювання добового ритму АТ слід врахувати при виявлені у хворих 

патологічних типів ДІ, що є фактором ризику пошкодження органів-мішеней та 

розвитку кардіоваскулярних ускладнень (інфаркт міокарда, інсульт). 

Нами проведено аналіз факторів кардіоваскулярного ризику в залежності від 

ступеня нічного зниження АТ. 

Хворі з нормальним (оптимальним) ступенем нічного зниження АТ - «dipper». 

Групу «dipper» становили 40 хворих на АГ ІІ стадії. Середній вік хворих 55,5±6,7 

років, тривалість захворювання 8,1±3,4 років. Жінки становили 60,0% усіх хворих. 

За ступенем тяжкості більшість склали хворі на АГ 2 ступеня – 52,5%; з тяжкою АГ 

– 47,5% осіб (табл. 3.6).  

 

Таблиця 3.6 – Вік, стать, ступінь АГ в хворих у залежності від ступеня 

нічного зниження АТ 

Показник «dipper» 

n=40 

«non-dipper» 

n=46 

«night-pеаker» 

n=34 

«over-dipper» 

n=21 

1 2 3 4 5 

Вік 55,5±6,7 53,9±8,2 50,8±7,9 60,6±7,4 

Тривалість 

захворювання 
8,1±3,4 7,8±3,1 6,2±2,4 10,5±2,3 

Стать 

Чоловіків – 16 

(40%), жінок – 

24 (60%). 

Чоловіків – 

22 (47,8%), 

жінок – 24 

(52,2%). 

Чоловіків – 15 

(44,1%),  жінок 

– 19 (55,9%). 

Чоловіків – 7 

(33,3%), жінок 

– 14 (66,7%). 
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Продовж. табл. 3.6 

1 2 3 4 5 

Ступінь АГ 
ІІ – 21 (52,5%), 

ІІІ – 19(47,5%) 

ІІ – 25 

(54,3%), 

ІІІ – 21 

(45,7%) 

ІІ – 32 (94,1%), 

ІІІ – 2 (5,9%) 

ІІ – 3 (14,3%), 

ІІІ – 18(85,7%) 

 

До лікування у хворих «dipper» ЗХС становив 6,47±0,7 ммоль/л, ХС ЛПВЩ – 

1,1±0,16 ммоль/л, ХС ЛПНЩ – 4,45±0,78 ммоль/л, коефіцієнт атерогенності (КА) – 

4,69±0,9. Рівень ТГ був найвищий (2,3±0,43 ммоль/л) у порівнянні з іншими групами 

(рис. 3.2). 

 

Рис. 3.2 – Зміна добового профілю в залежності від показників ліпідограми 

 

Середній рівень СК у цій групі становив 389,8±48,4 мкмоль/л, ГУ 

спостерігалася у найбільшої кількості хворих – 62,5% (рис. 3.3).  

Рівень СРБ був найвищий у порівнянні з іншими групами та становив 

4,71±1,04 мг/с, загальний фібриноген – 4,94±0,75 г/л. 
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   Рисунок 3.3 – Зміна добового профілю в залежності від наявності 

гіперурикемії 

 

Лікування хворих в однакових співвідношеннях полягало у  застосуванні 

фіксованої комбінації лізиноприла з амлодипіном (32,5%), бісопрололу з 

амлодипіном (35%) та їх поєднання (32,5%). Більшість хворих (52,5%) додатково до 

лікування отримували равісол (рис. 3.4). 

 

Рисунок 3.4 – Зміна добового профілю в залежності від лікування 
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До лікування у хворих з ДІ «dipper» середньодобовий рівень САТ становив 

155,1±5,2 мм рт. ст., ДАТ - 97,8±4,2 мм рт. ст. Після лікування рівень САТ і ДАТ 

знизився відповідно на 22,9% та 29,3% (САТ до 119,6±6,6 мм рт. ст., ДАТ до 

69,1±5,9 мм рт. ст.). Цільового рівня АТ досягнуто у 97,5% хворих, ЧСС в процесі 

лікування знизилася на 18,7% (від 79± 8,6 уд/хв. до 64,2±3,5 уд/хв.) (табл. 3.7). 

 

Таблиця 3.7 – Зміна показників добового моніторування АТ в залежності 

від ступеня нічного зниження АТ 

Показ-

ники 

«dipper» 

n=40 

«non-dipper» 

n=46 

«night-peaker» 

n=34 

«over-dipper» 

n=21 

до 

лікув 

після 

лікув 

до 

лікув 

після 

лікув 

до 

лікув 

після 

лікув 

до 

лікув 

після 

лікув 

САТ 

доб., мм 

рт. ст. 

155,1

± 5,2 

119,6±

6,6** 

155,2± 

7,2 

119,6± 

5,9** 

155,7± 

5,3 

120,5± 

5,9** 

156± 

3,6 

116,8± 

6,2** 

ДАТ 

доб., мм 

рт. ст. 

97,8±

4,2 

69,1±5,

9** 

94,5±4,

7 

70,6±5,

9** 

97,2± 

7,9 

72,1± 

5,5* 

98,6± 

4,3 

69,1±5,

1** 

ЧСС, 

уд/хв.  

79± 

8,6 

64,2±3,

5 

76,3± 

9,5 

64±3,7 79,1±5,

1 

61,8± 

4,4* 

79,4±8,

7 

63,9±3,

6 

Примітка: * - р˂0,01; ** - р˂0,001 – достовірність різниці показників у процесі 

лікування. 

 

Хворі з недостатнім ступенем нічного зниження АТ – «non-dipper». Хворі 

«non-dipper» складала найбільшу кількість хворих. Середній вік їх становив 53,9±8,2 

років, тривалість захворювання 7,8±3,1 років. Чоловіків було найбільше (47,8%), 

жінок найменше (52,2%) у порівнянні з іншими групами. За ступенем тяжкості: з 

помірною – 25 осіб (54,3%), з тяжкою – 21 особа (45,7%). 

Рівень ЗХС в хворих з добовим профілем «non-dipper» становив 6,6±0,83 

ммоль/л, ХС ЛПВЩ – 1,1±0,19 ммоль/л, ХС ЛПНЩ – 4,45±0,81 ммоль/л, ТГ – 
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2,23±0,4 ммоль/л, КА – 4,52±0,98. Рівень СК був найвищим і становив 390,2±39,9 

мкмоль/л, ГУ спостерігалася у 54,3% хворих. Рівень СРБ становив 4,64±0,76 мг/с, 

загальний фібриноген – 5±0,73 г/л. 

Для лікування найчастіше застосовували фіксовану комбінацію лізиноприлу з 

амлодипіном у 45,7% хворих, бісопролол з амлодипіном – у 26,1%, їх поєднання – у 

28,2%. Більшість хворих (52,2%) додатково до лікування отримували равісол.  

Цільовий рівень АТ був досягнено у 95,7% хворих. Середньодобовий САТ 

знизився на 22,9% (до 119,6± 5,9 мм рт. ст.), ДАТ – на 25,3% (до 70,6±5,9 мм рт. ст.). 

ЧСС коливалася в границях норми від 64±3,7 уд/хв. до 76,3± 9,5 уд/хв.  

Хворі з стійким підвищенням нічного АТ - «night-pеаker». У цю категорію 

увійшли хворі наймолодші за віком (50,8±7,9 років) та з найменшою тривалістю 

захворювання (6,2±2,4 років). Чоловіків було 44,1%, жінок – 55,9%. За ступенем 

тяжкості найбільше було хворих з АГ 2 ступеня тяжкості – 32 особи (94,1%), 

найменше з 3 ступенем – 2 особи (5,9%) у порівнянні з іншими групами. 

У хворих «night-pеаker» прояви дисліпідемії були найбільш виражені. Рівень 

ЗХС становив 6,72±0,91 ммоль/л, ХС ЛПВЩ – 1, 1±0,16 ммоль/л, ХС ЛПНЩ – 

4,67±0,75 ммоль/л, ТГ – 2,22±0,35 ммоль/л, КА – 4,43±0,67.  

Рівень СК найвищий у порівнянні з іншими групами (376,7±44,1 мкмоль/л), 

ГУ спостерігалася у 52,9% хворих.  

Рівень загального фібриногену найвищий (5,21±0,86 г/л), СРБ становив 

4,42±0,68 мг/с (рис. 3.5). 

Для лікування найчастіше застосовували фіксовану комбінацію бісопрололу з 

амлодипіном – у 41,2%, найменше лізиноприл з амлодипіном – у 26,5% та їх 

поєднання – у 32,% хворих. Більшість хворих (55,9%) не отримували додатково 

равісол. 

До лікування середньодобовий САТ становив 155,7± 5,3 мм рт. ст., ДАТ – 

97,2±7,9 мм рт. ст. Після лікування САТ знизився на 22,6% (до 120,5± 5,9 мм рт. ст.), 

ДАТ – на 25,8% (до 72,1± 5,5 мм рт. ст.). Цільовий рівень АТ досягнено у 97,1% 

хворих. Рівень ЧСС достовірно знизився на 21,9% (від 79,1±5,1 уд/хв. до 61,8± 4,4 

уд/хв.).  
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Рисунок 3.5 – Оцінка добового профілю в залежності від рівня СРБ та 

загального фібриногену 

 

Хворі з підвищеним ступенем нічного зниження АТ - «over-dipper». Хворі 

«over-dipper» були найстарші за віком (середній вік 60,6±7,4 років) та з найдовшим 

гіпертензивним анамнезом (тривалість захворювання 10,5±2,3 років). У цій групі 

було більше жінок (66,7%) і менше чоловіків (33,3%) у порівнянні з іншими 

групами. Найчастіше спостерігалася тяжка АГ (85,7%) і найменше 2 ступеня 

(14,3%). 

Показники ліпідограми були найвищими у порівнянні з даними  інших груп. 

Рівень ЗХС становив 6,46±0,82 ммоль/л, ХС ЛПВЩ – 1,2±0,18 ммоль/л, ХС ЛПНЩ 

– 4,31±0,76 ммоль/л, ТГ – 2,15±0,3 ммоль/л, КА – 4,44±0,56. ГУ виявлено у 

найменшій кількості хворих (28,3%), рівень СК становив 380,1±39,3 мкмоль/л, СРБ 

– 4,41±0,73 мг/с, загальний фібриноген – 4,91±0,59 г/л. 

З метою лікування найчастіше застосовували поєднання двох комбінацій – у 

38,1% хворих, лізиноприл з амлодипіном – у 28,6% хворих і бісопролол з 

амлодипіном – у 33,3%. У більшості випадків (57%) для лікування равісол не 

застосовували. 
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До лікування спостерігали найвищий рівень середньодобового САТ (156± 3,6 

мм рт. ст.) і ДАТ (98,6± 4,3 мм рт. ст.). Після лікування САТ знизився на 25,1% (до 

116,8± 6,2 мм рт. ст.), ДАТ – на 29,9% (69,1±5,1 мм рт. ст.). Цільовий рівень АТ 

досягнуто в усіх хворих. Середньодобова ЧСС після лікування знизилася на 19,5% 

(від 79,4±8,7 уд/хв. до 63,9±3,6 уд/хв.) 

Слід відмітити добру переносимість комбінованих лікарських засобів. У 

хворих не зареєстровано серйозних побічних реакцій, які потребували б відміни 

препаратів. Не виявлено і негативної динаміки лабораторних показників, що 

характеризують функціональний стан нирок і печінки – рівнів креатиніну, 

білірубіну, глюкози крові, активності амінотрансфераз, калію, натрію (табл. 3.8). 

 

Таблиця 3.8 – Динаміка показників лабораторних досліджень у хворих на 

АГ ІІ стадії в процесі лікування 

Показники 
До лікування 

М±m 

Після 30 днів лікування 

М±m 

Білірубін, мкмоль/л 16,44±2,09 14,45±1,71 

АсАТ,  22,25±1,07 20,5±1,1 

АлАт 20,73±1,9 18,7±1,32 

Креатинін, мкмоль/л 96,14±2,73 81,2±2,3 

Калій, ммоль/л 4,14±0,45 4,21±0,31 

Натрій, ммоль/л 134,48±3,73 136,5±3,12 

Глюкоза, ммоль/л 5,07±0,69 4,98±0,4 

НbA1c,% 5,7±0,39 5,53±0,41 

 

Резюме. При вивчені показників АТ у хворих на АГ ІІ стадії 2-3 ступенів до 

лікування встановлено істотне підвищення середньодобових САТ і ДАТ, 

диспропорційний добовий ритм: «non-dipper» виявлено у 46 (32,6%) хворих, «night-

peaker» – у 34 (24,1%), «over-dipper» – у 21 (14,9%). Застосування комбінованої 

антигіпертензивної терапії сприяє нормалізації АТ протягом доби, дозволяє досягти 

цільових рівнів АТ у більшості хворих. 
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Найкраща ефективність лікування спостерігається у групі хворих, які 

почергово приймали бісопролол з амлодипіном і лізиноприл з амлодипіном; 

середньодобовий рівень АТ в усіх хворих знизився до цільових значень. У 1 

підгрупі САТ знизився на 24,3% (р˂0,001), ДАТ – на 29,1% (р˂0,001). У хворих, які 

додатково вживали равісол, спостерігалося більш істотне зниження 

середньодобового САТ (на 27,6%; р˂0,001) та ДАТ (на 31,5%; р˂0,001). 

Встановлено, що в хворих на АГ ІІ стадії показники ДМАТ пов’язані з вмістом 

прозапальних факторів та рівнем СК. 

