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Вступ
Рекомендації підготовлені Робочою групою з вивчення атероскле-

розу та хронічних форм ішемічної хвороби серця (ІХС) Української 

асоціації кардіологів у складі:

Лутая М.І. — модератора групи (Київ);

Волкова В.І. (Харків), Коваль О.А. (Дніпропетровськ), Лисен-

ко А.Ф. (Київ), Маньковського Б.М. (Київ), Мітченко О.І. (Київ), 

Ришка М.В. (Ужгород), Середюка М.М. (Івано-Франківськ), Смирно-

вої І.П. (Київ), Целуйко В.Й. (Харків), Фуркала М.К. (Київ).

Українські рекомендації з лікування стабільної стенокардії ство-

рено на основі відповідних рекомендацій Європейського товариства 

кардіологів 2006 року.

У рекомендаціях використано наступну міжнародну класифікацію 

доказовості щодо методів лікування.

Клас рекомендацій:
Клас І. Існують докази чи узгоджене положення, що лікарський 

захід є ефективним, має позитивний вплив і приносить хворому ко-

ристь.

Клас ІІ. Існують протиріччя чи розбіжності щодо даних та доказів 

користі/ефективності лікування.

Клас ІІа. Переважають позитивні оцінки ефективності і користі лі-

карського засобу.

Клас ІІб. Користь/ефективність лікарського засобу мають менше 

доказів.

Клас ІІІ. Існують докази чи консенсус щодо неефективності та не-

доцільності застосування лікарського засобу, в окремих випадках його 

шкідливості для хворого.

Рівень доказовості:
Рівень А. Дані щодо лікарського засобу отримано в численних ран-

домізованих клінічних дослідженнях або завдяки метааналізу.

Рівень В. Дані отримано в одному рандомізованому чи великому 

нерандомізованому дослідженні.

Рівень С. Дані щодо застосування лікарського засобу базуються на 

консенсусі позицій експертів і/чи результатах невеликих досліджень, 

ретроспективних досліджень та національних реєстрів.

Медикаментозне лікування 
стабільної стенокардії
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Рекомендації є офіційним документом Української асоціації кар-

діологів, що був створений з метою стандартизації і покращення меди-

каментозного лікування хворих на стабільну стенокардію напруження 

з урахуванням традицій української кардіологічної школи і стану фар-

мацевтичного ринку. Рекомендації призначені для кардіологів, тера-

певтів, сімейних лікарів, викладачів вищих навчальних закладів.

Загальні рекомендації
Сучасна кардіологія передбачає тісне співробітництво лікаря, па-

цієнта і його найближчого оточення при виборі методів діагностики та 

лікування ІХС. У зв’язку з цим постає потреба детального інформування 

хворого щодо причин його захворювання, точного діагнозу та можливих 

методів лікування. Особливу увагу необхідно приділити факторам ризи-

ку, які визначаються способом життя пацієнта, впливають на загальний 

прогноз і піддаються корекції. Мова йде, насамперед, про відмову від 

куріння, раціональне харчування, адекватну фізичну активність.

Рекомендації з раціонального харчування 
Дотримання дієти (табл. 1) є ефективним чинником у профілакти-

ці ускладнень хворих з ІХС. Основу раціонального харчування таких 

хворих становить так звана середземноморська дієта з використанням 

достатньої кількості свіжих овочів, фруктів, зернових продуктів із ве-

ликим умістом клітковини та морської риби поряд з обмеженням тва-

ринного жиру. Раціональний дієтичний режим передбачає вживання 

морської риби як мінімум 1 раз на тиждень. Рекомендована кількість 

жиру в раціоні становить до 30 % добового калоражу, при цьому част-

ка насичених жирів не повинна перевищувати третину від загального 

споживання жиру. Вміст холестерину в їжі має бути нижчим за 300 мг 

на добу. У низькокалорійній дієті насичений жир рекомендовано част-

ково замінити складними вуглеводами, а також моно- і поліненасиче-

ними жирами, що містяться в рослинній їжі та морепродуктах. Велику 

кількість омега-3-поліненасичених жирних кислот, зокрема ейкоза-

пентаєнову і докозагексаєнову кислоти, містить риб’ячий жир. Зазна-

чені речовини є корисними для нормалізації ліпідного обміну.

