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Контроль артеріального тиску (АТ) є найефективнішим способом запобігання виникненню таких серцево-судинних ускладнень, як
інфаркт міокарда, інсульт, серцево-судинна
смерть, серцева недостатність тощо. Проте, за
даними багатьох досліджень, контроль АТ у всіх
країнах світу ще недостатній [1–6, 15, 17, 26, 27,
31, 32]. Є так зване «правило половини», коли
тільки 50 % людей з підвищеним АТ знають про
наявність у них артеріальної гіпертензії (АГ),
50 % з них лікуються та 50 % з них контролюють
АТ [24]. За результатами NHANES III (National
Health and Nutrition Survey), що включали дані
1991–1994 рр., у США тільки 24,4 % пацієнтів з
АГ досягали цільового АТ – менше 140/90 мм рт.
ст. [14, 26]. В інших країнах ситуація була не кращою: в Канаді – 16 %, в Індії – 9 %, в Англії – 6 %,
в Росії – 5,7 % [24]. На теперішній час у деяких
країнах ситуація покращилася. Так, у США за
даними 1999–2000 рр. знають про наявність у
них АГ 70 % хворих, лікуються з них 59 % та досягають цільового АТ 34 % [26]. В Україні, за даними епідеміологічних досліджень, поширеність АГ
становить 29,3 % серед міського населення та
36,8 % серед сільського населення [2, 3]. Знають
про наявність АГ 80,8 % хворих у міській популяції
та 66,1 % у сільській. Лікуються відповідно 48,6
та 37,4 %, а контролюють АТ – відповідно тільки
18,7 та 8,0 %. При цьому чоловіки значно гірше
контролюють АТ – лише 9 та 2,7 % пацієнтів у
міській та сільській популяції. За даними
італійських дослідників, тільки 33,4 % пацієнтів
контролюють АТ, причому контроль систолічного
(САТ) АТ значно гірший за контроль діастолічного
(ДАТ) АТ [10, 23]. У 2003 р. були опубліковані дані
аналізу популяційних досліджень у різних країнах
щодо поширеності АГ у світі, згідно з якими з
найменшою частотою АГ діагностовано в

сільських районах Індії (3,4 % чоловіків та 6,8 %
жінок), а з найбільшою – у Польщі (68,9 %
чоловіків, 72,5 % жінок) [22]. Знають про наявність
у них АГ від 25,2 % хворих у Кореї до 75 % на
Барбадосі. Лікуються – від 10,7 % пацієнтів у
Мексиці до 66 % на Барбадосі. Контролюють АТ
(менше 140/90 мм рт. ст.) від 5,4 % у Кореї до
58 % на Барбадосі. Висновками цього аналізу
були: АГ є дуже поширеним захворюванням як у
країнах, що розвиваються, так і у країнах
економічно розвинених, велика кількість хворих
не знає про наявність у них захворювання, а в
тих, що лікуються, контроль АТ є неадекватним, а
також необхідно проводити на популяційному
рівні заходи, спрямовані на підвищення якості
діагностики та лікування АГ, освіти пацієнта.
Взагалі причини недостатнього контролю
АТ класифікують на пацієнт-залежні (наявність
кількох захворювань, генетичні фактори, фактори зовнішнього середовища, прихильність
до лікування), препарат-залежні (монотерапія
ефективна тільки у 50 % пацієнтів, прийом ліків
призводить до активації систем контррегуляції,
прихильність до лікування – одноразовий прийом), лікар-залежні (призначення ефективних
доз, застосування немедикаментозної терапії).
Заходи, спрямовані на покращання контролю
АТ, можна розділити на: пов’язані із самим
пацієнтом (забезпечення прихильності хворого до лікування), пов’язані з лікарем (забезпечення послідовності лікування – від дільничного
терапевта до спеціаліста з АГ, зацікавленість в
результатах своєї роботи, підвищення освіти
лікаря), пов’язані із системою охорони здоров’я
(впровадження страхової медицини, національні програми з лікування та профілактики
АГ, освіта пацієнта через рекламу на телебаченні, друковані матеріали, заохочення ліка-
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рів до підвищення ефективності в лікуванні АГ,
забезпечення високого рівня освіти та підвищення кваліфікації лікарів тощо) [9, 11, 12, 16,
19, 29].
Підвищення освіти лікарів також значно сприяє
покращанню контролю АТ. Так, на думку G. Maresca
та A. Sessa, причинами не дуже ефективного
лікування пацієнтів з АГ були недостатньо агресивна антигіпертензивна терапія, що призначається
лікарями загальної практики, та низька прихильність пацієнтів до рекомендацій щодо зміни
способу життя [23]. Спеціальні заняття з лікарями,
роз’яснення їм суті рекомендацій Європейського
товариства АГ привели до того, що через рік контроль АТ збільшився на 19,3 % та становив 52,7 %
(53,6 % осіб мали САТ менше 140 мм рт. ст. та
90,5 % мали ДАТ менше 90 мм рт. ст.). За даними
M. Persson та співавторів, лікарі загальної практики недооцінюють серцево-судинний ризик та не
поспішають призначати антигіпертензивні препарати, незважаючи навіть на наявність значно
збільшеного рівня АТ [28]. Тому підвищення рівня
освіти лікарів є дуже важливим кроком на шляху
покращання контролю АТ.
Немедикаментозні методи лікування застосовують у клінічній практиці не дуже часто. Так,
за даними великого епідеміологічного дослідження в США, в якому було проаналізовано
дані 137,4 млн візитів з приводу АГ, рекомендації
щодо зміни дієти отримували лише 35 %
пацієнтів, щодо підвищення фізичної активності – 26 %, тоді як за останніми рекомендаціями
з лікування АГ модифікація способу життя має
проводитися у всіх пацієнтів з АГ [13]. Найчастіше для зниження АТ у США призначають
інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту (АПФ) та блокатори рецепторів ангіотензину ІІ – 28 %. Діуретики та антагоністи кальцію
застосовують у 23 % хворих, β-адреноблокатори – у 15 %. В Україні, за даними популяційних
досліджень, найчастіше призначають також
інгібітори АПФ – 35 % у міській популяції та
36,9 % у сільській [2, 7]. Проте, лідером був каптоприл, який для забезпечення контролю АТ
необхідно приймати, як мінімум, тричі на день,
що значно зменшує прихильність хворого до
лікування. Значно рідше (в 5 % випадків) призначають у нашій країні діуретики та набагато
частіше, особливо в сільській місцевості
(16,5 %), препарати центральної дії, серед яких
дуже поширені клонідин та похідні раувольфії.
Частота призначення комбінованої терапії в
США становить 43,8 %, тоді як у м. Києві –

