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Цільові рівні офісного АТ у пацієнтів із АГ 

Рекомендації Клас 
рекомен

дацій 

Рівень 
доказо

вості 

Первинна мета лікування -  АТ <140/90 мм рт.ст. у 

всіх пацієнтів. За гарної переносимості  рекомендуєть-

ся АТ до ≤130 / 80 мм рт.ст. у більшості пацієнтів 

1 А 

У пацієнтів у віці <65 років за умови гарної 

переносимості рекомендується  САД до рівня  

120-129 мм рт. ст. у більшості пацієнтів 

1 А 

У пацієнтів похилого віку (> 65 років) рекомендуються: 

 зниження САД до 130-139 мм рт. ст .; 

 ретельне моніторування небажаних явищ; 

 зазначені цільові рівні АТ - для пацієнтів незалежно 

від рівня кардіоваскулярного ризику з / без 

встановленого серцево-судинного захворювання 

 

1 

 

А 

1 С 

1 А 

Рекомендується  ДАТ <80 мм рт. ст. для всіх пацієнтів 

з АГ незалежно від рівня ризику та супутніх захвор-нь 

ІІА В 



Вік, 

років 

 

АГ 

 

+ЦД 

 

+ХХН 

 

+ІХС 

+ Інсульт / 

транзиторна 

ішемічна атака 

Цільовий 

діапазон 

ДАД, мм рт. 

ст. 

АТ 

18-64  

≤140/90 

 

≤140*/90 

  

≤90 
65-79 

≥80 ≤160/90 

Цільові діапазони офісного АТ за супутньої 

патології 

Примітка. * - лікування може бути розглянутим у даних хворих за 

дуже високого СС ризику, високого/ нормального САТ (130-140 мм 

рт.ст.) 



Класифікація офісного АТ; вимірювання 

вдома >135/85; ДМАТдобовий 130/80 

Категорія САД, 

мм рт. ст. 

  ДАД, 

мм рт. ст. 

Оптимальне <120 і <80 

Нормальне 120–129 і/або 80-84 

Високе нормальне 130–139 і/або 85–89 

АТ 1-го ступеня 140–159 і/або 90–99 

АТ 2-го ступеня 160-179 і/або 100-109 

АТ 3-го ступеня ≥180 і/або ≥110 

Ізольована систолічна АГ ≥140 і <90 

Експерти ESC зберегли класифікацію АТ  



Класифікація АГ за стадіями 

захворювання (зберігається підхід Score) 

Експерти ESC 

Стадія АГ ФР, УОМ і 

захворю-

вання 

Високий 

нормаль-

ний АТ 

АГ 1-го 

ступеня 

АГ 2-го 

ступеня 

АГ 3-го 

ступеня 

  

І стадія 

(неусклад-

нена) 

Факторів 

ризику немає 

Низький 

ризик 

Низький 

ризик 

Помірний 

ризик 

високий 

ризик 

1-2 фактори 

ризику 

Низький 

ризик 

Помірний 

ризик 

Помірний / 

вис. ризик 

високий 

ризик 

≥3 фактори 

ризику 

Низький / 

помір ризик 

Помірний 

/вис ризик 

високий 

ризик 

високий 

ризик 

 ІІ 

(Безсимп-

томна) 

УОМ із-за АГ; 

ХХН 3-я ст,чи 

ЦД без УОМ 

Помірний / 

високий 

ризик 

високий 

ризик  

високий 

ризик 

 

Високий / 

дуже вис. 

