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Альманах 2011: стабільна ішемічна хвороба серця.
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Стабільна стенокардія напруження
Діагностичні стратегії
Активне створення клінік зі спеціалізованої
допомоги пацієнтам з болем у грудній клітці привернуло увагу до вивчення ефективності діагностичного тестування. У дослідженні, яке охопило близько 400 000 осіб з підозрою на ішемічну хворобу серця (ІХС), діагностична цінність
коронарографії становила лише 37,6 %. Це
визначає доцільність пошуку кращих стратегій
стратифікації ризику [1]. Вочевидь, низька діагностична цінність була спричинена систематичною помилкою верифікації, яка виникла внаслідок того, що в популяціях з низьким ризиком
рішення щодо проведення коронарографії засновувалося на неінвазивних тестах, зокрема
таких як навантажувальні проби з реєстрацією
ЕКГ [2].
Подібні міркування спонукали групу розробників настанови NICE рекомендувати більш
виважений підхід до неінвазивного тестування,
базуючись на ретельній клінічній оцінці ймовірності захворювання у хворих зі стабільним
загруднинним болем [3]. Для пацієнтів з протилежними показниками ймовірності наявності
захворювання (< 10 % або > 90 %) жодні
діагностичні тести не розглядалися як необхідні,
тоді як для пацієнтів з високою ймовірністю
захворювання (60–90 %) було рекомендовано
коронарографію без попередніх неінвазивних
тестів.
Значне занепокоєння спричинив заклик
NICE оцінювати рівень кальцифікації за допомогою комп’ютерної томографії у пацієнтів з низькою (10—30 %) ймовірністю захворювання, осо-

бливо після повідомлення про те, що 19 % хворих без ознак кальцифікації коронарних судин і в
яких діагноз стенокардії заперечили згідно з
алгоритмом NICE, насправді мали обструктивне
ураження коронарних артерій (стеноз > 50 %)
[4]. Водночас, у цьому дослідженні у популяції,
якій призначали проведення ангіографії, була
висока ймовірність захворювання, тоді як у
популяції з низьким ризиком оцінка кальцифікації за методом комп’ютерної томографії забезпечила високу діагностичну чутливість [5].
Рекомендації NICE керувалися значною мірою
аналізом економічної доцільності, та чи поліпшать вони діагностичну цінність серцевої катетеризації, ще потрібно з’ясувати.
Біомаркери крові за стабільної стенокардії
Клінічну роль біомаркерів крові в діагностиці
обструктивного ураження коронарних артерій у
пацієнтів з підозрою на стенокардію дотепер не
визначено. У дослідженні [6] проаналізували
зразки крові на N-термінальний фрагмент мозкового натрійуретичного пептиду (NT-proBNP) і
різні маркери запалення, взяті у 243 осіб перед
оцінкою перфузії міокарда. Діагностичну значущість було зареєстровано лише для
NT-proBNP: його концентрація < 25 нг/л дозволила передбачити нормальні показники перфузії
з негативною прогностичною цінністю > 95 %. У
дослідженні [7] із застосуванням коронарографії
у 848 чоловіків і жінок з клінічною підозрою на ІХС
інформативність рівня NT-proBNP була більшою,
ніж високочутливого С-реактивного білка і
γ-глутамілтрансферази, про що свідчив чіткий
зв’язок з трисудинним ураженням. Утім, цей
показник не мав більшого прогностичного значення порівняно з традиційними факторами
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серцево-судинного ризику, що дало підстави
зробити висновок про його обмежену додаткову
цінність як інструмента діагностики. Прогностичне значення циркулюючих біомаркерів за
стабільної ІХС також було невисоким.
У метааналізі 83 проспективних досліджень, які повідомляли про зв’язок рівня
С-реактивного білка з виникненням смерті і
нефатальних серцево-судинних подій, встановлено, що якість досліджень була дуже низькою (лише в двох був вказаний поріг дискримінації), відзначено необ’єктивність звітів
та публікацій, і це унеможливило їх використання при створенні клінічних рекомендацій
[8]. Проте, можна було припустити, що рівень
С-реактивного білка не покращить оцінки прогнозу, досягнутої внаслідок урахування артеріального тиску та інших клінічних факторів у
цій групі хворих. В іншому дослідженні зроблено висновок, що звичайна клінічна інформація
є ефективним засобом стратифікації ризику в
пацієнтів зі стабільною ІХС, які потребують
проведення аортокоронарного шунтування
(АКШ), а додаткова прогностична інформація
щодо рівня С-реактивного білка, отримана як
окремо, так і в комбінації з даними щодо інших
біомаркерів, ймовірно, не буде економічно
доцільною [9].
Медикаментозне лікування стенокардії
Медикаментозне лікування стенокардії
знову привернуло увагу, що зумовлено появою
нових засобів, зокрема івабрадину і ранолазину, а також визнанням його можливості бути
вигідною альтернативою реваскуляризації у
багатьох пацієнтів як щодо контролю симптомів, так і щодо поліпшення прогнозу. Отже,
дослідження COURAGE продемонструвало, що
у хворих, які отримують оптимальну медикаментозну терапію (аспірин, β-адреноблокатор,
статин, інгібітор ангіотензинперетворюючого
ферменту за показаннями), перкутанні втручання не поліпшують наслідків серцево-судинного
захворювання, а додаткові переваги в покращанні якості життя зникають протягом 36 міс
[10, 11]. У більш пізніх метааналізах досліджень
з рандомізацією пацієнтів зі стабільною
стенокардією на групи перкутанних втручань
або медикаментозного лікування дійшли до
подібних висновків [12, 13]. Це спонукало рекомендувати оптимальну медикаментозну терапію як початкове лікування стабільної

стенокардії, а для хворих з незадовільним контролем симптомів – реваскуляризацію як засіб
резерву [14].