При застосуванні комбінованої антигіпертензивної терапії спостерігався 

корегуючий вплив на добовий профіль АТ, достовірно знижуючи показники 

«навантаження тиском» на 70% (р˂0,001). Додаткове призначення равісолу суттєво 

покращує зазначені показники (ІЧ САТ знижує на 73%, р˂0,001; ІЧ ДАТ – на 74%, 

р˂0,001). 

У хворих з добовим профілем «dipper» при лікуванні в однакових 

співвідношеннях застосовували комбіновані лікарські засоби, найчастіше додатково 

призначали равісол. Найчастіше спостерігали ГУ (62,5%). Хворі «non-dipper» були 

найбільш чисельними, переважали чоловіки. У них найчастіше застосовували 

фіксовану комбінацію лізиноприлу з амлодипіном. Рівень СК у них був найвищим 

(390,2±39,9 мкмоль/л), ніж в інших групах. Хворі з добовим профілем «night-pеаker» 

були наймолодші за віком та з найменшою тривалістю захворювання. У них 

переважала АГ 2 ступеня (94,1%), дисліпідемія була найбільш вираженою, рівень 

СК найнищим. Для лікування найчастіше застосовували комбінацію бісопрололу з 

амлодипіном.  Хворі «over-dipper» були найстаршими за віком, спостерігали 

найбільш тривалий гіпертензивний анамнез, тяжкий перебіг АГ (ІІІ ступінь АГ у 

85,7%), переважали жінки, в яких зареєстровано найвищий рівень АТ до лікування і 

найкращу ефективність лікування. Для лікування хворих найчастіше застосовували 

поєднання двох комбінацій.  

У хворих не зареєстровано серйозних побічних реакцій, які потребували би  

відміни лікарських засобів. Не виявлено негативної динаміки лабораторних 

показників, які характеризують функціональний стан печінки та нирок.  



73 
 

Результати проведених досліджень опубліковані в наступних працях: 

1. Застосування комбінованого лікарського засобу алотендин у хворих на 

артеріальну гіпертензію / Є. Х. Заремба, О. В. Заремба-Федчишин, О. В. Заремба, М. 

М. Вірна, О. М. Шевчун-Пудлик // Національний конгрес «Людина та ліки - 

Україна». Тези доповідей. 1-3 квітня 2014 р. – С. 15-16. 

2. Застосування амлодипіну та бісопрололу у хворих на артеріальну 

гіпертензію / Є. Х. Заремба, О. В. Заремба-Федчишин, М. М. Вірна, М. С. Була, О. В. 

Заремба // «Wiadomosci lekarskie». – 2014. – №67. – С. 326–327. 

3. Динаміка добових коливань артеріального тиску та їх корекція у хворих 

на артеріальну гіпертензію за допомогою комбінованого лікарського засобу тонорма 

/ Є. Х. Заремба, М. С. Була, О. В. Заремба, О. В. Заремба-Федчишин, М. М. Вірна // 

"Сімейна медицина". – 2014. – №3. – С. 111–114. 

4. Аналіз добового моніторингу артеріального тиску при застосуванні 

амлодипіну та бісопрололу у хворих на артеріальну гіпертензію / Є. Х. Заремба, О. 

В. Заремба-Федчишин, О. В. Заремба, М. М. Вірна, М. С. Була // Український 

кардіологічний журнал, додаток 4, матеріали ХV національного конгресу 

кардіологів України. Тези доповідей. 23-25 вересня 2014 р. м. Київ. – С. 22. 

5. Оптимизация комбинированной антигипертензивной терапии у 

пациентов с артериальной гипертензией / Е. Ф. Заремба, О.В. Заремба-Федчишин, О. 

В. Заремба, М. М. Вирна. // «Лечебное дело». – 2015. – №1. – С. 43–46. 

6. Особливості застосування комбінованої антигіпертензивної терапії при 

важкому перебігу артеріальної гіпертензії / Є. Х.Заремба, О. В. Заремба-Федчишин, 

О. В. Заремба, М. М. Вірна. // Науково-практична конференція «ГалМЕД» 

«Профілактика, лікування та реабілітація в практиці сімейного лікаря». Тези 

доповідей. 21-23 квітня 2015 р. – С. 36–37. 

7. Динаміка показників добового моніторингу артеріального тиску та 

ліпідограми у хворих на артеріальну гіпертензію / Є. Х. Заремба, О. В. Заремба-

Федчишин, О. В. Заремба, М. М. Вірна, О. М. Шевчун-Пудлик // Міжнародний 

конгрес «Людина та ліки - Україна». Тези наукових доповідей. 10-11 вересня 2015 р. 

– С. 7–8. 



74 
 

8. Патент  № 103683 U Україна, МПК А61В 5/02, А61Р 9/12  Спосіб 

антигіпертензивної терапії у хворих на артеріальну гіпертензію високого та дуже 

високого ризику / Є.Х. Заремба, М.М. Вірна, О.В. Заремба-Федчишин, О.В. Заремба; 

заявники та патентовласники Львівський національний медичний університет імені 

Данила Галицького - № u201506253; заявл.24.06.2015; опубл. 25.12.2015, бюл. № 24. 

9. Роль добового моніторування артеріального тиску в оптимізації 

комбінованої антигіпертензивної терапії (Методичні рекомендації) / Є. Х. Заремба, 

О. В. Заремба-Федчишин, О. В. Заремба, М. М. Вірна. – Львів, 2016. – 56 с. 

10. Заремба Є. Х. Вплив комбінованої антигіпертензивної терапії на 

показники неспецифічного системного запалення хворих на артеріальну гіпертензію 

високого ризику / Є. Х. Заремба, М. М. Вірна // Здоров’я суспільства. – 2016. – № 3. 

– С. 124. 

11. Заремба Є. Х. Добовий ритм артеріального тиску та ефективність 

комбінованої антигіпертензивної терапії у хворих на артеріальну гіпертензію / Є. Х. 

Заремба, М. М. Вірна, О. В. Заремба-Федчишин. // Україна. Здоровя нації. – 2016. – 

№1. – С. 79–83. 

12. Заремба Є. Х. Характеристика хворих на артеріальну гіпертензію в 

залежності від добового профілю артеріального тиску / Є. Х. Заремба, О. В. 

Заремба-Федчишин, М. М. Вірна. // Науково-практична конференція "ГалМЕД" 

"Сімейна медицина. Перспективи та шляхи подальшого розвитку". Тези доповідей. 

13-15 квітня 2016 р. – С. 12–14. 



75 
 

РОЗДІЛ 4 

БЕЗСИМПТОМНА ГІПЕРУРИКЕМІЯ ТА РЕМОДЕЛЮВАННЯ МІОКАРДА В 

ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ ІІ СТАДІЇ 2-3 СТУПЕНІВ У 

ПРОЦЕСІ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ 

 

4.1 Динаміка рівня сечової кислоти в хворих на АГ ІІ стадії 2-3 ступенів 

 

Розділ стосується динаміки показників сечової кислоти (СК) у хворих на АГ ІІ 

стадії 2-3 ступенів під впливом комплексного лікування.  

Встановлено, що рівень СК в обстежуваних хворих перевищував показники 

практично здорових осіб у чоловіків на 20,8%, у жінок — на 49,1% (р˂0,01) (табл. 

4.1). 

 

Таблиця 4.1 – Рівень сечової кислоти до лікування в хворих на АГ ІІ 

стадії в залежності від статі  

Показник 

Сечова кислота, мкмоль/л 

контрольна група 

n=20, (M±m) 

хворі на АГ 

n=141, (M±m) 

Чоловіки 320,4±19,34 387,3±33,51  

Жінки 256,2±15,45 382,1±34,67 * 

Примітка: * - р˂0,01 – достовірність різниці показників порівняно з групою 

контролю. 

 

При аналізі СК в залежності від тривалості захворювання встановлено, що її 

рівень становить 391,19±37,15 мкмоль/л у хворих з гіпертензивним анамнезом 

менше 5 років, 382,59±35,67 мкмоль/л – від 5 до 10 років та 382,29±36,03 мкмоль/л – 

більше 10 років (рис. 4.1). 
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Рис. 4.1 – Рівень сечової кислоти до лікування у хворих на АГ ІІ стадії в 

залежності від тривалості захворювання 

 

При розподілі хворих за віком встановлено, що рівень СК у хворих віком до 

40 років перевищував показники практично здорових осіб на 27,7% (р˂0,01). У віці 

41-50 років – на 15,3% (р˃0,05), 51-60 років – на 29,6% (р˂0,01), більше 60 років – на 

14,6% (р˃0,05) (табл. 4.2).  

 

Таблиця 4.2 – Рівень сечової кислоти до лікування у хворих на АГ ІІ 

стадії в залежності від віку 

Показник 

Сечова кислота, мкмоль/л 

контрольна група 

n=20, (M±m) 

хворі на АГ 

n=141, (M±m) 

до 40 років 269,2±15,45 372,3±33,66 * 

41-50 років 293,6±16,12 346,5±33,57  

51-60 років 258,92±19,34 367,8±34,77 * 

більше 60 років 324,4±16,76 379,8±38,66 

Примітка: * - р˂0,01 – достовірність різниці показників порівняно з групою 

контролю. 
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У всіх трьох групах хворих до лікування спостерігали підвищений рівень СК 

порівнянно з контрольною групою (289,37±17,34 мкмоль/л). У І групі хворих 

виявлено показник більшим на 25,8% (390,16±32,35 мкмоль/л; р˂0,01), у ІІ групі – 

на 21,2% (367,36±32,2 мкмоль/л; р˂0,05), у ІІІ групі – 27,2% (397,64±37,53 мкмоль/л; 

р˂0,01) (рис. 4.2). 

 

 

Примітка: * - р˂0,05, ** - р˂0,01  – достовірність різниці показників у 

порівнянні з контрольною групою. 

Рисунок 4.2 – Рівень сечової кислотиу хворих на АГ ІІ стадії 2-3 ступеня 

до лікування 

  

У І групі хворих, які приймали комбінацію лізиноприлу з амлодипіном, 

гіперурикемію (ГУ) виявлено в 83,7%, у ІІ групі – в 51,1%, при почерговому 

поєднанні двох лікарських засобів – у 75,6% хворих. 

При комплексному лікуванні хворих І групи рівень СК достовірно знизився до 

норми. Більш виражена динаміка показника спостерігалася в хворих, які додатково 

отримували равісол. У 1 підгрупі СК знизилася на 21,1% (р˂0,05), у 2 підгрупі – на 

26,1% (р˂0,01). У 2 підгрупі, що додатково отримували равісол, рівень ГУ 

спостерігався у 91,3%, у 1 підгрупі – у 76% (табл. 4.3). 
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Таблиця 4.3 – Динаміка рівня сечової кислоти в групі хворих, яка 

отримувала лізиноприл з амлодипіном  

Показник 

1 підгрупа 

(розувастатин 10 мг) 

n = 26, (M±m) 

2 підгрупа 

(розувастатин 10 мг + равісол) 

n = 23, (M±m) 

до 

лікування 

після 30 

днів 

лікування 

∆, 

% 

до 

лікування 

після 30 днів 

лікування 
∆, % 

Сечова 

кислота, 

мкмоль/л 

384,25±34,3 303,2±20,1# 21,1 396,8±29,3 293,28±26,2* 26,1 

Примітки:  

1. # - р˂0,05; * - р˂0,01 – достовірність різниці показників в процесі лікування; 

2. ∆ - відсоток зміни показника в порівнянні з результатами до лікування. 

 

У ІІ групі хворих, які отримували комбінацію бісопрололу з амлодипіном, 

динаміка СК менш виражена, проте нормалізація показників спостерігалася в усіх 

групах хворих. У 1 підгрупі рівень СК знизився на 20,9% (до 278,8±19,6 мкмоль/л, 

р˂0,05), у 2 підгрупі – на 23,6% (до 291,5±16,2 мкмоль/л, р˂0,01) (табл. 4.4). ГУ 

виявлено в найменшої кількості хворих порівняно з іншими групами: у 1 підгрупі – 

в 30,4%, у 2 підгрупі – в 70,8%.  

 

Таблиця 4.4 – Динаміка рівня сечової кислоти в групі хворих, яка 

отримувала бісопролол з амлодипіном 

Показник 

1 підгрупа 

(розувастатин 10 мг) 

n = 23, (M±m) 

2 підгрупа 

(розувастатин 10 мг + равісол) 

n = 24, (M±m) 

до 

лікування 

після 30 

днів 

лікування 

∆, 

% 

до 

лікування 

після 30 днів 

лікування 

∆, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 
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Продовж. табл. 4.4 

1 2 3 4 5 6 7 

Сечова 

кислота, 

мкмоль/л 

352,55±26,8 278,8±19,6# 20,9 381,56±30,9 291,5±16,2* 23,6 

Примітки:  

1. # - р˂0,05; * - р˂0,01 – достовірність різниці показників в процесі лікування; 

2. ∆ - відсоток зміни показника в порівнянні з результатами до лікування. 

 

У ІІІ групі хворих рівень СК достовірно знизився в двох підгрупах. У 1 

підгрупі показник зменшився на 25,8% (з 396,2±36,7 мкмоль/л до 294,2±33,3 

мкмоль/л; р˂0,05) У 2 підгрупі хворих, які додатково отримували фітокомплекс 

равісол рівень СК знизився на 27,7% (з 399,15±39,2 мкмоль/л до 288,5±15,2 

мкмоль/л; р˂0,01). ГУ спостерігалася у 75,6% хворих – у 1 підгрупі – 82,6%, у 2 

підгрупі – 68,2%. (табл. 4.5).  

