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Скорочення та абревіатури
ABI Кісточково-плечовий індекс
ACE Ангіотензинперетворювальний фермент
ACS Гострий коронарний синдром(-и)
ACTION Дослідження наслідків лікування гастро-

інтестинальною терапевтичною системою 
Ніфедипін у пацієнтів з ішемічною хворо-
бою серця

AF Фібриляція передсердь
ARB Блокатори рецепторів ангіотензину
AUGUSTUS Відкрите, факторіальне, рандомізоване, 

контрольоване випробування 2 × 2 для 
оцінки безпеки апіксабану проти антаго-
ністу вітаміну К і аспірину проти плацебо 
аспірину у пацієнтів з фібриляцією перед-
сердь та гострим коронарним синдромом 
чи крізьшкірним коронарним втручанням

BARI-2D Дослідження реваскуляризації шляхом 
шунтування у пацієнтів з цукровим діабе-
том 2 типу

BEAUTIFUL Інгібітор If каналів івабрадин у пацієнтів з 
ішемічною хворобою серця та дисфункці-
єю лівого шлуночка

b.i.d. Bis in die (двічі на добу)
BMI Індекс маси тіла
BP Артеріальний тиск
b.p.m. удари за хвилину
CABG Аорто-коронарне шунтування
CAD Ішемічна хвороба серця
CAPRIE Клопідогрель проти аспірину у пацієнтів з 

ризиком  ішемічних ускладнень
CASS Дослідження оперативного втручання на 

коронарних артеріях
CCB Блокатори кальцієвих каналів
CCS Хронічний коронарний синдром(-и)
CFR Резерв коронарного кровотоку
CHA2DS2- VASc Серцева недостатність, артеріальна 

гіпертензія, вік ≥ 75 років [подвоюється], 
цукровий діабет, інсульт [подвоюється] 
захворювання судин, вік 65–74 роки та 
стать [жіноча]

CHD Ішемічна хвороба серця
CI Довірчий інтервал
CKD Хронічна хвороба нирок
CMR Магнітно-резонансна томографія серця
COMPASS Дослідження серцево-судинних наслідків 

у людей, які використовують антикоагу-
лянти у схемах лікування

COURAGE Дослідження для оцінки клінічних наслід-
ків при реваскуляризації та лише фарма-
котерапії

CPG Комітет з підготовки клінічних рекомен-
дацій

CRT Ресинхронізуюча серцева терапія

CT Комп'ютерна томографія
CTA Комп'ютерна томографічна ангіографія
CVD Серцево-судинні захворювання
DAPT Подвійна антитромбоцитарна терапія
DES Стент(-и) з лікарським покриттям
DHP Дигідропіридин
ECG Електрокардіограма
eGFR Розрахована швидкість клубочкової філь-

трації
ESC Європейське товариство кардіологів
FAME 2 Друге дослідження резерву фракційного 

кровотоку проти ангіографії при оцінці 
декількох судин

FFR Резерв фракційного кровотоку
FFRCT Резерв фракційного кровотоку на основі 

комп'ютерної томографії
GEMINI-ACS Дослідження для порівняння безпеки 

ривароксабану проти ацетилсаліцилової 
кислоти у комбінації з клопідогрелем чи 
тикагрелором у учасників з гострим коро-
нарним синдромом

GFR Швидкість клубочкової фільтрації
GLS Глобальна поздовжня деформація
GOSPEL Дослідження глобальних вторинних 

профілактичних стратегій для обмежен-
ня частоти повторення ускладнень після 
інфаркту міокарда

HbA1c Глікований гемоглобін
HF Серцева недостатність
ICA Інвазивна коронарографія
IMR Індекс мікроциркуляторної резистентно-

сті
IMT Товщина комплексу інтима/медіа
IONA Вплив нікорандилу на стенокардію
iwFR Миттєвий градієнт тиску в області сте-

нозу у безхвильовий період (миттєвий 
резерв кровотоку)

LAD Передня низхідна гілка лівої вінцевої 
артерії

LBBB Блокада лівої ніжки пучка Гіса
LDL-C Холестерин ліпопротеїнів низької щіль-

ності
LM Головний стовбур (лівої коронарної арте-

рії)
LV Лівий шлуночок
LVEF Фракція викиду лівого шлуночка
MI Інфаркт міокарда
MRA Антагоніст мінералокортикоїдних рецеп-

торів
NOAC Пероральні антикоагулянти, не антаго-

ністи вітаміну К
NT-proBNP N-термінальний фрагмент мозкового 

натрійуретичного пептиду
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OAC Пероральний антикоагулянт
o.d. Omni die (один раз на добу)
ORBITA Об'єктивне рандомізоване сліпе дослі-

дження з оптимальною ангіопластикою у 
пацієнтів зі стабільною стенокардією

PAD Захворювання периферичних артерій
PCI Крізьшкірне коронарне втручання
PCSK9 Пропротеїнконвертаза 9-го субтилі-

зин-кексинового типу
PEGASUS-TIMI 54 Профілактика серцево-судинних усклад-

нень у пацієнтів з попереднім серцевим 
нападом з використанням тикагрелору 
порівняно з плацебо на фоні застосуван-
ня аспірину–тромболізису при інфаркті 
міокарда 54

PET Позитронно-емісійна томографія
PROMISE Багатоцентрове, проспективне, візуалі-

заційне дослідження для оцінки болю у 
грудях

PTP Передтестова ймовірність
RAS Ренін-ангіотензинова система
RCT Рандомізоване клінічне дослідження
REACH Зменшення частоти атеротромбозу для 

тривалої життєздатності
RIVER-PCI Застосування ранолазину у пацієнтів з 

неповною реваскуляризацією після крізь-
шкірного коронарного втручання

SCORE Системна оцінка коронарного ризику
SCOT- HEART Дослідження «Шотландська комп'ютерна 

томографія СЕРЦЯ»
SIGNIFY Дослідження для оцінки переваг інгібіто-

ру If-каналів івабрадину стосовно частоти 
Захворюваності/смертності серед пацієн-
тів з ішемічною хворобою серця

SPECT Однофотонна емісійна комп'ютерна томо-
графія

VKA Антагоніст вітаміну К
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1 Преамбула

1
Преамбула

У Рекомендаціях підсумовуються та оцінюються наявні докази, щоб допомог-
ти медичним працівникам застосовувати найкращі стратегії ведення для кож-
ного окремого пацієнта з зазначеним станом. Рекомендації та інструкції у них 
мають сприяти прийняттю рішень медичних працівників у їхній повсякденній 
практиці. Проте остаточне рішення стосовно кожного пацієнта має прийма-
тися відповідальним медичним працівником(-ами), зважаючи на побажання 
пацієнта та доглядальника.

За останні роки Європейське товариство кардіологів (ESC), а також інші 
товариства та організації випустили велику кількість рекомендацій. Завдя-
ки їхньому впливу на клінічну практику, були встановлені критерії якості 
для розробки рекомендацій, щоб зробити всі рішення прозорими для корис-
тувача. Вказівки для створення та видання Рекомендацій ESC знаходяться 
на сайті ESC (http://www.escardio.org/Guidelines-&-Education/Clinical-Practice-
Guidelines/Guidelines-development/Writing-ESC-Guidelines). Рекомендації ESC 
є офіційною позицією ESC щодо зазначеного предмету, і вони регулярно онов-
люються.

ESC веде ряд реєстрів, що є дуже важливими для оцінки, діагностики/
терапевтичних процесів, використання ресурсів та дотримання Рекомендацій. 
Ці реєстрі мають за мету надати кращі уявлення про підходи до лікування у 
Європі та усьому світі на основі даних, зібраних під час рутинної клінічної 
практики.

Рекомендації розроблені разом з похідними освітніми матеріалами, що 
розглядають культурні та професійні потреби кардіологів та суміжних спеці-
алістів. Збір високоякісних даних спостережень у відповідні проміжки часу 
після випуску Рекомендацій ESC допоможе оцінити рівень впровадження Ре-
комендацій, відмітити пріоритетність ключових кінцевих точок, визначених 
Рекомендаціями ESC, відповідальними Комітетами з питань освіти та члена-
ми робочих груп.

Члени цих робочих груп були вибрані ESC, включно з представленням 
відповідних груп вузької спеціалізації ESC, щоб представити спеціалістів, за-
лучених до надання медичної допомоги пацієнтам з такою патологією. Ви-
брані експерти у цій сфері провели всебічний огляд опублікованих доказів 
для ведення пацієнтів із зазначеним станом згідно з політикою Комітету з 
підготовки клінічних рекомендацій (CPG) ESC. Проводилася критична оцінка 
діагностичних та терапевтичних процедур, включно з оцінкою співвідношен-
ня ризик/користь. Рівень доказовості та ефективність рекомендацій стосовно 
певних варіантів лікування зважувалися та класифікувалися згідно з попе-
редньо визначеними шкалами, як зазначено у Таблицях 1 та 2.

Експерти груп з написання та розгляду надали заповнені форми заяви 
про відсутність зацікавленості стосовно всіх взаємозв'язків, що можуть сприй-
матися як дійсні чи потенційні джерела конфлікту інтересів.

Ці форми були зібрані в один файл і їх можна знайти на сайті ESC (http:// 
www.escardio.org/guidelines). Будь-які зміни до заяв про відсутність зацікавле-
ності, що виникали в період написання, доносилися до відома ESC та вносили-
ся. Робоча група отримала повну фінансову підтримку від ESC без залучення 
медичної галузі.

CPG ESC наглядає за підготовкою нових Рекомендацій та координує цю 
діяльність. Комітет також відповідає за процес отримання позитивного вис-
новку для цих Рекомендацій.
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Таблиця 1   Класи рекомендацій

Визначення Формулювання для викори-
стання

Клас I Доказ та/або загальна згода з 
тим, що зазначене лікування 
чи процедура є сприятливою, 
корисною, ефективною.

Рекомендовано чи показано

Клас IІ Суперечливий доказ та/або розходження думок про корис-
ність/ефективність зазначеного лікування чи процедури.

Клас IІа Перевага доказу/думки на 
користь корисності/ефек-
тивності.

Необхідно взяти до уваги

Клас IІb Корисність/ефективність 
встановлена не так добре на 
основі доказів/думки.