33,3 %. При цьому лідерами серед комбінованих
препаратів у нашій країні є комбінація каптоприлу з гідрохлоротіазидом, атенололу з
гідрохлоротіазидом та похідних раувольфії
(адельфан, кристепін, норматенс), тобто комбінації, що значно рідше застосовують у клінічній
практиці інших країн.
Безумовно, без втручання держави та системи охорони здоров’я неможливо на популяційному рівні досягнути високого рівня контролю АТ. В одному з досліджень, яке проводилося за участю експертів ВООЗ, було показано,
що причинами поганого контролю АТ були:
погане матеріально-технічне забезпечення
(перш за все діагностичною апаратурою) діяльності лікарів, що займаються лікуванням
пацієнтів з АГ (неможливо проводити оцінку
ризику виникнення серцево-судинних ускладнень), неможливість забезпечити пацієнтів
ліками (73 % пацієнтів повинні були самі собі
купувати препарати), що призводило до призначення найбільш дешевих препаратів, у тому
числі і центральної дії (метилдопа), недостатнє
впровадження в практику лікарів застосування
немедикаментозних методів лікування АГ та
корекції усіх факторів ризику розвитку серцевосудинних ускладнень, неможливість забезпечення пацієнта засобами для вимірювання АТ
(тільки 3,4 % пацієнтів мали змогу вимірювати
АТ удома) [25]. У клінічних рандомізованих
дослідженнях, коли проводиться відбір пацієнтів, а також антигіпертензивні препарати видаються пацієнтам безкоштовно та проводиться
жорсткий кількісний контроль за їх прийомом,
ефективність призначеної терапії (досягнення
цільового АТ) сягає 60–70 %. Тобто, значно
вище, ніж у реальній практиці.
Таким чином, забезпечення контролю АТ є
комплексною проблемою, що потребує зусиль
пацієнта, лікаря та держави. Пошуки способів
покращання контролю АТ є перспективною
метою для організації подальших досліджень,
особливо в Україні, де таких досліджень не проводили.
З метою вивчення можливостей оптимізації
лікування АГ у популяції неорганізованого
населення України на підставі дослідження
якості надання допомоги на амбулаторнополіклінічному етапі проведено аналіз
результатів лікування пацієнтів, що брали
участь у багатоцентровому дослідженні
ефективності призначення препаратів компанії
«Фармак» (Україна) – «Можливості ефективно-

Артеріальна гіпертензія
го контролю артеріального тиску за допомогою вітчизняних ліків».

Матеріал і методи
Клінічна характеристика хворих. У
дослідження включено 10 158 пацієнтів, що мешкали у 62 містах України (додаток 1). Клінікодемографічну характеристику хворих представлено у табл. 1.
У дослідження включали пацієнтів віком від
18 років з рівнем АТ 140/90 мм рт. ст. і більше,
які мали змогу регулярно відвідувати лікаря. Не
включали жінок, що були вагітними або збиралися завагітніти, хворих з декомпенсованими
хронічними захворюваннями, які б могли зашкодити оцінці результатів лікування, пацієнтів з
онкологічними захворюваннями, психоневрологічними розладами, які не могли відвідувати
лікаря регулярно.
Методи лікування. Дослідження проводили у 62 містах України за підтримки фармацевтичної компанії «Фармак» (Україна). Загалом
було залучено 531 лікаря (список учасників представлено у додатку 2), які на свій розсуд призначали хворим з АГ вітчизняні антигіпертензивні
препарати: «Бісопрол», «Еналозид 12,5», «Еналозид 25», «Еналозид Моно», «ЕналаприлФармак», «Амлодипін-Фармак», «Фармадипін» у
дозах, які вони вважали за потрібне призначити.
Лікарі мали можливість проводити як монотерапію, так і комбіновану терапію, застосовувати антигіпертензивні препарати інших виробників,
якщо вони вважали це за необхідне, вибирати
дози препаратів, згідно із своїм баченням тактики ведення хворого, а також призначати немедикаментозне лікування. Проте, обов’язковим було
намагання лікарів досягти цільового АТ, і вони
знали, що в кінці дослідження буде проводитися
оцінка ефективності лікування.
Методи дослідження. Загалом пацієнт,
включений у дослідження, робив 4 візити.
Протокол дослідження представлено у табл. 2.
Збір анамнезу проводили відповідно до свідчень
пацієнтів та медичної документації.
Офісний АТ вимірювали у положенні сидячи
вранці між восьмою та десятою годинами.
Реєстрацію САТ і ДАТ проводили на одній і тій
самій руці тричі з інтервалом 2 хв, якщо значення
АТ не відрізнялися більш як на 5 мм рт. ст. При
виявленні більшої різниці між отриманими величинами проводили четверте вимірювання та
обчислювали середнє значення з трьох послідов-
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Таблиця 1
Клініко-демографічна характеристика хворих, включених у
дослідження (n=10 158)
Показник
Вік, роки
Зріст, см
Маса тіла, кг
Тривалість АГ, міс
САТ, мм рт. ст.
ДАТ, мм рт. ст.
ЧСС за 1 хв