Прогноз стенокардії
Починаючи з ранніх висновків Фремінгемського дослідження про те, що «смертність при
стенокардії вражаюче близька до такої у постгоспітальний період інфаркту міокарда» [15] і аж
до тверджень сучасних дослідників, що «серцево-судинний ризик знижується до нормального рівня при застосуванні сучасної терапії» [16],
тепер ми змогли отримати повну картину, включаючи два останніх дослідження з оцінкою
кінцевих точок у пацієнтів зі стенокардією.
У першому взяли участь 1609 осіб з ІХС,
виявленою первинною ланкою медичної допомоги, відповідно, була зведена до мінімуму
похибка відбору, характерна для когорт, відібраних вторинною ланкою медичної допомоги
[17]. Дослідники встановили, що ризик виникнення загальної і коронарної смерті у хворих
лише зі стенокардією, порівняно з пацієнтами з
перенесеним раніше інфарктом міокарда (ІМ),
становив відповідно 0,73 (95 % довірчий інтервал (ДІ) 0,55–0,98) і 0,65 (95 % ДІ 0,44–0,98).
Незважаючи на статистичну достовірність при
рівні Р<0,05, відмінності не були достовірними
при рівні Р<0,01, визначеному як еталонний для
оглядового дослідження. Автори також виявили,
що фізична працездатність була суттєво зниженою у хворих лише зі стенокардією.
У другому дослідженні, здійсненому тією ж
групою, вивчали прогноз 1785 пацієнтів зі
стенокардією як першим проявом ІХС [18].
Протягом 5 років у 116 (6,5 %) обстежених
виник гострий ІМ, а 175 (9,8 %) померли.
Чоловіча стать і вік асоціювалися із збільшенням частоти виникнення гострого ІМ (співвідношення ризиків (HR) 2,01 (95 % ДІ 1,35–
2,97) і 1,04 (95 % ДІ 1,02–1,06) відповідно) і
смерті від усіх причин (HR 1,82 (95 % ДІ 1,332,49) і 1,09 (95 % ДІ 1,07–1,11) відповідно).
Важливою знахідкою було те, що гострий ІМ
після «індексного» епізоду стенокардії значно
підвищував у подальшому ризик смерті.
Автори зробили висновок про необхідність
неодмінного досягнення контролю факторів
ризику і дотримання оптимального медикаментозного лікування у хворих зі стенокардією,
які становлять групу високого ризику в
первинній ланці медичної допомоги.
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Інтервенційне лікування стабільної
ішемічної хвороби серця
Клінічні дослідження
Сподівання на те, що дослідження COURAGE
приведе до змін у лікуванні стабільної стенокардії з новим акцентом на оптимальне медикаментозне лікування як первинну стратегію [19], поки
що не виправдалися. Окрім того, виникає запитання, наскільки добре пацієнти поінформовані
про ризик і переваги інтервенційного лікування
[20]. Це запитання знову постало після нещодавно здійснених досліджень, які засвідчили, що
черезшкірні коронарні втручання (ЧКВ) призначають частіше, ніж АКШ, і значно частіше
порівняно з міжнародними рекомендаціями.
Відповідність критеріям американських товариств щодо доцільності досягається лише в
50,4 % випадків [21, 22]. Частота проведення
ЧКВ у США не зменшилася від часу публікації
результатів COURAGE [23], і більшість хворих не
отримують оптимального медикаментозного
лікування.
У великому дослідженні елективних ЧКВ,
оптимальну медикаментозну терапію було призначено лише у 43,5 % хворих протягом 19 міс до
публікації результатів COURAGE і 44,7 % протягом 24 міс після цього. Отже, COURAGE не мало
відчутного впливу на практику інтервенційних
втручань [24].
Помітним серед нещодавніх повідомлень
інших досліджень ЧКВ стали результати
10-річного спостереження MASS II і дослідження
STICH. У MASS II було рандомізовано 611 пацієнтів із стенокардією, багатосудинним коронарним ураженням і збереженою фракцією
викиду (ФВ) лівого шлуночка (ЛШ) щодо вибору
первинної стратегії – медикаментозного лікування, ЧКВ або АКШ [25]. Первинними кінцевими точками були смерть від усіх причин, ІМ із
зубцем Q і резистентна стенокардія з потребою
в реваскуляризації. Вони виникали рідше в групі
АКШ, ніж у групах ЧКВ і медикаментозного
лікування (відповідно 33; 42 і 59 %). У MASS II не
залучали осіб із значущим ураженням стовбура
лівої коронарної артерії, і загальна смертність
була подібною в усіх трьох групах. Водночас,
отримані результати узгоджуються з такими у
більш ранніх рандомізованих дослідженнях –
АКШ порівняно з медикаментозним лікуванням
[26], в яких виживання хворих із багатосудинним
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ураженням після АКШ поліпшувалося, порівняно
з медикаментозним лікуванням.
Дослідження STICH посіяло певний сумнів
щодо валідності ранніх рандомізованих досліджень у наш час. У ньому 1212 пацієнтів із
багатосудинним ураженням і значним зниженням ФВ ЛШ (< 35 %) були рандомізовані для
проведення АКШ або медикаментозного лікування. Оцінювали, чи поліпшує АКШ виживання у
хворих з високим ризиком з ішемічною дисфункцією ЛШ [27]. Приблизно через 5 років спостереження частота виникнення смерті від усіх
причин (первинна кінцева точка) була подібною у
групах, як в основній когорті дослідження, так і в
підгрупі пацієнтів з доведеною життєздатністю
міокарда [28]. Дослідження STICH підтвердило
попередні висновки [29] про те, що успіхи
реваскуляризації у хворих з ішемічною кардіоміопатією, можливо, були перебільшені, навіть у
осіб з підтвердженою життєздатністю міокарда.
