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Артеріальній гіпертензії
(АГ) належить значне місце
серед серцево-судинних захво-
рювань. Її поширеність за ос-
танні 6 років зросла на 68 %
[8] і становить серед осіб віком
60–69 років 8 %, віком 70–
79 років — 11 %, 80 років і
старше — 22 % [7]. До препа-
ратів першої лінії лікування
АГ в осіб похилого віку нині
часто зараховують антагоніс-
ти кальцію (АК) [4; 11]. Най-
безпечнішим і добре вивченим
представником АК III поколін-
ня є амлодипін. Він характери-
зується поступовим розвит-
ком гіпотензивного ефекту без
ортостатичних реакцій і три-
валим періодом напіввиведен-
ня. Це зумовлює більш на-
дійний контроль артеріально-
го тиску (АТ) протягом доби
при зручному режимі прийому,
можливості застосування при
багатьох соматичних захворю-
ваннях тощо. Амлодипін має
також антиангінальний, анти-
агрегаційний, антиатероген-
ний, вазодилатуючий ефекти
та поліпшує ментальні функ-
ції у літніх осіб [10; 12].
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лодипіну м’якої й помірної АГ
у пацієнтів різних вікових
груп на стаціонарному етапі
спостереження, динаміку АТ
за даними добового монітору-
вання. Відзначено антиішеміч-
ний і антиангінальний ефекти
препарату у пацієнтів з іше-
мічною хворобою серця (ІХС)
у поєднанні з АГ [1; 3]. Розгля-
далися проблеми безпечного
використання амлодипіну у
пацієнтів із серцевою недо-
статністю (СН) і супровідним
цукровим діабетом 2-го типу,
його вплив на стан інтракар-
діальної та центральної гемо-
динаміки у пацієнтів з АГ, зу-
мовленою системними захво-
рюваннями сполучної тканини
[2; 5].
Нами не знайдено публі-

кацій, що відображають зв’я-
зок клінічної ефективності ам-
лодипіну на амбулаторному
етапі у пацієнтів з АГ похило-
го віку з якістю життя, тому
метою цієї роботи стала оцін-
ка залежності клінічного ефек-
ту амлодипіну від початково-
го рівня загального індексу
якості життя (ЗІЯЖ) у паці-
єнтів з АГ похилого віку на
амбулаторному етапі.

Матеріали та методи
дослідження

В амбулаторних умовах
спостерігали  108 пацієнтів
(36 чоловіків і 72 жінки) з АГ

віком від 55 до 80 років, у се-
редньому (64,3±4,3) року. Се-
редня тривалість захворюван-
ня — (10,2±7,4) року. В 24 па-
цієнтів діагностовано м’яку
АГ, в 38 — помірну, в 46 —
тяжку. В 63 пацієнтів встанов-
лено II стадію АГ, в 45 — III
стадію. У 40 пацієнтів виявле-
но поєднання АГ з ІХС, у
19 пацієнтів — із цукровим
діабетом 2-го типу. В усіх па-
цієнтів діагностовано хроніч-
ну СН II–III функціонального
класу (за критеріями NYHA).
У дослідження не включали-

ся особи, які перенесли ін-
фаркт міокарда, гостре пору-
шення мозкового кровообігу, з
серцевою недостатністю IV
функціонального класу (ФК),
ожирінням III–IV ступеня, вто-
ринною АГ.
До початку обстеження па-

цієнти протягом 24 год не вжи-
вали кави, алкоголю й лікар-
ських препаратів. Про клініч-
ну ефективність терапії суди-
ли за змінами ЗІЯЖ, систоліч-
ного (САТ) і діастолічного
(ДАТ) АТ, частоти серцевих
скорочень (ЧСС) і показників
варіабельності серцевого рит-
му (ВСР).
Оцінювали ЗІЯЖ за шка-