Жінки/чоловіки
АГ, виявлена вперше
Вторинна АГ
Знали про АГ
Не лікувалися
Лікувалися регулярно
Перенесли інсульт
ІХС
Інфаркт міокарда
Стенокардія напруження
І ФК
ІІ ФК
ІІІ ФК
Серцева недостатність
І ФК за NYHA
ІІ ФК
ІІІ ФК
Цукровий діабет
Захворювання нирок
Підвищений рівень креатиніну
сироватки крові
Ретинопатія
Підвищений рівень загального
холестерину
Спадковий анамнез за АГ

Величина показника (М±m)
59,90±0,15
168,70±0,22
81,20±0,24
112,30±0,93
166,50±0,23
96,70±0,11
81,50±0,11
Частота виявлення, абс. (%)
6248 (61,5)/
3910 (38,5)
1288 (12,7)
3066 (30,2)
8870 (87,3)
2312 (26,1)
1587 (15,6)
1645 (16,2)
5261 (51,8)
978 (9,6)
3367 (33,2)
2522 (24,8)
839 (8,3)
3379 (33,3)
649 (6,4)
42 (0,4)
1208 (11,9)
1898 (18,7)
531 (5,2)
5952 (58,6)
5244 (51,6)
6100 (60,1)

Примітка. ЧСС – частота скорочень серця; ІХС – ішемічна
хвороба серця; ФК – функціональний клас.

них вимірювань. ЧСС визначали після другого
вимірювання.
Реєстрацію електрокардіограми (ЕКГ) проводили на початку лікування. Визначали наявність
загальноприйнятих ознак гіпертрофії лівого шлуночка (індекс Соколова (SV1 + RV5/RV6 > 35 мм),
вольтажний індекс Корнела (RaVL + SV3 > 28 мм у
чоловіків та > 20 мм – у жінок), порушення серцевого ритму, динаміку ЕКГ (наявність патологічного
зубця Q, зміни сегмента ST, зміни хвилі Т).
Визначення серцево-судинного ризику проводили на початку та в кінці дослідження згідно з
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Збір анамнезу
Анкетування хворих
Офісний АТ, ЧСС
ЕКГ
Визначення серцевосудинного ризику
Призначення або корекція
антигіпертензивної терапії
Оцінка стану пацієнтом
Реєстрація побічних явищ
Визначення причин припинення участі у дослідженні
Визначення прихильності
хворого до лікування

Візит 4
(12-й тиждень)

Дослідження

Візит 3
(8-й тиждень)

Таблиця 2
Протокол дослідження
Візит 2
(2-й тиждень)

рекомендаціями Європейського товариства кардіологів та Європейського товариства артеріальної гіпертензії (2007). На розсуд лікаря
пацієнтам проводили інші, крім вказаних, інструментальні та лабораторні дослідження для визначення ураження органів-мішеней.
На етапах лікування пацієнт сам оцінював
свій стан, відповідаючи на запитання, як змінився
його стан від моменту початку лікування: не
змінився, погіршився, покращився.
Під час кожного візиту проводили реєстрацію
побічних явищ та визначали необхідність зміни
антигіпертензивної терапії. Окрім того, у випадку, коли пацієнт припиняв участь у дослідженні,
визначали причини: призначення іншого лікаря,
наявність побічного ефекту, неефективність
терапії, порада родичів або друзів, економічний
фактор, інша.
На початку дослідження усім пацієнтам було
запропоновано відповісти на запитання анкети:
Чи палите ви? Якщо палите, то скільки цигарок?
Скільки років палите? Чи вживаєте алкоголь
регулярно? Скільки порцій на тиждень? Якому
алкогольному напою ви надаєте перевагу? Яку
освіту ви маєте? Чи працюєте ви зараз? Чи
виконуєте ви фізичні навантаження? Якщо так,
то скільки часу ви приділяєте виконанню фізичних
навантажень? Чи вживаєте ви солону їжу? Чи
вживаєте ви свіжі овочі? Як часто ви вживаєте
свіжі овочі?
Прихильність до антигіпертензивної терапії
визначали за допомогою спеціальної анкети на
основі бальної системи [20, 21]. Пацієнт мав
відповісти на 6 запитань. Якщо пацієнт ствердно відповідав на 3 і більше запитань, вважалося, що прихильність такого пацієнта дуже
низька (менше 50 % призначених ліків приймається). Якщо він набирав 1–2 бали, прихильність визначалася як помірна (50–79 %
призначених ліків приймається), якщо жодного
балу – дуже висока (80 % і більше призначених
ліків приймаються).
Методи статистичної обробки. Статистичну обробку результатів проводили після
створення баз даних у Microsoft Excel. Середні
показники обстежених пацієнтів визначали за
допомогою пакету аналізу у системі Microsoft
Excel. Усі інші статистичні розрахунки проводили
за допомогою програми SPSS 13.0. Достовірність
різниці середніх між групами визначали методом незалежного t-тесту для середніх (в окремих випадках з використанням аналізу ANOVA з
post-hoc Tukey тестом) за допомогою програми
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SPSS 13.0. Порівняння динаміки показників в
одній і тій же групі на етапах лікування проводили за допомогою парного двовідбіркового
тесту – t-тесту для середніх. Порівняння достовірності різниці між групами з непараметричним
розподілом (відсоткові показники) проводили за
тестом Манна–Уїтні.