Можна взяти до уваги

Клас IІІ Доказ та/або загальна згода з 
тим, що зазначене лікування чи 
процедура є не сприятливою/не 
корисною, і у деяких випадках 
може бути шкідливою.

Не рекомендується

Таблиця 2   Рівні доказовості

Рівень доказовості А Дані, отримані з численних рандомізованих клінічних 
досліджень чи мета-аналізів.

Рівень доказовості В Дані, отримані з одного рандомізованого клінічного дослі-
дження чи великих нерандомізованих досліджень.

Рівень доказовості С Консенсус експертів та/або невеликих досліджень, ретро-
спективних досліджень, реєстрів.

Рекомендації ESC підлягають ретельному розгляду CPG та зовнішніми 
експертами. Після внесення відповідних виправлень Рекомендації затверджу-
ються усіма експертами робочої групи. Заключний документ затверджується 
CPG для публікації у European Heart Journal. Рекомендації ESC були розро-
блені після ретельного аналізу наукових та медичних знань, а також доказів, 
наявних на момент датування.

Завданням розробки Рекомендацій ESC також є створення освітніх ін-
струментів та впровадження програм для рекомендацій, включно зі скороче-
ними кишеньковими версіями рекомендацій, підсумковими слайдами, букле-
тами з ключовими меседжами, підсумковими картками для нефахівців та 
електронними версіями для цифрових прикладних програм (смартфони тощо). 
Ці версії є скороченими, а, отже для отримання більш детальної інформації, 
користувач завжди має ознайомитися з повною версією Рекомендацій, що 
знаходиться у вільному доступі на сайті ESC, з віртуалізацією на сайті EHJ. 
Національним товариствам ESC пропонують рекомендувати, перекладати 
та впроваджувати усі рекомендації ESC. Необхідні програми впровадження, 
оскільки було показано, що можна сприятливо впливати на наслідки захворю-
вання, ретельно дотримуючись клінічних рекомендацій.

1
Преамбула
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Медичним працівникам радять повною мірою брати до уваги Рекоменда-
ції ESC під час клінічної оцінки, а також під час визначення та впровадження 
профілактичних, діагностичних чи лікувальних медичних стратегій. Проте Ре-
комендації ESC у будь-якому разі не позбавляють медичних працівників від 
відповідальності під час прийняття належних та точних рішень при розгляді 
стану кожного пацієнта та врахуванні побажань такого пацієнта та, у відпо-
відних і/або необхідних випадках, побажань доглядальника пацієнта.

Також медичні працівники відповідальні за додаткову перевірку всіх пра-
вил та нормативних вимог, що застосовуються у кожній країні стосовно лі-
карських засобів та виробів медичного призначення на момент призначення.

1
Преамбула
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Ішемічна хвороба серця (CAD) — це патологічний процес, що характеризу-
ється накопиченням атеросклеротичних бляшок у епікардіальних артеріях, 
він може бути обструктивним чи необструктивним. На перебіг цього процесу 
можна впливати корекцією способу життя, фармакотерапією та інвазивними 
втручаннями, створеними для досягнення стабілізації чи регресування за-
хворювання. Захворювання може характеризуватися тривалими стабільними 
періодами, але також може стати нестабільним у будь-який час, зазвичай че-
рез гостре атеротромботичне ускладнення, спричинене розривом чи ерозією 
бляшки. Проте захворювання є хронічним, найчастіше прогресуючим, а, отже, 
серйозним, навіть під час клінічного очевидних періодів затишку.

Динамічний характер CAD є причиною більшості клінічних проявів, що 
можна традиційно розділити на гострі коронарні синдроми (ACS) чи хронічні 
коронарні синдроми (CCS). Представлені Рекомендації призначені для веден-
ня пацієнтів з CCS. Природний перебіг СCS показаний на рисунку 1.

Найбільш поширені клінічні сценарії у пацієнтів з підозрою чи встанов-
леними CCS є такими: (i) пацієнти з підозрою на CAD та симптомами «ста-
більної» стенокардії та/або задишкою (див. розділ 3); (ii) пацієнти з вперше ді-
агностованою серцевою недостатністю (HF) чи дисфункцією лівого шлуночка 
(LV) та підозрою на CAD (див. розділ 4); (iii) безсимптомні та симптоматичні 
пацієнти зі стабілізованими симптомами протягом більше 1 року після ACS, 
чи пацієнти. яким нещодавно провели реваскуляризацію (див. розділ 5.1); (iv) 
безсимптомні чи симптоматичні пацієнти, у яких минуло більше 1 року після 
первинної діагностики чи реваскуляризації (див. розділ 5.2); (v) пацієнти зі сте-
нокардією та підозрою на вазоспастичне чи мікросудинне захворювання (див. 
розділ 6); та (vi) безсимптомні особи, у яких CAD виявлено під час скринінгу 
(див. розділ 7).

Усі ці сценарії класифікуються як CCS, але мають різний ризик майбутніх 
серцево-судинних ускладнень [наприклад, смерті чи інфаркту міокарда (МІ)], і 
ризик може змінюватися в динаміці.

Розвиток ACS може гостро дестабілізувати кожен з цих клінічних сценарі-
їв. Ризик може підвищуватися як наслідок недостатнього контролю за серце-
во-судинними чинниками ризику, субоптимальної модифікації способу життя 
та/або фармакотерапії, чи неуспішної реваскуляризації. З іншого боку, ризик 
може зменшуватися завдяки належній вторинній профілактиці та успішній 
реваскуляризації. Отже, CCS визначаються різними еволюційними фазами 
CAD, за винятком ситуацій, коли гострий тромбоз коронарних артерій домінує 
серед клінічних проявів (тобто, ACS).

У кожному розділі цих Рекомендацій розглядаються основні клінічні сце-
нарії CCS. Така структура направлена на спрощення використання Рекомен-
дацій у клінічній практиці. Додаткова інформація, таблиці, рисунки та літе-
ратура доступні у  пункті «Додаткові дані» на сайті ESC (www.escardio.org), а 
також у Посібнику з лікування захворювань серцево-судинної системи ESC.
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Рисунок 1 Схематичне зображення природного перебігу хронічних коронарних синдромів.
ACE — ангіотензинперетворювальний фермент; ACS — гострі коронарні синдроми; CCS — хронічні коронарні синдроми; MI — 
інфаркт міокарда.
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2.1 Нове у Рекомендаціях 2019

Нові/переглянуті концепції у 2019 році

Рекомендації були переглянуті для зосередження на CCS, замість стабільної CAD.

Ці зміни підкреслюють той факт, що клінічні прояви CAD можна розділити на ACS чи CCS. CAD — це динамічний процес 
накопичення атеросклеротичних бляшок та функціональних змін коронарного кровообігу, що може бути змінений способом 
життя, фармакотерапією та реваскуляризацією, що сприяє стабілізації чи регресуванню захворювання.

У цих рекомендаціях щодо CCS визначається шість клінічних сценаріїв, що найчастіше зустрічаються у пацієнтів: (i) пацієнти 
з підозрою на CAD та симптомами «стабільної» стенокардії та/або задишкою; (ii) пацієнти з вперше діагностованою серцевою 
недостатністю (HF) чи дисфункцією лівого шлуночка (LV) та підозрою на CAD; (iii) безсимптомні та симптоматичні пацієнти зі 
стабілізованими симптомами протягом більше 1 року після ACS, чи пацієнти. яким нещодавно провели реваскуляризацію; (iv) 
безсимптомні чи симптоматичні пацієнти, у яких минуло більше 1 року після первинної діагностики чи реваскуляризації; (v) 
пацієнти зі стенокардією та підозрою на вазоспастичне чи мікросудинне захворювання; (vi) безсимптомні особи, у яких CAD 
виявлено під час скринінгу.

Передтестова ймовірність (PTP) CAD на основі віку, статі та характеру симптомів зазнала серйозного перегляду. Окрім цього, 
ми впровадили нове формулювання «Клінічна вірогідність CAD», що також використовує різні чинники ризику CAD в якості 
модифікаторів PTP. Було оновлено застосування різноманітних діагностичних обстежень у різних групах пацієнтів для ви-
ключення чи підтвердження CAD.

У Рекомендаціях підкреслено вирішальну роль здорового способу життя та інших профілактичних заходів у зниженні ризику 
подальших серцево-судинних ускладнень та смертності.

ACS — гострі коронарні синдроми; CAD — ішемічна хвороба серця; CCS — хронічні коронарні синдроми; HF — серцева недо-
статність; LV — лівий шлуночок; PTP — передтестова ймовірність.

Нові основні рекомендації у 2019 р. Класа

Базові обстеження, діагностика та оцінка ризиків

Неінвазивна функціональна візуалізація для діагностики ішемії міокарда чи коронарна CTA рекомендується в 
якості первинного обстеження для діагностики CAD у симптоматичних пацієнтів, у яких неможливо виключити 
обструктивну CAD лише на основі клінічної оцінки.

I

Рекомендується, щоб вибір початкових неінвазивних діагностичних обстежень базувався на клінічній вірогідності 
CAD та інших характеристиках пацієнтів, що впливають на проведення обстеження, місцевому досвіді та доступ-
ності методів обстеження.

I

Рекомендується проводити функціональну візуалізацію ішемії міокарда, якщо за допомогою коронарної CTA було 
показано CAD сумнівної функціональної значущості чи діагноз не було встановлено.

I

Інвазивна ангіографія рекомендується як альтернативне обстеження для діагностики CAD у пацієнтів з висо-
кою клінічною вірогідністю та тяжкими симптомами, рефрактерними до терапії, чи типової стенокардії з низьким 
рівнем навантаження та клінічною оцінкою, що вказує високий ризик ускладнень. Має бути доступна інвазивна 
функціональна оцінка для визначення стенозів перед реваскуляризацією, окрім випадків дуже високого ступеня 
(діаметр стенозу >90 %).

I

Варто розглянути питання про інвазивну коронарографію з доступністю інвазивної функціональної оцінки для 
підтвердження діагнозу CAD у пацієнтів з неясним діагнозом при неінвазивному обстеженні.

IIа

Варто розглянути питання про коронарну СТА в якості альтернативи інвазивній ангіографії, якщо інше неінвазив-
не обстеження сумнівне чи недіагностичне.

IIа

Не рекомендується проводити коронарну CTA у разі поширеної кальцифікації коронарних судин, нерегулярного 
серцевого ритму, значного ожиріння, неспроможності виконувати команди із затримкою дихання чи будь-яких 
інших станів, що роблять малоймовірними гарну якість знімків.

