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Профілактика інсульту та судинної деменції
при ессенціальній гіпертензії
Резюме
Гострі порушення мозкового кровообігу небезпечні тяжкими наслідками для здоров’я людини і можуть призводити до інвалідності або смерті, саме тому профілактичні заходи відносно інсульту мають настільки велике значення
у практиці лікаря. Насамперед, такі заходи передбачають своєчасне лікування артеріальної гіпертензії згідно з сучасними рекомендаціями. Блокатори рецепторів ангіотензину ІІ мають доведену антигіпертензивну дію та успішно знижують ризик виникнення інсульту і судинної деменції у пацієнтів. Одним із найкращих представників цієї групи є кандесартан, який має максимальну ефективність та безпечність, а також забезпечує органопротекцію, що доведено
в ході численних міжнародних досліджень. Тривалий прийом кандесартану сприяє запобіганню виникнення серцевосудинних катастроф, що надає змогу рекомендувати його як препарат вибору для лікування артеріальної гіпертензії
у пацієнтів з високим ризиком виникнення ускладнень.
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Давно відомий лікарям вислів «легше попередити захворювання, ніж його лікувати» – актуальний у будь-якій галузі медицини.
У випадку гострих порушень мозкового кровообігу профілактичні
заходи мають надзвичайно велике значення. Медицина всього
світу спрямовує свої сили на розробку нових методів попередження виникнення артеріальної гіпертензії (АГ) та інших захворювань серцево-судинної системи. Така ситуація зумовлена, перш
за все, поширеністю захворювань та тяжкістю наслідків, до яких
вони призводять. В Україні фіксується 105 тисяч випадків інсульту
на рік та 50 тисяч випадків гострого інфаркту міокарда. За даними
Центру медичної статистики МОЗ України смертність від серцевосудинних захворювань у 2012 році становила 675,1 на 100 тисяч
населення всіх вікових груп. При цьому наша країна посідає
перше місце в Європі по захворюваності на інсульт, який у 35%
випадків закінчується смертю. Зважаючи на такі цифри, необхідно
більше зусиль спрямувати саме на профілактику виникнення цієї
групи захворювань, тим самим запобігаючи великій кількості
летальних випадків серед пацієнтів.

Інсульт – основні поняття
За сучасним визначенням інсульт – це гостре порушення мозкового кровообігу, що характеризується раптовою появою вогнищевої неврологічної симптоматики або загальномозкових порушень, які тривають більше 24 годин або призводять до смерті
хворого у короткий проміжок часу внаслідок причини цереброваскулярного походження. Існує два його різновиди: ішемічний
(інфаркт мозку) та геморагічний (крововилив у мозок або його