лою Ferrans&Power, що вклю-
чає оцінку індексів якості здо-
ров’я, соціального й психоло-
гічного статусу та відчуття
задоволеності родиною і близь-
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кими. Визначали ЗІЯЖ до по-
чатку та через 4 тиж терапії.
Вимірювали САТ і ДАТ за

методом Короткова.
Визначення ЧСС і спект-

рального аналізу (СА) ВСР
проводили за допомогою ком-
п’ютерного електрокардіогра-
фа “Cardiolab +” в базальних
умовах у пацієнтів зі збереже-
ним синусовим ритмом на інтер-
валах із кількістю екстрасистол,
що не перевищує 3 за 7 хв. Об-
робці піддавали середні 5 хв
7-хвилинного моніторного за-
пису ЕКГ у II стандартному
відведенні. Вивчали такі показ-
ники: TP — загальна потуж-
ність спектра, мс2; співвідно-
шення потужностей низькочас-
тотної та високочастотної об-
ластей спектра (LF/HF), що ха-
рактеризує симпато/парасимпа-
тичний баланс (СПБ).
Показники САТ, ДАТ, ЧСС

і ВСР оцінювали до початку
терапії, під час гострої фарма-
кологічної проби (ГФП) з амло-
дипіном (до і через 90 хв після
прийому 5 мг препарату), а та-
кож через 1, 2 і 4 тиж терапії.
Пацієнти з АГ вживали ам-

лодипін. Препарат призначав-
ся початковою добовою до-
зою 5 мг із подальшим щоден-
ним контролем АТ у домашніх
умовах і 1 раз на тиждень на
прийомі у лікаря у фіксований
час, а при недостатньому гіпо-
тензивному ефекті збільшува-
лася добова доза до 10 мг че-
рез 2 тиж терапії.
Всі пацієнти були розділені

на 2 групи за значеннями ЗІЯЖ
до початку терапії амлодипі-
ном. У 1-шу групу ввійшли
пацієнти, ЗІЯЖ яких становив
105 і менше балів, у 2-гу —
більше 105 балів.
Для статистичної оцінки ре-

зультатів використовували
параметричні критерії (мате-
матичне очікування — М і
стандартне відхилення — sd).
Вірогідність розбіжностей між
групами пацієнтів визначали
за допомогою критерію Ман-
на — Уїтні, розрахунок показ-
ників проводили за допомогою
SPSS 10.0 для Windows.

Результати дослідження
та їх обговорення

Початкова характеристика
груп пацієнтів подана в табл. 1.
Групи не відрізнялися за віком,
статтю, рівнем ДАТ, кіль-
кістю пацієнтів із помірною
АГ і супровідною ІХС. Від-
мічено істотні відмінності в
давності АГ: у 1-й групі захво-
рювання спостерігалося дов-
ше, ніж у 2-й. Початковий
рівень САТ був істотно вище
в 1-й групі і нижче — у 2-й. У
1-й групі було менше пацієнтів
із м’якою і більше — з тяжкою
АГ, менше пацієнтів із II ста-
дією АГ і більше — з III. У 2-й
групі виявлено більше пацієн-
тів із м’якою і менше — з тяж-
кою АГ, більше пацієнтів з II
стадією АГ і менше — з III.
Пацієнтів із супровідним цук-
ровим діабетом було більше в
1-й групі. Пацієнтів із хроніч-
ною серцевою недостатністю
(ХСН) II ФК більше в 2-й
групі, а III ФК — більше в 1-й
групі.
До початку терапії амлоди-

піном показник ЗІЯЖ у 1-й
групі пацієнтів становив (97,5±
±3,5) і в 2-й групі — (111,4±