Результати та їх обговорення
На початку дослідження рівні САТ і ДАТ були
значно підвищеними (див. табл. 1). Повністю
дані щодо рівня і САТ, і ДАТ були внесені у картки
лише 9857 пацієнтів. Розподіл пацієнтів з АГ за
ступенем підвищення АТ на початку дослідження
представлено на рис. 1. Більшість становили
пацієнти з помірною АГ – 47,6 %, що дещо
відрізняється від даних популяційного дослідження, проведеного в Україні, в якому було
50 % хворих з м’якою АГ [2]. Окрім того, у
дослідження було включено 137 пацієнтів, у яких
рівень АТ був менше 140/90 мм рт. ст. Це були
пацієнти, у яких рівень цільового АТ мав бути
нижче 130/80 мм рт. ст. (пацієнти з високим
ризиком виникнення ускладнень).
Ризик виникнення серцево-судинних ускладнень за загальноприйнятими критеріями
(ESH-2007) був визначений у 8774 (86,4 %) пацієнтів. За ризиком виникнення серцево-судинних
ускладнень хворі розподілилися так: середній у

Артеріальна гіпертензія
популяції ризик мали 4 (0,05 %) пацієнти, низький додатковий – 728 (8,3 %), помірний додатковий – 3168 (36,1 %), високий додатковий – 3046
(34,7 %), дуже високий додатковий – 1829
(20,9 %) (рис. 2). Тобто, більшість пацієнтів
(55,6 %) становили пацієнти з високим та дуже
високим ризиком, які потребують негайного
медикаментозного лікування.
Через 12 тиж ризик виникнення серцевосудинних захворювань був визначений у
7035 пацієнтів. З них 58 (0,8 %) було віднесено
до середнього в популяції, 1993 (28,3 %) – до
низького додаткового, 2737 (38,9 %) – до
помірного додаткового, 1763 (25,1 %) – до високого додаткового, 485 (6,9 %) – до дуже високого (всі Р<0,001 порівняно з початком спостереження). Тобто, на тлі лікування значно зменшився відсоток пацієнтів з високим та дуже високим
додатковим ризиком виникнення серцевосудинних ускладнень та, за рахунок цього, збільшився відсоток пацієнтів з низьким та середнім у
популяції ризиком.
Дані щодо ступеня ризику виникнення
серцево-судинних подій на початку і в кінці
дослідження були лише для 6866 пацієнтів. При
оцінці загального ризику виникнення серцевосудинних ускладнень у хворих, включених у
дослідження, виявлено, що на початку дослідження цей ризик становив 19,14 %, а ризик
смерті – 5,7 %. Тобто, у наступні 10 років
несприятливі події вірогідно виникнуть у 1314 з
6866 пацієнтів, а фатальні серцево-судинні
події – у 5,7 % при неадекватному лікуванні. У
кінці дослідження тільки на фоні антигіпертензивного лікування ризик виникнення подій
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зменшився до 14,3 %, а ризик смерті – до 4,2 %:
у 985 пацієнтів з 6866 можуть виникнути
несприятливі події та у 289 осіб – смерть протягом наступних 10 років.
На початку дослідження зміни ЕКГ спокою
порівняно з попередньою кардіограмою мали
2339 (23 %) пацієнтів. Патологічний зубець Q
реєстрували у 597 (5,9 %) пацієнтів, патологічні
зміни сегмента ST – у 1750 (17,3 %) пацієнтів,
інверсію хвилі Т – у 1646 (16,2 %). Величина
індексу Соколова в середньому становила
(34,6±0,09) мм, вольтажного індексу Корнела
(RAVL + SV3) – (23,2±0,07) мм. Загалом ознаки
гіпертрофії лівого шлуночка мали 3900 (71,3 %)
пацієнтів із 5468, у яких було визначено індекси
гіпертрофії лівого шлуночка. Тобто, значна частка пацієнтів мали ознаки ураження серця.
Повну інформацію про призначену терапію
занесли у карти 9870 пацієнтів, яких і було включено до аналізу. Загалом, на початку дослідження
«Бісопрол» було призначено 5450 (53, 7 %)
пацієнтам, «Еналозид» – 7054 (69,4 %), «Еналаприл-Фармак» – 2333 (23 %), «АмлодипінФармак» – 2779 (27,4 %), «Фармадипін» – 2980
(29,3 %). Один препарат призначали 3633
(36,8 %) пацієнтам, два – 4631 (46,9 %), три –
1364 (13,8 %), чотири – 242 (2,5 %).
У кінці дослідження повна інформація була
отримана для 8955 пацієнтів. Частково це було
через те, що частина пацієнтів припинили участь
у дослідженні, в тому числі через побічні явища, а частково – через відсутність старанності з
боку лікарів, що заповнювали картки. У кінці
дослідження «Бісопрол» було призначено 4798
(54,6 %) пацієнтам, «Еналозид» – 5213 (58,2 %),

0,8

Рис. 1. Розподіл пацієнтів за ступенем підвищення АТ на
початку дослідження.