оболонки), при цьому співвідношення частоти геморагічного
та ішемічного інсульту в Україні становить 1:4 (в розвинених країнах
світу цей показник дорівнює 1:7).
Оскільки профілактична медицина спрямована на попередження виникнення захворювань, важливо знати і розуміти патогенез інсульту, не забуваючи про фактори ризику його виникнення.
Вивчення цих факторів здійснювали під час дослідження
INTERSTROKE (Risk factors for ischaemic and intracerebral haemorrhagic stroke in 22 countries), яке проводилося в період з березня
2007 року до квітня 2010 року в 22 країнах світу. Всього було обстежено 3000 пацієнтів, з яких 14% – із країн високого рівня розвитку
та 81% – з Південного Сходу Азії, Індії та Африки. У процентному
співвідношенні серед усіх випадків інсульту – ішемічний інсульт
діагностовано у 2337 (78%) досліджуваних, геморагічний –
у 663 (22%). Результати цього дослідження було представлено
на Міжнародному кардіологічному конгресі (World Congress
of Cardiology – WCC) та опубліковані в журналі Lancet в червні
2010 року. Виявилося, що до факторів, які найчастіше (до 80% всіх
випадків) провокують розвиток інсульту, можна віднести:
• артеріальну гіпертензію;
• тютюнокуріння;
• ожиріння за абдомінальним типом;
• порушення дієти;
• низьку фізичну активність.
Серед інших факторів ризику також було названо: цукровий
діабет, вживання алкоголю, захворювання серця (миготлива аритмія, ішемічна хвороба серця, серцева недостатність тощо), психологічні фактори (стрес, депресія). З переліку біохімічних показ© І.В. Давидова, 2014
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ників важливим є рівень аполіпопротеїну А1, підвищення якого
сприяє зниженню ризику виникнення інсульту, рівень ліпопротеїдів
високої густини – його підвищення провокує розвиток геморагічного інсульту (водночас – зменшує ризик ішемічного його варіанту),
високий рівень загального холестерину зменшує ризик виникнення ішемічного інсульту. У вітчизняній літературі існує поділ факторів
ризику на модифіковані (ті, на які можна впливати) та немодифіковані. При профілактиці інсульту головною метою є вплив саме
на модифіковані фактори ризику, і перше місце серед модифікованих факторів ризику виникнення обох видів інсульту посідає АГ.
Причини, які безпосередньо викликають розвиток інсульту, –
досить різноманітні. Різняться вони і залежно від виду інсульту. При
ішемічному інсульті – це:
• атеротромбоз;
• кардіомегалія;
• мікроангіопатії внаслідок ліпогіалінозу дрібних артерій;
• гемодинамічні порушення (різке зниження артеріального
тиску на фоні вираженого стенозу артерій атеросклеротичного характеру).
У випадку геморагічного інсульту причини будуть дещо іншими:
• атеросклероз у поєднанні з АГ;
• патологічні зміни структури стінок артерій;
• пухлини;
• вплив лікарських засобів.
Таким чином, в структурі причин виникнення інсультів провідну
роль займають атеротромбоз, АГ та тромбоемболія.
Артеріальна гіпертензія надзвичайно поширена в нашій країні: приблизно кожна третя доросла людина в Україні має підвищений артеріальний тиск, найчастіше це люди віком 55–64 роки.
Наслідки АГ можуть бути дуже серйозними, при цьому вона здатна спричиняти як гострі порушення мозкового кровообігу, так
і хронічні його варіанти. Гострі порушення мозкового кровообігу
класифікуються залежно від терміну зберігання неврологічного
дефіциту. Насамперед, це геморагічний та ішемічний інсульти, які
супроводжуються неврологічною симптоматикою більше 3 тижнів,
а також стани з короткочасним неврологічним дефіцитом:
до 1 години – гіпертонічний криз та транзиторна ішемічна атака;
від 1 доби до 3 тижнів – гостра гіпертонічна енцефалопатія і малий
інсульт. Хронічними порушеннями внаслідок АГ, які значно погіршують якість життя пацієнтів, можна назвати гіпертонічну дисциркуляторну енцефалопатію та судинну деменцію.
З цього можна зробити висновок, що АГ може виступати як у ролі
фактора ризику виникнення інсульту, так і в ролі його першопричини.
І саме профілактика цього захворювання допомагає значно знизити кількість інсультів та попередити виникнення хронічних порушень мозкового кровообігу. Необхідність профілактики інсульту
зумовлена його наслідками, адже лише 20% пацієнтів, які перенесли інсульт, можуть у подальшому вести звичний спосіб життя, інші
80% залишаються інвалідами. Смертність у перший рік після інсульту становить 15–40%, а протягом наступних 5 років – сягає 40–60%.