III

Продовження →
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(продовження)

Антитромботична терапія у пацієнтів з CCS та синусовим ритмом

Варто розглянути питання про додавання другого антитромботичного препарату до аспірину для тривалої вто-
ринної профілактики у пацієнтів з високим ризиком ішемічних ускладнень та без високого ризику кровотечі (див. 
варіанти у розділі 3.3.2).

IIа

Можна розглянути питання про додавання другого антитромботичного препарату до аспірину для тривалої вто-
ринної профілактики у пацієнтів з принаймні помірно підвищеним ризиком ішемічних ускладнень та без високого 
ризику кровотечі (див. варіанти у розділі 3.3.2).

IIb

Антитромботична терапія у пацієнтів з CCS та AF

Коли застосування пероральних антикоагулянтів розпочинається у пацієнтів з AF, які придатні до застосування 
NOAC, рекомендується віддавати перевагу NOAC, а не VKA.

I

Довготривала терапія OAC (NOAC чи VKA з часом у терапевтичному діапазоні > 70 %) рекомендується у пацієнтів 
з AF та балом за шкалою CHA2DS2- VASc ≥ 2 у чоловіків та ≥ 3 у жінок.

I

Питання про довготривалу терапію OAC (NOAC чи VKA з часом у терапевтичному діапазоні > 70 %) варто розгля-
нути у пацієнтів з AF та балом за шкалою CHA2DS2- VASc 1 у чоловіків та 2 у жінок.

IIа

Антитромботична терапія у пацієнтів після PCI з AF чи іншим показанням до застосування OAC

У пацієнтів, які придатні до застосування NOAC, рекомендується віддавати перевагу NOAC (апіксабан 5 мг двічі на 
добу, дабігатран 150 мг двічі на добу, едоксабан 60 мг один раз на добу чи ривароксабан 20 мг один раз на добу), а 
не VKA у комбінації з антитромбоцитарною терапією.

I

Якщо застосовується ривароксабан і занепокоєння щодо високого ризику кровотечі переважає над занепоко-
єнням стосовно тромбозу стента чи ішемічного інсульту, варто розглянути питання про те, щоб віддати перевагу 
ривароксабану у дозі 15 мг один раз на добу, а не ривароксабану у дозі 20 мг на добу, на період супутньої моно- 
або подвійної антитромбоцитарної терапії.

IIа

Якщо застосовується дабігатран і занепокоєння щодо високого ризику кровотечі переважає над занепокоєнням 
стосовно тромбозу стента чи ішемічного інсульту, варто розглянути питання про те, щоб віддати перевагу дабіга-
трану у дозі 110 мг двічі на добу, а не дабігатрану у дозі 150 мг двічі на добу, на період супутньої моно- або подвій-
ної антитромбоцитарної терапії.

IIа

Після неускладненої процедури PCI варто розглянути питання про раннє припинення (≤ 1 тижня) терапії аспіри-
ном, якщо ризик тромбозу стента низький чи, якщо занепокоєння щодо ризику кровотечі переважає над занепо-
коєнням щодо ризику тромбозу стента, незалежно від типу використовуваного стента.

IIа

Варто розглянути питання про потрійну терапію аспірином, клопідогрелем та OAC протягом ≥1 місяця, якщо ризик 
тромбозу стента переважає над ризиком кровотечі, із загальною тривалістю (≤ 6 місяців), що визначається згідно з 
оцінкою цих ризиків та чітко зазначається під час виписки з лікарні.

IIа

У пацієнтів з показанням до застосування VKA в комбінації з аспірином та/або клопідогрелем, треба ретельно 
регулювати інтенсивність дозування VKA з цільовим рівнем міжнародного нормалізаційного співвідношення в 
діапазону 2,0–2,5 і з часом у терапевтичному діапазоні > 70 %.

IIа

Можна розглянути питання про подвійну терапію OAC та тикагрелором чи прасугрелем в якості альтернативи 
потрійній терапії OAC, аспірином та клопідогрелем у пацієнтів з помірним чи високим ризиком тромбозу стента, 
незалежно від типу використовуваного стента.

IIb

Продовження →
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Інша фармакотерапія

Одночасне застосування інгібіторів протонної помпи рекомендується у пацієнтів, які отримують монотерапію аспі-
рином, DAPT чи монотерапію OAC і мають високий ризик шлунково-кишкової кровотечі.

I

Гіполіпідемічні препарати: якщо мета не досягнута з максимальною переносимою дозою статину, рекомендується 
комбінація з езетимібом.

I

Гіполіпідемічні препарати: для пацієнтів групи дуже високого ризику, які не досягли мети з максимальною перено-
симою дозою статину та езетимібу, рекомендується комбінація з інгібітором PCSK9.

I

Варто розглянути питання про застосування інгібіторів ACE у пацієнтів з CCS, які належать до групи дуже високо-
го ризику серцево-судинних небажаних явищ.

IIа

Інгібітори натрій-залежного котранспортера глюкози-2 емпігліфлозин, канагліфлозин чи дапагліфлозин рекомен-
дуються пацієнтам з цукровим діабетом та CVD.

I

Агоніст рецепторів глюкагон-подібного пептиду-1 (лірагутид чи семаглутид) рекомендується пацієнтам з цукро-
вим діабетом та CVD.

I

Скринінг на CAD у безсимптомних осіб

Не рекомендується ультразвукове визначення IMT каротидних артерій для оцінки серцево-судинного ризику. III

Рекомендації стосовно варіантів лікування рефрактерної стенокардії

Можна розглянути питання про застосування редуктора для звуження коронарного синусу, щоб зменшити симп-
томи виснажливої стенокардії, рефрактерної до оптимальних стратегій фармакотерапії та реваскуляризації.

IIb

aКлас рекомендацій.
ACE — ангіотензинперетворювальний фермент; ACS — гострі коронарні синдроми; AF — фібриляція передсердь; b.i.d. — bis 
in die (двічі на добу); CAD — ішемічна хвороба серця; CCS — хронічні коронарні синдроми; CHA2DS2-VASc — серцева недо-
статність, артеріальна гіпертензія, вік ≥ 75 років [подвоюється], цукровий діабет, інсульт [подвоюється] — захворювання судин, 
вік 65–74 років та стать [жіноча]; CTA — комп'ютерна томографічна ангіографія; CVD — серцево-судинні захворювання; HF — 
серцева недостатність; IMT — товщина комплексу інтима/медіа; LV — лівий шлуночок; NOAC — пероральні антикоагулянти, 
не антагоністи вітаміну К; OAC — пероральний антикоагулянт; o.d. — omni die (один раз на добу); PCI — крізьшкірне коронарне 
втручання; PCSK9 — пропротеїнконвертаза 9-го субтилізин-кексинового типу; VKA — антагоніст вітаміну К.
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Зміни в основних рекомендаціях

2013 Класa 2019 Класa

ECG з фізичним навантаженням рекомендується в 
якості первинного обстеження для встановлення 
діагнозу стабільної CAD в пацієнтів з симптомами 
стенокардії та проміжною передтестовою ймовірні-
стю CAD (15–65 %), які не приймають протиішемічні 
препарати, за винятком випадків, коли пацієнт не 
може виконувати фізичне навантаження чи відо-
бражаються зміни на ECG, що роблять її непридат-
ною для оцінювання.

I ECG з фізичним навантаженням рекомендується для 
оцінки толерантності до фізичного навантаження, 
симптомів, аритмії, відповіді артеріального тиску та 
ризику ускладнень у вибраних пацієнтів.

I

Можна розглянути питання про ECG з фізичним наван-
таженням в якості альтернативного обстеження для 
підтвердження чи виключення CAD, коли недоступні 
інші неінвазивні чи інвазивні методи візуалізації.

IIb

Варто розглянути питання про ECG з фізичним на-
вантаженням у пацієнтів, які отримують лікування, 
для оцінки контролю симптомів та ішемії.

Ila Можна розглянути питання про ECG з фізичним на-
вантаженням у пацієнтів, які отримують лікування, для 
оцінки контролю симптомів та ішемії.

IIb

Для терапії другої лінії рекомендується додавати 
нітрати тривалої дії, івабрадин, нікорандил чи ра-
нолазин, залежно від частоти серцевих скорочень, 
артеріального тиску та переносимості.

IIа Варто розглянути питання про нітрати тривалої дії 
в якості терапії другої лінії, коли початкова терапія 
бета-блокаторами та/або недигідропіридиновими CCB 
протипоказана, погано переноситься чи недостатньо 
зменшує симптоми стенокардії.

IIа

Для терапії другої лінії можна розглянути питання 
про триметазидин.

IIb Варто розглянути питання про застосування ніко-
рандилу, ранолазину, івабрадину чи триметазидину 
в якості терапії другої лінії для зменшення частоти 
розвитку стенокардії та покращення толерантності до 
фізичного навантаження у осіб, які не можуть його пе-
реносити, мають протипоказання чи симптоми у яких 
недостатньо контролюються бета-блокаторами, CCB 
та нітратами тривалої дії.

IIа

У вибраних пацієнтів можна розглянути питання про 
комбінацію бета-блокаторів чи CCB з препаратами 
другої лінії (ранолазин, нікорандил, івабрадин та 
триметазидин) для терапії першої лінії, залежно від 
частоти серцевих скорочень, артеріального тиску та 
переносимості.

IIb

Продовження →
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У пацієнтів з підозрою на коронарну мікросудин-
ну стенокардію: можна розглянути питання про 
внутрішньокоронарне введення ацетилхоліну та 
аденозину з проведенням доплерографії під час 
коронарографії, якщо ангіоспазм візуально виглядає 
нормально, для оцінки ендотелій-залежного та не 
ендотелій-залежного CFR та виявлення мікросу-
динного/епікардіального вазоспазму.

IIb Варто розглянути питання про визначення CFR та/
або мікроциркуляторної резистентності за допомогою 
провідника у пацієнтів зі стійкими симптомами, у яких 
при цьому коронарні артерії виглядають нормальними 
під час ангіографії чи мають помірні стенози зі збере-
женим значенням iwFR/FFR.

