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На сьогоднішній день загальноприйнятою є
запропонована V. Dzadu та E. Braunwald на початку 90-х років минулого сторіччя концепція
«серцево-судинного континууму», під яким розуміють сукупність пов’язаних між собою патологічних процесів у серцево-судинній системі
(артеріальна гіпертензія, атеросклероз, цукровий діабет) та їх наслідків (інфаркт міокарда,
інсульт, хронічна серцева недостатність), які
розвиваються на єдиній патофізіологічній основі
(нейроендокринна дисрегуляція, дисфункція
ендотелію, ремоделювання серця та судин). Ця
концепція не тільки виокремила ендотеліальну
дисфункцію як одну з основних ланок патогенезу
найбільш поширених серцево-судинних захворювань, а й дозволила розглядати корекцію
дисфункції ендотелію як одне з основних завдань лікувальної тактики.
Результати наукових досліджень останніх
років підтверджують гіпотезу про роль функціонального стану ендотелію в патогенезі атеросклерозу та його ускладнень.
У 1980 р. R.F. Furchgott та J.M. Zawadzki [29]
показали, що ацетилхолін в присутності інтактного ендотелію викликає дозозалежне розширення ізольованих артеріальних сегментів у
кролів та їх звуження при видаленні ендотелію,
таким чином вони відкрили ендотелійзалежний
релаксуючий фактор. У 1987 р. S. Moncada та
співавтори встановили, що секретований клітинами ендотелію у відповідь на дію ацетилхоліну фактор, який викликає розслаблення гладеньких м’язів, є вільним радикалом – оксидом
азоту (NO) [49].
В організмі людини NO утворюється з амінокислоти аргініну в результаті реакції, яка каталізується ферментом NO-синтетазою. У ролі
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кофактора виступає НАДФН2. NO-синтетаза
міститься в ендотелії і виявляє свою активність
тільки у присутності комплексу кальцій-кальмодулін. Зростання продукції NO відбувається
пропорційно до кількості кальцію, що надходить
ззовні або з ендоплазматичного ретикулуму (під
дією ацетилхоліну, брадикініну та інших агентів,
що активують реакції фосфатидилінозитолфосфатного циклу). Головний фактор, що інактивує,
тобто обмежує поширення і знижує концентрацію NO, це – супероксидний радикал [16, 20, 36].
Оксигемоглобін також інактивує дію NO, чим
пояснюється виникнення вазоспазму після
кровотеч та травм.
Крім ендотелію, NO синтезується макрофагами, тромбоцитами, нейронами. З практичної точки зору важливою властивістю NO є
здатність інгібувати агрегацію тромбоцитів та
адгезію нейтрофілів на стінках судин. У деяких
ділянках циркулюючої системи ендогенним
вазодилататором може бути не вільний NO, а
його лабільні комплекси з іншими сполуками,
можливо нітрозотіоли. Низка ендогенних сполук,
таких як ацетилхолін, брадикінін, гістамін, АДФ,
АТФ, тромбін, фізичні фактори, такі як потік крові
чи пульсовий тиск, стимулюють виділення NO
шляхом активації ендотеліальних рецепторів
і/або іонних каналів. Такі вазоконстриктори, як
катехоламіни, серотонін, вазопресин, також
можуть стимулювати виділення NO.
Пошкодження або активація ендотелію
руйнують нормальні регуляційні зв’язки, що призводить до порушення функції ендотелію [4, 21,
37]. Таким чином, ендотеліальна дисфункція
(ЕД) може бути визначена як дисбаланс між
факторами релаксації та констрикції, між антита прокоагулянтними медіаторами чи факто-
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рами росту та їх інгібіторами. Крім цього, в низці
робіт з’явилися докази наявності первинного
генетичного дефекту як причини ЕД [5, 53, 54].