Рис. 2. Динаміка ризику виникнення серцево-судинних
ускладнень у пацієнтів, включених у дослідження, на тлі
лікування.
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«Еналаприл-Фармак» – 2219 (24,8 %), «Амлодипін-Фармак» – 2345 (26,2 %), «Фармадипін» –
216 (2,4 %). Тобто, на етапі 12 тиж лікування
достовірно зменшилася кількість пацієнтів,
яким призначали «Еналозид» (Р<0,001) та
«Амлодипін-Фармак» (P<0,005). Окрім того,
значно зменшилася частка пацієнтів, які потребували лікування «Фармадипіном» (Р<0,001),
що може свідчити про ефективність терапії.
Адже цей препарат використовують для лікування гіпертензивних кризів, і зменшення
необхідності в його застосуванні свідчить про
зменшення частоти гіпертензивних кризів. Як
мінімум один із досліджуваних препаратів отримували 3623 (40,5 %) пацієнти, два – 3785
(42,3 %), три – 919 (10,1 %), чотири – 86 (1 %).
Інші 542 (6 %) пацієнти отримували інші антигіпертензивні препарати.
Побічні реакції на етапі 2 тиж лікування
(n=9870) виникли у 492 (5 %) пацієнтів. Припинили участь у дослідженні 252 (2,6 %) пацієнти.
При цьому 14 (5,6 %) з них – через поради інших
лікарів, 58 (23 %) – через побічні дії, 10 (4 %) –
через неефективність призначеної терапії, 23
(9,1 %) – через поради родичів або друзів, 13
(5,2 %) – через економічний фактор, 134
(53,2 %) – через інші причини. У 938 (9,5 %) терапія потребувала корекції.
На етапі 8 тиж лікування побічні дії були
зафіксовані у 248 (2,6 %) пацієнтів із 9618, що
продовжували брати участь у дослідженні. 197
(2,1 %) припинили участь у дослідженні. Змінили призначене раніше лікування 595 (6,2 %)
пацієнтів.
На етапі 12 тиж лікування побічні дії були
виявлені у 158 пацієнтів. Тобто, загалом частота
розвитку побічних реакцій становила 898
(9,1 %). Припинили приймати досліджувані препарати 991 (10 %) пацієнт, з них 542 пацієнти
продовжували брати участь у дослідженні і отримували антигіпертензивну терапію іншими препаратами. 212 пацієнтів не прийшли на повторний візит.
З 8715 пацієнтів, які відповіли на запитання
анкети щодо зміни свого загального стану, 1378
(15,8 %) не спостерігали змін самопочуття, у 50
(0,6 %) стан погіршився, але у переважної
більшості хворих – 7287 (83,6 %) – самопочуття
покращилося.
На запитання анкети щодо визначення
прихильності хворого до лікування на початку
дослідження відповіли 9062 пацієнти: 2087
(23 %) мали прихильність 80 % і більше, 3051

(33,7 %) – 50–79 %, 3924 (43,3 %) – менше 50 %.
Тобто, переважали хворі з низькою прихильністю
до лікування. Через 12 тиж на запитання цієї
анкети відповів 8961 пацієнт. При цьому 2878
(32,1 %) мали високу прихильність, 3508
(39,2 %) – помірну та 2575 (28,7 %) – низьку.
Тобто, прихильність до лікування зросла як за
рахунок збільшення частки пацієнтів з високою
прихильністю (P<0,001), так і зменшення частки
пацієнтів з низькою прихильністю (Р<0,001). При
аналізі динаміки рівня АТ залежно від початкової
прихильності до лікування виявилося, що як на
початку дослідження, так і в кінці спостереження
найнижчі рівні САТ і ДАТ були у пацієнтів з високою прихильністю до лікування (табл. 3). Окрім
того, пацієнти з помірною прихильністю в кінці
дослідження мали достовірно нижчий рівень САТ
і ДАТ порівняно з групою пацієнтів з низькою
прихильністю до лікування.
Таким чином, при призначенні антигіпертензивного лікування необхідно враховувати
прихильність хворого до лікування, яку можна
легко визначати за допомогою анкети. Пацієнтам
з початковою низькою прихильністю необхідно
проводити додаткові заходи щодо підвищення
прихильності та ефективності антигіпертензивної терапії.
Динаміка рівня АТ та ЧСС через 12 тиж лікування представлена на рис. 3. Середній рівень
САТ/ДАТ достовірно знизився з (166,5±0,23)/
(96,7±0,11) мм рт. ст. до (134,9±0,15)/(81,7±0,11)
мм рт. ст. (Р<0,001). ЧСС зменшилася достовірно
з (81,5±0,11) до (71,4±0,11) за 1 хв (Р<0,001).
Достовірне зниження САТ/ДАТ та ЧСС спостерігали вже на 2-му тижні лікування (відповідно до
(150,8±2,8)/(88,1±0,2) мм рт. ст. та (75,1±0,12) за
1 хв, Р<0,001). На 8-му тижні лікування достовірно знизилися ДАТ та ЧСС (до (83,8±0,14) мм
рт. ст. та (72,6±0,1) за 1 хв, Р<0,001), порівняно з
відповідними показниками на попередніх етапах
лікування. Рівень САТ через 8 тиж лікування
достовірно не змінився порівняно з таким через
2 тиж лікування.
Повна інформація щодо рівня АТ на етапі
12 тиж лікування була отримана у 8525
пацієнтів. Цільового АТ (менше 140/90 мм рт.
ст.) досягли у 4994 (58,9 %) пацієнтів. Тобто, у
спланованому дослідженні, в якому було чітко
визначена мета – досягнення цільового АТ –
та проводився, хоча й умовний, контроль за її
досягненням, ефективність антигіпертензивного лікування була більшою – 58,9 %, ніж в
епідеміологічному дослідженні, – 8 % серед
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Таблиця 3
Динаміка рівнів АТ у пацієнтів залежно від прихильності до лікування на початку дослідження

Показник
САТ, мм рт. ст.
ДАТ, мм рт. ст.

Величина показника у пацієнтів з прихильністю до лікування
високою (> 80 %)
помірною (50–79 %)
низькою (< 50 %)
на початку
через 12 тиж
на початку
через 12 тиж
на початку
через 12 тиж
164,20±0,48
132,80±0,27
166,90±0,49*
134,90±0,37*
167,80±0,38*
136,40±0,23*°
95,80±0,22
80,30±0,17
96,80±0,23**
81,70±0,31*
97,20±0,18*
82,50±0,12*°°

Примітка. Різниця показників достовірна порівняно з такими на відповідному етапі лікування у групі з високою прихильністю:
* – Р<0,001; ** – Р<0,002; у групі з помірною прихильністю: ° – Р<0,001; °° – Р<0,029.