IIа

Можна розглянути питання про внутрішньокоронарне 
введення ацетилхоліну з ECG-моніторингом під час ан-
гіографії, якщо коронарні артерії виглядають нормаль-
ними під час ангіографії чи мають помірні стенози зі 
збереженим значенням iwFR/FFR, для оцінки мікросу-
динного вазоспазму.

IIb

У пацієнтів з підозрою на коронарну мікросудинну 
стенокардію: можна розглянути питання про тран-
сторакальну доплерівську ехокардіографію LAD з 
визначенням діастолічного коронарного кровотоку 
після внутрішньовенного введення аденозину та у 
спокої для неінвазивного визначення CFR.

IIb Можна розглянути питання про трансторакальну до-
плерографію LAD, CMR та РЕТ для неінвазивної оцінки 
CFR.

IIb

aКлас рекомендацій.
BP — артеріальний тиск; CAD — ішемічна хвороба серця; CCB — блокатор кальцієвих каналів; CFR — резерв коронарного кро-
вотоку; CMR — магнітно-резонансна томографія серця; DHP-CCB — дигідропіридинові блокатори кальцієвих каналів; ECG — 
електрокардіограма; FFR — резерв фракційного кровотоку; iwFR — миттєвий градієнт тиску в області стенозу у безхвильовий 
період (миттєвий резерв кровотоку); LAD — передня низхідна гілка лівої вінцевої артерії; PET — позитронно-емісійна томогра-
фія; PTP — передтестова ймовірність.
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3 Пацієнти зі стенокардією та/або задишкою, 
а також підозрою на ішемічну хворобу серця

3
Пацієнти зі стенокардією 
та/або задишкою, а також 
підозрою на ІХС

3.1
Базова оцінка, діагностика та 
оцінка ризиків

Загальний підхід до первинної діагностики у пацієнтів зі стенокардією та 
підозрою на обструктивну CAD представлений на рисунку 2. Діагностичний 
підхід складається з шести кроків. Перший крок полягає в оцінці симптомів 
та ознак, для визначення пацієнтів з можливою нестабільною стенокардією 
чи іншими формами ACS (крок 1). У пацієнтів без нестабільної стенокардії чи 
інших ACS наступний крок полягає в оцінці загального стану пацієнта та його 
якості життя (крок 2).

Оцінюються супутні захворювання, що можуть потенційно впливати на 
прийняття терапевтичних рішень та враховуються інші причини симптомів. 
Крок 3 складається з базових обстежень та оцінки функції LV. Надалі оціню-
ється клінічна вірогідність обструктивної CAD (крок 4) та, виходячи з цього, 
пропонується діагностичне обстеження для вибраних пацієнтів для встанов-
лення діагнозу CAD (крок 5). Після підтвердження діагнозу обструктивної 
CAD буде визначатися ризик ускладнень у пацієнта (крок 6), оскільки це має 
серйозний вплив на подальші терапевтичні рішення.

Після цих кроків треба розпочати належну терапію, до якої належить кон-
троль за способом життя (див. розділ 3.2), фармакотерапія (див. розділ 3.3) та 
реваскуляризація, якщо вона показана (див. розділ 3.4).

3.1 Базова оцінка, 
діагностика та 
оцінка ризиків
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Рисунок 2 Підхід до встановлення первинного діагнозу у пацієнтів
зі стенокардією та підозрою на ішемічну хворобу серця. ACS — гострий коронарний синдром; BP — артеріальний тиск; CAD — 
ішемічна хвороба серця; CTA — комп'ютерна томографічна ангіографія; ECG — електрокардіограма; FFR — резерв фракційного 
кровотоку; iwFR — миттєвий градієнт тиску в області стенозу у безхвильовий період; LVEF — фракція викиду лівого шлуночка. 
aЯкщо діагноз CAD неточний, буде доцільно встановити діагноз, використовуючи неінвазивну функціональну візуалізацію 
ішемії міокарда перед початком лікування. bМожна пропустити у дуже молодих та здорових пацієнтів з сильною підозрою на 
екстракардіальні причини болю в грудях, та у поліморбідних пацієнтів, у яких результат електрокардіографії не має впливу на 
подальше ведення пацієнтів. cТреба врахувати ECG з фізичним навантаженням для оцінки симптомів, аритмії, толерантність до 
фізичного навантаження, відповідь BP та ризик ускладнень у вибраних пацієнтів. dЗдатність виконувати фізичне навантажен-
ня, індивідуальні ризики, пов'язані з обстеженням, та вірогідність отримання результатів діагностичного обстеження. eВисока 
клінічна вірогідність та симптоми, що неналежно реагують на фармакотерапію, високий ризик ускладнень на основі клінічної 
оцінки (наприклад, депресія сегменту ST в поєднанні з симптомами при низькому навантаженні чи з систолічною дисфункці-
єю, що вказує на CAD), чи неясний діагноз після неінвазивного обстеження, функціональної візуалізації ішемії міокарда, якщо 
коронарна CTA показала CAD неясного ступеня чи була недіагностичною. gТакож врахувати стенокардію без обструктивного 
ураження епікардіальних коронарних артерій (див. розділ 6).

3
Пацієнти зі стенокардією 
та/або задишкою, а також 
підозрою на ІХС

3.1
Базова оцінка, діагностика та 
оцінка ризиків

КРОК 1 Оцінити симптоми та провести клінічне обстеження
Нестабільна
стенокардія?

Дотримуватися рекомендацій
щодо ACS

КРОК 2 Розглянути супутні захворювання та якість життя
Недоцільність

реваскуляризації Фармакотерапіяa

КРОК 3
ECG у спокої, біохімічний аналіз крові, рентгенографія
ОГК у вибраних пацієнтів, ехокардіографія у спокоїb

LVEF < 50 % Див. розділ 4.

КРОК 4
Оцінити передтестову ймовірність та клінічну

вірогідність CADc

Причина болю
в грудях не

пов'язана з CAD?

Лікувати відповідними чином
чи провести обстеження

для виявлення інших причин

КРОК 5

КРОК 6

Запропонувати діагностичне обстеження

Вибір методу обстеження на
основі клінічної вірогідності

характеристик та побажань пацієнта,
доступності, а також місцевого досвідуd

Клінічна вірогідність обструктивної CAD

Вибрати відповідну терапію на основі симптомів та ризику ускладненьg

Дуже низька Дуже висока

Коронарна CTAf

Обстеження на ішемію
(бажане візуалізаційне обстеження)

Діагностичні
обстеження
не визначені

Інвазивна
ангіографія

(з iwFR/FFR)e
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Пацієнти зі стенокардією 
та/або задишкою, а також 
підозрою на ІХС

3.1
Базова оцінка, діагностика та 
оцінка ризиків

Ретельний збір анамнезу є основою для діагностики стенокардії. Існує мож-
ливість досягнути високого ступеня достовірності діагнозу лише на основі 
анамнезу, хоча фізикальне обстеження та результати об'єктивних методів най-
частіше необхідні для підтвердження діагнозу, виключення альтернативних 
діагнозів та оцінки ступеня тяжкості основного захворювання. Збір анамнезу 
має містити інформацію про будь-які прояви серцево-судинного захворюван-
ня (CVD) та чинники ризику (наприклад, сімейний анамнез CVD, дисліпідемії, 
цукрового діабету, артеріальної гіпертензії, паління та інших чинників спосо-
бу життя).

Характеристики дискомфорту, пов'язаного з ішемією міокарда (стенокар-
дія), можна розділити на чотири категорії: локалізація, характер, тривалість та 
зв'язок з фізичним навантаженням і іншими загострюючими чи полегшуючи-
ми чинниками.

Дискомфорт, спричинений ішемією міокарда, зазвичай локалізується у 
грудній клітці, біля грудини, але може ірадіювати у будь-яке місце від епіга-
стральної ділянки до нижньої щелепи чи зубів, між лопатками, чи від руки 
до зап'ястка та пальців. Цей дискомфорт часто описується як тиск, скутість 
чи тяжкість; іноді давлячий, стискаючий чи пекучий. Корисно безпосередньо 
спитати пацієнта про скарги на дискомфорт, оскільки багато пацієнтів не від-
чувають болю чи тиску у грудях. Задишка може супроводжувати стенокардію, 
а дискомфорт у грудях також може супроводжуватися менш специфічними 
симптомами, такими як втома, нудота, відчуття печіння, неспокій чи відчуття 
страху смерті. Задишка може бути єдиними симптомом CAD, і може бути важ-
ко диференціювати цю форму задишки, спричинену іншими станами.

Дискомфорт триває недовго —≤ 10 хвилин у більшості випадків, і частіше 
лише декілька хвилин чи навіть менше, і біль у грудях, що триває секунди 
малоймовірно спричинений CAD.

Важлива характеристика — це зв'язок з фізичним навантаженням. У 
класичному варіанті симптоми виникають чи стають більш тяжкими при 
збільшенні інтенсивності фізичного навантаження, наприклад, при підйомі 
по похилій місцевості чи під час вітру, чи у холодну погоду, і вони швидко 
зникають через декілька хвилин після припинення дії чинника. Загострення 
симптомів після переїдання чи після вранішнього прокидання є класичними 
ознаками стенокардії. Стенокардія може парадоксально послаблюватися при 
подальшому фізичному навантаженні (прохідна стенокардія) чи після розмин-
ки (феномен «розминки»).1 Сублінгвальний прийом нітратів швидко полегшує 
симптоми стенокардії. Симптоми не пов'язані з диханням чи положенням тіла. 
Інтенсивність стенокардії, а, отже, і симптомів, може значно відрізнятися у 
різні дні і навіть протягом одного дня.

Визначення типової та атипової стенокардії підсумовані у таблиці 3. 
Класифікація, хоча й суб'єктивна, є практичною та має доведену цінність при 
визначенні вірогідності обструктивної CAD.2,3 У дослідженнях, опублікованих 
з 2015 року, повідомляється, що більшість пацієнтів з підозрою на CAD, має 
атиповий та неангінальний біль у грудях,4-6 і лише в 10-15 % присутні прояви 
типової стенокардії.3,7,8 Класифікація Канадського товариства кардіологів досі 
широко використовується як система оцінки ступеня тяжкості стенокардії ,9 
для кількісного визначення порогового значення, за якого виникають симпто-
ми, пов'язані з фізичним навантаженням (Таблиця 4).