Ушкодження ендотеліальних клітин супроводжується синтезом моноцитарного хемотаксичного протеїну-1 (МХП-1), який притягує до
стінки моноцити [50]. Моноцити в субендотеліальному просторі диференціюються в макрофаги і секретують велику кількість біологічно
активних речовин, включаючи метаболіти кисню,
NO, протеїнази, ліпази, фактор некрозу пухлин
α, інтерлейкін-1 та інші [50, 52], які підвищують
проникність ендотеліальної вистілки. Це призводить до реорганізації структури ендотеліоцитів та порушення їх функції, сприяючи розвитку
ранніх атеросклеротичних ушкоджень [35].
Досить привабливо виглядає використання
певного набору показників функції ендотелію
для оцінки стану хворого та диференційованого
підходу до терапії. Вибір цих параметрів, які б
давали найбільшу інформацію, мав би стати
стратегічним завданням, враховуючи, що вони
повинні були б бути незалежними один від
одного. Проте наявні протиріччя у роботах
дослідників наразі не дозволяють цього зробити.
Прикладом може слугувати взаємозв’язок дисфункції ендотелію з гіперліпідемією як одним з
ключових механізмів запуску атерогенезу.
Відомо, що макрофаги, які проникли в
субендотеліальний простір, починають активно
поглинати ліпопротеїни низької (ЛПНЩ) та дуже
низької щільності, поступово перетворюючись
на пінисті клітини у місцях раннього атеросклеротичного ушкодження. Накопичення ліпідів
у макрофагах відбувається в результаті нерегульованого поглинання через скевенджеррецептори так званих модифікованих або
окиснених ліпопротеїнів, які, в свою чергу,
посилюють продукцію МХП-1, замикаючи «хибне
коло». Усі ці процеси – синтез МХП-1, адгезія та
проникнення моноцитів у інтиму і перетворення
їх на пінисті клітини – тісно взаємопов’язані. Так,
окиснені ЛПНЩ є не тільки хемотаксичним
сигналом для моноцитів, а й одночасним сигналом до інгібування їх міграції з інтими. Крім
того, ці ЛПНЩ інгібують синтез індуцибельної
NO-синтетази у макрофагах, запобігаючи таким
чином апоптозу [38, 52, 55]. Деякі дослідники
вважають, що поява окиснених ЛПНЩ є одним з
ранніх і критичних моментів розвитку атеросклерозу, що демонструє суттєво вищий вміст
окиснених ЛПНЩ у осіб з артеріальними оклю-
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зійними захворюваннями порівняно з особами
того ж віку без захворювань судин [41]. Також
доведено, що за наявності нестабільної стенокардії та різних типів гіперліпідемій суттєво
знижується антитромбогенна активність судинної стінки [14].
Підвищений рівень загального холестерину
корелює із зниженням діаметра артерій, виміряного методом венооклюзійної плетизмографії
[23, 31], а ЕД спостерігали навіть у дітей, батьки
яких страждали на дисліпідемію [24].
Проте дуже цікавими, на наш погляд, виявилися результати іншого дослідження, яке показало, що у хворих на артеріальну гіпертензію
(АГ), незалежно від наявності чи відсутності
гіперліпідемії, частіше виявляють порушення
ендотелійзалежної релаксації артерій [39].
Подібні дані отримані іншими дослідниками [34],
які показали, що ЕД у хворих на АГ може виникати за відсутності порушень ліпідного обміну та
системного атеросклерозу.
Отже, природа пускового механізму, який
викликає ЕД, на сьогодні ще не з’ясована,
проте науковці одностайні щодо її прогностичного значення. Тому новою парадигмою лікування серцево-судинних захворювань може
стати відновлення функції ендотелію [1, 2, 6, 9,
11, 15, 18, 19].
