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Актуальність
Ожиріння (Ож) – найбільш

важлива медична
проблема. Воно є однією з
основних причин розвитку
цукрового діабету 2 типу, 
підвищення артеріального
тиску і гіперліпідемії. Кожен
з цих станів, а тим більше їх

поєднання, значно
збільшують ризик розвитку

серцево-судинних
ускладнень.

дослідження PROCAM (Prospective Cardiovascular Munster study)



Роль Ож у розвитку АГ
(дані Фремінгемського дослідження)

чоловіки – 78%

жінки – 65%



Діагностика абдомінального ожиріння (АО)

АО =   окружність талії (ОТ)
окружність стегон (ОС)

у чоловіків > 0,95 
у жінок > 0,85

АО за окружністю талії (ОТ)

у чоловіків > 94 см
у жінок > 80 см



Вимоги до антигіпертензивної терапії при Ож
 досягнення цільового АТ (частіше за все

при комбінованій терапії) і покращання
прогнозу (попередження конверсії в ЦД) 

 зменшення гіперволемії
 володіти вираженою кардіо-, нефро- і

ангіопротекцією
 стабілізація МТ
 корекція метаболічних порушень
 зменшення ІР



Класи антигіпетертензивних препаратів (АГП)

b-блокатор

АРА II

центральної
дії

а-блокатор

АК

діуретик

іАПФ



Погіршують вуглеводний обмін, навіть в дозі
12,5 мг/добу (чим вище вихідний рівень
глікемії, тим більшою мірою він зростає на
фоні їх прийому). 

5 років прийому тД
розвивається ПТГ

(у осіб молодого віку)

1-2 роки від початку
застосування

розвивається ПТГ
(у осіб похилого віку)

Чинять негативний вплив на
ліпідний і пуриновий обміни

Діуретики

Тіазидоподібні діуретики
з нейтральним метаболічним

ефектом (індапамід)



неселективні β-АБ (атенолол, 
пропранолол) негативно
впливають на вуглеводний і
ліпідний обміни; викликають
розвиток ПТГ і прибавку у вазі. 

серед β-АБ препаратами вибору
для корекції АТ при Ож є
карведілол і небіволол.

Бета-блокатори



Вірогідно знижують число нових випадків ЦД
(дослідження):
INVEST (International Verapamil SR/Trandolapril
study)
INSIGHT (International Nifedipine GITS Study
Intervention as a Goal in Hypertension
Treatment) 
ALLHAT (Antihypertensive and Lipid-Lowering 
treatment to prevent Heart Attack Trial)
Зменшують ГЛШ і володіють антисклеротчним
ефектом (дослідження): VHAS (Verapamil in
Hypertension and Atherosclerosis Study)

Антагоністи кальцію (АК)



- метаболічно нейтральні
- знижують ризик розвитку ЦД: 

ASCOT (Anglo-Scandinavian Cardiac
Outcomes Trial), HOPE (Heart Outcomes
Prevention Evaluation study) і володіють
потужною кардіо-, ангіо- і нефропротекцією. 
Трандолаприл (ліпофільний) – суттєво
знижує ІР. 

Ефективні у профілактиці і лікуванні протеінурії, 
ексцентричної ГЛШ і діастолічної дисфункції

Інгібітори АПФ



Ліпофільні АРА II (телмісартан, ірбесартан) – покращують
чутливість тканин до інсуліну, вуглеводний і ліпідний обмін. 
ALPINE (Antihypertensive treatment and Lipid Profile
In a North of Sweden Efficacy evaluation) – кандесартан –
метаболічно нейтральний, достовірно рідше призводив
до виникнення МС і ЦД порівняно з β-АБ атенололом. 
Вірогідно зменшують ризик розвитку ЦД-2:
LIFE (Losartan Intervention For Endpoint reduction in
hypertension), VALUE (Valsartan Antihypertensive Long-term
Use Evaluation), CHARM (Candesartan in Heart failure: 
Assessment of Reduction in Mortality and morbidity).

Антагоністи рецепторів ангіотензина II



Покращують чутливість тканин до інсуліну і вуглеводний
обмін. 

За даними Російського багатоцентрового дослідження
АЛМАЗ у хворих з МС терапія моксонідином достовірно
покращувала показники ліпідного і вуглеводного обмінів,
чутливість тканин до інсуліну, сприяла зниженню МТ, 
покращувала функцію ендотелію судин. 

Агоністи імідазолінових рецепторів



Комбінована антигіпертензивна терапія

Комбінація ІАПФ + АК володіє вираженим позитивним
впливом на стан вуглеводного і ліпідного обмінів, знижує ризик
розвитку ЦД-2, покращує еластичність великих судин і функцію
ендотелію (дослідження: ASCOT, ACCOMPLISH (Avoiding
Cardiovascular events through Combination therapy in Patients
Living with Systolic Hypertension), STAR (The Study of
Trandolapril/ Verapamil SR And Insulin Resistance), HOS Study
(Hypertension-Obesity Siburtamine Study). 

Категорично не рекомендується комбінація β-АБ + тД
(негативний вплив на обмін глюкози і ліпідів). 

Найбільш вдалою фіксованою комбінацією для лікування
хворих АГ + Ож є Тарка (ЭББОТ, США), до складу якої входять
ІАПФ з високим індексом ліпофільності – трандолаприл і
недигідропіридиновий АК – верапаміл СР. 



Висновок
ІАПФ або АРА II повинні бути обов’язковим
компонентом АГТ при поєднанні АГ + Ож. 
В якості другого препарата найбільш
раціональним є вибір недигідропіридинового АК –
верапаміла СР. 
Для розриву "порочного" кола АГ + Ож практично
всім пацієнтам необхідна комбінована АГТ на
фоні призначення препаратів для зниження МТ. 



Дякую за увагу