3.1.1 Крок 1: 
Симптоми та ознаки
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Таблиця 3  Традиційна клінічна класифікація симптомів, що викликають підозру на 
стенокардію

Типова стенокардія Відповідає трьом таким характеристикам:
(i) дискомфортне стискання у передній частині 

грудної клітки чи в області шиї, щелепи, плеча 
чи руки;

(ii) провокується фізичним навантаженням;
(iii) симптоми послаблюються після відпочинку або 

прийому нітратів у межах 5 хвилин.

Атипова стенокардія Відповідає двом таким характеристикам.

Неангінальний біль у грудях Відповідає лише одній чи не відповідає жодній з 
цих характеристик.

Таблиця 4  Класифікація ступенів тяжкості стенокардії відповідно до вимог Канад-
ського товариства кардіологів

Ступінь Опис ступеня тяж-
кості стенокардії

I Стенокардія лише 
після інтенсивного 
фізичного наванта-
ження

Присутність симптомів стенокардії під час інтен-
сивної, швидкої чи тривалої звичної активності 
(ходіння чи підйом сходами).

II Стенокардія після 
помірного фізично-
го навантаження

Незначне обмеження звичної активності, якщо 
вона виконується швидко, після прийому їжі, у 
холоді, на вітру, за впливу емоційного стресу 
чи протягом перших кількох годин після проки-
дання, але також при підйомі на пагорб, підйомі 
більше ніж на один проліт звичних сходинок у 
нормальному темпі та у нормальному стані.

III Стенокардія після 
легкого фізичного 
навантаження

Труднощі при проходженні одного чи двох квар-
талів, чи при підйомі на один проліт сходинок у 
нормальному темпі та стані.

IV Стенокардія спо-
кою

Для провокування нападу стенокардії непотріб-
не фізичне навантаження.

Фізичне навантаження у пацієнтів з підозрою на CAD важливе для оцінки 
присутності анемії, артеріальної гіпертензії, клапанних вад серця, гіпертро-
фічної кардіоміопатії чи аритмій. Також рекомендується, щоб лікарі вирахову-
вали індекс маси тіла (BMI) та виявляли докази захворювання некоронарних 
судин, що може протікати без симптомів [включно з пальпацією периферич-
ного пульсу та аускультацією каротидних та стегнових артерій, а також оцін-
кою кісточково-плечового індексу (ABI)] та інших ознак супутньої патології, 
.наприклад, ураження щитоподібної залози, нирок чи цукровий діабет.

Це треба використовувати в контексті іншої клінічної інформації, напри-
клад, присутності кашлю чи колючого болю, що робить CAD менш вірогідним. 
Також треба намагатися відтворити симптоми шляхом пальпації10 та переві-
рити ефект сублінгвального прийому нітрогліцерину для класифікації симп-
томів (Таблиця 3).
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3.1.1.1 Стабільна стенокардія проти нестабільної
Нестабільна стенокардія може бути представлена в одному з трьох варі-
антів: (i) стенокардія спокою, тобто. біль типового характеру та локалізації, 
що виникає у стані спокою та протягом тривалих проміжків часу (> 20 хв); 
(ii) стенокардія, що виникла вперше, тобто, нещодавня (2 місяці) маніфестація 
стенокардії середнього чи тяжкого ступеня (ступінь II чи III за класифікацією 
канадського товариства кардіологів); чи (iii) наростаюча стенокардія, тобто, 
стенокардія в анамнезі, перебіг якої прогресивно погіршується, на низькому 
пороговому значенні протягом короткого періоду часу. Ведення пацієнтів зі 
стенокардією з дотримання цих критеріїв обговорюється у Рекомендаціях 
ESC для ведення пацієнтів з ACS.11,12

Стенокардія, що виникла вперше, загалом розглядається як нестабільна 
стенокардія; проте, якщо стенокардія виникає вперше під час фізичного на-
вантаження та минає у стані спокою, підозрюваний стан потрапляє під визна-
чення CCS, а не нестабільної стенокардії. У пацієнтів з нестабільною стенокар-
дією, яких віднесено до групи низького ризику, рекомендується застосовувати 
методи діагностики та прогностичні алгоритми, представлені у цих Рекомен-
даціях, щойно мине період нестабільності.11

Пацієнти з групи низького ризику з нестабільною стенокардією характе-
ризуються відсутністю рецидивів стенокардії, відсутністю ознак HF, відсутніс-
тю патологічних змін на первинній чи подальших електрокардіограмах (ECG) 
та відсутністю підвищення рівнів тропоніну.11 За таких умов рекомендується 
використовувати неінвазивну діагностичну стратегію перед прийняттям рі-
шення про інвазивну стратегію. На основі наведеного вище визначення, ста-
більна та нестабільна стенокардія може накладатися одна на одну, і багато 
пацієнтів з CCS проходять період нестабільної стенокардії.

3.1.1.2 Відмінність між симптомами, спричиненими 
епікардіальним та мікросудинними/вазоспастичним 
захворюванням

Відмінність між симптомами, спричиненими епікардіальним стенозом, та 
симптомами, спричиненими мікросудинним чи вазоспастичним захворюван-
ням, неможливо визначити з суб'єктивною впевненістю. Покладання на діа-
гностику ішемії чи отримання зображення анатомічної структури коронар-
них судин часто є неминучим для виключення обструктивної CAD, що може 
бути відсутня у симптоматичних пацієнтів.13,14 Діагностичне обстеження для 
виявлення мікросудинного чи вазоспастичного захворювання обговорюється 
в розділі 6 цих Рекомендацій.
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Перед прийняттям рішення про проведення будь-якого обстеження, треба оці-
нити загальний стан пацієнта, супутні захворювання та якість життя. Якщо 
реваскуляризація малоймовірно буде прийнятним варіантом, подальше об-
стеження можна обмежити клінічно встановленим мінімумом і розпочати на-
лежну терапію, що може містити пробне використання антиангінальних пре-
паратів, навіть, якщо діагноз CAD не був продемонстрований стовідсотково. 
Неінвазивна функціональна візуалізація ішемії може бути варіантом вибору, 
якщо немає необхідності підтверджувати діагноз (Рисунок 2).

Якщо біль точно неангінальний, можуть бути показані інші діагностичні 
методи обстеження для ідентифікації причини болю у грудях, пов'язаного з 
шлунково-кишковим трактом, легенями чи опорно-руховим апаратом. Про-
те, ці пацієнти також підлягають модифікації чинників ризику на основі цих 
Рекомендацій, виходячи з поширених шкал оцінки ризику, таких як SCORE 
(Системна оцінка коронарного ризику) (www.heartscore.org).15

Базове обстеження (обстеження першої лінії) у пацієнтів з підозрою на 
CAD містить стандартні лабораторні біохімічні аналізи крові, ECG у спокої, 
можливий амбулаторний моніторинг ECG, ехокардіографію у спокої та рент-
генографію ОГК у вибраних пацієнтів. Таке обстеження можна проводити в 
умовах поліклінічного відділення.

3.1.3.1 Біохімічні аналізи
Лабораторні аналізи використовуються для ідентифікації можливих причин 
ішемії, встановлення серцево-судинних чинників ризику та пов'язаних станів, 
а також для визначення прогнозу.

Визначення рівня гемоглобіну, як частина загального аналізу крові, та 
рівнів гормонів щитоподібної залози, якщо є клінічна підозра на порушен-
ня її функції, надає інформацію стосовно можливих причин ішемії. Глюкоза 
плазми крові натще та глікований гемоглобін (HbA1c) мають визначатися у 
кожного пацієнта з підозрою на CAD. Якщо на основі результатів обох ана-
лізів неможливо зробити висновок, рекомендується проводити додатковий 
пероральний тест на толерантність до глюкози.16 Інформація про метаболізм 
глюкози є важливою, оскільки добре встановлений зв'язок між цукровим діа-
бетом та небажаними серцево-судинними наслідками. Пацієнтів з цукровим 
діабетом треба вести відповідно до специфічних Рекомендацій.15,16 Ліпідний 
профіль, включно з рівнем загального холестерину, холестерину ліпропроте-
їнів високої щільності, холестерину ліпопротеїнів низької щільності (LDL-C) 
та тригліцеридів, також має оцінюватися у кожного пацієнта з підозрою на 
CAD для встановлення профілю ризику пацієнта та визначення необхідності 
у лікуванні.15,17 Для характеристики тяжкої дисліпідемії чи подальшого спо-
стереження за високим рівнем тригліцеридемії, рекомендується отримувати 
результати аналізів натще.17

Захворювання периферичних артерій (PAD) та порушення функції нирок 
збільшує вірогідність СAD, а також має негативний вплив на прогноз.18-20 
Отже, треба оцінювати вихідну функцію нирок з визначенням швидкості клу-
бочкової фільтрації (GFR). Також може бути доцільним визначати рівень сечо-
вої кислоти, оскільки гіперурикемія я частою супутньою патологією, і також 
може впливати на функцію нирок.

Якщо існує клінічна підозра на нестабільність CAD, треба визначати рівні 
біохімічних маркерів ушкодження міокарда, таких як тропонін Т чи тропонін І, 
бажано використовуючи набори для аналізу з високою чутливістю, а ведення 
таких пацієнтів має відбуватися згідно з Рекомендаціями для ACS без стійкої 
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елевації сегменту ST.11 Якщо використовуються набори для аналізу з високою 
чутливістю, низькі рівні тропоніну можна визначити у багатьох пацієнтів зі 
стабільною стенокардією. Підвищені рівні тропоніну пов'язуються з небажа-
ними наслідками21-25, а у невеликих дослідженнях було показано можливу зро-
стаючу цінність для діагностики CAD,26,27 хоча необхідні великі дослідження 
для підтвердження корисності систематичної оцінки у пацієнтів з підозрою 
на CAD. Хоча велика кількість біомаркерів може бути корисна для прогно-
зування (див. розділ 5), вони досі не мають визначеної ролі у діагностиці об-
структивної CAD.

3.1.3.2 Електрокардіограма у спокої та моніторинг пацієнтів 
в амбулаторних умовах

Майже століття парадигма діагностики ішемії міокарда базувалася на визна-
чення порушень реполяризації, переважно у формі депресії сегменту ST. Та-
ким чином, ECG у спокої у 12 відведеннях лишається незамінним компонен-
том первинної оцінки пацієнтів з болем у грудях без очевидно некардіальної 
причини. Зустрічається два сценарії клінічної оцінки: (i) пацієнт без симпто-
мів болю у грудях чи дискомфорту та (іі) пацієнт з поточними симптомами 
стенокардії.