У редакційному коментарі зазначено, що cучасну медикаментозну терапію не слід недооцінювати в лікуванні тяжкої ІХС [30].
Подальші дослідження ЧКВ порівняно з АКШ
у підібраних групах пацієнтів з ураженням стовбура лівої коронарної артерії переконливо
свідчили на користь АКШ. Висновки засновувалися на нижчих показниках повторної реваскуляризації порівняно з ЧКВ [31–33]. Жодне з цих
досліджень не продемонструвало значної різниці щодо смертності між двома стратегіями
реваскуляризації. Отже, ЧКВ залишається варіантом лікування для тих хворих, які не бажають
або не налаштовані на проведення АКШ і готові
на інтервенційні процедури в подальшому (за
необхідності). Дослідження SYNTAX визначило
ЧКВ як можливу стратегію лікування симптомного багатосудинного ураження, особливо у разі
низької оцінки за шкалою SYNTAX (≤ 22). За цих
умов серцево-судинні кінцеві точки через 3 роки
є такими ж, як і при АКШ, що також підкріплюється подібними результатами стосовно якості
життя [34–36].
Зовсім недавно в аналізі реєстру ARTS-II з
попередньо спланованою підгрупою виявлено
порівнювані кінцеві точки для хворих з багатосудинним ураженням із залученням проксимального відділу лівої передньої низхідної артерії, які
були проліковані з допомогою сиролімуспокритого стента (СПС) або АКШ [37]. Порівняння ЧКВ і АКШ у пацієнтів із захворюванням з
високим ступенем ризику, а також медика-
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ментозної терапії і АКШ у разі ішемічної кардіоміопатії поступово ставлять під сумнів загальноприйняту точку зору, що оперативне втручання
буде і в подальшому найбільш доречним вибором у зазначених категорій хворих.
Особливості процедури втручання
Доступ через стегнову чи ліктьову артерію?
Дискусію щодо переваг ліктьового доступу
порівняно зі стегновим для інтервенційних втручань не було припинено після дослідження
RIVAL, першого порівняльного дослідження, яке
дозволило вивчити серцево-судинні кінцеві
точки [38]. Обстежили пацієнтів з гострим коронарним синдромом (n=7021), яким проводили
катетеризацію серця з перспективою подальшого втручання. Первинні кінцеві точки (випадки
смерті, ІМ, інсульту, кровотечі, не пов’язаної з
АКШ, протягом 30 днів) були зареєстровані з
однаковою частотою в групах з ліктьовим (3,7 %)
і стегновим (4,0 %) доступами. Незначні відмінності на користь ліктьового доступу були
зумовлені тенденцією до зниження показника
кровотеч протягом 30 днів (0,7 проти 0,9 %),
також із значно нижчою частотою ускладнень в
місці пункції, зокрема великих гематом і псевдоаневризм.
У менших за обсягом дослідженнях [39]
відзначили меншу кількість кровотеч при використанні ліктьового доступу, що в поєднанні з
більш раннім припиненням іммобілізації сприяло
його впровадженню в багатьох європейських
центрах. Утім, стегновому доступу і надалі надають перевагу багато інтервенціоністів, оскільки
він є більш передбачуваним, час процедури
може бути коротшим, а променеве навантаження меншим, ніж при ліктьовому доступі [40, 41].
Зрештою, досвід клініки є основним визначальним фактором успіху процедури. У центрах з
частим використанням ліктьового доступу в
дослідженні RIVAL зареєстрували найнижчий
ризик виникнення первинної кінцевої точки.
Регіональний резерв кровотоку
Вимірювання регіонального резерву кровотоку (РPК) з допомогою провідника тиску сьогодні широко використовують для оцінки
функціональної важливості стенозу коронарної
артерії під час втручання. У дослідженні FAME з
участю 1005 пацієнтів з багатосудинним ураженням коронарних артерій, яким проводили стентування з імплантацією медикаментозно покри-

тих стентів, хворих рандомізували для проведення лише ангіографії й ангіографії з РРК, значення < 0,80 розглядали як показання до стентування [42]. У групі РРК кількість стентів на одного
хворого становила (1,9±1,3) проти (2,7±1,2), і
первинну кінцеву точку (частота випадків смерті,
нефатального ІМ, запланованої судинної реваскуляризації протягом одного року) відзначали
достовірно рідше, ніж у групі ангіографії, –
13,2 проти 18,3 %. Переваги утримувалися протягом двох років [43], а докази економічної вигоди [44] переконливо засвідчили користь використання ЧКВ у поєднанні з РРК при багатосудинному ураженні коронарних артерій.
Біфуркаційне ЧКВ
Суперечки щодо біфуркаційного ЧКВ були
значною мірою вирішені в результаті досліджень,
які свідчили, що просте стентування основної гілки
з провізорним Т-стентуванням бокової гілки у
випадку порушення кровотоку є кращим, ніж
стратегії, які передбачають комплексне стентування обох гілок біфуркації. Нещодавній метааналіз
рандомізованих досліджень підтвердив переваги
стратегії простого стентування. Вона забезпечує
кращі результати за виникненням ІМ у госпітальний і віддалений періоди, з подібними рівнями
рестенозів і повторної реваскуляризації, порівняно
з поєднаною стратегією [45].