 

Таблиця 4.5 – Динаміка рівня сечової кислоти в групі хворих, яка 

почергово отримувала лізиноприл з амлодипіном і бісопролол з амлодипіном 

Показник 

1 підгрупа 

(розувастатин 10 мг) 

n = 23, (M±m) 

2 підгрупа 

(розувастатин 10 мг + равісол) 

n = 22, (M±m) 

до 

лікування 

після 30 днів 

лікування 

∆, 

% 

до 

лікування 

після 30 днів 

лікування 

∆, 

% 

Сечова 

кислота, 

мкмоль/л 

396,2±36,7 294,2±33,3# 25,8 399,15±39,2 288,5±15,2* 27,7 

Примітки:  

1. # - р˂0,05; * - р˂0,01; ** - р˂0,001 – достовірність різниці показників в 

процесі лікування; 

2. ∆ - відсоток зміни показника в порівнянні з результатами до лікування. 
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При аналізі кореляційних зв’язків встановлено залежність між СК і 

середньодобовим САТ (r=0,20; р<0,05), середньоденним (r=0,19; р<0,05), 

середньонічним (r=0,18; р<0,05), ПАТ (r=0,39; р<0,05) та з середньодобовим ДАТ 

(r=0,19; р<0,05) і ЧСС (r=0,51; р<0,05) (рис. 4.3). 

 

 

  

Рисунок 4.3 – Кореляційні зв'язки сечової кислоти 

 

4.2 Ремоделювання міокарда в хворих на АГ ІІ стадії 2-3 ступенів 

 

Середні показники ремоделювання серця за даними ехоКГ в хворих на АГ ІІ 

стадії наведені в таблиці 4.6. 

 

Таблиця 4.6 – Середні показники ЕхоКГ в хворих на АГ ІІ стадії 

Показник Дані ЕхоКГ 

1 2 

Фракція викиду ЛШ, %  66,2±5,94 

Розмір ЛП, см  3,78±0,53 

  

СК

САТ 
доба

САТ 
день

САТ 
ніч

ПАТ

ДАТ 
доба

ЧСС
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Продовж. табл. 4.6 

1 2 

Розмір ЛШ, см  4,6±0,52 

Розмір ПШ, см  2,24±0,28 

Розмір висхідної аорти, см  3,33±0,35 

Товщина перегородки, см  1,16±0,13 

Товщина задньої стінки ЛШ, см  1,08±0,24 

ММ ЛШ, г 265,96±7,45 202,8±6,8 

ІММ ЛШ, г/м2 158,02±4,35 120,5±3,7 

ВТМ ЛШ 0,49±0,02 

 

Ізольована гіпертрофія перегородки спостерігалася в 118 (83,7%) хворих, 

гіпертрофія перегородки й задньої стінки ЛШ – у 79 (56%). Гіпертрофія перегородки 

в межах 1,2-1,3 см виявлена в 73 (61,9%) хворих, 1,4-1,5 см – у 37 (31,4%), більше 

1,6 см – у 8 (6,8%) (рис. 4.4). 

 

Рисунок 4.4 – Товщина гіпертрофії перегородки ЛШ у хворих на АГ ІІ 

стадії 

61,9%

31,4%

6,8%

1,2-1,3 см

1,4-1,5 см

більше 1,6 см
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Дилатація ЛШ виявлена в 13 (9,2%) хворих, дилатація правого шлуночка 

(ПШ) – у 16 (11,3%), дилатація обох шлуночків – у 3 (2,1%).  

У 40 (28,4%) хворих спостерігалася дилатація лівого передсердя (ЛП), у 29 

(20,5%) жінок і 11 (7,8%) чоловіків. При цьому середній розмір ЛП у жінок становив 

4,02±0,3 см, у чоловіків – 4,5±0,3 см. 

ФВ ЛШ в межах 55-60% спостерігалася в 15 (10,6%) хворих, 60-70% - у 84 

(59,6%), більше 70% - у 42 (29,8%). 

При розрахунку ІММ виявлено її збільшення (< 115 г/м2
 у чоловіків і < 95 г/м2

 

у жінок) у 121 хворого (85,8%), нормальне значення – у 20 хворих (14,2%). Відносна 

товщина міокарда більше 0,45 спостерігалася в 26 пацієнтів (18,4%),  менше 0,45 – у 

115 (81,6%). 

У хворих на АГ ІІ стадії виявлено чотири типи ремоделювання міокарда. 

Переважали особи з ексцентричною – 52 (36,9%) хворих, концентричною – в 45 

(31,9%) гіпертрофією ЛШ. Нормальна геометрія спостерігалася в 30 (21,3%) хворих, 

концентричне ремоделювання – в 12 (8,5%) (рис. 4.5). 

 

 

Рисунок 4.5 – Типи геометрії серця у хворих на АГ ІІ стадії 

 

У хворих з ексцентричною гіпертрофією виявлено суправентрикулярну 

екстрасистолію в 4 (10,8%) хворих, фібриляцію передсердь – у 20 (54,6%), 

шлуночкову екстрасистолію – в 1 (2,7%). Дилатацію ЛП діагностовано в більшості 

36,9 %

31,9 %

21,3 %

8,5 % ексцентрична 

гіпертрофія

концентрична 

гіпертрофія

нормальтна 

геометрія ЛШ

концентричне 

ремоделювання



83 
 

хворих (18,4%) з ексцентричною гіпертрофією. Серед хворих з концентричною 

гіпертрофією суправентрикулярна екстрасистолія спостерігалася в 2 (6,2%) хворих, 

шлуночкова – в 1 (3,1%). При нормальній геометрії ЛШ виявлено один випадок 

суправентрикулярної екстрасистолії. Порівняльний аналіз не виявив суттєвої різниці 

між групами в наявності аритмій. Переважала фібриляція передсердь у хворих з 

ексцентричною гіпертрофією, можливо зумовлена дилатацією порожнини ЛП. 

 

Резюме. У хворих на АГ ІІ стадіїї спостерігали підвищений рівень СК в усіх 

групах хворих порівняно з контрольною групою. У І групі хворих виявлено 

показник більшим на 25,8% (р˂0,01), у ІІ групі – на 21,2% (р˂0,05), у ІІІ групі – 

27,2% (р˂0,01). 

Встановлено, що рівень СК в обстежених хворих перевищив показники 

практично здорових осіб у  жінок – на 49,1% (р˂0,01), що свідчить про вищий ризик 

несприятливих серцево-судинних ускладнень в осіб жіночої статі. Найвищий рівень 

СК спостерігали у віці 51-60 років (р˂0,01), проте при тривалості захворювання 

менше 5 років (р˂0,01), слід враховувати цей показник при початковій стадії АГ. 

Підвищення рівня сечової кислоти у хворих на АГ ІІ стадії свідчить про наявність 

додаткового фактора ризику розвитку серцево-судинних ускладнень та потребу її 

скринінгового дослідження. 

Найбільше хворих з підвищеним рівнем СК спостерігали в І групі хворих – 

83,7%,  в ІІ групі – 51,1% і в ІІІ групі – 75,6%. 

Найвираженіша динаміка рівня СК спостерігалася в групі хворих, яка 

почергово отримувала комбіновані лікарські засоби, що, очевидно, свідчить про 

плейотропні властивості лізиноприлу, амлодипіну та розувастатину на рівень СК. 

При поєднаному лікуванні АГ з равісолом спостерігається краща динаміка рівня СК 

у І групі – на 26,1% (р˂0,01), у ІІ – на 23,6% (р˂0,01), у ІІІ – на 27,7% (р˂0,01). 

Додаткове призначення равісолу більш істотно знижує рівень сечової кислоти за 

рахунок поєднаної дії лікарських рослин, що підсилюють дію антигіпертензивної та 

гіполіпідемічної терапії. 

Встановлений зв'язок між рівнем СК та показниками ДМАТ, при цьому її 
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рівень якої пов'язаний як з САТ, так і з ДАТ (р˂0,05). 

У хворих на АГ ІІ стадії виявлено чотири типи ремоделювання міокарда. 

Переважали хворі з ексцентричною гіпертрофією ЛШ – 52 (36,9%) хворих, 

концентричною – 45 (31,9%). Нормальна геометрія спостерігалася в 30 (21,3%) 

хворих, концентричне ремоделювання – в 12 (8,5%).  

При розрахунку ІММ виявлено її збільшення у 121 хворого (85,8%), 

нормальне значення – у 20 хворих (14,2%). Відносна товщина міокарда більше 0,45 

спостерігалася в 26 пацієнтів (18,4%),  менше 0,45 – у 115 (81,6%). 

При обстежені хвори на АГ ІІ стадії 2-3 ступенів ізольована гіпертрофія 

перегородки спостерігалася в більшосі хворих – 83,7%, гіпертрофія перегородки і 

задньої стінки ЛШ – в 79 (56%). Гіпертрофія перегородки в межах 1,2-1,3 см 

виявлена в 73 (61,9%) хворих, 1,4-1,5 см – в 37 (31,4%), більше 1,6 см – в 8 (6,8%), 

що асоціюється з більшим ризиком виникнення серцево-судинних ускладнень. 

Порівняльний аналіз не виявив суттєвої різниці між групами в наявності 

аритмій. Дилатацію ЛП діагностовано у більшості хворих (18,4%) з ексцентричною 

гіпертрофією. Перевага фібриляції передсердь у цих хворих зумовлене, можливо, 

дилатацією порожнини ЛП.  

 

Результати проведених досліджень опубліковані в наступних працях: 

1. Вплив поєднаної гіполіпідемічної терапії на функцію печінки, рівень 

сечової кислоти та ліпідограми у кардіологічних хворих / Є. Х. Заремба, О. В. 

Заремба-Федчишин, О. В. Заремба, М. М. Газда, Н. Р. Федчишин, О. М. Голик, М. І. 

Прокоса, О. М. Шевчун // Науково-практична конференція «ГалМЕД». 

«Профілактика та рання діагностика соціально-небезпечних захворювань в практиці 

сімейного лікаря». Тези доповідей. 17-19 квітня 2013 р. – С. 93-94 

2. Функція печінки, показники сечової кислоти та ліпідного спектру крові 

при поєднаній гіполіпідемічній терапії хворих із серцево-судинними 

захворюваннями / Є. Х. Заремба, О. В. Заремба-Федчишин, О. В. Заремба, М. М. 

Газда, Н. Р. Федчишин, О. М. Голик, М. І. Прокоса, О. М. Шевчун // "Сімейна 

медицина". – 2013. – №2. – С. 109–112. 
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3. Особливості застосування комбінованої антигіпертензивної терапії при 

важкому перебігу артеріальної гіпертензії / Є. Х.Заремба, О. В. Заремба-Федчишин, 

О. В. Заремба, М. М. Вірна. // Науково-практична конференція «ГалМЕД» 

«Профілактика, лікування та реабілітація в практиці сімейного лікаря». Тези 

доповідей. 21-23 квітня 2015 р. – С. 36–37. 
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РОЗДІЛ 5 

ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ЛІПІДНОГО СПЕКТРУ КРОВІ В ХВОРИХ НА 

АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ ІІ СТАДІЇ 2-3 СТУПЕНІВ У ПРОЦЕСІ 

КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ 

 

У цьому розділі представлено порушення ліпідного обміну при АГ ІІ стадії 2-3 

ступенів та їх динаміка під впливом комплексного лікування. Результати багатьох 

досліджень свідчать про широку поширеність дисліпідемій серед хворих на АГ, що 

значно підвищує ризик коронарної та серцево-судинної смерті. 

Слід зазначити, що в усіх трьох групах хворих виявлені зміни характерні для 

атерогенезу: підвищення в крові рівня ЗХС, ХС ЛПНЩ, КА та зниження вмісту ХС 

ЛПВЩ. Зокрема, гіперхолестеринемія спостерігалася в 130 (92,2%) хворих, 

гіпертригліцеридемія – в 122 (86,5%), гіперхолестеринемія по ЛПНЩ – в 139 

(98,6%), гіперхолестеринемія по ЛПВЩ (гіпо-ХС ЛПВЩ) – в 83 (58,9%) хворих. У 

цілому «ліпідна тріада» –  гіпертригліцеридемія, гіперхолестеринемія по ЛПНЩ і 

гіпо-ХС ЛПВЩ виявлені в 57 (40,4%) хворих.  

При дослідженні ліпідного спектру крові до лікування в усіх групах хворих 

рівень ЗХС перевищував показник контрольної групи на 28,9%, ХС ЛПНЩ – на 

34,6%, ТГ – на 33,6%, КА – на 51,4%. Показник ХС ЛПВЩ становив 1,09±0,17 

ммоль/л, що на 33,6% нижче показника контролю (1,65±0,11 ммоль/л) (табл. 5.1). 

Достовірне підвищення ХС ЛПНЩ разом з підвищенням ЗХС вказує на 

наявність дисліпідемії ІІб класу за класифікацією D. Fredrickson, свідчить про 

високу атерогенність цієї дисліпідемії. Наявність достовірного зниження вмісту 

антиатерогенного ХС ЛПВЩ порівняно з групою контролю (1,09±0,17 ммоль/л 

проти 1,65±0,11 ммоль/л; р˂0,05) значно підвищує ризик розвитку 

атеросклеротичних ускладнень. 