сільського населення та 18,8 % серед міської
популяції [2].
Для порівняння груп пацієнтів, які досягли
цільового рівня АТ та які не досягли, проведено
статистичний незалежний t-тест для середніх.
Результати аналізу представлено у табл. 4.
Пацієнти, що не досягли цільового рівня АТ за
3 міс лікування, незважаючи на більшу кількість
призначених препаратів, були достовірно більш
старшого віку, мали достовірно вищий початковий рівень САТ, ДАТ та ЧСС. Ця категорія хворих
була більш тяжкою – у них частіше відзначали
наявність ІХС, серцевої недостатності, цукрового діабету, вторинної АГ, перенесені ускладнення
(інсульт, інфаркт міокарда). Індекс Соколова
також був достовірно вищим у пацієнтів, що не
досягли цільового рівня АТ. У середньому по
групі індекс Соколова становив (35,3±0,18) мм,

що свідчить про наявність у більшості пацієнтів
цієї групи гіпертрофії лівого шлуночка.
Цікавим є той факт, що пацієнти, які не досягли цільового рівня АТ як на початку дослідження,
так і в кінці, мали в середньому по групі більшу
кількість балів за анкетою прихильності до
терапії. Це свідчить про те, що вони були менш
прихильними. Але при цьому 20,1 % пацієнтів
відповіли, що вони регулярно приймали ліки на
початку дослідження, порівняно з 17 % у групі
пацієнтів, які досягли цільового АТ (Р<0,001).
Частка пацієнтів-курців була однаковою у
групах пацієнтів, що досягли та не досягли
цільового рівня АТ. Проте, пацієнти, що не
досягли цільового рівня АТ, мали більший стаж
куріння та викурювали достовірно більшу
кількість цигарок, ніж пацієнти, які досягли
цільового рівня АТ.

Рис. 3. Динаміка САТ, ДАТ, ЧСС на етапах лікування: * – достовірно порівняно з початком дослідження; ° – достовірно
порівняно з етапом 2 тиж; Δ – достовірно порівняно з етапом 8 тиж (Р<0,001).
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Таблиця 4
Показники, за якими достовірно відрізнялися групи пацієнтів залежно від досягнення цільового рівня АТ
Показник
Вік, роки
Кількість препаратів, що призначалися на початку дослідження
Прихильність хворих до лікування на початку дослідження, бали
Прихильність хворих до лікування в кінці дослідження, бали
САТ на початку, мм рт. ст.
ДАТ на початку, мм рт. ст.
ЧСС за 1 хв
Індекс Соколова, мм
Освіта:
ніякої освіти
1–8 класів
10 класів
технікум
вища освіта
Робота:
працюють
безробітні
ведуть домашнє господарство
не працювали ніколи
пенсіонери
на соціальному утриманні
Фізична активність:
регулярно займаються
займаються
менше 1 разу на тиждень
2–4 рази на тиждень
5–6 разів на тиждень
щодня
Вживають свіжі овочі:
менше 1 разу на день
1 раз на день
більше ніж 1 раз на день
Куріння:
курять
кинули
Кількість цигарок, що пацієнт викурює за день
Тривалість куріння, роки
Вторинна АГ
Регулярний прийом ліків до участі у дослідженні
Перенесений інсульт
ІХС
Перенесений інфаркт міокарда
Серцева недостатність
Серцева недостатність у минулому
Цукровий діабет

Величина показника (М±m) у пацієнтів, які
не досягли цільового АТ
досягли цільового АТ
(n=3531)
(n=4994)
62,0±0,3
57,900±0,025*
2,00±0,01
1,70±0,01*
1,30±0,01
1,10±0,01*
1,100±0,013
0,80±0,01*
174,60±0,43
161,2±0,3*
100,10±0,19
94,6±0,6*
82,1±0,2
80,70±0,16*
35,30±0,18
33,80±0,17*
Кількість пацієнтів, n (%)
n=3165*
n=4488
46 (1,5)
44 (1)
411 (13)
427 (9,5)
710 (22,4)
847 (18,9)*
1189 (37,6)
1764 (39,3)*
809 (25,6)
1405 (31,3)*
n=4489
n=3185
1138 (35,7)
2346 (52,3)*
126 (4)
142 (3,2)
232 (5,2)
158 (5)
217 (4,8)*
284 (8,9)
1373 (43,1)
1459 (32,5)*
106 (3,3)
93 (2,1)°
n=3139
n=4453
1447 (46,1)
2524 (56,7)*
n=1499
n=2595
374 (25)
609 (23,5)
632 (42,2)
1053 (40,6)
185 (12,3)
332 (12,8)
308 (20,6)
601 (23,2)Δ
n=3195
n=4523
833 (26,1)
881 (19,5)*
1522 (47,6)
2199 (48,6)
840 (26,3)
1443 (31,9)*
223 (6,4)
26 (0,8)
12,90±0,43
24,5±1,2
n=3304
859 (26)
n=3238
651 (20,1)
n=3453
716 (20,7)
n=3473
2236 (74,4)
n=3438
384 (11,2)
n=3146
1506 (47,9)
304 (9,7)
n=3072
538 (17,5)

334 (6,8)
16 (0,3)
11,70±0,29
19,7±0,8*
n=4758
1010 (21,2)*
n=3979
676 (17)*
n=4916
688 (14)*
n=4957
2297 (46,3)*
n=4911
465 (9,5)*
n=4366
1384 (31,7)*
340 (7,8)*
n=4475
529 (11,8)*

Примітка. Різниця показників достовірна порівняно з такими у пацієнтів, які не досягли цільового рівня АТ: * – P<0,001;
° – P<0,005; Δ – P<0,05; – P<0,026.
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Таблиця 5
Частота досягнення цільового АТ та рівень САТ і ДАТ на етапах лікування залежно від регіону, де проводилося лікування
Показник
Перша група
САТ, мм рт. ст.
ДАТ, мм рт. ст.
Друга група
САТ, мм рт. ст.
ДАТ, мм рт. ст.
Третя група
САТ, мм рт. ст.
ДАТ, мм рт. ст.
Четверта група
САТ, мм рт. ст.
ДАТ, мм рт. ст.
П'ята група
САТ, мм рт. ст.
ДАТ, мм рт. ст.
Шоста група
САТ, мм рт. ст.
ДАТ, мм рт. ст.
Сьома група
САТ, мм рт. ст.
ДАТ, мм рт. ст.