Точкою прикладання терапії при ЕД є відновлення рівноваги вказаних вище механізмів,
тобто обмеження дії одних ендотеліальних медіаторів і компенсація дефіциту інших. Так, нітрати відновлюють дефіцит NO; інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту (ІАПФ) блокують
синтез ангіотензину ІІ (А ІІ) і блокують руйнування
кінінів; антагоністи кальцію гальмують активність
А ІІ та ендотеліну в гладеньких м’язах судин,
посилюючи вазодилатуючий ефект NO; інгібітори
ендотелінперетворюючого ферменту та блокатори ендотелінових рецепторів гальмують дію
цього пептиду. Проте на цей момент немає
препаратів для специфічної корекції ЕД. Саме
тому особливу цікавість викликають дані про
вплив різних лікарських засобів на функціональний стан ендотелію, у першу чергу ІАПФ. У
дослідах на тваринах та клінічних дослідженнях
показано, що тканинні ефекти ІАПФ відновлюють
функцію ендотелію, пригнічують проліферацію та
міграцію гладеньком’язових клітин, нейтрофілів
та мононуклеарних клітин, знижують вільнорадикальне окиснення, посилюють ендогенний
фібриноліз, знижують агрегацію тромбоцитів,
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виявляють антиатерогенну дію та стабілізують
атеросклеротичні бляшки у тварин [40]. Одна із
можливостей впливу на ендотелій пов’язана із
відновленням метаболізму брадикініну, порушеного при серцево-судинних захворюваннях.
Блокада тканинного ангіотензинперетворюючого ферменту за допомогою ІАПФ приводить не
тільки до зменшення синтезу А ІІ, а й сповільнює
деградацію брадикініну [44]. Найбільш перспективними щодо цього є ІАПФ, які виявляють
більшу афінність до ендотеліальної ренінангіотензин-альдостеронової системи (РААС)
(периндоприл, раміприл, квінаприл та трандолаприл).
Залишається відкритим питання, чи всі
ІАПФ, зокрема з тканинною дією, мають однакову здатність впливати на функцію ендотелію у
хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС) [1, 2, 7].
Одним із можливих механізмів дії цих
препаратів може бути зниження базальної та
індукованої інсуліном секреції ендотеліну-1 та
збільшення продукції NO. Каптоприл виявив цю
дію в експерименті на культурі ендотеліальних
клітин, а також під час тижневої терапії хворих на
АГ і здорових добровольців [26]. В експерименті
на щурах зі спонтанною АГ каптоприл і цилазаприл сприяли відновленню ендотеліальної функції, підвищуючи продукцію факторів релаксації,
зокрема NO; при цьому рівень простагландину
F2α залишався незмінним [25]. Крім того, для
цилазаприлу було доведено позитивний вплив
на функцію ендотелію в результаті підвищення
вироблення ендотеліального гіперполяризуючого фактора [47]. Експериментально було
доведено здатність раміприлу запобігати ЕД,
опосередкованій дією недоокиснених ЛПНЩ.
Позитивний ефект пов’язують із накопиченням в
ендотелії брадикініну, що своєю чергою веде до
підвищення продукції NO [10]. Еналаприл та
кандесартан однаково ефективно відновлювали
функцію ендотелію артерій брижі щурів зі
спонтанною АГ, що пізніше було доведено і в
інших експериментах, зокрема з каптоприлом та
лозартаном [46]. У клінічному дослідженні ЕД
при стабільній стенокардії показано, що еналаприл впливає на вазодилатуючі (збільшення
посередників NO) та вазоконстрикторні (зменшення ендотеліну-1) механізми у таких хворих, а
безпосереднє зменшення вмісту цитокінів у
системному кровотоці, на думку авторів,
приводить до зниження цитокінопосередкованого компоненту ЕД [17].

Ці дані дозволили припустити, що результати довготривалих клінічних досліджень також
будуть сприятливими. Проте дослідників чекало
розчарування. Так, у контрольованому 6-місячному дослідженні TREND (Trial on Reversing
Endotelial Dysfunction) не відзначено впливу
ІАПФ на функцію ендотелію у хворих із АГ. Проте
в тому ж дослідженні виявлено здатність ІАПФ
коригувати ЕД пацієнтів з ІХС без АГ [42].
