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Вступ

Ішемічна хвороба серця (ІХС)
залишається однією з актуаль-
них проблем загальної терапії
та кардіології [1–6]. Iнгібітори
3-гідрокси-3-метилглутарил ко-
ензим А-редуктази, більш відо-
мі як статини, — видатне досяг-
нення фармакотерапії атеро-
склерозу наприкінці XX ст. Сьо-
годні антиатеросклеротична те-
рапія статинами розглядається
як довготривала стратегія пер-
винної та вторинної профілак-
тики серцево-судинних захво-
рювань і тяжких ішемічних по-
дій (раптової коронарної смер-
ті, інфаркту міокарда, інсульту)
[1–4; 9]. Лікарські препарати
даного класу ефективно впли-
вають на зниження смертності
від серцево-судинних усклад-
нень, добре переносяться хво-
рими та дійсно безпечні. Ран-

домізоване плацебо контрольо-
ване дослідження MIRACL по-
казало, що агресивне раннє лі-
кування аторвастатином у дозі
80 мг на добу після гострого ко-
ронарного синдрому сприяє
зниженню ризику повторних гос-
трих коронарних і некоронар-
них подій впродовж усього 16-
тижневого періоду спостере-
ження за пацієнтами [8].

Подібні результати відмічені
у дослідженні AVERT, в якому
порівнювали ефективність ан-
гіопластики та терапії аторва-
статином у дозі 80 мг на добу у
пацієнтів із рекомендаціями що-
до ангіопластики. У групі атор-
вастатину ішемічні події спос-
терігалися в 13 % осіб і в групі
ангіопластики — у 21 % [9]. Ак-
тивне зменшення рівня ліпідів
внаслідок терапії аторвастати-
ном знижує ризик ішемічних по-
дій, робить значно пізнішою ймо-

вірність першої ішемічної події,
позитивно впливає на показни-
ки життя та відкладає, або на-
віть запобігає необхідності ре-
васкуляризації серця [7].

У дослідженні (RITA-II) дове-
дено, що медикаментозна тера-
пія аторвастатином у хворих на
стенокардію I–II функціональ-
ного класів зменшувала ризик
фатальних і нефатальних ІМ
однаковою мірою з ангіоплас-
тикою коронарних артерій, про-
те остання приводила до кра-
щого антиангінального ефекту.

Нами не знайдено робіт, ав-
тори яких описують динаміку
клінічного стану пацієнтів на фо-
ні терапії аторвастатином без
інвазивних втручань на вінце-
вих артеріях. Наша робота ви-
конана в рамках НДР «Дослі-
дження нелінійних динамічних
ефектів в автономній регуляції
серцевої біомеханіки» № держ-
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Мета  дослідження — ви-
вчення клінічних показників
стану здоров’я хворих з ІХС без
інвазивних втручань на вінце-
вих артеріях на фоні прийому
аторвастатину для підвищення
ефективності їх лікування.

Матеріали та методи
дослідження

Амбулаторно спостерігали-
ся 35 пацієнтів з ІХС без пере-
несених інвазивних втручань на
коронарних артеріях, із них 8 жі-
нок і 27 чоловіків. Середній вік
досліджуваних становив (54±
±9) років. Усі пацієнти за вияв-
леними порушеннями ліпідно-
го обміну були розділені на дві
групи: група 1–2А тип дисліпід-
емії (20 пацієнтів), група 2 —
2В тип дисліпідемії (15 пацієн-
тів). В анамнезі всі пацієнти пе-
ренесли інфаркт міокарда, 20 із
них проведена коронарографія
та виявлено ураження більше
ніж двох вінцевих артерій. Піс-
ля включення у дослідження всі
пацієнти отримували аторва-
статин у дозі 10 мг на ніч. Клі-
нічну оцінку стану досліджу-
ваних проводили під час амбу-
латорних оглядів за функціо-
нальними класами (ФК) стено-
кардії (СТ) і ФК серцевої недо-
статності (СН) до, через 3 і 6 міс.
після лікування аторвастати-
ном з урахуванням змін ліпідно-
го спектра крові. Результати об-
робляли статистичними мето-
дами, визначали частоту роз-
повсюдженості різних ФК СТ і
ФК СН, вірогідність їх змін на
етапах терапії. Використовува-
ли методи параметричної та не-
параметричної статистики.

Результати дослідження
та їх обговорення

Клінічні дані пацієнтів з ІХС
без втручань на вінцевих арте-
ріях серця наводяться у таблиці.

Група пацієнтів 1 склада-
лася з 20 пацієнтів (5 жінок і
15 чоловіків), в анамнезі вони
перенесли інфаркт міокарда;
15 хворим на стаціонарному
етапі лікування проведена діа-
гностична коронарографія, за
результатами якої виявлено

ураження двох вінцевих арте-
рій. У всіх пацієнтів до включен-
ня в дослідження була діагнос-
тована стабільна стенокардія
напруження: у 5 осіб — II ФК, у
15 — III ФК. У 15 хворих діагноc-
тована СН II-А стадії, у 5 —
I стадії зі збереженою систоліч-
ною функцією лівого шлуноч-
ка. З-поміж пацієнтів із СН до
прийому аторвастатину один
хворий мав I ФК, а 18 — II ФК,
ще 1 — III ФК (NYHA). Через
3 міс. на фоні терапії аторва-
статином ФК стенокардії у 10 па-
цієнтів із 15 змінився з III на II,
у 5 осіб залишився III ФК. Се-
ред пацієнтів із CН у 5 хворих
виявлено I ФК, у 15 — II ФК. Че-
рез 6 міс. відмічена оптиміза-
ція показників ФК стенокардії:
у 2 пацієнтів досягнутий I ФК і
у 18 — II ФК. За даними дослі-
дження, 7 пацієнтів із СН до-
сягнули I ФК, а 13 — II ФК.