Не дивлячись на наявні досягнення в боротьбі з атеросклерозом, його 

поширеність залишається високою, внаслідок чого виникає необхідність пошуку 

допоміжних або нових методів її лікування і профілактики, скерованих на 

попередження несприятливих наслідків, запобігання серцево-судинним ускладнень. 
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Одним із таких напрямів може бути фітотерапія, яку здавна використовують в 

народній медицині. У якості додаткового засобу в терапії атеросклерозу 

застосовують рослини, котрі володіють гіполіпідемічною дією: цибуля ріпчаста, 

часник посівний, солодка, кукурудзяні рильця, пустирник п´ятилопатевий, польовий 

хвощ та ін. При цьому в більшості з перечислених лікарських рослин терапевтичний 

ефект краще проявляється при застосуванні їх в настойках і зборах.  

 

Таблиця 5.1 – Показники ліпідного спектра крові в хворих на АГ ІІ стадії 

до лікування 

Показники 

Контрольна 

група n=20, 

(M±m) 

І група n=49, 

(M±m) 

ІІ група n=47, 

(M±m) 

ІІІ група n=45, 

(M±m) 

ЗХС, ммоль/л 4,68±0,66 6,55±0,75 # 6,51±0,8 # 6,7±0,89 # 

ХС ЛПВЩ, 

ммоль/л 
1,65±0,11 1,06±0,16 ** 1,06±0,17 * 1,17±0,18 # 

ХС ЛПНЩ, 

ммоль/л 
2,93±0,32 4,57±0,74 * 4,24±0,79 # 4,65±0,77 * 

ТГ, ммоль/л 1,48±0,22 2,23±0,36 # 2,1±0,32 # 2,38±0,42 # 

КА 2,2±0,65 4,8±0,85 * 4,22±0,82 # 4,6±0,74 * 

Примітка: # - р˂0,05; * - р˂0,01; ** - р˂0,001 – достовірність різниці 

показників порівняно з контрольною групою. 

 

Розподіл досліджуваних груп хворих на відповідні підгрупи відбувався 

залежно від додаткового призначення фітопрепарату – равісол. Отримані результати 

свідчать про тенденцію до більш вираженого зниження вмісту ЗХС, ХС ЛПНЩ, ТГ, 

КА та підвищення рівня антиатерогенного ХС ЛПВЩ у сироватці крові при 

додаванні препарату равісол у комплексну гіполіпідемічну терапію.  

У табл. 5.2 відображена динаміка показників ліпідного спектру крові І групи 

хворих в процесі лікування. 
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Таблиця 5.2 – Динаміка показників ліпідного спектру крові в групі 

хворих, яка отримувала лізиноприл з амлодипіном 

Показни-

ки 

1 підгрупа 

(розувастатин 10 мг) 

n = 26, (M±m) 

2 підгрупа 

(розувастатин 10 мг + равісол) 

n = 23, (M±m) 

до 

лікування 

після 30 днів 

лікування 

∆, 

% 

до 

лікування 

після 30 днів 

лікування 
∆, % 

ЗХ, 

ммоль/л 
6,56±0,58 4,25±0,25 ** 35,2 6,54±0,66 4,09±0,22 ** 37,5 

ЛПВЩ, 

ммоль/л 
1,09±0,13 1,48±0,12 # 26,3 1,04±0,19 1,68±0,17 * 38,1 

ЛПНЩ, 

ммоль/л 
4,31±0,42 2,58±0,35 ** 40,1 4,24±0,69 2,28±0,27 * 46,2 

ТГ, 

ммоль/л 
2,1±0,2 1,56±0,19 # 25,7 2,11±0,24 1,47±0,22 # 30,3 

КА 4,29±0,46 2,46±0,33 ** 42,6 4,39±0,68 2,39±0,28 * 45,6 

 Примітки:  

1. # - р˂0,05; * - р˂0,01; ** - р˂0,001 – достовірність різниці показників в 

процесі лікування; 

2. ∆ - відсоток зміни показника в порівнянні з результатами до лікування. 

 

У І групі хворих, які отримували фіксовану комбінацію лізиноприлу з 

амлодипіном, під впливом лікування відмічено достовірне зниження показників 

ліпідограми в обох підгрупах. У 2 підгрупі застосування равісолу сприяло швидшій 

нормалізації рівня ЗХС (37,5% проти 35,2%; р˂0,001), ХС ЛПНЩ (46,2% проти 

40,1%; р˂0,01), ТГ (30,3% проти 25,7%; р˂0,05), КА (45,6% проти 42,6%; р˂0,01). 

Рівень ХС ЛПВЩ під впливом цієї комбінації лікування підвищився на 38,1% у 2 

підгрупі проти 26,3% у 1 підгрупі (р˂0,01). 
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У ІІ групі хворих зниження рівня ЗХС спостерігалося в обох підгрупах (з 

6,46±0,56 ммоль/л до 4,4±0,26 ммоль/л у 1 підгрупі; р˂0,001 та з 6,53±0,9 ммоль/л до 

4,28±0,4 ммоль/л у 2 підгрупі; р˂0,01) (табл. 5.3). 

 

Таблиця 5.3 – Динаміка показників ліпідного спектру крові в групі 

хворих, яка отримувала бісопролол з амлодипіном 

Показни-

ки 

1 підгрупа 

(розувастатин 10 мг) 

n = 23, (M±m) 

2 підгрупа 

(розувастатин 10 мг + равісол) 

n = 24, (M±m) 

до 

лікування 

після 30 днів 

лікування 

∆, 

% 

до 

лікування 

після 30 днів 

лікування 
∆, % 

ЗХ, 

ммоль/л 
6,46±0,56 4,4±0,26 ** 31,9 6,53±0,9 4,28±0,4 * 34,5 

ЛПВЩ, 

ммоль/л 
1,08±0,12 1,4±0,11 # 22,8 1,04±0,18 1,47±0,12 # 29,3 

ЛПНЩ, 

ммоль/л 
4,23±0,5 2,65±0,24 * 37,4 4,73±0,63 2,49±0,45 * 41 

ТГ, 

ммоль/л 
2,1±0,12 1,71±0,19 18,6 2,3±0,21 1,7±0,18 # 26,1 

КА 4,1±0,57 2,49±0,25 * 39,3 4,87±0,68 2,75±0,24 * 43,5 

Примітки:  

1. # - р˂0,05; * - р˂0,01; ** - р˂0,001 – достовірність різниці показників в 

процесі лікування; 

2. ∆ - відсоток зміни показника в порівнянні з результатами до лікування. 

 

На 30 день лікування в хворих, які отримували бісопролол з амлодипіном в 

комбінації з равісолом, ЗХС зменшився на 34,5% (р˂0,01), ХС ЛПНЩ – на 41% 

(р˂0,01), ТГ – на 26,1% (р˂0,05), КА – на 43,5% (р˂0,01). Підвищення вмісту ХС 

ЛПВЩ становило 29,3% (р˂0,05).  
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У ІІІ групі хворих під впливом комплексного лікування відмічено більш 

виражене зниження показників ліпідного спектру крові в обох підгрупах (табл. 5.4).  

 

Таблиця 5.4 – Динаміка показників ліпідного спектру крові в групі 

хворих, яка почергово отримувала лізиноприл з амлодипіном і бісопролол з 

амлодипіном 

Показни-

ки 

1 підгрупа 

(розувастатин 10 мг) 

n = 23, (M±m) 

2 підгрупа 

(розувастатин 10 мг + равісол) 

n = 22, (M±m) 

до 

лікування 

після 30 днів 

лікування 

∆, 

% 

до 

лікування 

після 30 днів 

лікування 
∆, % 

ЗХ, 

ммоль/л 
6,63±0,7 4,2±0,28 ** 36,7 6,78±0,99 4,03±0,39 ** 40,6 

ЛПВЩ, 

ммоль/л 
1,24±0,16 1,71±0,17 # 27,5 1,1±0,18 1,73±0,3 # 36,4 

ЛПНЩ, 

ммоль/л 
4,55±0,62 2,67±0,32 * 41,3 4,76±0,71 2,45±0,21 ** 48,5 

ТГ, 

ммоль/л 
2,33±0,2 1,68±0,19 # 27,5 2,43±0,25 1,65±0,24 # 32,1 

КА 4,53±0,71 2,59±0,17 * 42,8 4,68±0,78 2,47±0,37 * 47,2 

 Примітки:  

1. # - р˂0,05; * - р˂0,01; ** - р˂0,001 – достовірність різниці показників в 

процесі лікування; 

2. ∆ - відсоток зміни показника в порівнянні з результатами до лікування. 

 

При аналізі кореляційних зв’язків встановлено: 

 прямий середньої сили зв'язок між ЗХС та середньодобовим АТ (r=0,29; 

р<0,05), СРБ (r=0,61; р<0,05), загальним фібриногеном (r=0,58; р<0,05), ФНП-

α (r=0,51; р<0,05) та ІЛ-6 (r=0,32; р<0,05); 
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 прямий зв'язок між ХС ЛПНЩ та середньодобовим АТ (r=0,22; р<0,05), СРБ 

(r=0,68; р<0,05), загальним фібриногеном (r=0,48; р<0,05), ФНП-α (r=0,62; 

р<0,05), ІЛ-6 (r=0,59; р<0,05) та ІЛ-1β (r=0,58, p<0,05) (рис. 5.1); 

 зворотний кореляційний зв'язок між ХС ЛПВЩ та ІЛ-6 (r= -27, p<0,05), ФНП-

α (r= -0,31, p<0,05), СРБ (r= -19, p<0,05); 

 

               

Рисунок 5.1 – Кореляційні зв'язки показників ліпідного спектру крові 

 

Слід відзначити, що це дослідження проводилось протягом 30 днів, в той час 

як повноцінний курс лікування препаратом равісол складає 10 тижнів, тому 

отримані результати слід вважати попередніми. Цим, скоріше за все, пояснюється 

невисока статистична достовірність різниці результатів лікування між 1 і 2 

підгрупами. Однак той факт, що після 30 днів застосування препарату равісол дає 

додатковий гіполіпідемічний ефект говорить про ефективність цього фітокомплексу. 

Побічних ефектів при прийомі фітопрепарату  не відмічено. Хороша переносимість, 

можливість поєднання з лікарськими засобами інших груп равісол відкриває 

додаткові можливості перед хворими, в яких є протипокази для тривалого 

застосування статинів.  

 

Резюме. При аналізі показників ліпідного спектру крові в хворих на АГ ІІ 

стадії виявлено дисліпідемію ІІб класу за класифікацією D. Fredrickson, що 
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характеризує високу атерогенність. Додаткове застосування до гіполіпідемічної 

терапії фітопрепарату равісол, дотримання дієтичних рекомендацій та корекція 

способу життя сприяє нормалізації показників ліпідного спектру крові. 

У І групі хворих під впливом лікування відмічено достовірне зниження 

показників ліпідограми в обох підгрупах. У 2 підгрупі застосування равісолу 

викликало швидшу нормалізацію рівня ЗХС (37,5% проти 35,2%; р˂0,001), ХС 

ЛПНЩ (46,2% проти 40,1%; р˂0,01), ТГ (30,3% проти 25,7%; р˂0,05), КА (45,6% 

проти 42,6%; р˂0,01). Рівень ХС ЛПВЩ під впливом лікування підвищився на 

38,1% у 2 підгрупі проти 26,3% у 1 (р˂0,01). 

На 30 день лікування в хворих, які отримували бісопролол з амлодипіном в 

комбінації з равісолом ЗХС зменшився на 34,5% (р˂0,01), ХС ЛПНЩ – на 41,0% 

(р˂0,01), ТГ – на 26,1% (р˂0,05), КА – на 43,5% (р˂0,01). Підвищення рівня ХС 

ЛПВЩ становило 29,3% (р˂0,05). У 1 підгрупі зниження рівня ЗХС становило 

31,9% (р˂0,001), ХС ЛПНЩ – 37,4% (р˂0,01), ТГ – 18,6% (р˃0,05), КА – 39,3% 

(р˂0,01). Рівень ХС ЛПВЩ підвищився на 22,8% (р˂0,05).  

У ІІІ групі хворих під впливом комплексного лікування відмічено більш 

виражене зниження показників ліпідного спектру крові в обох підгрупах. У 1 

підгрупі ЗХС зменшився на 36,7% (р˂0,001), ХС ЛПНЩ – на 41,3% (р˂0,01), ТГ – на 

27,5% (р˂0,05), КА – на 42,8% (р˂0,01). У 2 підгрупі рівень ЗХС знизився на 40,6% 

(р˂0,001), ХС ЛПНЩ – на 48,5% (р˂0,001), ТГ – на 32,1% (р˂0,05), КА – на 47,2% 

(р˂0,01). Рівень ХС ЛПВЩ підвищився на 36,4% у 2 підгрупі проти 27,5% у 1 

підгрупі (р˂0,05).  

Встановлений зв'язок між показниками ліпідного спектру крові та 

цитокіновою ланкою, що підтверджує  вплив запалення на розвиток атеросклерозу. 