Вітаміни
Результати масштабних клінічних досліджень продемонстрували 

відсутність позитивного впливу вітамінів-антиоксидантів (вітаміни А, Е 

і С) на рівень серцево-судинного ризику у пацієнтів з ІХС, що ставить 

під сумнів доцільність їхнього призначення зазначеній категорії хворих.



5

Тютюнопаління
Відмова від тютюнопаління є обов’язковою складовою терапев-

тичних заходів при ІХС. Це важливий фактор, який сприяє покращен-

ню клінічного стану і прогнозу хворих. За необхідності пацієнтам ре-

комендують спеціальну нікотинозамісну терапію.

Гіпертензія, цукровий діабет, 

інші супутні захворювання 
Супутні захворювання, такі як артеріальна гіпертензія, цукро-

вий діабет, метаболічний синдром, у пацієнтів з ІХС потребують 

адекватної корекції, оскільки їх наявність підвищує ризик прогре-

сування коронарної хвороби. Міжнародні настанови щодо поперед-

ження серцево-судинних захворювань рекомендують для пацієнтів 

з підтвердженим діагнозом ІХС нижчий, ніж загальнопопуляцій-

ний, рівень артеріального тиску — 130/85 мм рт.ст. Наявність су-

путнього цукрового діабету і/або захворювання нирок також потре-

бує дотримання більш жорстких цільових показників АТ < 130/80 

мм рт.ст. Крім того, цукровий діабет, який за ступенем ризику 

серцево-судинних ускладнень розглядають як стан, еквівалентний 

ІХС, потребує адекватного контролю рівня глікемії (цільовий рі-

вень глікозильованого гемоглобіну < 7 %) і обов’язкового корегу-

вання інших наявних факторів серцево-судинного ризику. Серед 

протидіабетичних засобів заслуговує на увагу препарат піоглітазон. 

Його використання у складі комбінованої гіпоглікемічної терапії 

у пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу, за даними дослідження 

PROactive Study, призводило до зменшення частоти випадків карді-

альної смерті, нефатального інфаркту міокарда та інсульту на 16 %. 

Терапія цукрового діабету з урахуванням усіх зазначених факторів 

вірогідно знижує як серцево-судинні, так і суто діабетичні усклад-

нення.

Фізична активність
Фізична активність має позитивний вплив на загальний стан па-

цієнтів, сприяє підвищенню толерантності до фізичних вправ і конт-

ролю за вагою тіла, а також нормалізує ліпідний та вуглеводний обмін, 

артеріальний тиск. Проте для хворих з ІХС слід враховувати індиві-

дуальну переносимість фізичних навантажень. Цей показник складає 

основу індивідуальних програм для проведення фізичних тренувань 

хворих з ІХС.
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Частота серцевих скорочень
В епідеміологічних дослідженнях доведено зв’язок між підвищен-

ням ЧСС і ризиком загальної та кардіоваскулярної смертності, а також 

розвитком серцево-судинних захворювань як в загальній популяції, 

так і у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, цукровим діабетом та 

ІХС. Цей зв’язок безпосередньо залежав від рівня ЧСС, а не від інших 

факторів ризику. Доведена залежність між рівнем ЧСС та тривалістю 

життя.

Експериментальні дані демонструють вплив ЧСС на розвиток ате-

росклерозу з доказами зменшення прогресування атеросклерозу при 

фармакологічному зменшенні ЧСС.

Клінічні дані: переваги щодо покращення виживання у пацієнтів, 

які перенесли інфаркт міокарда, та пацієнтів із серцевою недостатніс-

тю мали пряму залежність від ступеня зниження ЧСС при лікуванні 

ЧСС-знижувальнимии препаратами.

В 2007 р. в новій редакції Рекомендацій Європейського товариства 

кардіологів з попередження серцево-судинних захворювань ЧСС впер-

ше була внесена до переліку факторів кардіоваскулярного ризику.