Дослідження QUIET (Quinapril Ischemic Event
Trial), яке тривало три роки, не підтвердило
суттєвого покращання клінічних та ангіографічних наслідків під впливом терапії ІАПФ у хворих з
ІХС [45]. У 8-тижневому дослідженні BANFF
вивчали здатність препаратів різних груп (у тому
числі ІАПФ) відновлювати функцію ендотелію
при ІХС. Тільки на тлі прийому квінаприлу
відзначали достовірне покращання вазодилатації плечової артерії. Препарати інших класів
(блокатори рецепторів А II та антагоністи
кальцію) та інший ІАПФ (еналаприл) не покращували судинну реакцію. Відсутність ефекту
еналаприлу можна пояснити тим, що його афінність до тканинної РААС менша, ніж квінаприлу.
Таким чином, було доведено перевагу квінаприлу над препаратами інших класів за впливом
на ЕД. Варто підкреслити, що на сьогодні BANFF
залишається найбільшим із досліджень, у яких
порівнювали ефекти препаратів різних груп при
ЕД [3].
В одному із контрольованих досліджень
показано, що лізиноприл сприяє реверсії ЕД у
хворих з АГ, в іншому – відзначено подібне
зменшення ЕД при застосуванні еналаприлу та
лозартану [33]. Враховуючи неоднозначність
накопичених даних щодо реверсії ЕД, багато
дослідників стверджують, що на сьогодні є
надійні докази цього феномену тільки у хворих з
АГ у поєднанні з гіперліпідемією [48]. У решті
випадків клінічні результати значно менш
сприятливі, ніж експериментальні. Більше того,
фармакологічне лікування ЕД дедалі частіше
заперечується. Так, існує думка, що модуляція
рівня NO з метою корекції ЕД за допомогою
ІАПФ безперспективна [43].
Тривала терапія ІАПФ забезпечує можливість постійної стимуляції утворення NO,
простацикліну і, ймовірно, ендотеліального релаксуючого фактора, який індукує дилатацію
гладеньком’язових клітин. Це сприяє тривалій
вазорелаксації стінок кровоносних судин, що
покращує кровотік і зменшує периферичний опір
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судин та артеріальний тиск, а також є важливим
для антитромботичних властивостей ендотелію.
Більше того, цей вплив ІАПФ на ендотеліальну
функцію може відігравати важливу роль у регуляції судинного тонусу, оскільки NO є антипроліферативним та антиміграційним агентом.
Отже, ІАПФ, збільшуючи продукцію NO і запобігаючи формуванню А ІІ, можуть відігравати
важливу роль у зменшенні атерогенезу, а також
здатні попереджувати загострення ІХС. Саме
цим можна пояснити вражаючі результати
застосування периндоприлу в дослідженні
EUROPA [56].
До препаратів, вплив яких на ЕД вивчено
менше, належать β-адреноблокатори. Підґрунтям для таких досліджень можуть слугувати
численні експериментальні та клінічні роботи, які
показують, що хронічна активація симпатоадреналової системи може пошкоджувати серце
через низку механізмів, а не лише безпосередньо токсичною дією катехоламінів. Так, активація
ниркових β-адренорецепторів стимулює утворення реніну з подальшим зростанням рівня А ІІ і
вазоконстрикцією. З іншого боку, одним із негативних наслідків впливу А ІІ, який реалізується
через рецептори 1-го типу, є накопичення
норадреналіну в симпатичних нервових закінченнях, що замикає «хибне коло» взаємної
активації симпатоадреналової системи та РААС
[8, 12]. В інших роботах показано, що підвищення рівня норадреналіну сприяє збільшенню
експресії фактора некрозу пухлин α, а це свідчить про те, що доцільно застосовувати β-адреноблокатори як препарати з антицитокіновою
активністю [28, 30].