Можливість вдосконалення стратегії простого стентування було вивчено шляхом
рандомізації 477 пацієнтів, яким проводили
балонну «кіссинг»-дилатацію після стентування, і
яким цього зроблено не було [46]. Згідно з
ангіографічними даними через 6 міс балонна
«кіссинг»-дилатація асоціювалася з достовірно
нижчою частотою рестенозу бокової гілки – 8 %
порівняно з 15 % у групі без застосування
балонної «кіссинг»-дилатації. При цьому частота
виникнення первинної кінцевої точки (серцева
смерть, ІМ, тромбоз стента, повторна реваскуляризація) у групах була подібною (відповідно
2,1 та 2,5 %). Загалом отримані дані не дають
переконливих підстав для проведення балонної
«кіссинг»-дилатації після простого біфуркаційного стентування, хоча видається, що ця
стратегія забезпечує деякий захист від рестенозу бокової гілки.
Допоміжний пристрій для лівого шлуночка
Внутрішньоаортальна балонна контрапульсація широко рекомендована при ЧКВ з високим
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ступенем ризику. Проте, здійснене нещодавно
рандомізоване дослідження, яке включало
301 хворого з вираженою дисфункцією лівого
шлуночка (ФВ ЛШ ≤ 30 %) і значним ураженням
коронарних артерій, не виявило жодних переваг
[47]. Частота внутрішньолікарняних великих
несприятливих серцевих подій була подібною з
(15,2 %) і без (16,0 %) застосування внутрішньоаортальної балонної контрапульсації, що свідчить проти її вибіркового використання в цій
групі пацієнтів.
На сьогоднішньому етапі досліджують альтернативні методи підтримки кровообігу під час
ЧКВ. Дані реєстру для черезшкірного допоміжного пристрою для ЛШ Impella 2,5 підтверджують, що він може бути надійно встановлений
через аортальний клапан із стегнового доступу з
підтримкою потоку до 2,5 л/хв під час інтервенційних процедур [48]. Ці багатообіцяючі дані
відрізняють пристрій Impella від більшості інших
допоміжних пристроїв для ЛШ, які встановлюються в умовах операційної і не мають жодного
призначення в ангіографічній лабораторії [49].
Ускладнення
Гостра ниркова недостатність
Контраст-індукована гостра ниркова недостатність (ГНН) – відоме ускладнення ангіографічних процедур, яке, за даними нещодавнього
дослідження [50], має тісний зв’язок з несприятливим довгостроковим прогнозом. У 14 782 дорослих, яким проводили катетеризацію серця,
скоригований ризик смерті у середньому протягом 19,7 міс прогресивно збільшувався залежно
від тяжкості постангіографічної ГНН. У пацієнтів з
ГНН ІІ–ІІІ стадії упродовж перших 7 днів після
катетеризації ризик смерті був приблизно в
4 рази вищим порівняно з хворими без ГНН.
Також збільшився ризик повторних госпіталізацій з приводу серцевої недостатності. Цікаво, що
ГНН виникала зазвичай рідше при ліктьовому
доступі порівняно зі стегновим [51]. Гідратація
перед проведенням процедури є доцільною в
групі пацієнтів з високим ризиком, особливо у
хворих на цукровий діабет (ЦД), проте жодне
специфічне лікування не продемонструвало
явних переваг.
Кровотеча
Інтрапроцедурні кровотечі, асоційовані з
несприятливими наслідками після ЧКВ, останніми роками виникають значно рідше [52]. Це
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зумовлено як використанням ліктьового доступу,
так і іншими стратегіями запобігання кровотечам. На них звернули увагу в дослідженні
1 522 935 осіб, уведених у базу даних
Національного серцево-судинного реєстру –
CathPCI [53]. Дослідження свідчило, що застосування пристроїв для закриття судин, а також
лікування бівалірудином асоціюється із зниженням випадків кровотечі з 2,8 до 0,9 %. Утім, ці
методи найменш часто використовували у хворих з високим ризиком перипроцедурної
кровотечі, який оцінювали згідно з моделлю
ризику кровотечі бази національного серцевосудинного реєстру [54]. З огляду на ці висновки
стають очевидними значні можливості підвищення безпечності ЧКВ завдяки попередньому
визначенню пацієнтів, у яких індивідуальні
стратегії уникнення кровотечі матимуть найбільшу користь.
Пошкодження міокарда
Пошкодження міокарда під час ЧКВ є поширеним ускладненням, а нещодавній метааналіз
15 досліджень, яким було охоплено 7578 осіб,
виявив підвищення рівня тропоніну у 28,7 %
втручань [55]. Будь-який збільшений рівень
тропоніну асоціювався з підвищеним ризиком
розвитку серцево-судинних подій, і для осіб з ІМ
відповідно до загальноприйнятого визначення
[56], відношення шансів щодо основних несприятливих серцево-судинних подій протягом
18 міс становило 2,25 (1,26–4,00). На сьогодні
наявність пошкодження міокарда під час ЧКВ
можна довести з допомогою магнітно-резонансної візуалізації, яка при цьому фіксує нове
гіперпосилення сигналу з міокарда (середня
маса 5,0 г) в 32 % з 152 пацієнтів, яким
здійснювали ЧКВ. Після корекції за віком і статтю
ці хворі мали в 3,1 разу (95 % ДI 1,4–6,8; Р=0,004)
вищий ризик виникнення несприятливих наслідків, ніж пацієнти без вищевказаних ознак
пошкодження міокарда [57]. Наведені дані
підсилили інтерес до фармакологічних і механічних втручань, скерованих на захист міокарда
під час ЧКВ. З огляду на це є перспективним
застосування високої дози статинів.
