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Д
ослідження ALLHAT вва-

жають одним із тих, що 

демонструє перевагу 

застосування діуретиків 

над іншими класами гіпотензивних 

препаратів. Це дослідження було 

розроблено для перевірки гіпотези 

про те, що частота летальних 

та нелетальних випадків інфаркту 

міокарда може знизитись на 16% 

при застосуванні блокатора кальці-

євих каналів (амлодипіну), інгібітора 

АПФ (лізиноприлу) чи α-блокатора 

(доксазозину) як препаратів першої 

ланки застосування в лікуванні 

пацієнтів із АГ, порівняно з групою 

пацієнтів, що приймала хлорталідон 

як терапію АГ. До дослідження 

було залучено 42 418 пацієнтів 

із високим показником ризику віком 

старше 55 років, 35% з яких були 

темношкірими. Дослідження у групі, 

що приймала доксазозин, були 

зупинені до планового завершення 

через значну кількість випадків СН.

Часто забувають про те, що 

в ході дослідження ALLHAT не вда-

лось досягти основної мети, оскіль-

ки кінцеві показники обох груп не 

мали значних відмінностей (по-

казник розвитку ССЗ за 6 років: 

хлорталідон 11,5%, амлодипін 

11,3%, лізиноприл 11,4%). Порівня-

но з хлор талідоном, показник від-

носного ризику становив 0,98 (95% 

ІД 0,90–1,07) для амлодипіну та 0,99 

(95% ІД 0,91–1,08) – для лізинопри-

лу. Більш того, загальний показник 

смертності обох груп не відрізнявся. 

Єдина суттєва відмінність ре-

зультатів дослідження ALLHAT 

стосувалась деяких вторинних кін-

цевих результатів. Ризик розвитку 

СН, який не є вторинною кінцевою 

точкою, а лише частиною цього 

показника (має назву «загальний 

розвиток ССЗ», до якого належить 

ІХС, інсульт, стенокардія, процеду-

ри реваскуляризації, СН – як при-

чина госпіталізації – та атероскле-

роз периферичних артерій) був на 

38% вищим для амлодипіну та на 

15% – для лізиноприлу, порівняно 

з хлорталідоном (Р<0,01). Більш 

того, ризик розвитку стенокардії 

був на 7% нижчим для амлоди-

піну, порівняно з хлорталідоном, 

(Р=NS), та на 15% вищим для лізи-

ноприлу (Р=0,02).

Такі результати були отримані 

завдяки зниженню АТ у пацієнтів, 

що приймали хлорталідон, порівняно 

з лізиноприлом (2 мм рт. ст., Р<0,001) 

та амлодипіном (0,8 мм рт. ст., Р=0,03). 

Проте >90% пацієнтів у дослідженні 

ALLHAT приймали гіпотензивні пре-

парати, в більшості випадків діуре-

тики, на момент рандомізації. Потім 

вони припинили прийом і застосову-

вали медичні препарати згідно з ре-

жимом досліджень. Таким чином, па-

цієнти, що отримували інші препарати 

окрім хлорталідону, були схильні до 

затримки рідини в організмі, що мо-

гло вважатись ознакою та симпто-

мом СН. Це припущення підтверд-

жують невідповідність даних кривої 

Kaplan-Meier, які були отримані після 

рандомізації. Проте подальші аналізи, 

які врахували частоту розвитку СН та 

можливого прийому діуретиків до по-

чатку дослідження, підтверджують 

результати дослідів. Таким чином, 

в ході дослідження ALLHAT не було 

досягнуто поставленої мети–перева-

ги застосування хлорталідону над ін-

шими досліджуваними препаратами, 

які в основі мають аналіз вторинних 

кінцевих результатів. Більш того, ре-

зультати застосування хлорталідо-

ну не зовсім коректно порівнювати 

із застосуванням хлортіазиду чи ін-

шими діуретиками, що мають такий 

самий компонент. Також важливо те, 

що тривалість гіпотензивного ефек-

ту хлорталідону значно довша, ніж 

гідрохлортіазиду, і це підтверджено 

результатами 24-годинного моніто-

рування АТ. 