Психологічні фактори
Роль стресу в генезі ішемічної хвороби серця залишається неви-

значеною, проте добре відомо, що психологічні фактори здатні прово-

кувати напади стенокардії, а усвідомлення хворим свого діагнозу може 

призвести до формування стійкого психологічного дискомфорту, а в 

деяких випадках — до невротичних тривожних розладів. Тому важли-

вими терапевтичними заходами є навчання пацієнтів методикам стрес-

контролю та релаксації. Є підтвердження щодо позитивних результатів 

застосування таких методик, наприклад, за даними клінічного рандо-

мізованого дослідження, відповідний самоконтроль призводив до сут-

тєвого покращення як психологічного, так і функціонального стану 

пацієнтів з уперше діагностованою стенокардією.

Гормонозамісна терапія
На сьогодні немає доказів позитивного впливу гормонозамісної 

терапії на ризик серцево-судинних ускладнень у жінок, які стражда-

ють від ІХС. Застосування гормональних засобів для первинної про-

філактики супроводжувалось зростанням ризику розвитку серцево-

судинних захворювань, а також ризику раку грудей. Тому за звичайних 

умов використання гормонозамісної терапії не показано.
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Допомога при гострому нападі 

стенокардії
Пацієнт має знати, що поява нападу стенокардії вимагає не-

гайного припинення навантаження, яке його спровокувало. На-

приклад, у найбільш типовому випадку, коли напад розвивається 

під час ходьби, рекомендовано негайно зупинитись і залишатись у 

стані спокою до повного припинення болю. Для лікування нападів 

стенокардії показані препарати нітрогліцерину у вигляді сублінг-

вальних таблеток, розчину в желатинових капсулах чи аерозольній 

упаковці. Можливе також використання ізосорбіду динітрату в спе-

ціальних лікарських формах швидкої дії — сублінгвальні/жуваль-

ні таблетки, розчин в аерозольних упаковках. Доцільно поінфор-

мувати хворого про можливість головного болю, а також різкого 

зниження артеріального тиску після прийому нітратів. Для попе-

редження останньої побічної реакції рекомендовано застосовува-

ти нітропрепарати в положенні сидячи, особливо під час перших 

прийомів. Тривалість нападу стенокардії понад 10–20 хвилин після 

відпочинку і/або прийому нітратів потребує негайної спеціальної 

медичної допомоги.

У деяких випадках може бути корисним призначення швидко-

діючих нітратів із профілактичною метою безпосередньо перед на-

вантаженнями, які звичайно провокують напади стенокардії.

Фармакотерапія стабільної 

стенокардії
Метою фармакотерапії стабільної стенокардії є покращення 

прогнозу та якості життя пацієнтів за рахунок усунення симптомів 

захворювання. Пріоритет надається лікарським засобам з доведеним 

позитивним впливом на прогноз. Для більшості хворих на стабільну 

стенокардію в Україні фармакотерапія залишається альтернативою 

інвазивним втручанням, спрямованим на реваскуляризацію міокар-

да. Причому, за підрахунками MASS-II Study, фармакотерапія су-

проводжується меншою кількістю ускладнень, принаймні протягом 

1-го року спостережень порівняно з хірургічними методами лікуван-

ня. Інвазивні втручання залишаються методом вибору для хворих, 

які мають дуже високий ризик серцево-судинних ускладнень чи у ви-

падках, коли адекватна медикаментозна терапія не усуває симптомів 

захворювання.
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Фармакотерапія для покращення прогнозу 
хворих на стабільну стенокардію

Антитромботичні препарати
Призначення антитромбоцитарної терапії попереджає розвиток 

тромботичних ускладнень і є обов’язковим для всіх хворих на стабіль-

ну стенокардію за відсутності протипоказань.