У дослідженні [58] 668 хворих, які отримували статини, ІМ під час втручання (визначений як
підвищення рівня МВ-фракції креатинфосфокінази втричі вище верхньої межі норми)
зареєстрували у 9,5 % пацієнтів групи застосування аторвастатину (у дозі 80 мг) порівняно з
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15,8 % у контрольній групі. Більшість хворих
отримують статини, ще до проведення елективного ЧКВ. Для інших пацієнтів підвищення безпеки досягається шляхом «навантаження» статинами разом з аспірином і клопідогрелем
перед проведенням ЧКВ. Також перспективним
є метод віддаленого ішемічного прекондиціювання. У нещодавно здійсненому рандомізованому дослідженні за участю 242 осіб, яким
проводили вибіркове ЧКВ, спостерігали зниження вивільнення тропоніну протягом 24 год,
порівняно з контролем (0,06 проти 0,16 нг/мл;
Р=0,040) [59]. Частота великих несприятливих
серцево-судинних і мозкових подій протягом
6 міс була також нижчою у групі віддаленого
ішемічного прекондиціювання (4 проти
13 випадків; Р=0,018). Проте слід враховувати,
що це було невелике за обсягом і не сліпе
дослідження. Потрібні подальші дослідження,
перш ніж цей недорогий метод захисту міокарда
буде рекомендований до застосування у
повсякденній клінічній практиці.
ЧКВ в окремих групах
Після променевої терапії
Променева терапія у жінок з раком молочної
залози підвищує довготерміновий ризик серцево-судинної смерті [60], можливо шляхом
активації стійкої запальної відповіді в опромінених артеріях [61]. Вона також асоціюється з
несприятливими наслідками коронарного стентування, з відносним ризиком виникнення
смерті від усіх причин через 6 років 4,2 (95 %
ДI 1,8–9,5) порівняно з особами, які не отримували променеву терапію [62].
Цукровий діабет
АКШ протягом тривалого періоду було
переважною стратегією реваскуляризації у
пацієнтів із ЦД та багатосудинним ураженням, і
оприлюднення даних досліджень BARI-2D та
CARDia мало вплинуло на таку ортодоксальну
точку зору. В BARI-2D 2368 хворих на ЦД 2-го
типу (31 % з трисудинним ураженням) були
розподілені в групи з показаннями для ЧКВ або
АКШ, а потім рандомізовані для сучасного
медикаментозного лікування або реваскуляризації [63]. У середньому через 5,3 року
спостереження частота виникнення смерті від
усіх причин (первинна кінцева точка) були
подібними як для груп з медикаментозним

лікуванням, так і для груп реваскуляризації.
Проте, в групі реваскуляризації частота виникнення серцево-судинних подій (смерть, ІМ або
інсульт) була нижчою, ніж у групі медикаментозного лікування. Більше того, у пацієнтів,
рандомізованих у групу реваскуляризації,
реєстрували значне зниження симптоматики
порівняно з групою медикаментозного лікування [64].
У дослідженні CARDia 510 хворих на ЦД,
93 % з яких мали багатосудинне ураження, було
рандомізовано для проведення ЧКВ або АКШ
[65]. Сумарний показник частоти виникнення
смерті від усіх причин, нефатального ІМ, нефатального інсульту становив 13,0 % для ЧКВ і
10,5 % для АКШ. Ця різниця не була статистично
достовірною, але дослідження було недостатньо
потужним, і те, що ЧКВ не поступається АКШ, не
було доведено. Дані дослідження BARI-2D
викликали значне зацікавлення, продемонструвавши, що сучасне медикаментозне лікування
пацієнтів із ЦД і захворюванням коронарних
артерій успішно витримує порівняння з
реваскуляризацією.
Наслідки ЧКВ
Результати ЧКВ (і АКШ) продовжують
поліпшуватися [66]. Допроцедурні фактори
ризику несприятливих наслідків добре визначені: знижена ФВ ЛШ, складна морфологія уражень, невідкладне здійснення втручань і ЦД. До
цього переліку на сьогодні можна також додати
шкалу EuroSCORE, що продемонструвала здатність точно прогнозувати внутрішньолікарняну
летальність у 1173 осіб, яким проводили ЧКВ і у
яких ймовірність смерті зростала із збільшенням
кількості балів шкали [67]. EuroSCORE достатньо
перевірена і широко використовується для прогнозування хірургічних ризиків. Автори припускають, що вона може допомогти кардіологам і
кардіохірургам індивідуально оцінювати профіль
ризику пацієнтів у разі вибору оптимальної
стратегії реваскуляризації. Необхідна зовнішня
перевірка шкали EuroSCORE в інших когортах
ЧКВ перед тим, як рекомендувати його в клінічну
практику. Водночас шкала SYNTAX, яка базується на конкретних анатомічних характеристиках
коронароангіограм, залишається кращим засобом прогнозування ризиків для ЧКВ і АКШ, хоча
її цінність для прогнозування 12-місячних
наслідків зберігається лише щодо ЧКВ [68].
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Друге покоління медикаментозно покритих
стентів
Застосування медикаментозно покритих
стентів (МПС) дозволило суттєво зменшити
частоту виникнення рестенозу порівняно з непокритими металічними стентами (НМС), хоча і
ціною зростання ризику пізнього тромбозу стента [69]. Це дало поштовх до розробки більш
ефективних МПС другого покоління, які стали
предметом чотирьох нещодавніх досліджень з
такими первинними комбінованими кінцевими
точками, як серцева смерть, ІМ, повторна
реваскуляризація. В ході найбільшого з них,
SPIRIT IV, було рандомізовано 3687 пацієнтів,
яким застосовували еверолімус-покриті стенти
(ЕПС) другого покоління чи паклітаксел-покриті
стенти (ППС) першого покоління у співвідношенні 2:1 [70]. Дослідження підтвердило переваги ЕПС над ППС як щодо комбінованої клінічної кінцевої точки (4,2 проти 6,8 %), так і для
тромбозу стента (0,2 проти 0,8 %). В одноцентровому дослідженні COMPARE порівнювали
ЕПС другого покоління з ППС другого покоління
у 1800 хворих. Показано перевагу ЕПС, у разі
застосування яких через 12 міс первинну кінцеву
точку було зареєстровано в 6 % випадків
порівняно з 9 % у групі ППС [71].