торним. Саме такий багатовекторний вплив може максимально
забезпечити стабільність мозкового кровообігу. В першу чергу,
увага приділяється бесіді лікаря з пацієнтом, в якій варто пояснити необхідність ведення здорового способу життя, а саме:
відмовитися від тютюнокуріння, щоденно виконувати фізичні вправи, дотримуватися низькокалорійної дієти, контролюючи масу
свого тіла. Дотримуючись таких рекомендацій лікаря, можна
досягти покращення загального самопочуття людини в короткий
термін та забезпечити безперебійну роботу серцево-судинної
системи (рис. 1).
Обов’язковою є також тривала антитромботична терапія
з використанням лікарських засобів (наприклад, ацетилсаліцилова кислота), а також корекція ліпідограми (призначення статинів) та регулярний контроль за рівнем глюкози в крові.
Одним із найважливіших методів профілактики інсульту є контроль артеріального тиску (АТ). Він передбачає утримання цифр
АТ у хворих в межах рекомендованих цільових рівнів, а саме –
нижче 140/90 мм рт.ст. (для хворих на цукровий діабет ця цифра
має становити 140/85 мм рт.ст.). На жаль, на сьогоднішній день
дуже низька кількість пацієнтів контролює свій АТ, незважаючи
на те, що лікарі наполегливо інформують своїх пацієнтів про таку
необхідність (рис. 2).
Деякі пацієнти, отримавши екстрену допомогу при підвищеному АТ, припиняють прийом препаратів, провокуючи «стрибки»
тиску, які в подальшому призводять до порушень мозкового крово-

Рис. 1. Внесок корекції факторів ризику та лікувальних заходів у зниження на 50% смертності від ішемічної хвороби серця, %
Рис. 2.
Стандартизовані показники
контролю
артеріальної
гіпертензії
в Україні (2010)

Методи профілактики інсульту
Зважаючи на патогенез інсульту, підхід до його профілактики
має охоплювати всі ланки його розвитку, тобто бути мультифак-
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Рис. 3.
Профілактика
ускладнень
артеріальної
гіпертензії

↓ ризик інсультів
на 37%

20 тисяч хворих
↓ АТ на 14,4/6,6 мм рт.ст.

обігу. Також часто пацієнти обмежуються лише нетривалим прийомом антигіпертензивної терапії, тобто вживають ліки тільки
до моменту нормалізації АТ, що також може бути небезпечним,
адже така терапія повинна проводитися тривало (іноді пожиттєво). Необхідність підтримання нормального рівня АТ зумовлена
тим, що такі дії знижують ризик виникнення інсульту, попереджають
розвиток ішемічної хвороби серця, та, зрештою, знижують показники смертності (рис. 3).

Лікування артеріальної гіпертензії
як метод профілактики інсульту
Лікування АГ може стати суттєвим утримуючим фактором
в розвитку порушень кровообігу мозку і передбачає обов’язкове
призначення антигіпертензивних засобів. Вже протягом тривалого часу більшість клінічних рекомендацій з лікування АГ (Європейські рекомендації ESH/ESC 2013, Американські JNC-8-2013,
Британські NICE 2011, Українські рекомендації 2011) пропонують
лікарям використовувати як найкращі засоби такі групи препаратів для початкової та підтримуючої терапії:
• діуретики;
• блокатори β-адренорецепторів;
• антагоністи кальцію;
• інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту;
• блокатори рецепторів ангіотензину ІІ – сартани.
Представники кожної з цих груп можна використовувати
у вигляді монотерапії (у випадках АГ 1-го класу з низьким ризиком
виникнення серцево-судинних ускладнень), а також в різних комбінаціях – при лікуванні хворих на АГ 2-го класу у поєднанні з високим або дуже високим ризиком ускладнень.

Δ АТ, мм рт.ст.

Діуретики vs ін.

Інсульти

Кількість

систолічний

діастолічний

досліджень

випадків

Відносний ризик
(95% ДІ)

1,4

0,2

15

2255

0,94 (0,82, 1,09)
1,18 (1,03, 1,36)

Блокатори
β-адренорецепторів vs ін.

1,4

0,6

13

2004

Інгібітори АПФ vs ін.

0,9

0,4

17

2951

1,06 (0,94, 1,20)

Блокатори рецепторів
ангіотензину ІІ vs ін.