Ацетилсаліцилова кислота (АСК) — аспірин, залишається препара-

том вибору для більшості хворих на ІХС. Позитивний терапевтичний 

ефект аспірину і відносно низький ризик викликаних ним побічних 

реакцій на сьогодні добре задокументовані. У рандомізованих дослі-

дженнях було доведено беззаперечну перевагу аспірину над плацебо у 

хворих на стабільну стенокардію. Наприклад, результати шведського 

дослідження SAPAT свідчать про зниження під впливом аспірину (до-

бова доза — 75 мг) частоти інфаркту міокарда і раптової смерті на 34 %; 

р = 0,003. Класичний метааналіз Antithrombotic Trialists’ Collaboration 

(АТС), до якого увійшли результати терапії 2920 хворих на стабіль-

ну стенокардію, засвідчив 33% зниження вірогідності серйозних су-

динних ускладнень (інфаркт, інсульт, кардіальна смерть) під впливом 

АСК порівняно з плацебо і групою нелікованих хворих (9,9 проти 

14,1 % відповідно; р<0,001). Особливе значення має антитромботична 

терапія для пацієнтів, які перенесли інфаркт міокарда. Так, за дани-

ми АТС, 11 багатоцентрових плацебо-контрольованих досліджень за 

участю майже 19 тисяч хворих з інфарктом міокарда в анамнезі, при-

йом аспірину зменшував смертність на 31 %, частоту повторного не-

фатального інфаркту — на 31 %, частоту нефатального інсульту — на 

42 %. Механізм дії аспірину полягає в необоротній блокаді тромбо-

цитарної циклооксигенази-1 (ЦОГ-1), що супроводжується змен-

шенням продукції тромбоксану А2. АСК інактивує циклооксигеназу 

на тривалий період — протягом усього періоду життя тромбоцита (7–

10 днів). Оптимальними антитромботичними дозами аспірину вва-

жають 75–150 мг на день. Перевищення та заниження зазначених доз 

може впливати на ефективність аспірину, як це було показано в дослі-

дженні CURE у пацієнтів з гострим коронарним синдромом. Невеликі 

дози препарату, 100 мг і нижче, виявились більш ефективними з точ-

ки зору зниження ризику серцево-судинних ускладнень, ніж 200 мг і 

вище. З іншого боку, в дослідженні USPHS в невеликій підгрупі хво-

рих на стенокардію суттєве зниження частоти нефатального інфарк-

ту міокарда спостерігалось при призначенні 325 мг аспірину на добу. 
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Проте контрольованих порівняльних досліджень різних доз аспірину 

на сьогодні недостатньо.

Серед побічних реакцій, пов’язаних з прийомом аспірину, най-

більше практичне значення мають шлунково-кишкові розлади (уль-

церогенна дія та геморагічні ускладнення). Слід зазначити, що ризик 

шлунково-кишкових кровотеч зростає при призначенні будь-яких 

антитромботичних засобів, причому точних відомостей про частоту 

цього побічного ефекту при застосуванні, наприклад, клопідогрелю 

на сьогодні немає. Можливим механізмом кровотечі при застосуванні 

антитромботичних засобів вважають порушення нормального процесу 

відновлення слизової оболонки ШКТ. Не виключено, що аспірин ви-

кликає дозозалежне ушкодження слизової оболонки шлунка, чого мож-

на значною мірою уникнути при використанні низьких доз препарату. 

Противагою ефектам аспірину можуть слугувати засоби, що блокують 

шлункову секрецію соляної кислоти. Найбільше доказів щодо подібного 

позитивного впливу мають препарати з фармакологічної групи інгібіто-

рів протонної помпи, зокрема вивчались ланзопразол та есомепразол. 

Ерадикація Helicobacter pylory інфекції також зменшує ризик шлунково-

кишкових кровотеч, у тому числі на фоні призначення аспірину.

Важливим є питання про можливість підвищення ризику вну-

трішньочерепних геморагій при призначенні антитромботичних засо-

бів. Проте абсолютний ризик подібних ускладнень для аспірину в дозі 

> 75 мг на день становить менше ніж 1 на 1000 пацієнто-років ліку-

вання, тобто є достатньо низьким. Немає також доказів дозозалежного 

зростання ризику внутрішньочерепних крововиливів при призначенні 

звичайних терапевтичних доз аспірину. Разом із тим у пацієнтів із це-

ребральним атеросклерозом системний ефект призначення АСК щодо 

профілактики ішемічного інсульту є позитивним, що обумовлює до-

цільність призначення препарату таким хворим.