Фітопрепарат равісол є дієвим додатковим компонентом комплексної 

гіполіпідемічної терапії атеросклерозу. Вже після 30 днів його застосування 

відмічається позитивний вплив на динаміку показників ліпідного спектру 

крові. Равісол добре переноситься хворими, може використовуватися з лікарськими 

засобами інших груп. 
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РОЗДІЛ 6 

ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ НЕСПЕЦИФІЧНОГО СИСТЕМНОГО ЗАПАЛЕННЯ В 

ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ ІІ СТАДІЇ 2-3 СТУПЕНІВ У 

ПРОЦЕСІ КОМПЛЕКСНОГО АНТИГІПЕРТЕНЗИВНОГО ЛІКУВАННЯ 

 

Системне запалення розглядається як один із ключових патогенетичних 

механізмів атерогенезу – від формування атеросклеротичної бляшки до її розриву та 

розвитку серцево-судинних ускладнень. Крім того, активація запалення низької 

градації визнана одним із факторів розвитку та прогресування АГ, серцевої 

недостатності та фібриляції передсердь. З урахуванням ролі запалення низької 

градації в прогресуванні АГ і зв’язку маркерів запалення з рівнем АТ здатність 

антигіпертензивних препаратів до пригнічення активності системного запалення є 

предметом досліджень [49]. 

У розділі представлені результати дослідження показників неспецифічного 

системного запалення (НСЗ) в хворих на АГ в процесі комплексного лікування. В 

останні роки доведено, що в процесі розвитку асоційованих з атеросклерозом ССЗ 

важливе значення має НСЗ. Перебіг АГ супроводжується активацією системного 

запалення, яке підтверджується молекулярними та клітинними маркерами – 

підвищенням СРБ, ІЛ-1β, ІЛ-6, ФНП-α та ін.  

У обстежених хворих підвищення концентрації СРБ більше 2 мг/л виявлено у 

131 (92,9%) з 141 хворого, помірне підвищення концентрації СРБ (2,1-3 мг/л) 

спостерігалося в 28 (19,8%) пацієнтів, більш виражене (3,1-5 мг/л) – в 69 (48,9%), 

значне (більше 5 мг/л) – в 34 (24,1%). Середній вміст СРБ в сироватці крові в 

пацієнтів з АГ дорівнювало 4,13±0,57 мг/л, в контрольній групі здорових без ознак 

системного запалення – 2,1±0,24 мг/л. Рівень СРБ від 2,1 до 3 мг/л вважали помірно 

підвищеним, оскільки він асоціюється із середнім ризиком розвитку судинних 

ускладнень, концентрацію більше 3 мг/л розцінювали як зону підвищеного ризику 

серцево-судинних ускладнень.  
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При дослідженні показників НСЗ до лікування рівень СРБ перевищував 

показники контрольної групи в 1,9 разів (р˂0,01) у І групі, в 1,8 разів (р˂0,01) – у ІІ 

групі та в 2,1 рази  (р˂0,001) – у ІІІ групі хворих (табл. 6.1). 

 

Таблиця 6.1 – Показники системного запалення в хворих на АГ ІІ стадії 

до лікування 

Показники 

Контрольна 

група n=20, 

(M±m) 

І група n=49, 

(M±m) 

ІІ група n=47, 

(M±m) 

ІІІ група n=45, 

(M±m) 

СРБ, мг/л 2,1±0,24 4,03±0,64 * 3,95±0,59 * 4,42±0,59 ** 

Фібриноген, 

г/л 
2,8±0,22 4,46±0,51 ** 4,4±0,54 * 4,57±0,55 ** 

ІЛ-1β, пг/мл 1,8±0,2 5,64±1,18 * 4,77±1,13 # 6,66±1,23**  

ІЛ-6, пг/мл 2,05±0,37 9,86±1,41 ** 8,74±1,47 ** 11,59±1,38 ** 

ФНП-α, 

пг/мл 
0,05±0,01 1,97±0,42 ** 1,89±0,4 ** 2,24±0,47 ** 

Примітка: # - р˂0,05; * - р˂0,01; ** - р˂0,001 – достовірність різниці 

показників порівняно з контрольною групою.  

 

В усіх групах хворих спостерігали достовірне підвищення рівня загального 

фібриногену, що в першу чергу вказує на збільшення активності коагуляційного 

гемостазу у хворих на АГ ІІ стадії. Проте, підвищення показника загального 

фібриногену, поряд із достовірним підвищенням СРБ, слід розцінювати як фактори 

запалення, що, у свою чергу, є додатковим предиктором розвитку серцево-судинних 

ускладнень і вимагає підвищеної уваги та терапевтичної корекції. В усіх групах 

хворих рівень загального фібриногену перевищував показники контрольної групи в 

1,6 рази і становили відповідно 4,46±0,51 г/л (р˂0,001), 4,4±0,54 г/л (р˂0,01) та 

4,57±0,55 г/л (р˂0,01). 

При дослідженні рівня прозапальних цитокінів виявлено його значне 

підвищення порівняно з групою контролю. У І групі хворих, які приймали 
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поєднання лізиноприлу з амлодипіном, рівень ФНП-α перевищував норму в 39,6 

разів, у ІІ – в 37,4 рази, у ІІІ групі – в 46,2 рази (р˂0,001) (табл. 6.1). ІЛ-1β у 

порівнянні з показниками контрольної групи підвищився в 3,1 рази (р˂0,01)  у І 

групі хворих, у 2,6 рази (р˂0,05)  – у ІІ групі та найбільше у 3,7 рази (р˂0,001)  у 

хворих, які отримували поєднані комбіновані антигіпертензивні засоби. У свою 

чергу ІЛ-6 у І групі хворих перевищив показники контрольної групи в 4,8 рази 

(р˂0,001), у ІІ групі – в 4,3 рази (р˂0,001), у ІІІ групі – в 5,7 рази (р˂0,001). 

Проведене лікування призвело до достовірної нормалізації показників у всіх 

досліджуваних групах. Проте, в хворих, які в комплексному лікуванні 

використовували фітокомплекс равісол покращання показників було більш 

вираженим.  

У І групі хворих рівень СРБ знизився в обох підгрупах хворих – у 1 підгрупі 

на 26,9% (р˂0,05), у 2 – на 31,3% (р˂0,05). Загальний фібриноген зменшився на 

24,8% (р˂0,05) у 1 підгрупі порівняно з 26,9% (р˂0,05) – у 2 підгрупі (табл. 6.2). 

 

Таблиця 6.2 – Динаміка показників системного запалення в групі хворих, 

яка отримувала лізиноприл з амлодипіном 

Показни-

ки 

1 підгрупа 

(розувастатин 10 мг) 

n = 26, (M±m) 

2 підгрупа 

(розувастатин 10 мг + равісол) 

n = 23, (M±m) 

до 

лікування 

після 30 днів 

лікування 

∆, 

% 

до 

лікування 

після 30 днів 

лікування 
∆, % 

СРБ, мг/л 4,04±0,52 2,95±0,16 * 26,9 4,03±0,51 2,77±0,17 * 31,3 

Фібрино-

ген, г/л 
4,43±0,54 3,33±0,12 * 24,8 4,5±0,58 3,29±0,19 * 26,9 

 Примітки:  

1. * - р˂0,05 – достовірність різниці показників в процесі лікування; 

2. ∆ - відсоток зміни показника в порівнянні з результатами до лікування. 
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У ІІ групі хворих, які отримували комбінацію бісопрололу з амлодипіном, 

спостерігали менш виражену динаміку НСЗ (табл. 6.3). У 1 підгрупі рівень СРБ 

зменшився на 25,4% (з 3,98±0,48 мг/л до 2,97±0,15 мг/л; р˂0,05), у 2 – на 28,8% (з 

3,93±0,53 мг/л до 2,8±0,18 мг/л; р˂0,05). Загальний фібриноген зменшився в 1 

підгрупі на 24,1% (з 4,39±0,5 г/л до 3,33±0,18 г/л; р˂0,05), в 2 підгрупі – на 26,5% (з 

4,41±0,58 г/л до 3,24±0,17 г/л; р˂0,05). 

 

Таблиця 6.3 – Динаміка показників системного запалення в групі хворих, 

яка отримувала бісопролол з амлодипіном 

Показни-

ки 

1 підгрупа 

(розувастатин 10 мг) 

n = 23, (M±m) 

2 підгрупа 

(розувастатин 10 мг + равісол) 

n = 24, (M±m) 

до 

лікування 

після 30 днів 

лікування 

∆, 

% 

до 

лікування 

після 30 днів 

лікування 
∆, % 

СРБ, мг/л 3,98±0,48 2,97±0,15 * 25,4 3,93±0,53 2,8±0,18 * 28,8 

Фібрино-

ген, г/л 
4,39±0,5 3,33±0,18 * 24,1 4,41±0,58 3,24±0,17 * 26,5 

 Примітки:  

1. * - р˂0,05 – достовірність різниці показників в процесі лікування; 

2. ∆ - відсоток зміни показника в порівнянні з результатами до лікування. 

 

У ІІІ групі хворих, які отримували поєднання двох комбінацій, спостерігали 

найбільш виражену динаміку показників (табл. 6.4). Рівень СРБ у 2 підгрупі 

знизився на 30,6% (до 3,18±0,17 мг/л; р˂0,05 ) проти 26,7% (до 3,13±0,15 мг/л; 

р˂0,05) – у 1 підгрупі. Загальний фібриноген зменшився у 1 підгрупі на 25,7% (до 

3,3±0,19 г/л; р˂0,05), у 2 підгрупі – на 27,7% (до 3,4±0,2 г/л; р˂0,05). 

Це підтверджує плейотропні ефекти застосованих препаратів, зокрема і-АПФ 

лізиноприлу, АК амлодипіну та гіполіпідемічного середника розувастатина. 

Виявлено їх здатність гальмувати процеси атерогенезу за рахунок корекції 

ендотеліальної дисфункції, активації антиоксидантних механізмів, позитивного 
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впливу на ліпідний обмін, а додаткове призначення равісолу покращує клінічний 

перебіг АГ. Підвищення рівня СРБ і загального фібриногену (прозапальних 

маркерів у плазмі крові хворих на АГ 2 ступеня) свідчить про наявність додаткових 

предикторів розвитку серцево-судинних ускладнень. Достовірне зниження рівня цих 

показників під впливом комплексного лікування і з застосуванням статинів і 

равісолу підтверджують доцільність їх застосування. 

 

Таблиця 6.4 – Динаміка показників системного запалення в групі хворих, 

яка почергово отримувала лізиноприл з амлодипіном і бісопролол з 

амлодипіном 

Показни-

ки 

1 підгрупа 

(розувастатин 10 мг) 

n = 23, (M±m) 

2 підгрупа 

(розувастатин 10 мг + равісол) 

n = 22, (M±m) 

до 

лікування 

після 30 днів 

лікування 

∆, 

% 

до 

лікування 

після 30 днів 

лікування 
∆, % 

СРБ, мг/л 4,27±0,55 3,13±0,15* 26,7 4,58±0,68 3,18±0,17* 30,6 

Фібрино-

ген, г/л 
4,44±0,52 3,3±0,19* 25,7 4,7±0,58 3,4±0,2* 27,7 

 Примітки:  

1. * - р˂0,05 – достовірність різниці показників в процесі лікування; 

2. ∆ - відсоток зміни показника в порівнянні з результатами до лікування. 

 

При аналізі кореляційного зв’язку було встановлено: 

 сильні прямі зв’язки цитокінів між собою: ФНП-α з ІЛ-1β (r=0,83; p<0,01); 

ФНП-α з ІЛ-6 (r=0,89; p<0,01) та ІЛ-1β з ІЛ-6 (r=0,81; р<0,01); 

 позитивні прямі сильні зв’язки між рівнем ІЛ-1β (r=0,73; p<0,05), ІЛ-6 (r=0,7; 

p<0,05), ФНП-α (r=0,78; p<0,01) та СРБ; 

 прямі зв’язки між рівнем ІЛ-1β (r=0,45; p<0,05), ІЛ-6 (r=0,48; p<0,05), ФНП-α 

(r=0,51; p<0,05) та загальним фібриногеном; 

 кореляційний зв'язок середньої сили САТ та ІЛ-1β (r=0,45; p<0,05), ІЛ-6 (r=0,5; 
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p<0,05), ФНП-α (r=0,52; p<0,05), СРБ (r=0,21; р<0,05); 

 кореляційний зв'язок слабкої сили ДАТ та ІЛ-1β (r=0,32; p<0,05), ІЛ-6 (r=0,33; 

p<0,05), ФНП-α (r=0,37; p<0,05), СРБ (r=0,18; p<0,05), фібриногеном (r=0,17; 

p<0,05); 

 прямий кореляційний зв'язок слабкої сили між ЧСС та ІЛ-6 (r=0,19; p<0,05), 

ФНП-α (r=0,27; p<0,05), СРБ (r=0,19; p<0,05); 

 сильні прямі кореляційні зв’язки між ХС ЛПНЩ та ІЛ-1β (r=0,58; p<0,05), ІЛ-6 

(r=0,59; p<0,05), ФНП-α (r=0,62; p<0,05),  СРБ (r=0,68; p<0,05), фібриногеном 

(r=0,57; p<0,05); 

 зворотний кореляційний зв'язок слабкої сили між ХС ЛПВЩ та ІЛ-6 (r= -0,27; 

p<0,05), ФНП-α (r= -0,31; p<0,05), СРБ (r= -0,19; p<0,05) (рис. 6.1). 

 

  

Примітка:      – прямий зв'язок,      - зворотний зв'язок; 

Рисунок 6.1 – Кореляційні зв'язки показників системного запалення 

 

Показники цитокінової ланки пов’язані з рівнем АТ та ЧСС підтверджують 

вплив запалення на виникнення та розвиток АГ. 