Величина показника (М±m)
до лікування
12 тиж лікування

Кількість пацієнтів, що досягли
цільового АТ, абс. (%)
371 (50,3 %)Δ

188,8±0,6
96,70±0,34

138,5±0,5*
83,3±0,3*

158,7±1,4
91,4±0,6
°Δ

131,10±1,48
80,5±0,6*

165,3±0,5
97,5±0,24

134,4±0,3*
81,4±0,2*

168,3±1,6
96,6±0,24

133,0±0,8*
82,4±0,6*

133 (61,2 %)°Δ

167,3±1,9
97,4±0,5

132,5±0,7*
81,4±0,3*

208 (70,5 %)°

167,3±0,9
96,4±0,3

132,4±0,5*
80,6±0,2*

537 (70,0 %)°

167,8±0,8
96,7±0,4

136,8±0,5*
81,1±0,3*

250 (50,2 %)

38 (63,3 %)°

1313 (64,8 %)°ΔΔ

Примітка. Різниця показників достовірна на відповідному етапі лікування порівняно з такими у пацієнтів: ° – сьомої групи
(P<0,001); Δ – шостої групи (P<0,001); ΔΔ – шостої групи (P<0,05); – п’ятої групи (P<0,001);
– п’ятої групи (P<0,05);
– четвертої групи (P<0,001); – першої групи (P<0,001); * – на початку лікування (Р<0,001).

Цікавими виявилися дані щодо різниці між
групами за рівнем освіти, особливостями
повсякденної активності та звичок пацієнтів. Так,
виявилося, що серед пацієнтів, які досягли
цільового рівня АТ, переважають хворі з освітою
10 класів і більше. Цим, можливо, й можна пояснити більш високу початкову прихильність хворих зазначеної групи. Окрім того, в цій групі
достовірно більшою була частка пацієнтів, що
працюють, та достовірно меншою частка
пацієнтів на пенсії, на соціальному утриманні та
тих, хто не працював ніколи. Частково це було
пов’язано із старшим віком хворих та більш
частою наявністю супутньої патології та ускладнень у пацієнтів, що не досягли цільового рівня
АТ. У групі хворих, що досягли цільового рівня АТ,
достовірно більшою була частка хворих, які
додатково виконують фізичні навантаження, а
особливо – виконують щодня. Окрім того, в цій
групі була більшою частка пацієнтів, які вживають овочі більше ніж один раз на день.
Таким чином, можна зробити висновок, що
для кращого контролю АТ недостатньо тільки
медикаментозної терапії. Модифікація способу
життя (більш активний спосіб життя, вживання
овочів більше ніж один раз на добу, зменшення

або припинення куріння) суттєво впливає на контроль АТ і також повинна бути складовою частиною ведення хворого з АГ.
Для оцінки ефективності лікування залежно
від регіону України було виділено 4382 пацієнти,
які мали повні дані щодо рівня АТ на початку та в
кінці спостереження. Усіх цих хворих поділили на
групи: у першу групу увійшло 737 пацієнтів, що
мешкали у Донецьку та Луганську, у другу –
60 пацієнтів, що мешкали у Києві, у третю – 2025,
що мешкали у Луцьку, Тернополі, Ужгороді,
Чернівцях, Львові, Івано-Франківську, у четверту – 227, що мешкали у Чернігові та Житомирі,
у п’яту – 295 пацієнтів, що мешкали у Полтавській області, у шосту – 767 пацієнтів-мешканців
Дніпропетровської та Запорізької області, у
сьому – 498 хворих, що мешкали у Херсоні,
Миколаєві, Сімферополі та Севастополі. Дані
щодо рівня АТ та частоти досягнення цільового
рівня АТ представлено у табл. 5. Найгірший контроль АТ спостерігали у пацієнтів першої та
сьомої груп, найкращий – шостої та п’ятої груп.
При цьому пацієнти першої групи мали
достовірно більший рівень САТ на початку
дослідження, ніж пацієнти інших груп. Окрім того,
вони були старшими, ніж пацієнти п’ятої
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(Р<0,003), другої (P<0,007) та четвертої
(P<0,001) груп (вік у середньому – відповідно
(61,7±0,2), (56,2±0,9), (57,6±1,3), (57,9±2,4) року).
Тобто, недостатній контроль АТ у цій групі можна
пояснити більш тяжким контингентом хворих, що
були включені у дослідження. Пацієнти сьомої
групи за початковими показниками достовірно не
відрізнялися від пацієнтів другої–шостої груп, але
контроль АТ у кінці дослідження був найгіршим.
Таким чином, є різниця у частоті досягнення
цільового рівня АТ між регіонами України, що
може бути пов’язано як з особливостями
пацієнтів (низькою прихильністю, наявністю
супутньої патології, способом життя), так і з
особливостями тактики ведення пацієнтів у
регіоні. Причини існування такої різниці будуть
проаналізовані у наступних публікаціях.
Результати дослідження продемонстрували,
що незначні зміни діяльності лікарів, коли вони
більш сумлінно (регулярні обстеження пацієнтів,
надання рекомендацій щодо немедикаментозного лікування, застосування друкованих матеріалів щодо збільшення прихильності хворого до
лікування) почали ставитися до лікування пацієнтів
з АГ (адже вони знали, що їх діяльність буде
оцінюватися), привели до того, що частка пацієнтів
з контрольованим АТ становила через 3 міс
лікування 58,9 %, що значно перевищує отримані
при епідеміологічному дослідженні показники, за
якими 18,7 % міського населення та 8 % сільського
населення контролюють АТ [2].
При цьому слід зазначити, що в епідеміологічному дослідженні медикаментозно лікувалися
лише 48,4 % хворих з АГ міської популяції та
37,4 % – сільської [2]. У нашому дослідженні всі
пацієнти лікувалися медикаментозно. Але навіть
якщо перерахувати на всі 100 % пролікованих
пацієнтів, то контроль АТ за даними епідеміологічних досліджень становив би 38,6 % серед
міського населення та 21,4 % – серед сільського
населення, що також значно нижче, ніж у нашому
дослідженні. Якщо взяти дані проведеного в
США дослідження [26], в якому, як вказувалося
вище, 59 % пацієнтів з АГ лікувалося та 34 %
досягали цільового рівня АТ, і перерахувати на
100 % пролікованих пацієнтів, то показник
контролю АТ становив би 57,6 %. Тобто,
незважаючи на різницю в організації системи
охорони здоров’я, в Україні можна досягати
такого ж рівня контролю АТ, як і в США за рахунок лише підвищення активності лікарів.