Резистентність до аспірину. Феномен «резистентності до аспірину» 

констатують при появі серцево-судинних ускладнень, незважаючи на 

прийом препарату, а також за допомогою лабораторних методів, які 

підтверджують зниження чи відсутність фармакологічної дії аспірину. 

Проте на сьогодні немає узгодженого стандарту як для визначення «ре-

зистентності до аспірину», так і для її подолання. Подібна проблема 

стосується також клопідогрелю.

Селективні ЦОГ-2 інгібітори і нестероїдні протизапальні лікарські за-
соби (НПЛЗ). Обговорення зазначеної групи лікарських засобів у кон-

тексті лікування стабільної стенокардії зумовлене їх можливим нега-

тивним впливом на ризик серцево-судинних ускладнень і взаємодією 
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з аспірином. Передумовою негативної дії на серцево-судинну систему 

є зменшення під впливом селективних інгібіторів ЦОГ-2 синтезу про-

стацикліну — речовини, яка забезпечує вазодилататорний і антитром-

ботичний ефекти. Зниження активності простацикліну створює умови 

для підвищення артеріального тиску, прогресування атеросклерозу та 

тромбоутворення. Суттєве зростання ризику серйозних коронарних 

ускладнень, таких як фатальний і нефатальний інфаркт міокарда, було 

виявлене під час проведення ряду клінічних досліджень з використан-

ням препарату рофекоксиб (Vioxx). Результати цих досліджень стали 

причиною відмови від використання в клініці зазначеного препарату. 

Зростання кількість серцево-судинних ускладнень на фоні призна-

чення рофекоксибу мало дозозалежний характер. Наприклад, цей по-

казник становив, відповідно, 2,3 і 3,4 % для добових доз рофекоксибу 

400 і 800 мг. У плацебо-контрольованому дослідженні з використанням 

парекоксибу/валдекоксибу для лікування післяопераційного больово-

го синдрому після аортокоронарного шунтування зростання кількості 

серцево-судинних ускладнень було зареєстроване вже після 10-денної 

терапії інгібіторами ЦОГ-2.

За результатами клінічних досліджень з використанням ряду се-

лективних інгібіторів ЦОГ-2 було зроблено висновок, що зазначені 

лікарські засоби здатні підвищувати ризик коронарних ускладнень в 

загальній популяції хворих. Крім того, призначення інгібіторів ЦОГ-2 

асоціювалось з ризиком розвитку інсульту, серцевої недостатності та 

гіпертензії. Таким чином, призначення інгібіторів ЦОГ-2 (без забезпе-

чення ефективної блокади тромбоцитарної ЦОГ-1) хворим зі стабіль-

ною стенокардією є протипоказаним.

Неселективні інгібітори ЦОГ (НПЛЗ) здатні зворотно блокувати 

продукцію тромбоксану і агрегацію тромбоцитів, як було показано, 

наприклад, для напроксену. Проте ефективність НПЛЗ щодо синтезу 

тромбоксану значно поступається аспірину. Крім того, процес блоку-

вання ЦОГ-1/тромбоксану під впливом НПЛЗ має тимчасовий харак-

тер. Разом з тим є свідчення, що неселективні НПЛЗ також можуть під-

вищувати ризик серцево-судинних ускладнень. Тому за необхідності 

хворим з ІХС рекомендовано призначення найнижчих ефективних доз 

НПЛЗ максимально можливими короткими курсами. Препаратом ви-

бору для початку терапії залишається парацетамол. Призначення НПЛЗ 

хворим на стабільну стенокардію необхідно поєднувати з низькими до-

зами аспірину (75 мг) для забезпечення адекватного антитромботично-

го ефекту. Ібупрофен і, можливо, напроксен, здатні зменшувати анти-

агрегантний ефект аспірину за рахунок конкурентної блокади процесу 
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ацетилювання ЦОГ-1. Комбінації вказаних НПЛЗ з аспірином не ре-

комендовані. Диклофенак є відносно селективним блокатором ЦОГ-2. 

Він практично не впливає на функцію тромбоцитів і не взаємодіє з ас-

пірином, тому за необхідності така комбінація може бути використана 

у пацієнтів з ІХС.