0,4

0,1

7

1643

0,90 (0,71, 1,13)

Антагоністи кальцію vs ін. 0,4

-0,9

25

4981

0,91 (0,84, 0,98)

Зазначений препарат краще
0,7

Зазначений препарат гірше

1,0
Відносний ризик

1,4

Рис. 4. Вплив різних класів антигіпертензивних препаратів на ризик
виникнення інсульту
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Якщо метою лікаря є не тільки досягти цільового рівня АТ, але
й запобігти розвитку інсульту, варто мати на увазі, що кожен
з основних класів антигіпертензивної терапії неоднаково ефективний у розрізі профілактики порушень мозкового кровообігу.
Найкращими варіантами в цьому випадку будуть діуретики, блокатори рецепторів ангіотензину ІІ та антагоністи кальцію (рис. 4).

Роль ангіотензину ІІ
у виникненні захворювань

↓ загальна
смертність
на 13%

↓ частота ішемічної
хвороби серця
на 21%
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Зупиняючись більш детально на блокаторах рецепторів ангіотензину ІІ, необхідно зазначити, що препарати цієї групи відносяться (разом із інгібіторами ангіотензинперетворюючого ферменту – ІАПФ) до великої групи блокаторів ренін-ангіотензинової
системи (РАС), є максимально ефективними в зниженні АТ та здатні забезпечувати органопротекцію.
Ангіотензин ІІ має вплив на основні органи і системи організму.
Зокрема його дія на серцево-судинну систему проявляється
у гіпертрофії лівого шлуночка, що відбувається завдяки посиленню
росту міоцитів та фіброластів. Також під впливом ангіотензину відбувається ремоделювання міокарда, розвиваються фіброзні зміни
та апоптоз. Негативний вплив на головний мозок та судинну систему проявляється в розвитку патологічної цереброваскулярної
реконструкції, також ангіотензин ІІ провокує розвиток атеросклерозу, вазоконстрикції, гіпертрофії та дисфункції ендотелію судин.
Під дією ангіотензину ІІ змінюється і функціональний стан нирок,
що проявляється у зниженні швидкості клубочкової фільтрації,
протеїнурії, вивільненні альдостерону. Ангіотензин ІІ підвищує
внутрішньоклубочковий тиск, що в подальшому призводить
до нефросклерозу. Таким чином, серцево-судинна система,
нирки та головний мозок перебувають під прямим та опосередкованим впливом цієї речовини. Перешкоджаючи негативному
впливу ангіотензину ІІ на органи, можна знизити ризик виникнення
їх ураження.
На сьогоднішній день саме сартани покликані на боротьбу
з несприятливим впливом ангіотензину ІІ. Підтвердженням цього є
інформація про точки дії препаратів цієї групи в РАС організму
людини. Ангіотензин здійснює свій вплив шляхом взаємодії зі специфічними рецепторами – першого та другого типу (АТ1, АТ2).
Сартани реалізують свій вплив на рецептори першого типу (АТ1рецептори), блокуючи його негативні ефекти. Водночас вільний
ангіотензин, який не зміг з’єднатися із АТ1, починає взаємодіяти
з рецепторами АТ2, провокуючи виникнення позитивних для організму ефектів: гальмування процесу росту судин, пригнічення
клітинної проліферації, активізація репаративних процесів. Таким
чином, блокатори рецепторів ангіотензину ІІ здатні чинити подвійний позитивний ефект, блокуючи рецептори АТ1 та стимулюючи
взаємодію ангіотензину з рецепторами АТ2.
Зважаючи на таку особливість дії блокаторів ангіотензину ІІ,
було проведено більш детальне вивчення цієї групи в ракурсі попередження інсульту. В результаті 26 рандомізованих проспективних
досліджень 2007 року, в яких брали участь 206 тисяч пацієнтів
і серед яких сумарно виникло 7505 інсультів, було виявлено, що
відносний ризик інсульту був достовірно вищим (на 17%; р=0,03) при
лікуванні препаратами, які підвищують рівень ангіотензину ІІ в крові,