Результати дослідження ALLHAT 

відповідають результатам дослід-

ження INSIGHT, в ході якого не 

вдалось визначити відмінності за-

стосування діуретиків (гідрохлор-

тіазид та амілорид) та блокатора 

кальцієвих каналів (ніфедипін) се-

ред 6321 пацієнта віком від 55 до 

80 років. Крім того, нелетальні ви-

падки СН (вторинна кінцева точка) 

траплялися рідше у групі, що при-

ймала діуретики, порівняно з па-

цієнтами, які приймали блокатори 

кальцієвих каналів (Р=0,028).

Ще одним масштабним дослід-

женням, в ході якого не вдалось до-

вести переваги застосування діуре-

тиків при АГ, стало ANBP2. Це було 

рандомізоване відкрите дослідження 

застосування діуретиків та інгібіторів 

АПФ, до якого було залучено 6083 па-

цієнта похилого віку з артеріальною 

гіпертензією. У ході дослідження ін-

гібітор АПФ еналаприл та діуретик 

гідрохлортіазид рекомендувались як 

основна терапія, проте останній вибір 

залишався за дослідниками, які були 

сімейними лікарями. Первинні кінцеві 

точки дослідження, сукупні показни-

ки смертності при ССЗ та загальної 

смертності були трохи нижчими для 

групи, що приймала інгібітори АПФ 

(співвідношення ризиків – СР – 0,89, 

95% ІД 0,79 – 1,00; Р=0,05).

Діуретики як 
препарати другої 
ланки застосування: 
вивчення результатів 
дослідження

Дослідження ASCOT-BPLA (Blood 

Pressure – Lowering Arm) – мульти-

ЗАСТОСУВАННЯ ДІУРЕТИКІВ 
У ЛІКУВАННІ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ

Закінчення. Початок статті – у попередньому номері

Ехуд Гроссман1, д. мед. н.; Паоло Вердечія2, д. мед. н., співробітник Американського коледжу 

кардіології, член Австралійської академії гуманітарних наук; 

Арі Шаміс1, д. мед. н., член Європейської спілки кардіологів, Фабіо Анджелі3, д. мед. н.; 

Джіанпаоло Реболді4, д. мед. н., доктор філософії, магістр природничих наук 

1Відділ внутрішньої медицини Д та відділ гіпертонії, Медичний центр ім. Хаїм Шиба, Тель-ха-Шомер, 

філіал Медичної школи Саклера, університет Тель-Авіву; Тель-Авів, Ізраїль;
2Відділ медицини, Ассизька лікарня; Ассизі, Італія;
3Структурний Кардіологічний Комплекс, клінічний дослідний відділ «Профілактичної кардіології», 

Госпіталь Божої Матері Милосердя; Перуджа, Італія;
4Департамент внутрішньої медицини, Університет Перуджі; Перуджа, Італія

3
-0

4
-Т

О
Р

-Р
Е

Ц
-0

7
1
3



«60+ CARDIO» M
EDICAL EXPERT LIBRARY45

№ 3 (33) / 2013

П
редставлені вище і викладені у попередній 

частині публікації дані підтверджують на 

рівні доказової медицини той факт, що: 

• діуретики, що містять тіазид, такі ж ефек-

тивні у профілактиці ССЗ, як і β-блокатори, 

блокатори кальцієвих каналів та інгібітори 

АПФ. 

Ці препарати особливо ефективно запобігають 

розвитку стенокардії та СН серед пацієнтів, хворих на 

АГ. Виправдане і 

• обґрунтоване комбіноване застосування 

тіазидних діуретиків з ІАПФ, БАР, а також 

альдостероном, хоча остання комбінація за-

стосовується частіше при ознаках затримки рі-

дини, ніж при неускладненій АГ. Тому не викли-

кає сумнівів, що 

• діуретики мають залишатись препаратами 

першого ряду у лікуванні АГ. 

Проте твердження, що ці препарати мають пере-

ваги у застосуванні над іншими препаратами у всіх 

пацієнтів з АГ, яке активно обговорюється в науковій 

та науково-практичній медичній пресі, не має достат-

нього підґрунтя.

Крім того, потрібно враховувати той підхід, що 

в кожному конкретному клінічному випадку 

• переваги застосування діуретиків як пре-

паратів першої ланки повинні перевищу-

вати ризики розвитку небажаних побічних 

ефектів при їх тривалому застосуванні.