В інших дослідженнях зотаролімус-покриті
стенти (ЗПС) другого покоління порівнювали із
СПС (SORT OUT III, n=2332) і ЕПС (Resolute All
Comers Trial, n=2292). У SORT OUT III результати
застосування ЗПС були гіршими порівняно із
СПС (первинної кінцевої точки було досягнуто у
6 проти 3 % відповідно), причому різниця
зберігалася через 18 міс [72]. У дослідженні
Resolute All Comers комбінована клінічна кінцева
точка виникала майже однаково часто протягом
року в групах ЗПС і ЕПС (відповідно 8,2 і 8,3 %),
проте в групі ЗПС спостерігали тенденцію до
більш частого тромбозу стента (2,3 проти 1,5 %)
і зменшення просвіту стента (0,27 проти 0,19
мм). Ці спостереження викликали занепокоєння
з приводу подальшого використання ЗПС, і ця
проблема може бути вирішена лише після оприлюднення даних 5-річного спостереження [73].
Довгострокові результати для ЗПС були позитивними у реєстрах [74], проте результати цих
чотирьох рандомізованих досліджень переконали, що на сьогодні засобом першої лінії для
більшості інтервенційних втручань є друге
покоління ЕПС.
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Крім другого покоління МПС, з’являються
МПС, вільні від полімерів і на основі полімерів з
природним шляхом розпаду. Рандомізоване
порівняння новітніх платформ, що передбачають
доставку рапаміцину із СПС зі звичайним
(постійним) полімерним покриттям, продемонструвало зіставну безпечність та ефективність
щодо запобігання клінічно значущих рестенозів
протягом дворічного спостереження. Водночас,
ангіографічні дані підтверджують більш стійку
супресію неоінтими для вільних від полімеру
рапаміцин-покритих стентів, ніж для інших платформ [75]. Використання у 30 пацієнтів системи
доставки еверолімусу для біоабсорбуючих
стентів також забезпечило вражаючі результати
упродовж 2 років, без зареєстрованих серцевих
смертей, повторних реваскуляризацій або
тромбозів стента [76]. Цікаво, що у простентованому сегменті після біоабсорбції відновлювалася судинорухова функція. Ці результати, безперечно, визначать подальшу зацікавленість у розвитку вільних від полімерів і біоабсорбуючих
МПС.
Непокриті металічні стенти
Успіхи МПС у лікуванні ІХС зумовили зменшення показань щодо використання НМС,
практично до «межі вимирання». Переваги МПС
порівняно з НМС для первинного ЧКВ обумовлені достовірно нижчими показниками реваскуляризації. Отримані нещодавно дані свідчать,
що переваги утримувалися протягом 3 років
(9,4 проти 15,1 %), за відсутності достовірної
різниці щодо частоти смерті, реінфаркту або
тромбозу стента [77]. Діючі рекомендації
свідчать на користь селективного використання
МПС при ІМ з елевацією сегмента ST, особливо
у хворих з високим ризиком рестенозу
(пошкодження на довгій ділянці, у дрібних судинах або у разі ЦД) [78].
Дослідження BASKET-PROVE поставило під
сумнів уявлення, що НМС можуть і надалі застосовуватися у великих коронарних судинах [79].
Ці дослідники рандомізували 2314 пацієнтів,
яким потрібні були стенти діаметром 3–4 мм, у
групи СПС першої генерації, ЕПС другої генерації, і кобальт-хромованих НМС. Через 2 роки
кількість серцево-судинних подій і випадків
тромбозу стента була подібною у трьох групах.
Проте, частота повторних реваскуляризацій становила лише 4,3 % при використанні СПС і
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3,7 % – ЕПС, порівняно з 10,3 % у групі НПС. Хоча
про рентабельність не повідомляли, ці дані
свідчать, що переваги МПС щодо безпеки і захисту від рестенозу у дрібних коронарних артеріях
поширюються також на втручання у більших
судинах.
Паклітаксел-покриті балони
Проблемним залишається ЧКВ у дуже
дрібних судинах (< 3 мм). Використання МПС
дозволило поліпшити показники безпечності та
наслідки порівняно з НМС [80], і в рандомізованому дослідженні забезпечило кращі результати
щодо рестенозів через 6 міс, ніж для паклітаксел-покритих балонів [81]. Проте не викликає
сумніву можливість потенційно важливого використання паклітаксел-покритих балонів у коронарних судинах для лікування рестенозу стента.
Нещодавно здійснене рандомізоване дослідження у 131 хворого з рестенозом НМС показало, що частота бінарного рестенозу протягом
6 міс становила лише 7 % для медикаментозно
вкритого балона порівняно з 20 % для паклітаксел-покритого стента [82]. Проте необхідне
довготривале спостереження. Нещодавно
здійснене оглядове дослідження показало, що
використання СПС для лікування рестенозів
НМС характеризувалося стійким ефектом протягом 4 років з частотою реваскуляризації
ураженої судини лише 11,1 % [83].