 

Резюме. У хворих на АГ ІІ стадіїї наявні ознаки системної запальної відповіді, 

що проявляється підвищенням рівнів прозапальних цитокінів у крові. При 

дослідженні рівня ФНП-α виявлено його значне підвищення порівняно з групою 
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контролю, а саме у І групі хворих, які приймали поєднання лізиноприлу з 

амлодипіном, перевищував в 39,6 разів, у ІІ – в 37,4 рази, у ІІІ групі – в 46,2 рази 

(р˂0,001). ІЛ-1β у порівнянні з показниками контрольної групи підвищився в 3,1 

рази (р˂0,01)  у І групі хворих, у 2,6 рази (р˂0,05)  – у ІІ групі та найбільше у 3,7 

рази (р˂0,001)  у хворих, які отримували поєднані комбіновані антигіпертензивні 

засоби. У свою чергу ІЛ-6 у І групі хворих перевищив показники контрольної групи 

в 4,8 рази (р˂0,001), у ІІ групі – в 4,3 рази (р˂0,001), у ІІІ групі – в 5,7 рази (р˂0,001). 

У обстежених хворих підвищення концентрації СРБ більше 2 мг/л виявлено в 

131 (92,9%) з 141 хворого, зокрема помірне підвищення концентрації СРБ (2,1-3 

мг/л) спостерігалося в 28 (19,8%) пацієнтів, більш виражене (3,1-5 мг/л) – в 69 

(48,9%) і значне (більше 5 мг/л) – у 34 (24,1%) хворих. Рівень СРБ від 2,1 до 3 мг/л 

вважали помірно підвищеним, оскільки він асоціюється із середнім ризиком 

розвитку судинних ускладнень, концентрація більше 3 мг/л розцінювалась як зона 

підвищеного ризику серцево-судинних ускладнень.  

У ІІІ групі хворих, які отримували поєднання двох комбінацій спостерігали 

найбільш виражену динаміку показників СРБ – зниження на 30,6% (р˂0,05 ) проти 

26,7% (р˂0,05). Вони не отримували додатково равісол. Загальний рівень 

фібриногену в хворих, які не приймали равісол, зменшився на 25,7% (р˂0,05), при 

поєднаному застосуванні – на 27,7% (р˂0,05).  

Зменшення активності системного запалення підтверджує плейотропні ефекти 

застосованих препаратів, зокрема і-АПФ лізиноприлу, АК амлодипіну та 

гіполіпідемічного середника розувастатина. Виявлено їх здатність гальмувати 

процеси атерогенезу за рахунок корекції ендотеліальної дисфункції, активації 

антиоксидантних механізмів, позитивного впливу на ліпідний обмін. Додаткове 

призначення равісолу більш істотно знижує досліджувані показники, що 

відбувається за рахунок поєднаної дії лікарських рослин. 

Підвищення рівня СРБ і загального фібриногену (прозапальних маркерів у 

плазмі крові хворих на АГ 2 ступеня) свідчить про наявність додаткових 

предикторів розвитку серцево-судинних ускладнень. Достовірне зниження рівня цих 
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показників під впливом комплексного лікування і з застосуванням статинів і 

равісолу підтверджують доцільність їх застосування. 

Існують прямі зв’язки показників системного запалення (СРБ, загального 

фібриногену, ІЛ-1β, ІЛ-6, ФНП-α) між собою (р˂0,01). Виявлено зворотній зв'язок 

системного запалення та рівнем ХС ЛПВЩ і прямий кореляційний зв'язок з АТ, 

ЧСС, ХС ЛПНЩ. 

Наявність позитивних кореляційних зв’язків між рівнем системного запалення 

та показниками АТ свідчить про участь запального процесу в патогенезі АГ і 

можуть вважатися прогностично важливими факторами у виникненні захворювання. 

 

 Результати проведених досліджень опубліковані в наступних працях: 
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процесі лікування комбінованим антигіпертензивним засобом / Є. Х. Заремба, О. В. 

Заремба-Федчишин, М. М. Вірна, М. С. Була, О. В. Заремба // Wiadomosci lekarskie. 

– 2014. – № 67. – С. 328–331. 

2. Особливості застосування комбінованої антигіпертензивної терапії при 

важкому перебігу артеріальної гіпертензії / Є. Х.Заремба, О. В. Заремба-Федчишин, 

О. В. Заремба, М. М. Вірна. // Науково-практична конференція «ГалМЕД» 
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4. Заремба Є. Х. Динаміка показників неспецифічного системного 
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 АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

АГ є серйозною зростаючою проблемою для сучасної суспільної охорони 

здоров'я та незалежним фактором ризику ССЗ, що веде до розвитку найсерйозніших 

захворювань, таких як інсульт та інфаркт міокарда [11, 65].  

За даними офіційної статистики МОЗ, на 1 січня 2015 року в Україні 

зареєстровано більше 10 млн хворих на АГ, що складає 44,1%, тобто майже 

половина хворих з хворобами системи кровообігу мають підвищений АТ. За 

останній рік поширеність і захворюваність АГ зменшилася та відповідно становить: 

46,6% і 40,2%. У той же час поширеність АГ серед населення пенсійного віку 

менша, ніж серед працездатного [54, 199].  

ЧСС визначає величину ударного об’єму, що детермінує як величину 

механічного удару, яка пов’язана і з ступенем механічного впливу на стінку судин 

та її реакцією на активність процесів [213]. При вивченні ролі ЧСС в прогнозі 

захворювань виявлено, що її підвищений рівень корелює з підвищеним ризиком 

раптової смерті, а також з вірогідністю розриву атероматозної бляшки. На даний час 

існує достатня доказова база, яка дозволяє розглядати підвищення ЧСС як 

незалежний фактор ризику серцево-судинної захворюваності та смертності а також 

предиктор нефатальних серцево-судинних ускладнень у хворих на АГ. Все це 

робить необхідним використання лікарських засобів, здатних ефективно знижувати 

ЧСС, серед яких β-адреноблокатори (β-АБ) займають лідируючу позицію  [34, 101].  

Відомо, що АГ провокує атеросклеротичні зміни у стінках артерій та 

призводить до виникнення ускладнень, внаслідок механічного пошкодження 

ендотелію турбулентним током крові. Інший механізм — вплив на функцію 

ендотелію. Ендотелій являє собою проміжну ланку між механічними, 

гемодинамічними, гуморальними та метаболічними факторами. Пошкодження 

ендотелію призводить до підвищення проникності судинної стінки з проникненням 

із ліпідів, вільних радикалів,  ендотеліну-1 та фактору росту [26, 123]. Системне 

запалення розглядається як один із ключових патогенетичних механізмів розвитку 

серцево-судинних ускладнень. Крім того, активація запалення низької градації 
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визнана одним із факторів розвитку та прогресування АГ, серцевої недостатності та 

фібриляції передсердь [65]. 

Безсимптомна гіперурикемія поширена в хворих на АГ, виявляється в 25-40% 

хворих з вперше встановленим діагнозом гіпертензії, в 80% – з важкою АГ і в 50% 

тих, хто приймає діуретики. Встановлено, що кардіоввскулярний ризик зростає при 

підвищені рівня сечової кислоти як незалежного фактора ризику серцево-судинної 

захворюваності та смертності [46]. 

Основним завданням лікування АГ, згідно сучасних стратегій і результатів 

багатоцентрових досліджень, є максимальне зниження ризику серцево-судинних 

ускладнень і смертності з одночасним досягненням цільового рівня АТ, 

забезпечення протективного впливу антигіпертензивних засобів на органи-мішені. 

Одночасно антигіпертензивні засоби при тривалому прийомі мають 

забезпечувати терапевтичний ефект, бути метаболічно нейтральними з 

мінімальними побічними ефектами, здійснювати позитивний  вплив на супутню 

кардіальну та іншу патологію [22]. Одними серед провідних і першочергових 

засобів лікування АГ є АК, основними ефектами дії яких є антигіпертензивний, 

антиангінальний, антиатерогенний та антиаритмічний ефекти, кардіо- і 

нефропротективна дія, зниження тиску в легеневій артерії та агрегації тромбоцитів 

[98].  

На сьогоднішній день вимірювання офісного АТ та порівняння отриманих 

результатів ДМАТ чи домашнім вимірюванням АТ вважається золотим стандартом 

діагностики АГ. У рекомендаціях Української асоціації кардіологів з профілактики 

та лікування АГ є перелік показань до проведення ДМАТ. Однак, до цього часу 

продовжують обговорювати значення окремих показників для вибору 

антигіпертензивної терапії, проте роль і нормативи окремих параметрів, таких як 

ступінь коливань АТ протягом доби залишаються до кінця не з’ясованими [100, 

224].  

Метою роботи було підвищити ефективність лікування хворих на артеріальну 

гіпертензію ІІ стадії 2-3 ступенів на основі вивчення особливостей добового 

моніторування АТ, показників ліпідного спектру крові, системного запалення та 
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рівня сечової кислоти, корекції виявлених порушень за допомогою застосування 

комбінацій лізиноприлу з амлодипіном і бісопрололу з амлодипіном і  равісолу. Це 

вимагало виконання таких завдань: проведення аналізу показників ДМАТ, вивчення 

показників ліпідного спектру крові, дослідження зміни показників неспецифічного 

системного запалення, аналіз рівня сечової кислоти в хворих на АГ ІІ стадії 2-3 

ступенів. На основі результатів дослідження розробити метод комплексного 

застосування комбінацій лікарських засобів лізиноприлу з амлодипіном і 

бісопрололу з амлодипіном у поєднанні з фітокомплексом равісолом, 

проаналізувати ефективність застосування комбінованої антигіпертензивної терапії 

в поєднанні з равісолом та їх вплив на показники ДМАТ, ліпідного спектру крові, 

неспецифічного системного запалення та рівня СК. 

Для виконання поставлених завдань проведено комплексне обстеження 141 

хворого на АГ ІІ стадії. Рандомізацію хворих на АГ проводили в порядку 

поступлення в стаціонар або зверненні на консультацію. Контрольну групу склали 

20 практично здорові особи без підвищених показників АТ, АГ в анамнезі, які не 

перебували на диспансерному спостереженні з приводу соматичної патології. 

Обстеження проводили при зверненні хворих і після 30 днів лікування. За 3 доби до 

початку дослідження хворим відмінено, при можливості, антигіпертензивні 

лікарські засоби. 

Основною умовою зменшення ймовірності ускладнень АГ було досягнення 

цільових рівнів АТ, що, в свою чергу, зумовлює часту потребу в поєднанні 

декількох антигіпертензивних засобів. Вважається доцільним враховувати ЧСС при 

виборі гіпотензивних препаратів, оскільки встановлений чіткий зв'язок між ЧСС і 

розвитком АГ, несприятливих серцево-судинних ускладнень. 

Найбільш поширеними є комбінації і-АПФ з АК, зокрема лізиноприл та 

амлодипін. Як відомо, ця комбінація виправдани тим, що  володіє потужною 

вазодилатуючою дією, органопротекторними властивостями, метаболічною 

нейтральністю. Відмічається, що блокатори повільних кальцієвих каналів з і-АПФ 

при подагрі зменшують гіпертрофію та дилатацію лівих відділів серця, не 

впливають на активність симпатичної нервової системи, підвищують експресію ІЛ-6 
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шляхом прямої активації відповідного гена-промотора в гладком’язевих клітинах, 

регулюючих процеси апоптоза, підвищують експресію матричної рибонуклеїнової 

кислоти оксид азотної синтетази, пригнічують оксидантний стрес, перешкоджають 

міграції моноцитів у субендотеліальний шар судин, пригнічують агрегацію 

тромбоцитів [87, 93, 134, 176].  

β-АБ найбільш ефективні для лікування АГ при супутній ішемічній хворобі 

серця, серцевій недостатністі, передсердній і шлуночковій екстрасистолії, тахікардії, 

гіпертиреозі, мігрені. 

Великий метааналіз, проведений Law et al. показав, що терапії АГ з β-АБ є 

ефективною стосовно попередження коронарних ускладнень, а також  

високоефективною щодо запобігання серцево-судинних ускладнень у пацієнтів з 

нещодавно перенесеним інфарктом міокарда та серцевою недостатністю [25]. Проте, 

β-АБ є дещо менш ефективними, ніж АК та БРА ІІ в попередженні інсульту, а також 

щодо регресії ознак ураження органів-мішеней: гіпертрофії лівого шлуночка, 

товщини інтима-медіа сонних артерій, жорсткості аорти та ремоделювання артерій. 

При лікуванні АГ ефективним є поєднання гіпотензивної терапії з равісолом. 

Препарат равісол випускає Хімфармзавод «Червона зірка» (м. Харків). Він 

представляє собою спиртову настойку (1:10) із рослинної сировини: пагони і листя 

омели білої (1,5 г), трава хвоща польового (1,0 г), плоди софори японської (1,5 г), 

насіння каштану кінського (1,5 г), плоди глоду (2,0 г), квіти конюшини (1,0 г), трава 

барвінка малого (1,5 г); із допоміжних речовин містить етанол 40,0%. 

За даними літератури компоненти равісолу володіють різними лікувальними 

ефектами, що покращує мозковий і коронарний кровотік, є легким діуретиком, 

зменшує активність судинно-рухового центру та периферичну опірність судин, 

володіє антиагрегантним, антигіпертензивним, гіпокоагуляційним і протизапальним 

ефектом. Новим у досліджуваному фітопрепараті є поєднання вищеперерахованих 

компонентів, які ніколи раніше не застосовувалися в такому комплексі для 

лікування АГ та його вплив на показники ДМАТ, системного запалення та рівня СК.  