±2,9) бала. У процесі терапії
амлодипіном відзначено одна-
ковою мірою вірогідне збіль-
шення ЗІЯЖ в обох групах
пацієнтів на 10 %: через 4 тиж
у 1-й групі він дорівнював
(107,2±3,7) бала, а у 2-й групі
— (122,5±5,6) бала. Водночас,
пацієнтам 1-ї групи за 4 тиж
терапії вдалося досягти тільки
вихідного рівня ЗІЯЖ пацієн-
тів 2-ї групи. Підвищення ЗІЯЖ
і зниження АТ супроводжува-
лися позитивною динамікою
ФК серцевої недостатності,
що відзначено у 10 пацієнтів 1-ї
групи і у 13 пацієнтів —  2-ї
групи.
Вихідний рівень САТ був

вищим у 1-й групі. При прове-
денні ГФП з амлодипіном 5 мг
відмічено однаковий ступінь
зниження САТ — на 4 % в
обох групах. Через 1 тиж те-
рапії відмічено однакове зни-
ження САТ у порівнюваних
групах пацієнтів на 10 %. На
подальших етапах терапії спо-
стерігався також однаковий
ступінь зниження САТ в обох
групах: через 2 тиж терапії —
15,5 %, через 4 тиж терапії —
22 % для пацієнтів обох груп
(табл. 2).

Таблиця 1
Клініко-анамнестичні дані груп пацієнтів

з артеріальною гіпертензією до початку терапії, М±sd, n, (%)

Показники
                             Групи пацієнтів

ЗІЯЖ≤105, ЗІЯЖ>105,
n=55  n=53

Вік, роки 65,7±4,4 62,2±3,4
Стать, осіб Чоловіки 20 (36,4) 16 (30,2)

Жінки 35 (63,6) 37 (69,8)

Давність АГ, роки 15,0±9,0# 7,7±5,3#
Рівень АТ, мм рт. ст. САТ 179,8# 164,0#

ДАТ 98,9 92,4

Ступінь АГ 1-й (м’яка АГ) 4 (7,2)# 20 (37,7)#
2-й (помірна АГ) 20 (36,4) 18 (34,0)
3-й (тяжка АГ) 31 (56,4)# 15 (28,3)#

Стадія АГ I — —
II 27 (49,1)# 36 (67,9)#
III 28 (50,9)# 17 (32,1)#

ІХС. Стенокардія напруження II–III ФК 22 (40,0) 18 (34,0)

Цукровий діабет 2-го типу 12 (21,8)# 7 (13,2)#

Серцева недостатність II ФК 21 (38,2)# 36 (67,9)#
Серцева недостатність III ФК 34 (61,8)# 17 (32,1)#

Примітка. # — розбіжності між групами при Р<0,05.
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Вихідний рівень ДАТ у обох
групах пацієнтів істотно не
розрізнявся. Ступінь зниження
ДАТ у ГФП виявився вищим у
1-й групі і становив 7 %, а в 2-й
групі — 2,5 %. Через 1 тиж те-
рапії зниження ДАТ становило
12 % у 1-й групі і 6 % у 2-й
групі. Через 2 тиж терапії ви-
явлені тенденції зберігалися:
зниження ДАТ становило 15 %
у 1-й групі та 9 % у 2-й групі.
Через 4 тиж терапії відмічено
зниження ДАТ на 17 і 13 % в
обох групах відповідно (див.
табл. 2).
Частота серцевих скоро-

чень не залежала від вихідного
значення ЗІЯЖ і на всіх етапах
спостереження зберігала свою
стабільність (див. табл. 2).
Початково значення ТР бу-

ло вище в 2-й групі (табл. 3).
При проведенні ГФП відзнача-
лося підвищення ТР тільки в
2-й групі на 21,5 %, а в 1-й
групі не відзначено його змін.
Через 1 тиж терапії відзначено
невірогідне зниження ТР в обох
групах, що становило 27 % у
1-й групі і 17 % — у 2-й групі.
Через 2 тиж зниження ТР дорів-
нювало для 1-ї групи 16 % і для
2-ї групи — 3,5 % порівняно з
вихідними даними. Через 4 тиж