Антитромбоцитарна терапія
Тромбоз стента
Подвійна антитромбоцитарна терапія (ПАТТ)
клопідогрелем з аспірином є вагомим доповненням до ЧКВ для захисту стента від тромбозу. В
узгоджених рекомендаціях вказано на доцільність використання ПАТТ протягом 12 міс у
пацієнтів, яким імплантовано МПС для досягнення повної ендотелізації конструкції, а в подальшому продовжити лікування лише аспірином.
Водночас, дуже пізній тромбоз стента залишається реальною проблемою, яка розглядалася в декількох нещодавно здійснених дослідженнях. Оцінювали переваги продовження
використання ПАТТ понад 12 міс або титрування
антитромбоцитарної терапії залежно від показників функції тромбоцитів.
У реєстрі [84] не виявлено жодного додаткового захисту від смерті або ІМ у разі подовження
ПАТТ понад 12 міс порівняно з її використанням
протягом ≤ 12 міс. Це було підтверджено також у

рандомізованому дослідженні при вивченні продовження застосування аспірину і клопідогрелю
порівняно з монотерапією аспірином у хворих
(n=2701), які вже отримували ПАТТ протягом
12 міс після ЧКВ [85]. У дворічному спостереженні частота ІМ і смерті була однаковою у
порівнюваних групах (1,8 проти 1,2 %), що
свідчило на користь дотримання рекомендацій
щодо продовження ПАТТ протягом 12 міс після
ЧКВ з МПС. Необхідність обов’язкового проведення ПАТТ протягом 12 міс відзначено в іншому
нещодавньому дослідженні. Його результати
показали, що в пацієнтів, які відтерміновують
застосування клопідогрелю після виписки з
лікарні, ризик розвитку ІМ і смерті збільшується
майже удвічі порівняно з тими, які дотримуються
рекомендацій, починаючи від дня виписки,
навіть якщо затримка становила у середньому
три дні [86].
Висока залишкова реактивність
тромбоцитів
Альтернативний підхід до захисту від тромбозу стента – більш агресивне лікування пацієнтів з високою залишковою реактивністю
тромбоцитів після навантаження клопідогрелем.
У таких хворих ризик виникнення несприятливих
подій достовірно підвищений. У нещодавно
здійсненому дослідженні з включенням
215 пацієнтів, яким проводили незахищене ЧКВ
на стовбурі лівої коронарної артерії, ризик
серцевої смерті протягом року був більш ніж
подвоєний у хворих з високою залишковою
активністю тромбоцитів [87].
У дослідженні GRAVITAS здійснювали рандомізоване порівняння стандартної дози (75 мг)
проти високої дози (150 мг) клопідогрелю після
імплантації МПС у 2214 пацієнтів з високою
тромбоцитарною реактивністю на тлі лікування
[88]. Хоча високі дози клопідогрелю були ефективними у зниженні реактивності тромбоцитів,
частота серцево-судинних подій (смерті, ІМ,
тромбозу стента) через 6 міс була подібною
(2,3 %) в обох групах. Нездатність агресивної
антитромбоцитарної терапії зменшити кількість
подій у хворих з високою залишковою реактивністю тромбоцитів була, можливо, неочікуваною, проте не є останнім словом у цій
проблемі, оскільки подібні дослідження тривають. Водночас, заклики до моніторингу реактивності тромбоцитів у пацієнтів, які отримують
клопідогрель, виглядають передчасними [89].
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Потенційний механізм високої залишкової
реактивності тромбоцитів у деяких хворих, які
отримували клопідогрель, пов’язаний з перетворенням попередника лікуючого засобу в активний метаболіт з допомогою системи цитохрому
P-450 у печінці. Перетворення є генетично
детермінованим і знижується в носіїв алелів
загальної втрати функції ферментів системи
CYP, в яких спостерігали послаблене пригнічення тромбоцитів і підвищення ризику виникнення
серцево-судинних подій з 1,53 до 3,69 разу
порівняно з не-носіями [90–92]. Це призвело до
закликів щодо збільшення дози клопідогрелю у
носіїв алелів втрати функції. Втім, це твердження
зараз піддається сумніву з огляду на дослідження, в якому пацієнтів, залучених у два великих рандомізованих дослідження лікування
клопідогрелем, стратифікували залежно від
генотипу [93]. У жодному дослідженні статус
носія втрати функції не впливав на первинні
комбіновані результати ефективності чи результати щодо безпечності щодо кровотечі. Автори
дійшли висновку: носії алелів втрати функції
ферментів системи CYP повинні отримувати
клопідогрель у рекомендованих на сьогодні
дозах у разі гострих коронарних синдромів, хоча
за фібриляції передсердь висновок потребував
уточнення у більших дослідженнях. Але генотипування хворих з гострими коронарними синдромами, в яких здійснювали пряме порівняння
ефективності клопідогрелю і тикагрелору (дослідження PLATO), показало, що ризик досягнення первинної кінцевої точки був нижчим у
пацієнтів, рандомізованих у групу тикагрелору,
ніж клопідогрелю. Однак зниження відносного
ризику не залежало від генотипу CYP чи ABCB1
(ген, який кодує білок, що впливає на абсорбцію
клопідогрелю) [94]. Згідно з наявними фактичними даними, генетичне тестування, вочевидь,
не було корисним у встановленні ефективності
клопідогрелю порівняно з плацебо або тикагрелором і тому не доцільне для визначення
стратегій дозування.