Відповідно до поставлених завдань розподіл хворих відбувався залежно від 

показників ДМАТ та лікувальної тактики. Якщо середньодобова ЧСС становить 
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більше 80 уд./хв. призначають фіксовану комбінацію бісопрололу та амлодипіну, 

якщо ЧСС менша 70 уд./хв. – лізиноприлу та амлодипіну, якщо ЧСС в межах 70-80 

уд./хв. призначають поєднання комбінацій бісопрололу та амлодипіну + 

лізиноприлу та амлодипіну. У залежності від додаткового застосування равісолу до 

гіполіпідемічної терапії (розувастатин 10 мг) групи діляться на дві підгрупи. 

Діагноз захворювання та лікувальну тактику встановлювали згідно 

рекомендацій Європейського товариства з гіпертензії та Європейського товариства 

кардіологів по веденню хворих на АГ, розроблених в 2007 та 2013 роках, 

рекомендацій комітету ВООЗ (1996 р.) та Української асоціації кардіологів та 

Уніфікавоного клінічного протоколу по артеріальній гіпертензії (2012 р.). 

До лікування в усіх обстежених хворих спостерігали підвищення показників, 

які відображають пресорне навантаження АТ, зокрема середньодобові, денні та 

нічні значення САТ, ДАТ та ІЧ, а також недостатнє нічне зниження АТ. На початку 

дослідження  в 101 із 141 хворого (71,6%) спостерігався диспропорційний добовий 

ритм, недостатнє зниження АТ в нічні години. Добовий профіль АТ «non-dipper» 

виявлено у 46 (32,6%) хворих, «night-peaker» (стійке підвищення нічного АТ) – у 34 

(24,1%), «over-dipper» (надмірним падінням АТ в нічний час) – у 21 (14,9%). 

Після лікування виявлено позитивну динаміку показників ДМАТ в усіх групах 

хворих. Найкраща ефективність лікування відмічена в групі хворих, які почергово 

приймали бісопролол з амлодипіном і лізиноприл з амлодипіном: достовірне 

зниження середньоденного (р˂0,001), середньонічного (р˂0,001) та 

середньодобового (р˂0,001) АТ. Слід зауважити, що навіть у незначної частини 

хворих, які не досягали цільового значення АТ, застосування комбінованої терапії 

сприяло зменшенню САТ/ДАТ на величину більшу за 10/5 мм рт. ст., що вважається 

критерієм ефективності антигіпертензивної терапії. 

У процесі лікування спостерігали зниження ПАТ як незалежнго фактора 

ризику коронарного атеросклерозу та гіпертрофії лівого шлуночка.  

Додаткове призначення равісолу сприяло нормалізації порушень добового 

профілю АТ у більшої кількості хворих (94,2%), які мали на початку лікування 

диспропорційний характер циркадного ритму. Можливість більш вираженого 
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корегуючого впливу додаткового прийому равісолу на регулювання добового ритму 

АТ слід врахувати при виявлені в хворих патологічних типів ДІ, що є фактором 

ризику пошкодження органів-мішеней і розвитку кардіоваскулярних ускладнень 

(інфаркт міокарда, інсульт). 

В усіх групах хворих після проведеного лікування ЧСС знизилася до цільових 

рівнів і становила в межах від 60,6±3,48 до 65,3±3,87 уд/хв. Найбільш виражений 

вплив на ЧСС спостерігали в групі хворих, які отримували бісопролол з 

амлодипіном, вона знизилася на 31,1% у 1 підгрупі та на 29,9% - при додатковому 

вживанні равісолу, що вказує на нейтральну дію на ЧСС. У групі хворих, які 

почергово отримували комбіновані лікарські засоби цей показник знизився на 

17,4%, що вказує на більш м’яку дію на ЧСС за запропонованою методикою. 

При аналізі кореляційних зв’язків встановлено, що ЧСС прямо корелює з ХС 

ЛПНЩ (r=0,49; р<0,05), СРБ (r=0,56; р<0,05) та рівнем СК (r=0,51; р<0,05). 

Зв’язок між факторами серцево-судинного ризику та АТ підтверджено також 

за результатами кореляційного аналізу. Встановлено зв'язок між АТ та показниками 

ліпідного спектру крові (ЗХ, ХС ЛПНЩ), системним запаленням, а також з рівнем 

СК (р<0,05). Визначення показників ліпідного спектру крові, системного запалення 

та рівня СК і встановлення їх взаємозв’язку з показниками ДМАТ можна вважати 

важливими прогностичними ознаками не тільки з погляду розвитку інших 

коморбідних станів (цукрового діабету, подагри та ін.), але й застосовувати з метою 

визначення надвисокого ризику несприятливих кардіоваскулярних ускладнень. 

При аналізі ступеня нічного зниження АТ залежно від додаткових факторів 

ризику встановлено, що хворі з добовим профілем «dipper» для лікування в 

однакових співвідношеннях застосовували як комбінацію бісопрололу з 

амлодипіном, так і лізиноприлу з амлодипіном або їх поєднання. Найчастіше 

додатково призначали равісол. Хворі з добовим профілем «non-dipper» були 

найбільш чисельними й переважали чоловіки. У них частіше для лікування 

застосовували фіксовану комбінацію лізиноприлу з амлодипіном. Рівень сечової 

кислоти був найвищим (390,2±39,9 мкмоль/л) у порівнянні з іншими добовими 

профілями. Особливої уваги заслуговують хворі «night-pеаker», які 
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характеризуються найвищим ризиком ускладнень з боку серця й головного мозку в 

нічний період доби. Небезпечність стану посилюється з одночасним поєднанням 

факторів ризику розвитку несприятливих серцево-судинних ускладнень, де 

виявляли найвищі показники ліпідного спектру крові. Незважаючи на наймолодший 

вік хворих, що повинно спонукати до призначення гіпотензивного лікування, 

особливо комбінованих препаратів пролонгованої дії.  Для лікування у них 

найчастіше застосовували комбінацію бісопрололу з амлодипіном. Хворі «over-

dipper» були найстаршими за віком, спостерігали найбільш тривалий гіпертензивний 

анамнез, тяжкий перебіг АГ (ІІІ ступінь АГ у 85,7%), переважали жінки. У них 

реєстрували найвищий рівень АТ до лікування та найкращу ефективність лікування. 

Для лікування хворих найчастіше застосовували поєднання двох комбінацій.  

Роль ГУ як самостійного чинника ризику серцево-судинних захворювань 

донині остаточно не з’ясована. Данні масштабного популяційного дослідження в 

США свідчать про те, що не тільки подагра, а й безсимптомна ГУ є самостійними 

предикторами серцево-судинної та загальної смерті, ризик якої лінійно зростає зі 

збільшенням сироваткового рівня СК [76]. За даними проспективного дослідження в 

Італійській популяції (2045 учасників, період спостереження 16 років) збільшення 

рівня СК на 1 мг/дл призводить до зростання ризику АГ на 34,0% (р=0,02) і на 29,0% 

(р=0,01) за результатами домашніх та амбулаторних вимірювань відповідно. Крім 

того, в цьому дослідженні СК визначена незалежним предиктором серцево-судинної 

та загальної смерті: її зростання на 1 мг/дл асоціювалося з підвищенням ризику 

відповідно на 22,0% (р=0,03) і 12,0% (р=0,04) [185]. 

Кілька можливих механізмів лежать в основі прогіпертензивної дії сечової 

кислоти. Доведені в експерименті зміни ниркової гемодинаміки під впливом ГУ 

(зниження ренального кровообігу) призводять до часткової ішемії нирки, що сприяє 

активації ренін-ангіотензинової системи з наступним підвищенням АТ і розвитком 

стійкої гіпертензії [24,25]. Гіперурикемія, яка є результатом зменшення екскреції СК 

на основі зниження ренального кровотоку, часто спостерігається при хронічній 

хворобі нирок. 
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В результаті проведеного аналізу встановлено, що в усіх трьох групах хворих 

до лікування спостерігали підвищений рівень СК у порівнянні з контрольною 

групою  (289,37±17,34 мкмоль/л). У І групі хворих показник більший на 25,8% 

(390,16±32,35 мкмоль/л; р˂0,01), у ІІ групі – на 21,2% (367,36±32,2 мкмоль/л; 

р˂0,05), у ІІІ групі – 27,2% (397,64±37,53 мкмоль/л; р˂0,01). Встановлено, що рівень 

СК в обстежуваних хворих перевищував показники практично здорових осіб  жінок 

– на 49,1% (р˂0,01), що свідчить про вищий ризик несприятливих серцево-судинних 

ускладнень в осіб жіночої статі. Найвищий рівень СК спостерігали в хворих у віці  

51-60 років (р˂0,01), проте з тривалістю захворювання менше 5 років (р˂0,01), тому 

слід враховувати цей показник при початковій АГ.  

Беручи до уваги аргументи на користь ролі СК у прогресуванні АГ та розвитку 

серцево-судинних ускладнень, актуальним є питання фармакологічної корекції ГУ в 

цієї категорії пацієнтів. Результати ретроспективного аналізу дослідження AMIS 

вказують на те, що зменшення урикемії під впливом лікування (алопуринол, 

колхіцин або пробеніцид) асоціюється з поліпшенням прогнозу в хворих на гострий 

інфаркт міокарда [37]. Антигіпертензивні препарати різноспрямовано впливають на 

рівень СК. АК, і-АПФ, а більшість сартанів нейтральні по відношенню до 

пуринового метаболізму. Незначний вплив на рівень сечової кислоти чинять 

препарати, які часто призначаються хворим на АГ з метою поліпшення прогнозу – 

статини і ацетилсаліцилова кислота. Застосування статинів асоціюється зі 

зниженням сироваткового рівня сечової кислоти від 3,6 до 10% за результатами 

різних нечисельних досліджень [42, 167, 198]. За даними нашого дослідження 

застосування розувастатину в дозі 10 мг пацієнтам з АГ призвело до достовірного 

зменшення СК на 20% (р˂0,05). Найвираженіша динаміка рівня СК спостерігалася в 

групі хворих, що почергово отримувала комбіновані лікарські засоби. Це свідчить, 

очевидно, свідчить про плейотропну здатність впливати лізиноприлу, амлодипіну та 

розувастатину на рівень СК. При поєднаному лікуванні хворих на АГ з равісолом 

спостерігається краща динаміка рівня СК у І групі хворих на 26,1% (р˂0,01), у ІІ – 

на 23,6% (р˂0,01), у ІІІ – на 27,7% (р˂0,01). 
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Результатами нашого дослідження встановлено, що рівень СК пов’язаний як із 

САТ, так і з ДАТ. Існує залежність між СК середньодобовим ПАТ (r=0,39; р<0,05) та 

ЧСС (r=0,51; р<0,05). 

Достовірне зниження рівня сечової кислоти під впливом комплексного 

лікування із застосуванням равісолу покращує клінічний перебіг АГ і контроль АТ. 

Зниження СК під впливом комбінованої антигіпертензивної та статинотерапії 

лежить в основі індивідуалізованого підходу та оптимізації лікування пацієнтів з АГ 

ІІ стадії. 

На думку деяких дослідників, різним типам геометрії ЛШ можуть відповідати 

певні порушення гемодинаміки: при концентричній гіпертрофії ЛШ частіше 

виявляють підвищення периферичного опору, тоді як у хворих з ексцентричною 

гіпертрофією ЛШ – збільшений серцевий викид [178]. У дослідженнях групи R.B. 

Devereux доведено, що геометричний тип ГЛШ також тісно пов’язаний із 

подальшим прогнозом захворювання. Найбільша кількість ССУ впродовж 10 років 

спостерігалася при концентричному типі ГЛШ, найменша – при нормальному типі 

[178, 191]. У хворих із концентричним типом гіпертрофії ЛШ частота ССЗ 

становила 31%, а ускладнення були у 21% хворих. Експерти Європейського 

товариства АГ пропонують відносити хворих з концентричним типом гіпертрофії до 

групи пацієнтів вищого ризику, а з ексцентричною – до групи проміжного ризику 

(2001). Проте на сьогодні в існуючих рекомендаціях чітких вказівок з цього приводу 

немає. У дослідженні LIFE не було показано достовірного зв’язку між типом 

геометрії ЛШ, який визначався на початку дослідження, та прогнозом. У цьому 

досліджені розподіл пацієнтів за типом геометрії ЛШ становив 19,1% - мали 

нормальну геометрію ЛШ, 10,5% - концентричне ремоделювання ЛШ, 46,5% - 

ексцентричну гіпертрофію ЛШ і 23,9% - концентричну. У дослідженні PAMELA 

концентрична гіпертрофія ЛШ становила лише 29%, тоді як ексцентрична - 71%.  

За результатами нашого дослідженя у хворих на АГ ІІ стадії виявлено всі 

чотири типи ремоделювання міокарда. Переважали хворі з ексцентричною у 52 

(36,9%) хворих, концентричною у 45 (31,9%) гіпертрофією ЛШ. Нормальна 
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геометрія спостерігалася в 30 (21,3%) хворих, концентричне ремоделювання – в 12 

(8,5%).  

При обстежені хворих на АГ ІІ стадії 2-3 ступенів ізольована гіпертрофія 

перегородки спостерігалася в більшості хворих – 83,7%, гіпертрофія перегородки й 

задньої стінки ЛШ – в 79 (56%). Гіпертрофія перегородки в межах 1,2-1,3 см 

виявлена в 73 (61,9%) хворих, 1,4-1,5 см – в 37 (31,4%), більше 1,6 см – в 8 (6,8%), 

що асоціюється з більшим ризиком виникнення серцево-судинних ускладнень. 