Кардіоневрологія

порівняно з лікарськими
засобами, що знижують
його рівень. Отже, сартани
як представники групи препаратів, що призводять до
збільшення кількості ангіотензину ІІ (разом із тіазидними діуретиками, дигідропіридиновими антагоністами
кальцію), незалежно від ступеня зниження АТ, ефективніше запобігають інсульту,
ніж лікарські засоби, що
здатні зменшувати рівень
ангіотензину ІІ (блокатори
β-адренорецепторів, ІАПФ,
недигідропіридинові антагоністи кальцію).
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Рис. 5. Вплив блокаторів рецепторів ангіотензину ІІ на розвиток хвороби Альцгеймера та деменції

Особливості сартанів

лікувального ефекту, кількістю побічних явищ, наявністю додаткових ефектів та інших факторів. До групи блокаторів ангіотензину ІІ
відносять лозартан, кандесартан, валсартан, епросартан, телмісартан. Для визначення їх антигіпертензивної та церебропротекторної дії було проведено низку досліджень, які представили
світу інформацію щодо ефективності цих препаратів. При цьому
найкращі показники церебропротекторної дії та попередження
розвитку інсульту було виявлено у кандесартану – він знижував
ризик виникнення нефатального інсульту на 27,8% (дослідження
SCOPE, 2003). Хороші результати також показали лозартан (дослідження LIFE, 2002) та епросартан (дослідження MOSES, 2005)
(табл. 1).
Згадане дослідження SCOPE (тривало більше 3 років за участі 4993 пацієнтів віком 70–89 років), вивчаючи вплив кандесартану
на виживаність хворих на АГ, також показало, що цей представник
сартанів знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань
на 10,9% та всіх гострих порушень мозкового кровообігу – на 23,6%,
сповільнюючи при цьому розвиток судинної деменції.
До переваг кандесартану також можна віднести особливості його фармакокінетики:
• при пероральному прийомі утворення активної форми
відбувається в кишечнику;

Не всі препарати, що мають вплив на РАС, можна розглядати
як найкращі з точки зору профілактики судинних катастроф. Так,
за результатами дослідження, яке проводилося в 2010 році
та мало на меті вивчення очевидної ефективності сартанів у попередженні виникнення інсультів (More indirect evidence
of potentional neuroprotective benefits of angiotensin receptor
blockers, Journal of Hypertension, 2010), стало відомо, що блокатори рецепторів ангіотензину ІІ знижують ступінь тяжкості інсульту
та покращують результат лікування порівняно з іншими групами
препаратів (ІАПФ, діуретики та інші). Відомо також, що прийом
сартанів сповільнює виникнення хвороби Альцгеймера та судинної деменції, показуючи при цьому кращі результаті, ніж інші
антигіпертензивні засоби (рис. 5).
Окрім вираженої антигіпертензивної дії, варто виділити також
церебропротекторну дію представників блокаторів рецепторів
ангіотензину ІІ. Вона може реалізовуватися окремо від антигіпертензивної дії, а саме за рахунок таких процесів:
• сартани, блокуючи АТ1-рецептори, забезпечують нейропротекцію, нейрорегенерацію, ауторегуляцію церебрального кровотоку та попередження ішемічних пошкоджень;
• підвищуючи рівень ангіотензину ІV типу та стимулюТаблиця 1. Препарати блокаторів рецепторів ангіотензину ІІ з доведеною
ючи АТ4-рецептори головного мозку, сартани церебропротекторною дією
покращують когнітивну функцію;
Кількість
Препарат
Препарат
Дослідження
Результат
• сартани захищають судини мозку від руйнівної дії
пацієнтів порівняння
амілоїду В, попереджаючи тим самим розвиток
↓І на 25%
Лозартан
LIFE, 2002
9138 (АГ)
Атенолол
хвороби Альцгеймера.
↓ССЗ на 13%
Такі позитивні ефекти сартанів здатні покращувати
Кандесартан SCOPE, 2003
4993 (АГ)
Плацебо
↓І на 27,8%
прогноз серцево-судинних захворювань та подовжувати
Валсартан
VALUE, 2004
15 000 (АГ) Амлодипін
↓І однаково
активний спосіб життя пацієнтів.