В окремих дослідженнях доведено, що норадреналін індукує апоптоз в ендотеліальних
клітинах, отже застосування β-адреноблокаторів
може запобігати норадреналінопосередкованому апоптозу [9, 12].
Експериментальні дослідження целіпрололу,
бопіндололу та небівололу продемонстрували
здатність цих препаратів коригувати ЕД при АГ.
Вірогідно стимуляція синтезу NO була опосередкована блокадою ендотеліальних 5-НТ-1а
серотонінових рецепторів [32].
З точки зору корекції ЕД серед β-адреноблокаторів найбільш цікавим є небіволол –
гіпотензивний препарат, який більш ефективний, ніж амлодипін, лізиноприл та діуретики.
Небіволол має найвищу селективність до
β1-адренорецепторів і здатність активувати
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синтез NO у ендотелії. У порівняльних клінічних
дослідженнях цей препарат підвищував релаксаційні властивості ендотелію, тоді як β-адреноблокатори другого покоління (атенолол) не
впливали на судинний тонус. Ці дані і могли
сприяти тому, що до β-адреноблокаторів як
гіпотензивних препаратів змінилося ставлення
після метааналізу, у якому і фігурував переважно
атенолол.
Встановлено, що вазодилатуючий ефект
небівололу не пов’язаний із блокадою β-адренорецепторів – основою ангіопротекторних та
антисклеротичних властивостей цього препарату є здатність стимулювати продукцію NO
артеріальною стінкою [13, 28, 30, 51], що приводить до фізіологічної вено- та артеріодилатації, м’якого зниження перед- та постнавантаження, зниження кінцеводіастолічного тиску
лівого шлуночка, усунення діастолічної дисфункції серця, збільшення вінцевого кровотоку,
зменшення реактивності вінцевих судин,
збільшення периферичного кровотоку, корекції
ЕД та антитромбоцитарного ефекту [27].
Застосування β-адреноблокаторів у лікуванні хворих із хронічною серцевою недостатністю
теоретично є більш обґрунтованим, ніж призначення ІАПФ. Це пов’язано з тим, що системна
активація симпатичної нервової системи виникає вже на початкових етапах розвитку хронічної
серцевої недостатності, натомість активація
РААС розвивається значно пізніше При цьому
β-адреноблокатори здатні знижувати активність
РААС значно більшою мірою, ніж ІАПФ можуть
впливати на активність симпатичної нервової
системи [22].
Бета-адреноблокатори також обмежують
апоптоз кардіоміоцитів, пригнічують агрегацію
тромбоцитів, зменшують механічне навантаження на атеросклеротичну бляшку, відновлюють
чутливість β-адренорецепторів, знижують експресію міокардіальних генів, виявляють антиоксидантні властивості та пригнічують проліферацію гладеньком’язових клітин судин [12].
Однак залишається нез’ясованим, чи цей вплив
на ЕД є специфічним для класу, чи все ж лише
окремі β-адреноблокатори, такі як небіволол та
карведилол (за рахунок супутньої блокади
α-адренорецепторів), мають подібні властивості.
Отже, причини розвитку ЕД різноманітні і
пов’язані головним чином із тривалим гемодинамічним перевантаженням артерій (високою
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напругою зсуву), гіперактивацією РААС, симпатоадреналової системи та низки інших нейрогуморальних систем, що виявляється спотвореною реакцією ендотелію на звичайні подразники, порушенням утворення чи блокадою
брадикініну та NO. Корекція дисфункції ендотелію
є важливим завданням медикаментозної терапії
серцево-судинних захворювань.
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Beta-blokers and angiotenzin-converting enzyme inhibitors usage in treatment of endothelial
dysfunction
I.I. Chubuchna, Z.O. Guk-Leshnevska
This article is about endothelial dysfunction which is one of the basic components of pathogenesis of the most
prevalent cardiovascular diseases and also about its correction as one of the principal treatment tasks. We
performed comparison between influence of beta-blockers and angiotensin-converting enzyme inhibitors on
treatment of endothelial dysfunction.