Це особливо стосується молодого населення – 

у цієї категорії пацієнтів особливо значними є момен-

ти, пов’язані з погіршенням якості життя при застосу-

ванні діуретиків. Щодо осіб із високим ризиком роз-

витку ЦД, то деяке збільшення частоти розвитку ЦД є 

найбільш значимим ризиком при застосуванні діуре-

тиків (у більших дозах), особливо – у комбінації з ББ. 

Звідси – обмеження застосування вказаної комбінації 

у групах ризику щодо виникнення діабету.  

Однак для пацієнтів похилого віку ситуація зворотна 

• діуретики особливо активно проявляють 

позитивні результати застосування серед 

осіб похилого та старечого віку.

Анонсуючи в цьому аспекті Всеукраїнську соціаль-

ну ініціативу «60+ Кардіо», яка покликана підняти ці-

лий ряд освітніх та інформаційних питань щодо захво-

рювань СС станів у похилому віці, хочу звернути увагу 

на препарат РаміСандоз Композитум для лікування АГ, 

що містить, крім ІАПФ раміприлу, 25 мг гідрохлортіази-

ду. Вказаний препарат може широко застосовуватись 

у повсякденній клінічній практиці, в тому числі – у па-

цієнтів похилого віку з АГ, оскільки це саме та група 

пацієнтів, де діуретики показали своє найбільш ваго-

ме значення у поліпшенні СС прогнозу.

центрове рандомізоване конт-

рольоване дослідження, до яко-

го було залучено 19 257 пацієн-

тів з артеріальною гіпертензією 

у віці 40–79 років, які мали хоча 

б три фактори ризику розвитку 

ССЗ. Пацієнти були рандомізо-

вані до першочергового засто-

сування атенололу чи амлоди-

піну. У випадку недостатнього 

контролю над АТ до атенололу 

додавався бендрофлуметіазид, 

а до амлодипіну – периндоприл. 

Таким чином, у ході досліджен-

ня порівнювалась «перевірена» 

(β-блокатор окремо та в ком-

бінації з діуретиком) та «нова» 

(блокатор кальцієвих каналів 

окремо та вкомбінації з інгібіто-

ром АПФ) стратегія лікування. 

Дослідження було припине-

но достроково через 5,5 року, 

оскільки у групі, що дотримува-

лась «нової» стратегії лікування, 

було зафіксовано значно нижчі 

показники загальної смертнос-

ті, смертності від ССЗ та інших 

важливих вторинних кінцевих 

точок. Первинні кінцеві точки, 

а саме сукупний показник не-

летальних випадків інфаркту 

міокарда та летальних випадків 

ІХС, були однаковими для обох 

груп (СР 0,90, 95% ІД 0,79–1,02, 

Р=0,105).

Хоча переваги застосування 

амлодипіну та периндоприлу над 

атенололом та бендрофлуметіа-

зидом значною мірою викликані 

зниженням систолічного тиску 

на 2,7 мм рт. ст., це досліджен-

ня демонструє переваги «нової» 

стратегії лікування АГ та конт-

ролю супутніх факторів ризику. 

Діуретики 
та повторний 
розвиток 
цукрового діабету

Відомо, що застосування ді-

уретиків підвищує ризик повтор-

ного розвитку ЦД (ПРЦД). У рам-

ках мета-аналізу 22 клінічних 

досліджень було виявлено, що 

застосування інгібіторів АПФ, 

блокаторів ангіотензинових ре-

цепторів, блокаторів кальцієвих 

каналів та плацебо пов’язано зі 

значно меншим ризиком розвит-

ку вперше виявленого ЦД, по-

рівняно з діуретиками. Показни-

ки ризику розвитку вперше ви-

явленого діабету однакові для 

діуретиків та β-блокаторів. 

Також важливим є те, що 

вперше виявлений діабет не був 

специфічною первинною кінце-

вою точкою жодного з вище-

вказаних досліджень. Вважаєть-

ся, що гіпокаліємія, викликана за-

стосуванням діуретиків, – це одна 

з можливих причин підвищення 

рівня глюкози, можливо, через 

порушення, які пов’язані з пере-

носимістю глюкози.

Суперечності, що виникають 

навколо питання вперше виявле-

ного ЦД у пацієнтів із АГ, не сто-

суються діабетогенного ефекту 

діуретиків та β-блокаторів, а дво-

якої інтерпретації прогностичних 

наслідків вперше виявленого ЦД, 

який викликаний застосуванням 

цих препаратів. 