Клопідогрель і тиклопідин належать до групи тієнопіридинів, за ме-

ханізмом дії вони є неконкурентними антагоністами АДФ-рецепторів 

тромбоцитів. Їх результуючий фармакодинамічний ефект подібний 

до ефекту аспірину. Незважаючи на достатньо тривале застосування 

тиклопідину в клінічній практиці, його роль у лікуванні ІХС, як хро-

нічних форм, так і інфаркту міокарда, невизначена. Порівняно з кло-

підогрелем тиклопідин характеризується дещо гіршою переносимістю 

та більшою кількістю побічних реакцій, зокрема щодо впливу на кро-

вотворну функцію кісткового мозку (нейтропенія, тромбоцитопенія). 

Терапевтичний ефект препарату розвивається повільно.

Основним клінічним дослідженням із вивчення дії клопідогрелю 

у пацієнтів з хронічною ІХС було дослідження CAPRIE. У ньому взя-

ли участь хворі з перенесеним інфарктом міокарда, інсультом, атеро-

склерозом периферичних артерій. За результатами дослідження в групі 

пацієнтів високого ризику клопідогрель, 75 мг/день, виявився дещо 

ефективнішим у попередженні серцево-судинних ускладнень, ніж ас-

пірин, 325 мг/день (р = 0,043). Проте аналіз результатів дослідження 

CAPRIE в різних підгрупах хворих виявив, що вірогідні переваги кло-

підогрелю над аспірином стосовно попередження серцево-судинних 

ускладнень були виявлені тільки в пацієнтів з атеросклерозом перифе-

ричних артерій. Дуже незначними були переваги клопідогрелю і щодо 

розвитку шлунково-кишкових кровотеч, незважаючи на достатньо 

високу дозу аспірину. Слід також відзначити дещо завищену в літера-

турі оцінку переваг клопідогрелю, враховуючи, що доза аспірину, яку 

призначали в дослідженні (325 мг/день) була не найоптимальнішою. 

У CAPRIE не включали хворих з непереносимістю до аспірину; немає 

даних щодо порівняння частоти шлунково-кишкових кровотеч при 

призначенні клопідогрелю і плацебо. Якщо до цього додати ще й зна-

чну вартість клопідогрелю, то призначення цього препарату доцільне 

за умови непереносимості аспірину та в пацієнтів із високим ризиком 

артеріального тромбозу. Питання щодо ризику шлунково-кишкових 

кровотеч на фоні антитромбоцитарної терапії повинно окремо розгля-

датись для кожного конкретного клінічного випадку. Після коронар-

ного стентування, за наявності гострого коронарного синдрому, при 

інфаркті міокарда з елевацією сегмента ST, клопідогрель рекомендо-
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вано поєднувати з аспірином, проте протягом обмеженого проміжку 

часу, до 12 місяців. Ефективність зазначеної комбінації недоведена 

при стабільній стенокардії. Клопідогрель підвищує ризик серйозних 

кровотеч після аортокоронарного шунтування.