ризик 

ІІІ  

(Усклад-

нена) 

Симптомні 

ССЗ, ХХН ≥4 

ст., чи ЦД з 

УОМ 

Дуже 

високий 

ризик 

Дуже 

високий 

ризик 

Дуже 

високий 

ризик 

Дуже 

високий 

ризик 



Алгоритм медикаментозного лікування 

неускладненої АГ (Доказовість - IA) 
Етапи терапії Препарати Примітки 

I етап - початкова терапія 

Подвійна комбінація 

(переважно в 1 таблетці) 
 

(IВ)  

іАПФ або БРА + 

АК, чи ТД 

 

(доказовість IA) 

 

Монотерапія для пацієнтів 

низького ризику із САД <150 

мм рт. ст., пацієнтів старечого 

віку (> 80 років) і пацієнтів зі 

старечою астенією 

II етап- Потрійна комбі-

нація (переважно в 1табл) 

іАПФ, або БРА + 

АК + ТД 

  

(доказовість IA) 

IIІ етап 

Потрійна комбінація 

(переважно в 1 таблетці) 

+ спіронолактон 

(IA) PATHWAY2 

іАПФ або БРА + АК 

+ ТД + спіронолак-

тон (25-50 мг 1 раз / 

добу), чи ін. діуре-

тик / β-АБ/ α-АБ 

Ця ситуація розцінюється як 

резистентна АГ і вимагає 

направлення до 

спеціалізованого центру для 

додаткового обстеження 

Призначення β-АБ можна розглянути на будь-якому етапі терапії в специ-

фічних клінічних ситуаціях, таких як серцева недостатність, стенокардія, 

перенесений інфаркт міокарда, ФП, вагітність або її планування 



У нових рекомендаціях підвищено 
клас і рівень доказів ініціації терапії 
подвійною фіксованою комбінацією 
(стратегія «однієї таблетки») до IВ. 



Основні зміни в нових рекомендаціях 2018 
року порівняно з 2013 (Coca A., 2018) 

Рік 

2013 2018 

Діагноз 

Офісний АТ рекомендовано для 

скринінгу і діагностики АГ 

Рекомендовано засновувати діагностику 

АГ на: повторних офісних вимірах АТ, 

або позаофісних вимірюваннях АТ з 

амбулаторним і / або домашнім 

моніторингом, якщо це логістично і 

економічно доцільно 

Пороги лікування 

Підвищений нормальний АТ (130-

139 / 85-89 мм рт. Ст.): Не 

рекомендується починати 

антигіпертензивну терапію, якщо 

не отримані необхідні докази 

Підвищений нормальний АТ (130-139 / 

85-89 мм рт. Ст.): медикаментозне 

лікування може бути розглянуто при 

дуже високому серцево-судинному 

ризику за встановленого серцево-

судинного захворювання, особливо ІХС 



Основні зміни в нових рекомендаціях 2018 
року порівняно з 2013 (Coca A., 2018) 

Рік 

2013 2018 

Пороги лікування 

АГ 1-го ст, пацієнти низького ризи-

ку: початок медикаментозної терапії 

може бути розглянутим у пацієнтів 

низького / помірного ризику, коли 

АТ в кількох вимірюваннях є в цих 

межах, незважаючи на зміни 

способу життя 

АГ 1-го ступеня, пацієнти низького 

ризику: рекомендовано розпочати 

медикаментозне лікування, якщо 

АГ зберігається після зміни способу 

життя 

Пацієнти похилого віку: 

медикаментозна терапія може бути 

розглянута у пацієнтів похилого 

віку (<80 років) при САД 140-159 мм 

рт. ст. за умови доброї переносимості 

терапії 

Пацієнти похилого віку: 

медикаментозна терапія і модифікація 

способу життя рекомендовані 

пацієнтам похилого віку (> 65, але не> 

80 років) при САД 140-159 мм рт. ст. 

за умови гарної переносимості терапії 



Основні зміни в нових рекомендаціях 2018 
року порівняно з 2013 (Coca A., 2018) 

Рік 

2013 2018 

Цільовий АТ при лікуванні 
Рекомендовано цільовий АТ 

<140/90 мм рт. ст. 