Дилатація ЛШ виявлена в 13 (9,2%) хворих, дилатація правого шлуночка 

(ПШ) – в 16 (11,3%), дилатація обох шлуночків – в 3 (2,1%).  

У хворих з ексцентричною гіпертрофією виявлено суправентрикулярну 

екстрасистолію в 4 (10,8%) хворих, фібриляцію передсердь – в 20 (54,6%), 

шлуночкову екстрасистолію – в 1 (2,7%). Дилатацію ЛП діагностовано у більшості 

хворих (18,4%) з ексцентричною гіпертрофією. Серед хворих з концентричною 

гіпертрофією суправентрикулярна екстрасистолія спостерігалася в 2 (6,2%) хворих, 

шлуночкова – в 1 (3,1%). При нормальній геометрії ЛШ виявлено один випадок 

суправентрикулярної екстрасистолії. У цілому порівняльний аналіз не виявив 

суттєвої різниці між групами у наявності аритмій. Переважання фібриляції 

передсердь у хворих з ексцентричною гіпертрофією зумовлене, можливо, 

дилатацією порожнини ЛП. 

У 40 (28,4%) хворих спостерігалася дилатація ЛП, у 29 (20,5%) жінок і 11 

(7,8%) чоловіків. При цьому середній розмір ЛП у жінок становив 4,02±0,3 см, у 

чоловіків – 4,5±0,3 см. 

Своєчасне діагностування геометричного типу ЛШ з його систолічною чи 

діастолічною дисфункцією дасть змогу на ранніх етапах обрати схему корекції 

чинників кардіоваскулярного ризику для запобігання гіпертрофії міокарда ЛШ і 

виникнення серцево-судинних укладнень. 

При аналізі показників ліпідного спектру крові в хворих на АГ ІІ стадії 

виявлено до лікування в усіх трьох групах хворих зміни характерні для атерогенезу: 

підвищення в крові рівня ЗХС, ХС ЛПНЩ, КА та зниження вмісту ХС ЛПВЩ. 

Гіперхолестеринемія спостерігалася в 130 (92,2%) хворих, гіпертригліцеридемія – в 
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122 (86,5%), гіперхолестеринемія по ЛПНЩ – в 139 (98,6%), гіперхолестеринемія по 

ЛПВЩ (гіпо-ХС ЛПВЩ) – в 83 (58,9%) хворих. «Ліпідна тріада» – 

гіпертригліцеридемія, гіперхолестеринемія по ЛПНЩ і гіпо-ХС ЛПВЩ виявлена в 

57 (40,4%) хворих. 

При дослідженні ліпідного спектру крові до лікування в усіх групах хворих 

рівень ЗХС перевищував показник контрольної групи на 28,9%, ХС ЛПНЩ – на 

34,6%, ТГ – на 33,6%, КА – на 51,4%. Показник ХС ЛПВЩ становив 1,09±0,17 

ммоль/л, що на 33,6% нижче показника контролю (1,65±0,11 ммоль/л). Отже, 

порушення ліпідного обміну в хворих на АГ ІІ стадії характеризується достовірним 

підвищенням проатерогенних (ЗХ, ХС ЛПНЩ, ТГ) і зниженням антиатерогенних 

(ХС ЛПВЩ) ліпопротеїдів. 

Фітопрепарат равісол є дієвим додатковим компонентом комплексної 

гіполіпідемічної терапії. Після 30 днів застосування відмічається позитивний вплив 

на динаміку показників ліпідного спектру крові. Равісол добре переноситься 

хворими, може використовуватися з лікарськими засобами інших груп. Додаткове 

застосування до гіполіпідемічної терапії равісолу, дотримання дієтичних 

рекомендацій і корекція способу життя призвело до нормалізації показників 

ліпідного спектру крові в хворих на АГ ІІ стадії. Застосування комбінованої 

гіпотензивної терапії в поєднанні з равісолом сприяє швидшому, статистично 

достовірному усуненю дисліпідемії. 

Неспецифічне системне запалення є ланкою, яка пов’язує АГ з 

атеросклерозом. При аналізі показників системного запалення з групою контролю 

відмічено достовірне підвищення СРБ (р˂0,01), загального фібриногену (р˂0,001), 

ІЛ-1β (р˂0,01), ІЛ-6 (р˂0,001) та ФНП-α (р˂0,001). 

У обстежених хворих підвищення концентрації СРБ більше 2 мг/л виявлено в 

131 (92,9%) із 141 хворого, зокрема помірне підвищення концентрації СРБ (2,1-3 

мг/л) спостерігалося в 28 (19,8%) пацієнтів, більш виражене (3,1-5 мг/л) – в 69 

(48,9%), значне (більше 5 мг/л) – в 34 (24,1%) хворих. Середній вміст СРБ в 

сироватці крові в пацієнтів з АГ дорівнювало 4,13±0,57 мг/л, в контрольній групі 

здорових без ознак системного запалення – 2,1±0,24 мг/л. Рівень СРБ від 2,1 до 3 
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мг/л вважали помірно підвищеним, оскільки він асоціюється із середнім ризиком 

розвитку судинних ускладнень, концентрація більше 3 мг/л розцінювалася як зона 

підвищеного ризику серцево-судинних ускладнень.  

У хворих на АГ ІІ стадії наявні ознаки системної запальної відповіді, що 

проявлялася підвищенням рівнем прозапальних цитокінів у крові. ФНП-α 

перевищував показники контрольної групи в 41,1 раз (р˂0,01), ІЛ-1β – в 3,1 рази 

(р˂0,01), ІЛ-6 – в 4,9 рази (р˂0,001). 

Підвищення рівня СРБ і загального фібриногену, як прозапальних маркерів у 

плазмі крові хворих на АГ 2 ступеня, свідчить про наявність додаткових 

предикторів розвитку серцево-судинних ускладнень. Достовірне зниження рівня цих 

показників під впливом комплексного лікування із застосуванням равісолу 

підтверджують доцільність його застосування. 

Результати кореляційного аналізу вказують на наявність прямого зв’язку між 

динамікою добового моніторування АТ та показниками запалення. Зменшення 

вмісту в крові ФНП-α асоціювалося зі зниженням середньодобового, 

середньоденного САТ і ДАТ, а також середньонічного САТ. Існують прямі зв’язки 

показників системного запалення (СРБ, загального фібриногену, ІЛ-1β, ІЛ-6, ФНП-

α) між собою (р˂0,01). Виявлено зворотній зв'язок системного запалення та рівнем 

ХС ЛПВЩ і прямий кореляційний зв'язок з ЧСС, ХС ЛПНЩ. 

Наявність позитивних кореляційних зв’язків між рівнем системного запалення 

та показниками АТ свідчить про участь запального процесу у патогенезі АГ, яка 

може бути прогностично важливим фактором у виникненні захворювання. 

Проведений аналіз результатів ДМАТ розкриває широкі можливості 

діагностики та вибору лікувальної тактики. Усім хворим на АГ рекомендовано 

проводити, крім ДМАТ, скринінгове дослідження показників системного запалення 

та рівня сечової кислоти з метою виявлення додаткових факторів ризику розвитку 

серцево-судинних ускладнень.  

Слід відзначити, що це дослідження проведене тільки протягом 30 днів, в той 

час як повноцінний курс лікування равісолом складав 10 тижнів, а тому отримані 

результати слід вважати попередніми. Цим, скоріше за все, пояснюється невисока 
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статистична достовірність різниці результатів лікування між 1 і 2 підгрупами. Однак 

той факт, що вже через 30 днів використання равісолу дає додатковий позитивний 

ефект, говорить про ефективність даного фітокомплексу. Комплексна терапія із 

застосуванням фітокомплексу равісол у хворих на АГ ІІ стадії 2-3 ступенів 

призводить до покращення ефективності лікування, корекції показників ДМАТ, 

ліпідного спектру крові, неспецифічного системного запалення та рівня СК. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі отримано нові науково-обґрунтовані результати, які 

вирішують актуальне завдання діагностики та лікування хворих на АГ ІІ стадії 2-3 

ступенів на основі вивчення показників добового моніторування АТ, ліпідного 

спектру крові, неспецифічного системного запалення та рівня сечової кислоти, їх 

корекції за допомогою комбінованих лікарських засобів лізиноприлу з амлодипіном, 

бісопрололу з амлодипіном і равісолу.  

1. В процесі лікування комбінованими антигіпертензивними засобами відмічено 

достовірне зниження показників ДМАТ. Найефективнішим є лікування в групі 

хворих, які почергово отримували комбіновані лікарські 

засоби.Середньодобовий САТ знизився на 24,3%, ДАТ – на 29,1% (р˂0,001). 

Застосування фіксованих комбінацій сприяло нормалізації АТ протягом доби, 

про що свідчить зниження добового індексу на 71% (р˂0,001). У хворих «non-

dipper» рівень сечової кислоти був найвищим (390,2±39,9 мкмоль/л). Хворі з 

добовим профілем «night-peaker» характеризувалися найбільшим проявом 

дисліпідемії, рівень СК був найнижчим. У хворих «over-dipper» реєстрували 

найвищий рівень АТ до лікування та найкращу ефективність лікування.  

2. При аналізі ліпідного спектру крові до лікування виявлено підвищений рівень 

ЗХС (р˂0,05), ХС ЛПНЩ (р˂0,01), КА (р˂0,01) і знижений ХС ЛПВЩ (р˂0,01) 

порівняно з контрольною групою. Найменша ефективність гіполіпідемічної 

терапії спостерігалася в хворих, які приймали бісопролол з амлодипіном. У 1 

підгрупі зниження рівня ЗХС становило 31,9% (р˂0,001), ХС ЛПНЩ – 37,4% 

(р˂0,01), ТГ – 18,6% (р˃0,05), КА – 39,3% (р˂0,01). Рівень ХС ЛПВЩ під 

впливом лікування підвищився на 22,8% (р˂0,05). У хворих, які додатково 

отримували равісол, відмічено більш виражену позитивну динаміку щодо 

зниження рівня ЗХС – на 34,5% (р˂0,01), ХС ЛПНЩ – на 41% (р˂0,01), ТГ – на 

26,1% (р˂0,05), КА – на 43,5% (р˂0,01). Підвищення вмісту ХС ЛПВЩ 

становило 29,3% (р˂0,05). Встановлений зв'язок між показниками ліпідного 
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спектру крові та цитокіновою ланкою, що підтверджує вплив запалення на 

розвитокАГ. 

3. У хворих на АГ ІІ стадії до лікування виявлено ознаки системної запальної 

відповіді, що проявлялася підвищенням рівня прозапальних цитокінів у крові 

(ФНП-α – у 41,1 раз (р˂0,01), ІЛ-1β – у 3,1 (р˂0,01), ІЛ-6 – у 4,9 (р˂0,001)), СРБ – 

у 1,9 (р˂0,01), загального фібриногену – у 1,6 (р˂0,01). Проведене лікування 

призвело до достовірної нормалізації цих показників у більшості хворих 

(р˂0,01). У хворих, які в комплексному лікуванні використовували 

фітокомплекс равісол, покращання показників більш виражене.  

4. До лікування спостерігали підвищений рівень СК порівняно з контрольною 

групою. У І групі хворих показник СК перевищив норму на 25,8% (р˂0,01), у ІІ 

групі – на 21,2% (р˂0,05), у ІІІ групі – на 27,2% (р˂0,01). Гіперурикемія 

найчастіше спостерігалася в І групі хворих (83,7%). Найбільш виражена 

динаміка рівня СК виявлена в хворих, які почергово застосовували гіпотензивні 

засоби. Після лікування у 1 підгрупі рівень СК зменшився на 25,8% (р˂0,05), у 2 

підгрупі хворих, які додатково отримували равісол - на 27,7% (р˂0,01). 

5. Комплексне лікування хворих на АГ ІІ стадії з використанням гіполіпідемічної 

терапії в поєднанні з равісолом сприяє нормалізації показників ліпідного 

спектру крові, системного запалення та рівня сечової кислоти. Використання 

равісолу в поєднані з гіпотензивними середниками і розувастатином сприяє 

швидшому й ефективнішому зниженню АТ. 

6. Розроблений алгоритм почергового застосування комбінацій лікарських засобів 

бісопрололу 5 мг з амлодипіном 5 мг (1 табл. зранку) та лізиноприлу 10 мг з 

амлодипіном 5 мг (1 табл. ввечері) у хворих на АГ ІІ стадії 2-3 ступенів. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Хворим на АГ рекомендовано проводити добове моніторування АТ з метою 

діагностики, оцінки перебігу захворювання, вибору гіпотензивного засобу та 

контролю ефективності антигіпертензивної терапії. 

2. При АГ доцільно проводити скринінгове дослідження показників системного 

запалення та рівня сечової кислоти длявиявлення додаткових факторів ризику 

розвитку серцево-судинних ускладнень. 

3. Почергове застосування комбінацій лікарських засобів бісопрололу 5 мг з 

амлодипіном 5 мг (1 табл. зранку) та лізиноприлу 10 мг з амлодипіном 5 мг (1 

табл. ввечері) у хворих на АГ ІІ стадії добре переноситься хворими, не викликає 

негативної динаміки лабораторних показників. 

4. Для підвищення ефективності лікування, нормалізації показників ліпідного 

спектру крові, системного запалення, рівня сечової кислоти рекомендовано 

застосування гіполіпідемічної терапії в поєднанні з равісолом (по 1 ч. л. 3 рази 

на день). 
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