терапії зниження ТР становило
25 % у 1-й групі та 14 % у 2-й
групі (див. табл. 3).
Початково значення LF/HF

у групах істотно не розрізня-
лося. При проведенні ГФП
відзначено його зниження в
обох групах: на 11 % у 1-й
групі та на 4 % — у 2-й. Че-
рез 1 тиж терапії зниження LF/
HF становило 21 % у 1-й групі
і 4 % — у 2-й групі. Через
2 тиж терапії зниження LF/HF
дорівнювало 18 і 11 % відповід-
но по групах. Через 4 тиж зни-
ження становило 18 % для па-
цієнтів 1-ї групи і 12 % — для
пацієнтів 2-ї групи (див. табл. 3).
Виявлений нами високий

гіпотензивний ефект амлоди-
піну в пацієнтів з АГ похило-
го віку відповідає даним [6; 9].
Наші результати, крім цього,
довели, що у пацієнтів із по-
чатково більш низьким і більш
високим ЗІЯЖ ступінь його
підвищення, а також зниження
САТ і ДАТ, ФК ХСН, ТР і
зміни LF/HF порівнянні. За
підсумками терапії, однак, па-
цієнти з більш низьким ЗІЯЖ
тільки досягали його вихідно-
го рівня у пацієнтів з більш
високим ЗІЯЖ. При цьому
цільового рівня САТ у паці-

єнтів із більш низьким ЗІЯЖ
також не було досягнуто.
Отже, є підстави вважати,

що у пацієнтів із початково
більш низьким ЗІЯЖ від само-
го початку терапії необхідно
амлодипін призначати більш
високою дозою або комбіну-
вати з іншими антигіпертен-
зивними препаратами, що зу-
мовить сильніший вплив на
рівень САТ.

Висновки

1. Амлодипін справляє віро-
гідний позитивний ефект на
якість життя пацієнтів похи-
лого віку з АГ.

2. Результати терапії АГ у
пацієнтів похилого віку визна-
чаються ЗІЯЖ, вони кращі при
більш високому його вихідно-
му рівні.

3. У пацієнтів із початково
більш високим ЗІЯЖ достатня
монотерапія амлодипіном до-
зою 5 мг/добу, а при більш
низькому ЗІЯЖ необхідно збіль-
шувати його дозу або допов-
нювати іншими антигіпертен-
зивними препаратами.
Отримані результати свід-

чать про необхідність подаль-
шого спостереження за паці-
єнтами з більш низьким ЗІЯЖ
у разі зміни їхньої терапії, тоб-
то комбінації амлодипіну з
іншим антигіпертензивним
препаратом.
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Таблиця 2
Динаміка артеріального тиску, мм рт. ст, і частоти серцевих скорочень, уд/хв, у пацієнтів різних груп, М±sd

Етапи терапії
САТ ДАТ ЧСС

ЗІЯЖ≤105 ЗІЯЖ>105 ЗІЯЖ≤105 ЗІЯЖ>105 ЗІЯЖ≤105 ЗІЯЖ>105

До терапії 179,8±18,1 164,0±12,6 98,9±7,8 92,4±8,6 69,7±8,2 72,7±7,9
ГФП 172,9±17,6* 157,3±11,5 92,0±6,4# 90,1±7,5*# 69,2±8,3* 70,9±8,2
1 тиж терапії 162,1±16,3* 147,1±8,9* 86,9±5,8* 86,4±6,8* 70,5±8,4 71,7±9,3
2 тиж терапії 152,4±15,2* 136,6±11,1* 84,4±5,1* 84,2±6,8* 70,5±8,9 69,2±8,4*
4 тиж терапії 141,3±13,6 126,3±8,1* 81,9±4,7* 80,0±4,8* 72,2±9,5 71,1±8,3

Примітка. В табл. 2, 3: * — Р<0,05 порівняно з даними до початку терапії; # — Р<0,05 — розбіжності між
групами.