Взаємодія ліків
Інший потенційний механізм високої залишкової тромбоцитарної реактивності у деяких
хворих, які отримують інгібітори тромбоцитів, –
взаємодія з деякими інгібіторами протонної
помпи (ІПП). Ці препарати здатні знижувати
трансформацію клопідогрелю до його активного
метаболіту шляхом конкурентної взаємодії з

105

системою цитохрому P-450 у печінці і також
можуть знижувати відповідь тромбоцитів на
аспірин [95]. Проте у великому когортному
дослідженні частота подій у пацієнтів, яким при
виписуванні було призначено терапію ІПП, зростала незалежно від того, чи застосовували вони
клопідогрель, чи ні. Отже, взаємодія ліків не є
визначальним механізмом [96].
Більше того, у дослідженні COGENT
(n=3873), учасники якого отримували ПАТТ і були
рандомізовані для прийому омепразолу або плацебо, не було виявлено різниці за первинною
серцево-судинною кінцевою точкою – кількістю
випадків смерті від серцево-судинних причин,
нефатального ІМ, реваскуляризації або інсульту
[97]. За даними COGENT, лікування омепразолом супроводжувалося меншою частотою
шлунково-кишкових кровотеч; також нещодавно
гастропротективний ефект ІПП було підтверджено у дослідженні OBERON у хворих, які отримували аспірин у малих дозах [98]. Таким чином,
переваги застосування ІПП значно більші за
будь-який потенційний ризик, зумовлений
взаємодією з клопідогрелем.
Інші препарати, які привернули пильну
увагу – блокатори кальцієвих каналів, які,
подібно до ІПП, метаболізуються системою
цитохрому P-450 печінки і можуть потенційно
взаємодіяти з клопідогрелем. Оглядові дані
свідчать, що серед пацієнтів, які отримують
клопідогрель, висока залишкова реактивність
частіше зберігається у тих, які одночасно з
клопідогрелем отримують блокатори кальцієвих
каналів [99]. У ранньому оглядовому дослідженні
показали, що це може зумовлювати збільшення
частоти серцево-судинних подій протягом двох
років після ЧКВ [100]. Утім, інтерпретувати ці
результати потрібно виважено і необхідно отримати більше проспективних даних, в ідеалі – у
рандомізованих дослідженнях.

Аортокоронарне шунтування при
стабільній ішемічній хворобі серця
Однією з ключових технічних інновацій за
останні 15 років стало АКШ на працюючому
серці. Проте потенційні переваги цього методу
щодо захисту міокарда і мозку потрібно оцінювати з огляду на проблему неповної реваскуляризації, а також враховувати повідомлення
про підвищення ризику виникнення ІМ і раннього
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закриття шунтів порівняно з використанням
штучного кровообігу (ШК).
Два рандомізованих дослідження внесли
ясність у деякі з цих питань. У дослідженні ROOBY
рандомізували 2203 пацієнтів для проведення
АКШ на працюючому серці або з використанням
ШК і не виявили достовірної різниці щодо частоти комбінованої кінцевої точки протягом 30 днів
(випадки смерті, повторної операції, встановлення пристрою для механічної підтримки
кровообігу, зупинки серця, коми, інсульту або
ниркової недостатності) – відповідно 7,0 та 5,6 %
[101]. Після першого року ту ж комбіновану
кінцеву точку частіше реєстрували після АКШ на
працюючому серці, ніж після АКШ із ШК (9,9
проти 7,4 %; Р=0,04), а у 1371 пацієнтів, у яких в
подальшому здійснювали ангіографію, виявилася гіршою прохідність шунтів (82,6 проти 87,8 %;
Р<0,01). Ретельна оцінка через 12 міс не виявила
жодної різниці між групами щодо частоти
когнітивних порушень, і цей показник був дуже
низьким для кожної з процедур [102].
Невдовзі після оприлюднення зазначених
висновків, були опубліковані дані дослідження
Best Bypass Surgery у групі хворих з високим
ризиком (EuroSCORE ≥ 5, трисудинне ураження,
n=341), рандомізованих для проведення АКШ з
ШК і без нього [103]. Комбіновану первинну
кінцеву точку (випадки смерті від усіх причин,
гострого ІМ, зупинки серця з успішною
реанімацією, синдрому малого серцевого викиду/кардіогенного шоку, інсульту, повторного
коронарного втручання) реєстрували майже
однаково часто в групах з використанням ШК і
без нього (відповідно у 15 і 17 %; Р=0,48). Через
3 роки частота виникнення смерті від усіх причин
була достовірно більшою в групі АКШ без ШК (24
проти 15 %; HR 1,66; 95 % ДI 1,02–2,73; Р=0,04)
[104]. Ці дослідження не забезпечили доказів
клінічної переваги АКШ без ШК. Але, незважаючи на це, зараз ще зарано відмовлятися від цієї
процедури. Загальноприйняте АКШ з використанням ШК має низку важливих негативних
наслідків, таких як активація тромбоцитів і
нейтрофілів, вичерпання факторів коагуляції
крові, утворення комплементу і вивільнення прозапальних медіаторів з формуванням системної
запальної відповіді. Якщо АКШ без ШК не може
забезпечити кращі клінічні наслідки, було б розсудливо обдумати ідею «вдосконаленого штучного кровообігу» у формі мініатюрних систем
[105]. У нещодавно здійсненому метааналізі

встановлено, що мініатюрна система штучного
кровообігу, порівняно зі звичайною, асоціювалася з дещо нижчою частотою смерті (1,1 проти
2,2 %, HR 0,58; 95 % ДI 0,23–1,47; Р=0,25) та
інсульту (0,2 проти 2,0 %, HR 0,25; 95 % ДI 0,06–
1,00; Р=0,05) у ранній післяопераційний період
[106]. Сьогодні постала необхідність у проведенні великих досліджень для подальшої оцінки
мініатюрних апаратів штучного кровообігу.
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