У цьому дослідженні також було показано,
що лікування упродовж 3 міс зменшило ризик
виникнення серцево-судинних ускладнень протягом наступних 10 років на 4,8 % та ризик
фатальних подій на 1,5 %. Якщо врахувати, що в
Україні має бути близько 13 млн пацієнтів з АГ, з
них виключити хворих із вторинною ендокринною АГ (близько 1 %), то тримісячне антигіпертензивне лікування вітчизняними засобами
зможе запобігти виникненню ускладнень у
617 760 пацієнтів з АГ у наступні 10 років та знизити ризик виникнення фатальних подій у 193 050
пацієнтів за умови, що АТ збережеться на досягнутому рівні. Тобто, зменшення ризику виникнення серцево-судинних ускладнень за рахунок,
навіть не стовідсоткового, зниження АТ має значний економічний та соціальний ефект у межах
всієї країни.

Висновки
1. Майже половина пацієнтів з артеріальною
гіпертензією, що брали участь у дослідженні, на
початку дослідження характеризувалися низькою прихильністю до лікування, яка була
пов’язана з гіршим контролем артеріального
тиску та меншою ефективністю призначеного
лікування.
2. Антигіпертензивна терапія вітчизняними
препаратами характеризувалася достовірним
зниженням артеріального тиску та досягненням його цільового рівня у 58,9 % пацієнтів,
зменшенням частоти гіпертензивних кризів,
доброю переносністю (частота побічних
реакцій 9,1 %) та збільшенням прихильності до
лікування.
3. На фоні лікування, що базувалоcя на препаратах вітчизняного виробництва, спостерігали
зменшення загального ризику виникнення
нефатальних та фатальних серцево-судинних
подій упродовж наступних 10 років, відповідно з
19,14 та 5,7 % до 14,3 та 4,2 %.
4. Відсутність повної нормалізації артеріального тиску (досягнення цільового рівня) була
пов’язана з тяжкістю артеріальної гіпертензії,
наявністю ускладнень та супутньої патології,
низькою прихильністю до лікування, меншою
освітою пацієнтів та меншою схильністю пацієнтів
до модифікації способу життя (менша фізична
активність, менше вживання свіжих овочів,
більший стаж та інтенсивність куріння).

Артеріальна гіпертензія
Практичні рекомендації
При призначенні антигіпертензивного лікування необхідно враховувати прихильність хворого до лікування, яку можна визначати за допомогою анкети. Пацієнтам з низькою прихильністю
необхідно проводити додаткові заходи щодо
підвищення прихильності та ефективності антигіпертензивної терапії.
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Experience of treatment of patients with arterial hypertension by the Ukrainian generic drugs
Yu.М. Sirenko, G.D. Radchenko, I.M. Martsovenko, on behalf of the study group
To evaluate possible causes of poor blood pressure (BP) control we followed the results of management of
hypertensive patients by general practitioners. We involved 10 158 patients with hypertension from 63 cities of
Ukraine. 531 general practitioners participated in the study. They might treat patients according to their decision,
but had to achieve target BP < 140/90 mm Hg. Baseline and 3 months afterwards all patients answered
questions regarding lifestyle and performed the Compliance Evaluation Test (CET). BP was measurement every
4 weeks. Among 9062 patients who performed CET at baseline, 23 % had compliance ≥80 %, 33.7 % – 50–
79 % and 43.3 % – < 50 %. At the end of study 32.1 % had compliance ≥80 %, 39.2 % – 50–79 % and
28.7 % – < 50 %. The target BP was achieved only at 58.9 % of patients. Patients who did not achieved target
BP were older, had higher level of BP at baseline, more prevalent history of stroke or myocardial infarction,
secondary hypertension, less compliance. They were less educated, less physically active, ate less fresh fruits
and vegetables, had more duration and intensity of smoking. We noted significant differences (from 50 to 77 %)
regarding achieving target BP in different regions of Ukraine. The adverse events were registered in 9.1 %. In
conclusion, in planned evaluation of AH treatment the control of BP was significantly better, than in epidemiological
studies. The reasons for worse BP control were low compliance, more severe hypertension, elderly age, history
of complications, lower lifestyle modification. During the treatment the risk of fatal and non-fatal cardiovascular
event development decreased from 19.1 and 5.7 % to 14.3 and 4.2 %, accordingly.