Представники сартанів та їх переваги
Кожна група антигіпертензивних засобів містить в собі
багато представників, які різняться між собою за силою
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Епросартан

MOSES, 2005

1500 (АГ+І)

Нітрендепін

↓І та ТІА
на 25%

Телмісартан

TRANSCEND, 2008 (АГ)
PRoFESS, 2008 (АГ + І)

>20 000

Плацебо

Кількість І
не змінилася

Примітки: АГ – артеріальна гіпертензія, І – інсульт, ССЗ – серцево-судинні захворювання,
ТІА – транзиторно-ішемічна атака.

Лекції, огляди, новини

Таблиця 2. Показник афінності сартанів до АТ1-рецепторів
Препарат

Афінність до АТ1-рецепторів

Кандесартан

1,0

Телмісартан

0,1

Лозартан (акт. мет.)

0,1

Тезосартан

0,05

Лозартан

0,02

Епросартан

0,01

•
•
•

фармакокінетичний профіль препарату не залежить від
печінкового метаболізму;
концентрація в крові є величиною постійною та передбачуваною;
найвищий показник афінності до АТ1-рецепторів (табл. 2);

•

особливості комплексу «АТ1-рецептор – кандесартан»:
швидше за інші утворюється, існує довше та є надзвичайно
стійким.
При лікуванні хворих на АГ сартани посідають одне з найважливіших місць, оскільки мають виражений та стійкий антигіпертензивний ефект (незалежно від статі та віку пацієнта), хороший профіль переносимості, органопротекторну дію та здатність
попереджати розвиток серцево-судинних катастроф. Їх ефективність та безпечність було неодноразово доведено в ході міжнародних досліджень, завдяки чому препарати цієї групи внесено у всі міжнародні рекомендації з лікування АГ. В Україні
представники цієї групи (зокрема кандесартан) входять до уніфікованого клінічного протоколу медичної допомоги «Артеріальна гіпертензія».

Список використаної літератури знаходиться в редакції

Резюме

Summary

Профилактика инсульта и сосудистой деменции
при эссенциальной гипертензии

Prevention of Stroke and Vascular Dementia in Patients
with Essential Hypertension

И.В. Давыдова

I.V. Davidova

Острые нарушения мозгового кровообращения опасны тяжелыми
последствиями для здоровья человека, поскольку приводят к инвалидности или смерти, именно поэтому профилактические мероприятия имеют
настолько большое значение в практике врача. В первую очередь, это
касается своевременного лечения артериальной гипертензии в соответствии с современными рекомендациями. Блокаторы рецепторов ангиотензина ІІ обладают доказанным антигипертензивным действием и успешно
снижают риск возникновения инсульта и сосудистой деменции у пациентов. Одним из лучших представителей этой группы является кандсертан,
который максимально эффективен и безопасен, а также обеспечивает
органопротекцию, что доказано в ходе многочисленных международных
исследований. Длительный прием кандесартана предотвращает возникновение сердечно-сосудистых катастроф, что позволяет рекомендовать
его в качестве препарата выбора для лечения артериальной гипертензии
у больных с высоким риском развития осложнений.

Ischaemic and intracerebral haemorrhagic stroke are dangerous because
they can cause heavy consequences for the health of man, as result in disability or death. For this reason prophylactic events have so large value in
practice of doctor. First of all, it touches timely treatment of arterial hypertension
in accordance with modern recommendations. The Angiotensin Receptor
Blockers (ARBs) have the well-proven antihypertension effect and successfully
reduce the risk of origin of strokes and vascular dementia for patients. One of
the best representatives of this group is candesartan, that is maximally effective
and safe, and also provides end-organ protection, that is well-proven by numerous international researches. The protracted reception of candesartan prevents
the origin of cardiovascular catastrophes that gives an opportunity to recommend him as the best medicine for treatment of arterial hypertension for
patients with the high risk of development of complications
Key words: stroke, arterial hypertension, angiotensin receptor II blockers,
candesartan
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