Перша з двох ситуацій набагато поширеніша, і часто реєструють нор-
мальну ECG у спокої. Проте, навіть за відсутності порушень реполяризації, 
ECG може продемонструвати опосередковані ознаки CAD, такі як попередній 
MI (патологічні зубці Q) чи порушення провідності [переважно блокада лівої 
ніжки пучка Гіса (LBBB) та порушення атріовентрикулярної провідності]. Фі-
бриляція передсердь (AF) часто зустрічається у пацієнтів з болем у грудях 
(зазвичай нетипово). Депресія сегменту ST під час суправентрикулярних тахі-
аритмій не є прогностичною ознакою обструктивної CAD.36-39

ECG може бути вирішальною для діагностики ішемії міокарда, якщо реє-
струються зміни сегменту ST у динаміці під час поточного нападу стенокардії. 

Базові параметри біохімічного аналізу крові під час встановлення первинного діагнозу у пацієнтів з підозрою на ішемічну хворобу 
серця

Рекомендації Класa Рівеньb

Якщо оцінка вказує на клінічну нестабільність чи ACS, рекомендується провести повторне визначення 
тропоніну, бажано з використанням наборів для аналізу з високою чутливістю чи ультрачутливих набо-
рів для аналізу, щоб виключити ушкодження міокарда, пов'язане з ACS.28,29

I А

Для всіх пацієнтів рекомендується проводити такі аналізи крові:

• Загальний аналіз крові (включно з гемоглобіном).30 I B

• Визначення рівня креатиніну та оцінка функції нирок.31,32 I А

• Ліпідний профіль (включно з LDL-C).33,34 I А

Рекомендується проводити скринінг на цукровий діабет 2 типу у пацієнтів з підозрою чи діагностова-
ним CCS, використовуючи HbA1c та рівень глюкози в плазмі крові натще, а також додавати перораль-
ний тест на толерантність до глюкози, якщо неможливо зробити висновок, виходячи з результатів 
визначення HbA1c та глюкози в плазмі крові натще16,35

I B

Оцінка функції щитоподібної залози рекомендується, якщо є підозра на розлади щитоподібної залози. I С

ACS — гострі коронарні синдроми; CAD — ішемічна хвороба серця; CCS — хронічні коронарні синдроми; HbA1c — глікований 
гемоглобін; LDL-C — холестерин ліпопротеїнів низької щільності.
aКлас рекомендацій.
bРівень доказовості.
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Діагностика стенокардії Принцметала та вазоспастичної стенокардії базуєть-
ся на виявленні типових транзиторних підйомів чи знижень сегменту ST під 
час нападу стенокардії (зазвичай у спокої).

Тривалий амбулаторний моніторинг та реєстрація ECG не має використо-
вуватися, щоб змінити випробування з фізичним навантаженням; проте мо-
ніторинг ECG у 12 відведеннях можна розглядати у вибраних пацієнтів для 
встановлення нападів стенокардії без зв'язку з фізичним навантаженням. Ам-
булаторний моніторинг ECG може виявити докази латентної ішемії міокар-
да у пацієнтів з CCS, але рідко дає належну діагностичну чи прогностичну 
інформацію, якої не можна отримати під час стрес-тесту.40 Зміни на ЕКГ, що 
вказують на ішемію під час амбулаторного моніторингу ЕКГ, часто зустріча-
ються у жінок, але не корелюють з результатами стрес-тесту.41 Більш важливо, 
що терапевтичні стратегії, направлені на латентну ішемію, виявлену під час 
амбулаторного моніторингу, не продемонстрували чітких переваг для вижи-
ваності.42,43

Електрокардіограма у спокої під час встановлення первинного діагнозу у пацієнтів з 
підозрою на ішемічну хворобу серця

Рекомендації Класa Рівеньb

ECG у спокої у 12 відведеннях рекомендується всім пацієн-
там з болем у грудях без очевидних некардіальних причин.

I С

ECG у спокої у 12 відведеннях рекомендується всім пацієн-
там під час або відразу після нападу стенокардії, що може 
викликати підозру на клінічну нестабільність CAD.

I С

Зміни сегменту ST, зареєстровані під час суправентрикуляр-
ної тахіаритмії, не можуть використовуватися як доказ CAD.

III С

CAD — ішемічна хвороба серця; CCS — хронічні коронарні синдроми; ECG — елек-
трокардіограма.
aКлас рекомендацій.
bРівень доказовості.

Моніторинг електрокардіограми в амбулаторних умовах під час встановлення пер-
винного діагнозу у пацієнтів з підозрою на ішемічну хворобу серця

Рекомендації Класa Рівеньb

Амбулаторний моніторинг ECG рекомендується пацієнтам з 
болем у грудях та підозрою на аритмії.

I С

Питання про амбулаторну реєстрацію ECG, бажано моніто-
ринг ECG у 12 відведеннях, має розглядатися у пацієнтів з 
підозрою на вазоспастичну стенокардію.

IIа С

Амбулаторний моніторинг ECG не варто використовувати в 
якості рутинного обстеження пацієнтів з підозрою на CCS.

III С

CAD — ішемічна хвороба серця; CCS — хронічні коронарні синдроми; ECG —  елек-
трокардіограма.
aКлас рекомендацій.
bРівень доказовості.
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3.1.3.3 Ехокардіографія та магнітно-резонансна томографія у 
спокої

Ехокардіографічне дослідження надасть важливу інформацію про функцію та 
анатомічну структуру серця. Фракція викиду LV (LVEF) часто нормальна у 
пацієнтів з CCS.44 Зниження функції LV та/або регіональні порушення рухли-
вості стінки можуть посилювати підозру на ішемію міокарду,45 а зображення 
дисфункції LV, що відповідає теоретичній території розповсюдження для ко-
ронарних артерій, є типовим для пацієнтів, які вже мали MI.46,47 Виявлення 
регіонального порушення рухливості стінки може критично перевірятися за 
допомогою візуальної оцінки, а виявлення раннього систолічного розтягнен-
ня, зменшеного систолічного вкорочення чи післясистолічного вкорочення 
за допомогою технік візуалізації деформації може бути корисним у пацієнтів 
з очевидно нормальною функцією LV, але з клінічною підозрою на CCS.48-50 
Зниження діастолічної функції LV повідомлялося як рання ознака дисфункції, 
пов'язаної з ішемією міокарда, і також може бути характерним для мікрова-
скулярної дисфункції. 51,52

Ехокардіографія є важливим клінічним інструментом для виключення 
альтернативних причин болю у грудях, що також допомагає у діагностиці су-
путніх серцевих захворювань, таких як клапанні вади серця, HF та більшість 
кардіоміопатій,53 але важливо пам'ятати про те, що ці захворювання часто спі-
віснують з обструктивною CAD. Застосування контрасту під час радіографії 
може бути корисним у пацієнтів з поганим акустичним вікном.54

Магнітно-резонансна томографія серця (CMR) може розглядатися у паці-
єнтів з підозрою на CAD, якщо неможливо зробити висновки на основі ехо-
кардіограми (з контрастуванням).55 CMR надасть корисну інформацію про ана-
томічну структуру серця та систолічну функцію серця, що буде подібна до 
ехокардіографії, у пацієнтів без показань до CMR. За допомогою CMR можна 
оцінити глобальну та регіональну функцію,56 а застосування CMR з пізнім кон-
трастуванням за допомогою гадолінію може виявити типові приклади рубцю-
вання міокарда у пацієнтів, які перенесли MI.57

Оцінка функції LV важлива у всіх пацієнтів для стратифікації ризиків 
(див. пункт «Додаткові дані», розділ 3.2), а отже вона має проводитися для 
всіх симптоматичних пацієнтів з підозрою на CAD.

Ведення пацієнтів зі стенокардією чи симптомами HF зі зниженою 
LVEF < 40 % чи помірно зниженою LVEF 40-49 %, описується у розділі 4 Ре-
комендацій.
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Ехокардіографія у спокої та магнітно-резонансна томографія серця під час встанов-
лення первинного діагнозу у пацієнтів з підозрою на ішемічну хворобу серця

Рекомендації Класa Рівеньb

Трансторакальна ехокардіографія у спокої рекомендується 
всім пацієнтам для таких потреб:
(1) Виключення альтернативної причини стенокардії.
(2) Ідентифікація регіональних порушень рухливості стінки, що 

вказує на CAD.
(3) Визначення LVEF для стратифікації ризику. А також
(4) Оцінка діастолічної функції.44,45,52,58

I B

Варто розглянути питання про УЗД каротидних артерій, що 
проводиться кваліфікованими спеціалістами, щоб визначи-
ти бляшки у пацієнтів з підозрою на CCS, без атеросклерозу 
в анамнезі.

IIа С

Можна розглянути питання про CMR у пацієнтів з непере-
конливим результатами ехокардіографічного обстеження.

IIb С

CAD — ішемічна хвороба серця; CCS — хронічні коронарні синдроми; CMR — маг-
нітно-резонансна томографія серця; LVEF — фракція викиду лівого шлуночка.
aКлас рекомендацій.
bРівень доказовості.

3.1.3.4 Рентгенографія ОГК
Рентгенографія ОГК часто використовується для оцінки пацієнтів з болем 
у грудях. Проте, у разі CCS, це обстеження не надає специфічної інформації 
для діагностики чи навіть стратифікації ризиків. Це обстеження може іноді 
бути корисним під час оцінки пацієнтів з підозрою на HF. Рентгенографія ОГК 
також може бути корисною у пацієнтів з легеневими проблемами, що часто 
супроводжують CAD, чи для виключення іншої причини болю у грудях з ати-
повими проявами.

Рентгенографія ОГК під час встановлення первинного діагнозу у пацієнтів з підозрою 
на ішемічну хворобу серця

Рекомендації Класa Рівеньb

Рентгенографія ОГК рекомендується для пацієнтів з ати-
повими проявами, ознаками та симптомами HF, чи у разі 
підозри на захворювання легень.