Рекомендована первинна мета лікування 

-  АТ до <140/90 мм рт.ст. у всіх пацієн-

тів за умови доброї переносимості тера-

пії, а для більшості пацієнтів цільовий 

АТ при лікуванні повинен бути <130/80 

мм рт. ст. У пацієнтів у віці <65 років 

рекомендований рівень САТ для 

більшості пацієнтів - 120–129 мм рт.ст. 

У пацієнтів похилого віку (65-

80 років) рекомендовано цільо-

вий САТ в межах 140-150 мм рт.  

У пацієнтів похилого віку (≥65 років) 

рекомендовано цільовий САТ в межах  

130-139 мм рт. ст. 



Основні зміни в нових рекомендаціях 2018 
року порівняно з 2013 (Coca A., 2018) 

Рік 

2013 2018 

Цільовий АТ при лікуванні 

Цільовий САТ в межах 140-150 

мм рт.ст. має бути розглянуто у 

осіб у віці >80 років, з вихідним 

АТ ≥160 мм рт. ст., за умови, що 

вони перебувають у гарному 

психічному і душевному стані 

Для пацієнтів у віці > 80 років 

рекомендовано цільовий САТ в межах 

130-139 мм рт. ст. за умови гарної 

переносимості терапії 

Рекомендовано цільовий ДАТ 

<90 мм рт. ст., за винятком 

пацієнтів з ЦД, яким реко-

мендовано ДАТ <85 мм рт.ст. 

Повинен бути розглянутим цільовий ДАТ 

<80 мм рт. ст. для всіх пацієнтів з АГ, 

незалежно від ступеня ризику і супутніх 

захворювань 



Основні зміни в нових рекомендаціях 2018 
року порівняно з 2013 (Coca A., 2018) 

Рік 

2013 2018 

Ініціація медикаментозного лікування 

Ініціація антигіпертензивної 

терапії у вигляді комбінації 

двох препаратів може бути 

розглянута у пацієнтів зі 

значним підвищенням 

вихідного АТ або високим 

серцево-судинним ризиком 

Рекомендовано починати 

медикаментозне лікування з комбінації 

2-х препаратів, переважно в одній 

таблетці.  

Виняток складають «тендітні» пацієнти 

похилого віку і пацієнти з АГ I стадії і 

низьким ризиком (особливо при САД 

<150 мм рт. ст.) 



Основні зміни в нових рекомендаціях 2018 
року порівняно з 2013 (Coca A., 2018) 

Рік 

2013 2018 

Резистентна АГ 

Антагоністи 

мінералокортикоїдних 

рецепторів, амілорид і блокатор 

α-адреноблокатори доксазозин 

повинні бути розглянуті, якщо 

немає протипоказів 

Рекомендовано лікувати резистентну АГ 

з додаванням спіронолактона в меншій 

дозі до існуючого лікування, або 

додаванням діуретичної терапії, якщо 

спіронолактон  не переноситься, або 

еплеренон, або амілорид, або високі дози 

ТД, або додавання бісопрололу, або 

доксазозина (PATHWAY2) 

Резистентна АГ (рефрактерна) - якщо на тлі прийому 3-х і більше анти-

гіпертензивних препаратів різних класів (один з яких діуретик) в дозах, 

близьких до максимальних, не вдається досягти цільового АТ <140/90 мм 

рт. ст. у більшості пацієнтів з АГ. Модуретик (амілорид+ГДХТ) 



Основні зміни в нових рекомендаціях 2018 
року порівняно з 2013 (Coca A., 2018) 

Рік 

2013 2018 

Лікування АГ за допомогою технічн. пристроїв (device-based) 

У разі неефективного 

медикаментозного лікування 

інвазивні процедури, такі як 

ниркова денервація і 

стимуляція барорецепторів, 

можуть бути розглянуті 

Лікування АГ технічними пристроями 

не рекомендовано для рутинних 

випадків, за винятком використання в 

рамках клінічних досліджень, поки не 

будуть отримані докази їх безпеки та 

ефективності 



Що нового у підви-

щенні комплаєнсу? 