Таблиця 3
Динаміка ТР і LF/HF у пацієнтів різних груп, М±sd

        Етапи
 спостереження

ТР, мс2 LF/HF

ЗІЯЖ≤105 ЗІЯЖ>105 ЗІЯЖ≤105 ЗІЯЖ>105

До терапії 614,1±300,7 743,2±366,0 2,8±2,0 2,7±1,8
ГФП 617,3±272,4 902,8±481,4 2,5±1,9 2,6±2,2

1 тиж терапії 448,8±215,7 619,5±301,9 2,2±1,3*# 2,6±1,4#

2 тиж терапії 517,0±280,4 716,8±332,7 2,3±1,4* 2,4±1,2*

4 тиж терапії 462,8±261,8 639,5±324,0 2,3±1,5 2,4±1,5
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ВІЛ-інфікована жінка може
народити як не інфіковану
вірусом імунодефіциту люди-
ни (ВІЛ) дитину, так і дитину,
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QUALITY OF LIFE AND CLINICAL EFFICACY OF

AMLODIPINE FOR ARTERIAL HYPERTENSION THER-
APY IN ADULT PATIENTS AT THE OUTPATIENT STAGE

The purpose of the work: estimation of amlodipin clini-
cal effect dependence  on the initial level of general index of
quality of life (GIQL) in elder patients with arterial hyper-
tension (AH) at the outpatient stage.

GIQL, systolic and diastolic blood pressure (BP), heart
rate, and spectral parameters of heart rate variability before
treatment, in acute pharmacological test and during am-
lodipin therapy were estimated. In 4 weeks of therapy by
amlodipin at the initial dose of 5 mg/day GIQL was im-
proved. The patients with initially higher GIQL level normal
BP level was reached in a dose amlodipin 5 mg/day and earli-
er. For normalisation of BP level the patients with initially
lower GIQL needed higher dose of amlodipin (10 mg/day) or
its combination with other hypotensive drugs.

Key words: arterial hypertension, guality of life, am-
lodipin.

УДК 616.12-008.313.2 005
Л. В. Ануфрієва, М. І. Яблучанський
ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ТА КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ

АМЛОДИПІНУ В ТЕРАПІЇ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕР-
ТЕНЗІЇ У ПАЦІЄНТІВ ПОХИЛОГО ВІКУ НА АМБУЛА-
ТОРНОМУ ЕТАПІ

Мета роботи — оцінка залежності клінічного ефекту
амлодипіну від початкового рівня загального індексу
якості життя (ЗІЯЖ) у пацієнтів похилого віку з АГ на
амбулаторному етапі. Оцінювали ЗІЯЖ, показники систо-
лічного та діастолічного артеріального тиску, частоту сер-
цевих скорочень, показники спектрального аналізу варіа-
бельності серцевого ритму до лікування, при проведенні
гострої фармакологічної проби та на фоні терапії амло-
дипіном. За початковим рівнем ЗІЯЖ пацієнти поділені
на 2 групи: з ЗІЯЖЗ≤105 балів і ЗІЯЖ>105 балів. За 4 тиж
терапії в усіх пацієнтів відмічено вірогідне зростання
ЗІЯЖ однакового ступеня. У пацієнтів із початково більш
вищим ЗІЯЖ терапія амлодипіном дозою 5 мг/добу до-
статньо ефективна для досягнення нормального рівня АТ.
Пацієнти з початково меншим ЗІЯЖ потребують збільшен-
ня дози амлодипіну до 10 мг/добу з початку терапії або
його комбінації з іншими гіпотензивними препаратами.

Ключові слова: артеріальна гіпертензія, якість життя,
амлодипін.

інфіковану ВІЛ. Зараження ди-
тини від ВІЛ-інфікованих ма-
терів може відбутися в період
внутрішньоутробного розвит-

ку, в пологах або при грудно-
му вигодовуванні. Це основ-
ний шлях інфікування дітей
ВІЛ в Україні й у всьому світі.