I С

HF  — серцева недостатність.
aКлас рекомендацій.
bРівень доказовості.
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Використання доступних методів у діагностиці обструктивної CAD (тобто, ві-
рогідність того, що пацієнт має захворювання, якщо результати обстеження 
матимуть відхилення, та вірогідність того, що пацієнт не матиме захворюван-
ня, якщо результати обстеження будуть нормальними) залежить від пошире-
ності захворювання у досліджуваній популяції, а, отже, вірогідності, що пев-
ний пацієнт фактично матиме CAD.

Діагностичне обстеження є найбільш корисним, якщо вірогідність є про-
міжною. Якщо вірогідність висока, треба проводити обстеження великої кіль-
кості пацієнтів, щоб встановити кілька пацієнтів, які не мають захворювання, а 
негативним результат обстеження може самостійно виключити обструктивну 
CAD (тобто, негативне прогностичне значення є низьким). Якщо вірогідність 
низька, негативний результат обстеження може виключити захворювання, але 
чим нижча вірогідність, тим вища вірогідність хибнопозитивного результа-
ту обстеження (тобто, позитивний результат обстеження за відсутності об-
структивної CAD). У пацієнтів, які знаходяться на крайніх кінцях діапазону 
ймовірності доцільно уникнути діагностичного обстеження, і припустити, що 
пацієнт має обструктивну CAD чи не має її, лише на основі клінічної оцінки.

На вірогідність обструктивної CAD впливає поширеність захворювання у 
досліджуваній популяції, а також клінічні характеристики окремих пацієнтів. 
Можна використовувати просту прогностичну модель для оцінки предтесто-
вої ймовірності (PTP) обструктивної CAD на основі віку, статі та характеру 
симптомів.59 У попередній версії цих Рекомендацій60 оцінка PTP базувала-
ся на даних, зібраних Genders та ін.,61 , які оновили попередні дані, отрима-
ні Diamond та Forrester.59 Цікаво, що поширеність захворювання для заданої 
групи за віком, статтю та характером симптомів, була нижчою ніж за даними 
Diamond та Forrester. Після публікації попередньої версії Рекомендацій у де-
кількох дослідженнях було продемонстровано, що поширеність обструктив-
ного захворювання серед пацієнтів з підозрою на CAD є нижчою ніж у попе-
редній версії.7,8,62,63

Об'єднаний аналіз 64 трьох сучасних когорт дослідження, включно з па-
цієнтами, які оцінювалися стосовно підозри на CAD,7,8,62 показав, що PTP на 
основі віку, статі та симптомів становить приблизно одну третину від про-
гнозованого показника к моделі, що використовувалася у попередній версії 
Рекомендацій.57,62 Завищена оцінка PTP є важливим чинником, що впливає 
на низьку діагностичну цінність неінвазивних та інвазивних обстежень. Нова 
підбірка PTP, представлена у таблиці 5, може значно знизити потребу у неін-
вазивних та інвазивних обстеженнях у пацієнтів з підозрою на стабільну CAD. 
Зараз у таблицю також внесені пацієнти з задишкою, що проявляється як го-
ловний симптом. Проте, треба відмітити, що PTP, представлені у таблиці 5 (а 
також таблиця PTP у попередній версії Рекомендацій), переважно базуються 
на пацієнтах з країн з низьким ризиком CVD, і можуть варіювати в різних 
регіонах та країнах.

Застосування нових PTP (Таблиця 5) має важливі наслідки для направ-
лення пацієнтів на діагностичне обстеження. Якщо діагностичне обстеження 
буде відкладене у пацієнтів з новим рівнем PTP < 15 %, це спричинить вели-
ке збільшення пропорції пацієнтів, для яких не рекомендується діагностичне 
обстеження, оскільки більшість пацієнтів класифікуються як такі, що мають 
рівень < 15 %. У даних, отриманих з дослідження PROMISE (Багатоцентрове, 
проспективне, візуалізаційне дослідження для оцінки болю у грудях), 50 % па-
цієнтів, яких раніше відносили до групи проміжної вірогідності обструктивної 
CAD, були перекласифіковані як PTP < 15 % згідно з новими PTP.62 У даних, 
отриманих з об'єднаного аналізу,64 (Таблиця 5), 57 % всіх пацієнтів були класи-
фіковані на рівні PTP < 15 %.
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У дослідженнях було показано, що результати у пацієнтів, класифікова-
них за допомогою нового показника PTP < 15 %, є добрими (річний ризик 
серцево-судинної смерті чи MI становить < 1 %).7,62 Отже безпечно відкласти 
рутинне обстеження у пацієнтів з рівнем PTP < 15 %, таким чином зменшуючи 
кількість зайвих процедур та витрати.

У нещодавно проведених дослідженнях також було показано, що при 
проведенні обстежень, дійсно зареєстрована поширеність обструктивної 
CAD склала < 5 % у пацієнтів з PTP < 15 % відповідно до версії Рекомендацій 
2013.7,63 Таким чином, робоча група встановила, що проведення діагностично-
го обстеження у пацієнтів з новим рівнем PTP 5–15 % більш наочно відобра-
жає поточну клінічну практику і може розглядатися, зокрема, якщо симптоми 
обмежені та вимагають уточнення.7,63 Побажання пацієнтів, місцеві ресурси та 
доступність методів обстеження, клінічна оцінка та належне інформування 
пацієнтів залишається важливим, коли приймається рішення про проведення 
неінвазивного діагностичного обстеження у окремих пацієнтів, якщо рівень 
PTP становить 5–15 %, а також треба врахувати вищу вірогідність хибнопози-
тивних результатів обстеження. Можна припустити, що пацієнти з PTP < 5 % 
мають таку низьку вірогідність захворювання, що діагностичне обстеження 
має проводитися лише на основі переконливих причин. Впровадження нових 
PTP також вказує, що пацієнтів не варто рутинно направляти на проведення 
інвазивної оцінки, якщо клінічні чи інші дані не вказують на високу вірогід-
ність обструктивної CAD.

Клінічні моделі, що об'єднують інформацію про чинники ризику CVD, змі-
ни на ECG у спокої чи кальцифікацію коронарних судин, покращили іденти-
фікацію пацієнтів з обструктивною CAD порівняно лише з віком, статтю та 
симптомами.3,7,60,65-68 Отже, присутність чинників ризику CVD (таких як сімей-
ний анамнез CVD, дисліпідемії, цукрового діабету, артеріальної гіпертензії, 
паління та інші побутові чинники), що збільшують вірогідність обструктивної 
CAD, можуть використовуватися як модифікатори оцінки PTP. Якщо доступна 
інформація про зубець Q, зміни сегменту ST чи зубця Т на ECG, дисфункцію 
LV, що вказує на ішемію, а також результати ЕCG з фізичним навантаженням, 
а також інформація про накопичення кальцію у коронарних судинах, отрима-
на за допомогою комп'ютерної томографії (CT), її можна використовувати для 
покращення оцінки PTP обструктивної CAD.3,69 Зокрема, відсутність кальцію 

Таблиця 5   Передтестова ймовірність обструктивної ішемічної хвороби серця у 15 815 симптоматичних пацієнтів згідно з віком, 
статтю та характером симптомів в об'єднаному аналізу64 сучасних даних7,8,62

Типова Атипова Неангінальна Задишкаa

Вік Чоловіки Жінки Чоловіки Жінки Чоловіки Жінки Чоловіки Жінки

30–39 3 % 5 % 4 % 3 % 1 % 1 % 0 % 3 %

40–49 22 % 10 % 10 % 6 % 3 % 2 % 12 % 3 %

50–59 32 % 13 % 17 % 6 % 11 % 3 % 20 % 9 %

60–69 44 % 16 % 26 % 11 % 22 % 6 % 27 % 14 %

70+ 52 % 27 % 34 % 19 % 24 % 10 % 32 % 12 %

CAD — ішемічна хвороба серця; PTP — передтестова ймовірність.
aДодатково до класичних класів за Diamond та Forrester,59 включать пацієнтів лише з задишкою чи з задишкою в якості основ-
ного симптому. Ділянки, виділені темно-зеленим кольором, вказують на групи, де найбільш корисним є неінвазивне обстежен-
ня (PTP > 15 %). Ділянки. виділені світло-зеленим кольором, вказують на групи з передтестовою ймовірністю CAD 5 –15 %, де 
обстеження для діагностики може розглядатися після оцінки загальної клінічної вірогідності, базуючись на модифікаторах РTP, 
представлених на рисунку 3.
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у коронарних судинах (бал 0 за шкалою Агатстон) пов'язується з низькою по-
ширеністю обструктивної CAD (< 5 %) та низьким ризиком смерті чи нелеталь-
ного МI (річний ризик < 1 %).69,70 Проте, необхідно відмітити, що візуалізація 
кальцію у коронарних судинах не виключає стенозу коронарної судини, спри-
чиненого некальфицікованим атеросклеротичним ураженням,70 і присутність 
кальцію у коронарних артеріях є слабким предиктором обструктивної CAD.69

Хоча оптимальне використання цих факторів для покращення оцінки PTP 
досі не встановлене, їх треба враховувати додатково до PTP на основі віку, 
статі та характеру симптомів для визначення загальної клінічної вірогідності 
обструктивної CAD, як підсумовано на рисунку 3. Це особливо важливо при 
покращенні оцінки вірогідності CAD у пацієнтів з PTP 5–15 % на основі віку, 
статі та характеру симптомів.

У пацієнтів, у яких реваскуляризація є недоцільною через супутню патоло-
гію та загальну якість життя, діагностика CAD може проводитися клінічно і 
необхідна лише фармакотерапія. Якщо діагноз CAD неточний, буде доцільно 
встановити діагноз, використовуючи неінвазивну функціональну візуалізацію 
ішемії міокарда перед початком лікування.(Рисунок 2).

У пацієнта з високою клінічною вірогідністю CAD, симптомами, що не 
відповідають на фармакотерапію чи типовою стенокардією при низькому рів-
ні фізичних навантажень, та первинною клінічною оцінкою (включно з ехо-
кардіографією та, у вибраних пацієнтів, ECG з фізичним навантаженням), що 
вказує на високий рівень ускладнень, доцільним буде проведення інвазивної 
коронарографії (ICA) без подальшого діагностичного обстеження. За таких 
умов показання до реваскуляризації має базуватися на належному інвазивно-
му підтвердженні гемодинамічної значущості стенозу.71,72

У інших пацієнтів, у яких неможливо виключити CAD на основі лише 
клінічної оцінки, рекомендується проводити неінвазивні діагностичні обсте-
ження для встановлення діагнозу та оцінки ризику ускладнень. У цих Реко-
мендаціях пропонується використовувати неінвазивну функціональну візуалі-
зацію чи візуалізацію анатомічних структур, з використанням коронарної КТ 
ангіографії (CTA) в якості первинного діагностичного обстеження CAD.