2-3 препарати в 1 
капсулі: 

І-АПФ / сартан + 
БКК / +ТД 

Рекомендації Кла

с 

Рівень 

Рекомендуються спрощені 
схеми лікування до найнижчого 
прийнятного рівня, з повторним 
моніторингом стану пацієнта і 
забезпечення зворотного зв'язку 
з ним. У разі стійкого 
недотримання призначеного 
лікування рекомендується 
багато сеансні або комбіновані 
поведінкові втручання 

І A 

Рекомендується, щоб лікарі 
оцінювали прихильність 
пацієнтів до призначеної схеми 
лікування і визначали причини 
її недотримання з тим, щоб 
визначитися з подальшими 
втручаннями 

І C 

Можна розглядати можливість 

використання поліпілл і 

комбінованої терапії для 

підвищення прихильності до 

прийому препаратів 

IIb В 

1. ESC Guidelines  2016; 2018 

Концепція «ПОЛІПІЛЛ»  
у Керівництвах 



Керівництва 
ESC 

Класи 
препаратів 

 
Коментарі 

Клас 
рекомендацій/ 
Рівень доказів 

ГІМ з ↑ST 

(STEMI) 

Ibanez 2017 

іАПФ 
Почати в перші 24 години. CН, 

дисфункція ЛШ, ЦД, чи ІМ в анамнезі 
1A 

Статини 
Почати якомога раніше або продовжити. 

Високі дози 
1A 

АСК 
У всіх пацієнтів. Тривале лікування в дозі 

75-100 мг щодня. 
1A 

Поліпілл 
Застосовувати поліпілл, або комбіновану 
терапію для підвищення прихильності 

2bB 

ГКС без ↑ST  

(NSTE-ACS) 

Marco Roffi 

2015 

іАПФ 
Почати в перші 24 години. ФВЛШ <40%, 

СН, ЦД, АГ, ХХН 
1A 

Статини 
Почати в ранні терміни після події. Високі 

дози 
1А 

АСК -»-»-»- 1A 

Стабільна 

ІХС 

Montalescot 

2013 

іАПФ Присутність при СН, АГ або ЦД 1A 

Статини У всіх пацієнтів 1A 

АСК У всіх пацієнтів 1A 

Вторинна 

профілактика 

 

Piepoli 2016 

іАПФ Ініціювання та підтримка антиАГ терапії. 1A 

Статини 
Пацієнтам високого і дуже високого 

серцево-судинного ризику 
1A 

АСК Всім хворим із ССЗ 1A 

Поліпілл -»-»-»- 2bB 

СН: серцева 

недостатність; ЛШ: лівий 

шлуночок; СД: цукровий 

діабет; ФВ: фракція 

викиду; АГ: артеріальна 

гіпертензія; ХХН: хроніч-

на хвороба нирок. АТ ар-

теріальний тиск; ГІМ: гос-

трий інфаркт міокарда; 

ГКС: гострий коронарний 

синдром. 

Керівництва ESC 



ESC/ESH Guideline  2018 

І-АПФ/Сартани + БКК 

 

Чому і які переваги 

комбінації?  
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Амлодипін зменшує ризик інсульту 

ефективніше за інші  класи препаратів 



Покази для призначення інгібіторів АПФ 

(світові дослідження) 

іАПФ 

Серцева недостатність 

SOLVD (еналаприл),  

AIREX (раміприл)  

Перенесений інфаркт 

міокарда 

SAVE (каптоприл),  

AIRE (раміприл) 

Пацієнти високого серцево-

судинного ризику  

ALLHAT (лізиноприл),  

EUROPA (периндоприл), 

HOPE (раміприл)  

Цукровий діабет 

UKPDS (каптоприл), 

ALLHAT (лізиноприл), 

MICRO-HOPE (раміприл) 

Ураження нирок 

Captopril trial 

(каптоприл), 

 REIN (раміприл) 