У ході когортного досліджен-

ня групи пацієнтів, вперше вияв-

лений ЦД свідчив про подаль-

ший розвиток ССЗ, що харак-

терно для попередніх даних про 

ЦД. Варто зазначити, що рівень 

глюкози у плазмі крові на по-

чатку дослідження та застосу-

вання діуретиків під час періоду 

спостереження були незалеж-

ними показниками вперше ви-

явленого ЦД. У рамках аналізу 

дослідження VALUE (Valsartan 

Antihypertensive Long-Term Use 

Evaluation) було виявлено, що в 

осіб із вперше виявленим ЦД ри-

зик розвитку супутніх кардіоло-

гічних захворювань був на 43% 

вищим, порівняно з особами, 

що не мали ЦД. Вперше вияв-

лений діабет також пов’язаний 

із незначним ризиком розвитку 

інфаркту міокарда (Р=0,057) 

та значно вищим ризиком СН 

(Р=0,017). Ці дані відповідають 

звіту дослідження ONTARGET 

(Ongoing Telmisart an Alone and 

In Combination With Ramipril 

Global End Point Trial), згідно 

з якими вперше виявлений ЦД 

пов’язаний з підвищенням ри-

зику розвитку СН, що потребує 

госпіталізації, на 74%.

Вчені, які скептично став-

ляться до негативних прогнос-

тичних оцінок вперше виявле-

ного ЦД, стверджують, що це 

захворювання за результатами 

багатьох досліджень не є нега-

тивним наслідком. У ході дослід-

ження ALLHAT висока частота 

розвитку вперше виявленого ЦД 

у групі, що приймала хлорталі-

дон, не створювала прогнос-

тичний тягар для учасників цієї 

групи.Така ж ситуація склалась 

під час решти досліджень. Про-

те часто не враховують те, що 

різні ризики розвитку вперше 

виявленого ЦД не є причинами 

різноманітних факторів ризику 

важких кінцевих точок при роз-

робці можливих масштабних до-

сліджень. Дослідники прий шли 

до висновку, що один із факто-

рів ризику ССЗ, що може викли-

кати розвиток вперше виявле-
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ного ЦД, можна уникнути у кожно-

го з 385–449 пацієнтів при застосу-

ванні нових, а не старих (діуретики, 

бета-блокатори), гіпотензивних 

препаратів протягом близько 4 ро-

ків. Таким чином, навіть у ході таких 

масштабних дослід жень як ALLHAT 

неможливо виявити чіткий нега-

тивний прогностичний вплив на 

розвиток вперше виявленого ЦД.

Враховуючи цю точку зору, 

в ході дослідження ALLHAT часто-

та розвитку ІХС була на 64% вищою 

(95% ІД 15–233) в осіб із вперше 

виявленим ЦД протягом перших 

2 років спостереження, порівняно 

з пацієнтами без ЦД. Проте під час 

окремого аналізу кожної з груп, що 

приймали хлорталідон, амлоди-

пін та лізиноприл, ризик розвитку 

ІХС був значно вищим для групи, 

що приймала лізиноприл (СР 2,23, 

95% ІД 1,07–4,62), хоча показник 

«Р» був невисоким (Р=0,21). Під 

час дослідження хлорталідону та 

амлодипіну не завжди можна було 

виявити негативний вплив вперше 

виявленого ЦД на ІХС, що стосува-

лось усієї когорти дослідження. Ми 

припускаємо, що менше зниження 

АТ у групі, що приймала лізино-

прил, дозволило б виявити увесь 

негативний вплив вперше виявле-

ного ЦД. 

Продовжуючи цю тему, аналіз 

дослідження SHEP показав, що 

вперше виявлений ЦД пов’язаний 

з підвищенням показників загаль-

ної смертності (СР 1,35, 95% ІД 

1,05–1,72) та смертності при ССЗ 

(СР 1,56, 95% ІД 1,12–2,18) у групі, 

що приймала плацебо. Оскільки в 

дослідження SHEP були залучені 

особи похилого віку, хворі на АГ 

з високим ризиком розвитку ССЗ 

протягом нетривалого періоду, по-

зитивний вплив зниження АТ у гру-

пі активної терапії міг пом’якшити 

наслідки вперше виявленого ЦД.