У групі 2 (15 пацієнтів) було
3 жінки, 12 чоловіків. Також усі
вони в анамнезі перенесли ін-
фаркт міокарда, 5 хворим про-
ведена коронарографія, у 5 ви-
явлено ураження двох вінце-
вих артерій. У всіх 15 пацієнтів
діагностована стабільна стено-
кардія напруження: у 10 осіб —
II ФК і у 5 — III ФК. У 11 хворих
виявлена СН II-А стадії, у 4 —
I стадії зі збереженою систоліч-
ною функцією лівого шлуноч-
ка. У 2 пацієнтів із СН до вклю-
чення у дослідження зареєст-
ровано ФК I, у 11 — ФК II, у 2 —
ФК III (NYHA). Через 3 міс. при-
йому аторвастатину ФК стено-
кардії у 1 із 10 пацієнтів змінив-
ся на I ФК, у 12 — на II ФК, і у
2 залишився III ФК. Також від-
мічено зміни ФК у пацієнтів із
СН: у 5 осіб — I ФК, у 10 — II ФК.
Через 6 міс. прийому аторва-
статину у 1 пацієнта досягнутий
I ФК стенокардії, у 14 — II ФК.
За даними вивчення ФК паці-
єнтів із СН, не відзначалося не-
гативної динаміки порівняно з
3-місячним терміном терапії.

За результатами нашого до-
слідження показники пацієнтів
з ІХС без інвазивних втручань
на вінцевих артеріях відбива-
ють вагомий внесок терапії,
спрямованої на зниження сту-
пеня дисліпідемії, у загальний

Таблиця
Результати клінічного
дослідження пацієнтів

з ішемічною хворобою серця
без інвазивних втручань

          Групи паці-
         Клінічні          єнтів (класи
       показники          дисліпід-

        емії)

Тип дисліпідемії 1 (2А) 2 (2В)
Кількість пацієнтів 20 15

Середній вік, роки        54±9

Стать
Чоловіча 15 12
Жіноча 5 3

ІМ в анамнезі: 20 15

Стадія СН (NYHA)
I 5 4
II-A 15 11

Коронарографія
Кількість 15 5
пацієнтів
Виявлений 15 5
стеноз 2 вінцевих
артерій

ФК стенокардії
До прийому
аторвастатину

0 ФК — —
I ФК — —
II ФК 5 10
III ФК 15 5

Через 3 міс.
після прийому
аторвастатину

0 ФК — —
I ФК — 1
II ФК 15 12
III ФК 5 2

Через 6 міс. від
початку лікування
аторвастатином

0 ФК — —
I ФК 2 1
II ФК 18 14
III ФК — —

ФК із СН
До прийому
аторвастатину

I ФК 1 2
II ФК 18 11
III ФК 1 2

Через 3 міс.
після прийому
аторвастатину

I ФК 5 5
II ФК 15 10
III ФК — —

Через 6 міс. від
початку лікування
аторвастатином

I ФК 7 5
II ФК 13 10
III ФК — —
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стан хворих і швидкість прогре-
сування атеросклеротичного
процесу. Через 3 міс. на фоні
терапії аторвастатином виявле-
но поліпшення клінічного ста-
ну пацієнтів обох груп у вигляді
відсутності або зменшення на-
падів стенокардії зі зниженням
ФК стенокардії та оптимізації
ФК у пацієнта із СН.

Отримані результати схожі з
даними [4–6; 8; 9]. Вони дово-
дять доцільність обов’язкового
включення аторвастатину в те-
рапію пацієнтів з ІХС незалеж-
но від виявленого під час ко-
ронарографії ураження вінце-
вих артерій.

Терапія аторвастатином за-
кріплює та покращує результа-
ти клінічного стану як за ФК сте-
нокардії, так і ФК із СН, підви-
щує якість життя пацієнтів. До-
слідження також показує ефек-
тивність використання аторва-
статину в дозі 10 мг на добу.

Висновки

1. Дослідження підтвердило
доцільність призначення й обо-
в’язкового прийому аторваста-
тину у пацієнтів з ІХС із висо-
кими ФК стенокардії та ФК паці-
єнта із СН незалежно від кіль-
кості уражених вінцевих арте-
рій.

2. Прийом аторвастатину
сприяв зниженню ФК стенокар-
дії та ФК пацієнта із СН уже з
3-го місяця терапії із закріплен-
ням досягнутих результатів до
6 міс.

3. Проведене дослідження
доводить доцільність призна-
чення аторвастатину в дозі 10 мг
на добу для очікуваного ефек-
ту, а також його тривалого за-
стосування в профілактиці ате-
росклерозу.

Перспективи подальших
досліджень. Вважаємо доціль-
ним порівняти отримані резуль-
тати з даними лікування паці-
єнтів з ІХС із стабільною стено-
кардією після перенесених опе-
ративних втручань на вінцевих
артеріях.
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Існує три основних типи ре-
акцій артеріального тиску (АТ)
в ортостатичних пробах: підви-
щення, відсутність змін і знижен-
ня [4; 5].

Особлива увага приділяєть-
ся ортостатичній гіпотензії (ОГ),
що має важливе клінічне зна-

чення [2; 4; 8]. Згідно з даними
багатоцентрових клінічних до-
сліджень, вона є незалежним
предиктором смертності від су-
динної патології [9], фактором
ризику розвитку інсульту [10],
коронарного синдрому [9], ін-
ших ускладнень [1; 6; 7].

Що стосується клінічної й про-
гностичної значущості ортоста-
тичної артеріальної гіпертензії
(ОГР), є дані про її негативний
вплив на так звані німі інсуль-
ти [3].
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