Профілактика 

повторного інсульту 

PROGRESS 

(периндоприл), 

HOPE (раміприл)  



Блокатори Са каналів:  

дилатація артеріол, 
можливі периферичні 
набряки, ефективні у 
пацієнтів із низьким 

рівнем реніну.  
Зменшують ішемію 

міокарда 

Блокатори Са каналів:  

дилатація артеріол, 
можливі периферичні 
набряки, ефективні у 
пацієнтів із низьким 

рівнем реніну.  
Зменшують ішемію 

міокарда 

іАПФ:  

венодилатація, 
зменшують 

периферичні набряки. 
Не впливають  на 

пацієнтів із низьким 
рівнем реніну.   

іАПФ:  

венодилатація, 
зменшують 

периферичні набряки. 
Не впливають  на 

пацієнтів із низьким 
рівнем реніну.   

Раміприл та амлодипін: синергічний ефект 

Дилата-

ція 

артеріол 

Немає 

венозної 

дилатації 

Вихід рідини Капілярне русло 

Посилюєть-
ся БКК 

Дилатація артеріол 

(іАПФ та БКК) 

Венозна дила-

тація (іАПФ) 

Капілярне русло 

БКК 

іАПФ 
Зменшується іАПФ 



Подвійний 
контроль АТ 

та захист 
ССС 

 

Доведена 
захисна 

дія: амло-
дипін 

(ASCOT) 

Ефективне 
зниження АТ: 
(амлoдипін 
раміприл) 

(ATAR) 

Доведена 
захисна 

дія: 
раміприл 

(HOPE) 

Раміприл + амлодипін – подвійна сила 

зниження АТ та попередження СС 

ускладнень 

Clin Ther. 2008;30:1618-1628 

ATAR - 18 тижневе рандомізоване, 

подвійне сліпе, мультицентрове 

дослідження ефективності і 

безпеки терапії фіксованою 

комбінацією раміприл+ амлодипін 

VS амлодипін 

- 222 пацієнти, віком 40-79 років,  

- На 60% знижується частота 

набряків, Менша вираженість будь 

яких дозозалежних ефектів 

(окремих препаратів) 



• Cтартова доза для пацієнтів із АГ 2-3 ступеня   

5 мг раміприлу + 5 мг амлодипіну  

• При не досягнутому цільовому АТ, або  вираженій 

ізольованій систолічній гіпертензії – 5 мг раміприлу + 

10 мг амлодипіну  

• При наявності супутніх захворювань – ураження 

органів-мішеней (нирок, цукровий діабет) – 10 мг 

раміприлу + 5 мг амлодипіну  

•  10 мг раміприлу + 10 мг амлодипіну: ще потужніша 

дія  

 

Яким пацієнтам – які дози? 



Увага! АГ + ІХС, СН, ФП… 



Зв’язок ЧСС зі смертністю хворих на ІХС 

CASS (Coronary Artery Surgery Study) 

24 913 пацієнтів; 14,7 років спостереження  

Загальна  Виживаність при ССЗ 
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     <62 уд/мин 
     63-70 уд/мин 

71-76 уд/мин 
77-82 уд/мин 

≥83 уд/мин 

Роки, після включення в дослідження 
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Роки, після включення в дослідження 

Загальна виживаність 



Зниження ризику 
ІМ та інсульту на 24% 

Бісопролол Амлодипін 

↓ тонусу симпатичної НС 
 та РААС 

↓ ЗПОС 

Пряма розслаблююча 
дія  на  судини 

↓ ЗПОС 
 

Взаємодо-
повнюючий  

контроль 
АТ 

ESH – ESC Guidelines Committee. J Hypertens 2018; 25: 1105–1187 

5/5 мг; 5/10 мг; 10/5 мг 
1 таблетка на добу 

Монотерапія ефективна тільки в 30% випадків 

ПОЛІПІЛЛ – Бісопролол+амлодипін: 