Як висновок, ми повинні об’єк-

тивно оцінювати негативний вплив 

вперше виявленого ЦД, який спри-

чинений застосуванням діурети-

ків та β-блокаторів як окремо, так 

і в комбінації з іншими препарата-

ми, оскільки в ході більшості ран-

домізованих досліджень не вда-

лось виявити значний зв’язок між 

вперше виявленим ЦД та наслід-

ками. Вперше виявлений ЦД за-

лишається важливим негативним 

прогностичним маркером, якого 

слід уникати. Дослідники пропону-

ють особам із підвищеним ризиком 

виникнення вперше виявленого ЦД 

(підвищення рівня глюкози, ожи-

ріння; МС) застосовувати діуретики 

та β-блокатори враховуючи таке: 

1)  застосовувати препара-

ти обережно в найнижчій 

ефективній дозі, при цьому 

слідкувати за рівнем глюко-

зи у плазмі;

2)  не застосовувати ці препара-

ти при нормалізації АТ за ра-

хунок препаратів іншого типу.

Вплив діуретиків 
на рівень ліпідів

Застосування діуретиків, що 

містять тіазид, підвищують рівень 

загального холестерину та холес-

терину ліпопротеїдів високої густи-

ни (ЛПВГ) на 5–7%. Згідно з даними 

мета-аналізу 474 досліджень, ді-

уретики підвищують рівень холес-

терину та тригліцеридів, а підви-

щення загального рівня холестери-

ну супроводжується підвищенням 

рівня холестерину ліпопротеїдів 

низької густини (ЛПНГ). Це підви-

щення залежало від дози та було 

вищим у темношкірого населення. 

Зниження рівня холестерину ЛПВГ 

було зафіксовано тільки серед па-

цієнтів, хворих на ЦД. Потенційні не-

гативні наслідки підвищення рівня 

загального холестерину та холес-

терину ЛПНГ протягом тривалого 

періоду могли недооцінюватись че-

рез незначний (3–5 років) період до-

сліджень. Беручи до уваги молодих 

пацієнтів з АГ, можна припустити, 

що навряд чи тривале підвищення 

загального рівня холестерину та 

холестерину ЛПНГ може мати по-

зитивні наслідки. 

Вплив діуретиків 
на функцію нирок

Тривале застосування діурети-

ків пов’язано з підвищеним ризи-

ком розвитку нирковоклітинного 

раку. Під час мета-аналізу дослідник 

Гроссман (Grossman) разом із коле-

гами виявив підвищення ризику роз-

витку раку на 55% (95% ІД 42–71%, 

Р<0,00001) серед пацієнтів, що при-

ймали діуретики. Клітини ниркових 

канальців, на які найбільше впливає 

застосування діуретиків, також є 

місцем розвитку злоякісних пухлин. 

Взаємозв’язок між застосуванням 

діуретиків та нирковоклітинним ра-

ком – це важливе питання, яке по-

требує обґрунтованого підтверд-

ження в ході клінічних досліджень. 

Припинення 
застосування 
діуретиків

Передчасне припинення засто-

сування діуретиків відбувається на 

83% частіше, ніж припинення за-

стосування інгібіторів АПФ. Через 

збільшення вироблення сечі діуре-

тики провокують часте сечовипус-

кання. Надмірна активність сечово-

го міхура визначається як синдром, 

що супроводжується нетриманням 

сечі, та, як правило, супроводжу-

ється ніктурією. Хоча лікарі часто 

нехтують цими симптомами, мов-

ляв, вони і без прийому діуретиків 

турбують осіб похилого віку.

Діуретики також можуть викли-

кати інші побічні реакції, які призво-

дять до припинення застосування 

препарату. Гіпокаліємія вважаєть-

ся можливою причиною аритмії та 

раптової кардіологічної смерті, хоча 

її вплив сьогодні обмеженіший, ніж 

раніше, завдяки широкому застосу-

ванню низьких доз тіазиду, калій-

зберігаючих діуретиків та поєднан-

ня з інгібіторами АПФ чи блокато-

рами ангіотензинових рецепторів. 

Гіпокаліємія може бути причиною 

м’язових судом. Гіпонатріємія – ще 

один побічний ефект застосуван-

ня діуретиків, він характерний для 

жінок похилого віку, які застосову-

вали препарат тривалий час. Гіпер-

урикемія – наслідок, що залежить 

від дози, може призвести до го-

строго подагричного артриту.
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