Невирішеним залишається питання стосовно потенційної вза-

ємодії клопідогрелю з іншими лікарськими засобами, які мають вплив 

чи спільний шлях метаболізму через систему печінкових трансаміназ 

СYР3А4. Наприклад, Lau і співавт. показали, що аторвастатин в до-

зозалежному режимі блокує вплив клопідогрелю на АДФ-індуковану 

активацію тромбоцитів. Подібна взаємодія не спостерігалась для пра-

вастатину, який метаболізується іншим шляхом. У цій же роботі було 

показано можливість взаємодії між клопідогрелем і антибіотиками, 

які блокують (еритроміцин, тролеандоміцин) чи індукують (рифам-

піцин) СУР3А4. Інші дослідники не виявили взаємодії між клопідо-

грелем і аторвастатином, проте останній призначали в невисокій дозі 

(10 мг/день). Певні протиріччя були знайдені при визначенні ймовір-

ності взаємодії клопідогрелю (навантажувальної дози — 300 мг) і ліпо-

фільних статинів (аторвастатин, симвастатин, ловастатин) у пацієнтів 

після транслюмінальних втручань. Разом із тим призначення аторвас-

татину і симвастатину при збільшенні навантажувальної дози клопідо-

грелю до 600 мг не впливало на його ефективність. Слід зазначити, що 

спеціальних проспективних рандомізованих досліджень, присвячених 

питанню можливого впливу на кінцеві результати комбінованої терапії 

з використанням клопідогрелю і ліпофільних статинів, на сьогодні не-

має. Проте, за наявними даними, тривале призначення таких комбіна-

цій у різних інших клінічних дослідженнях не мало негативного впливу 

на їхні кінцеві результати, включаючи прогностичні показники смерт-

ності і виживання. Більш того, за даними GRACE-реєстру приєднання 

статинів до терапії клопідогрелем супроводжувалось додатковим, ви-

щим за очікуваний, позитивним впливом на прогноз пацієнтів. Підсу-

мовуючи, слід зазначити, що на сьогодні дані щодо можливої взаємодії 

клопідогрелю і статинів містять багато протиріч і справжня значимість 

такої взаємодії залишається предметом дискусії.

Дипіридамол та антикоагулянти
Дипіридамол на сьогодні не розглядають як антитромботичний за-

сіб для лікування стабільної стенокардії. Вважають, що він характери-

зується відносно низькою антитромбоцитарною активністю і ризиком 

розвитку синдрому «обкрадання» з можливим погіршенням клінічної 

симптоматики стенокардії. Антикоагулянти (варфарин, інгібітори 
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тромбіну) не показані при стабільній стенокардії за відсутності осо-

бливих обставин, таких, наприклад, як миготлива аритмія.

Гіполіпідемічні засоби
Призначення гіполіпідемічних засобів є одним з найважливі-

ших аспектів лікування хворих з ІХС. Медикаментозні препарати 

призначають додатково до дієти та заходів щодо модифікації стилю 

життя, коли останні не призводять до «цільового» зниження ліпідів 

крові. Ефективність гіполіпідемічних засобів пов’язана з покращен-

ням функції ендотелію, усуненням запалення, стабілізацією атеро-

склеротичної бляшки, попередженням прогресування/регресування 

атеросклеротичного процесу. Лікування дисліпідемій передбачає за-

стосування 4 основних груп лікарських засобів: статинів (ловастатин, 

симвастатин, правастатин, флувастатин, аторвастатин, розувастатин), 

фібратів (гемфіброзил, фенофібрат), нікотинової кислоти (ніацин), 

секвестрантів жовчних кислот (холестирамін, холестипол), а також 

препаратів омега-3-поліненасичених жирних кислот (риб’ячий жир). 

Основні гіполіпідемічні препарати наведено в табл. 2.

Інгібітори 3-гідрокси-3-метилглютарил коензим-А 

(ГМГ-КоА) редуктази (статини)
В Україні зареєстровано такі препарати-статини: ловастатин, 

правастатин, симвастатин, аторвастатин, розувастатин, флюваста-

тин. Статини знижують ризик атеросклеротичних серцево-судинних 

ускладнень у середньому на 30 %. Позитивні щодо прогнозу можли-

вості терапії були продемонстровані клінічними дослідженнями з 

первинної (AFCAPS/TexCAPS, ASCOT-LLA) і вторинної (4S, LIPID, 

CARE, HPS) профілактики атеросклерозу та його ускладнень у хворих 

з різним ступенем серцево-судинного ризику, з різними показниками 

холестерину, різної статі і віку, з цукровим діабетом та іншими еквіва-

лентами ІХС. Скандинавське дослідження 4S було першим масштаб-

ним дослідженням, яке радикально змінило ставлення клініцистів до 

терапії дисліпідемій. У ньому взяли участь 4444 хворі з ІХС та гіпер-

холестеринемією. Пацієнти були рандомізовані в 2 групи: плацебо та 

симвастатину. Початкова доза препарату становила 20 мг на добу, під 

контролем показників ліпідного обміну у частини хворих її збільшу-

вали до 40 мг. Спостереження за хворими продовжувалось в середньо-

му до 5,4 року. Основним результатом дослідження стало зниження 

під впливом терапії симвастатином показника загальної смертності 