механізми взаємодоповнення 



Cibis II 

Бісопролол Амлодипін 

Cibis III 

Bisomet 

BIMS 

 
 
 

Величезна доказова база  

по бісопрололу та амлодипіну 



Як і кому призначати Бісопролол+амлоди-

пін у хворих на АГ  

• Стартова доза бісопрололу 5мг + амлоди-

піну 5мг  

• Пацієнтам у яких утримується тахікардія– 

10мг бісопрололу / 5мг амлодипіну  

• Якщо тахікардію усунуто, але цільовий АТ 

не досягнутото: 5мг бісопрололу/10мг 

амлодипіну  

 



Роль і місце статинів?  



Стратегія лікування залежно від серцево-

судинного ризику та рівнів ХС ЛПНЩ 

Загальний 

ССР 

(SCORE) % 

Рівень ХС ЛПНЩ 

< 1,8 

ммоль/л 

1,8-2,5 

ммоль/л 

2,5-4,0 

ммоль/л 

4,0-4,9 

ммоль/л 

> 4,9 

ммоль/л 

< 1 Не потребує втручання Зміна способу життя (ЗСЖ) ЗСЖ, при 

неефективнос

ті – препарати 

Клас/Рівень І/С І/С І/С І/С ІІа/А 

≥ 1 до 5 ЗСЖ ЗСЖ ЗСЖ, при неефективності – препарати 

Клас/Рівень І/С І/С ІІа/А ІІа/А І/А 

≥ 5 до 10 ЗСЖ, застосувати ліки ЗСЖ і негайне застосування ліків 

Клас/Рівень ІІа/А ІІа/А ІІа/А І/А І/А 

≥ 10 або 

високий 

ризик 

ЗСЖ, 

застосувати 

ліки 

ЗСЖ і негайне застосування ліків 

Клас/Рівень ІІа/А ІІа/А І/А І/А 

*Наказ МОЗУ №564 від 13.06.2016 “УКПМД Профілактика ССЗ” 



без ЦД, ХХН або 
ССЗ (ІХС, ГІМ, 
ГПМК в анамнезі, 
облітеруючий 
атеросклероз 
артерій кінцівок – 
решта – високий 
ризик – не прово-
дять SCORE)  

Шкала 
оцінки 
загального 
ризику 
ССЗ 
SCORE, 
для осіб  
>40р. чол. 
>50р. жін.  



Модель оцінки відносного 
ризику розвитку ССЗ в осіб 
молодого віку (<40 років) 

САТ 
мм рт.ст. 

Тютюнокуріння (-) Тютюнокуріння (+) 

Рівень ЗХС (ммоль/л) 
Наказ МОЗУ №564 від 13.06.2016  



Лікування в режимі 

«високої 

інтенсивності»  

Лікування в режимі 

«помірної 

інтенсивності»  

Лікування в режимі 

«низької 

інтенсивності»  

Добова доза, яка 

знижує ХС ЛПНЩ, в 

середньому, на 50% та 

більше  

Добова доза, яка 

знижує ХС ЛПНЩ, в 

середньому, на 30% - 

50% 

Добова доза, яка 

знижує ХС ЛПНЩ, в 

середньому, на 30% та 

менше 

Аторвастатин  

40-80 мг 

Аторвастатин  

10-20 мг 

Симвастатин 10 мг 

Розувастатин  

20-40 мг 

Розувастатин  

5-10 мг 

Симвастатин  

20-40 мг 

Пітавастатин 2-4 мг 

При проведенні рандомізованого контрольованого дослідження показано, що зниження рівня 

ХС ЛПНЩ на 1,0 ммоль/л призводить до зниження смертності від ССЗ на 20%, смертності від 

усіх причин – на 10%, частоти виникнення ГІМ на 23% та ГПМК – на 17%.  

Наказ МОЗУ №564 від 13.06.2016  



ДЯКУЮ  

ЗА УВАГУ ! 