3.1.5.1 Функціональні неінвазивні методики обстеження
Функціональні неінвазивні методики обстеження для діагностики об-

структивної CAD створені для виявлення ішемії міокарда через зміни на 
ECG, патологічну рухливість стінок під час стресової CMR чи стресової ехо-
кардіографії, чи перфузійні зміни, визначені за допомогою однофотонної емі-
сійної КТ (SPECT), позитронно-емісійної томографії (РЕТ), ехокардіографії з 
контрастуванням чи CMR з контрастуванням. Ішемія може провокуватися фі-
зичним навантаженням чи фармакологічними ресорами, наприклад, посиле-
ною роботою міокарда та потребою у кисні, чи гетерогенністю у перфузії міо-
карда при вазодилятації. Неінвазивні функціональні обстеження пов'язуються 
з високою точністю виявлення коронарного стенозу, що обмежує кровоток, 
порівняно з інвазивними функціональними обстеженнями [резерв фракційно-
го кровотоку (FFR)].73 Проте, атеросклероз коронарних судин нижчого ступеня, 
не пов'язаний з ішемією, залишається невизначеним за допомогою функціо-
нального обстеження, а, у разі негативних результатів функціонального обсте-
ження, пацієнти підлягають модифікації чинників ризику на основі загально 
застосовуваних шкал та рекомендацій щодо ризиків.

3.1.5 Крок 5: 
Вибір відповідних 
обстежень
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PTP на основі статі віку та характеру симптомів (Таблиця 5)

Клінічна вірогідність CAD

Підвищена вірогідність

• Чинники ризику CVD (дисліпідемія, 
цукровий діабет, артеріальна 
гіпертензія, паління, сімейний 
анамнез CVD)

• Зміни на ECG у спокої (зміни зубця 
Q чи сегменту ST/зубця Т)

• Дисфункція LV, що вказує на CAD

• Патологічно змінена ECG з 
фізичним навантаженнямa

• Виявлено кальцій у коронарних 
судинах за допомогою CTa

Знижена вірогідність

• Нормальна ECG з фізичним 
навантаженнямa

• Не виявлено кальцій у коронарних 
судинах за допомогою CT (бал 0
за шкалою Агатстон)a

Рисунок 3 Визначення клінічної вірогідності обструктивної ішемічної хвороби серця.
CAD — ішемічна хвороба серця; CT — комп'ютерна томографія, CVD — серцево-су-
динні захворювання, ECG — електрокардіограма, LV — лівий шлуночок; PTP — 
передтестова ймовірність. aЯкщо доступно.

3.1.5.2 Анатомічна неінвазивна оцінка
Анатомічна неінвазивна оцінка шляхом візуалізації просвіту та стінок коро-
нарних артерій з використанням внутрішньовенного контрастування, може 
проводитися з коронарною CTA, що забезпечує високу точність для виявлен-
ня обструктивного стенозу коронарних артерій, визначеного за допомогою 
ICA,73 оскільки обидва методи обстеження засновані на візуалізації анатоміч-
них структур. Проте, стенози, оцінені візуально як 50–90 %, не обов'язково 
будуть функціонально значущими, тобто, вони не завжди спричиняють іше-
мію міокарда.73,74 Отже, неінвазивні чи інвазивні функціональні обстеження 
рекомендуються для подальшої оцінки ангіографічного стенозу, виявленого 
за допомогою коронарної CTA чи інвазивної ангіографії, якщо стеноз дуже 
високого ступеня (діаметр стенозу > 90 %) не виявлено під час інвазивної 
ангіографії. Присутність чи відсутність необструктивного коронарного ате-
росклерозу під час коронарної CTA надає прогностичну інформацію і може 
використовуватися для встановлення напрямку профілактичної терапії.75 У 
дослідженні SCOT-HEART (Шотландська комп'ютерна томографія СЕРЦЯ) 
продемонстровано значно нижчу частоту комбінованої кінцевої точки серце-
во-судинної смерті чи нелетального MI (2,3 проти 3,9 % протягом 5-річного 
періоду подальшого спостереження) у пацієнтів, у яких коронарну CTA прово-
дили додатково до рутинного обстеження, що переважно складалося з ECG з 
фізичним навантаженням.6

У інших рандомізованих, проспективних клінічних дослідженнях було 
показано, що діагностичне обстеження за допомогою коронарної CTA пов'я-
зується з клінічними результатами, подібними до функціональної візуалізації 
у пацієнтів з підозрою на CAD.4,6,76 У пацієнтів з  поширеною CAD, коронарна 
CTA, доповнена FFR на основі СТ, була не менш ефективною ніж ICA та FFR 
для прийняття рішень та ідентифікації цілей для реваскуляризації.77
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3.1.5.3 Роль електрокардіографії з фізичним навантаженням
ECG з фізичним навантаженням мала гіршу діагностичну ефективність порів-
няно з діагностичними візуалізаційними обстеженнями, а також мала обме-
жену потужність для виключення обструктивної CAD.73 З моменту публікації 
попередньої версії цих Рекомендацій, у рандомізованих клінічних досліджен-
нях (RCT) було порівняно ефекти діагностичних стратегій на основі ЕCG з 
фізичним навантаженням чи візуалізаційних діагностичних обстежень6,78,79 на 
клінічні наслідки. Ці дослідження продемонстрували, що додаткове застосу-
вання коронарної CTA5,6,78,80 чи функціональної візуалізації79 прояснює діагнос-
тику, дозволяє прицільно застосовувати профілактичну терапію та втручання 
та має потенційну здатність знижувати ризик MI порівняно з ECG з фізичним 
навантаженням. Деякі, хоча і не усі реєстрові дослідження також показали 
подібну користь стосовно використання візуалізаційних діагностичних об-
стежень у пацієнтів у повсякденній клінічній практиці.81,82 Отже, ці Рекомен-
дації пропонують використовувати візуалізаційне діагностичне обстеження 
замість ECG з фізичним навантаженням для діагностики обструктивної CAD.

Лише ECG з фізичним навантаженням може розглядатися в якості альтер-
нативи для діагностики обструктивної CAD, якщо візуалізаційне обстежен-
ня недоступне, пам'ятаючи про ризик хибнонегативних та хибнопозитивних 
результатів обстеження.73,83 ECG з фізичним навантаженням не має діагнос-
тичної цінності у пацієнтів з патологічними змінами на ECG, що заважають 
інтерпретації змін сегменту ST під час стресу (тобто, LBBB, штучний ритм, 
синдром Вольфа-Паркінсона-Вайта, депресія сегменту ST ≥ 0,1 мВ на ECG в 
спокої, або пацієнти, які отримують препарати наперстянки). ECG з фізичним 
навантаженням надає клінічно корисну інформацію, що доповнює зміни на 
ECG, а також цінну прогностичну інформацію.

Отже, питання про використання ECG з фізичним навантаженням може 
розглядатися у вибраних пацієнтів для доповнення клінічної оцінки для ана-
лізу симптомів, змін сегменту ST, толерантності до фізичного навантаження, 
аритмій, відповіді артеріального тиску (ВР) та ризику ускладнень.

3.1.5.4 Вибір діагностичних обстежень
Для встановлення діагнозу обструктивної CAD можна використовувати 

функціональні чи анатомічні обстеження. Резюме основних діагностичних 
шляхів надається на рисунку 4. Для прийняття рішення про реваскуляризацію 
необхідна інформація про анатомічну структуру та ішемію.
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для діагностики
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Інвазивна
коронаро-

графія

Реваскуляризація

Коронарна
СТА

Фармако-
терапіяb

Фармако-
терапіяb

Функціональна
оцінка

Поточні
симптомиa

Стеноз >90 % чи зі
встановленою

кореляцією
з ішемією

Переважно 
приймається до уваги
у таких випадках:
• Низька клінічна 

вірогідність
• Характеристики 

пацієнта вказують на 
високу якість знімка

• Місцевий досвід та 
доступність

• Бажана інформація 
про атеросклероз

• Немає CAD в 
анамнезі

Переважно 
приймається до уваги
у таких випадках:
• Висока клінічна 

вірогідність
• Вірогідна 

реваскуляризація
• Місцевий досвід та 

доступність
• Також необхідна 

оцінка 
життєздатності

Переважно 
приймається до уваги
у таких випадках:
• Висока клінічна 

вірогідність та тяжкі 
симптоми, 
рефрактерні до 
фармакотерапії

• Типова стенокардія
з низьким рівнем 
фізичного 
навантаження та 
клінічна оцінка, 
включно з ECG з 
фізичним 
навантаженням, 
вказує на високий 
ризик ускладнень

• Дисфункція LV, що 
вказує на CAD

Рисунок 4 Основні діагностичні шляхи у симптоматичних пацієнтів з підозрою на 
обструктивну ішемічну хворобу серця
Залежно від клінічного стану та обсягу послуг у сфері охорони здоров'я, обстежен-
ня пацієнта може починатися з одного з трьох варіантів: неінвазивне обстеження, 
коронарна комп'ютерна томографічна ангіографія чи інвазивна коронарографія. 
На кожному шляху збирається функціональна та анатомічна інформація для ін-
формування про належний діагноз та стратегію лікування. Модифікація чинників 
ризику має розглядатися у всіх пацієнтів. CAD — ішемічна хвороба серця; 
CTА — комп'ютерна томографічна ангіографія, ECG — електрокардіограма, 
LV — лівий шлуночок.
aРозглянути питання про мікросудинну стенокардію.
bАнтиангінальні препарати та/або модифікація чинників ризику.
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3.1.5.5 Вплив клінічної вірогідності на вибір діагностичних 
обстежень

Кожен метод неінвазивного діагностичного обстеження має певний діапазон 
клінічної вірогідності обструктивної CAD, коли корисність його застосування 
буде максимально. Співвідношення вірогідностей цих випробувань становить 
корисний параметр їхньої здатності вірно класифікувати пацієнтів, і може 
використовуватися для покращення вибору найбільш корисних обстежень 
для будь-якого конкретного пацієнта.73,84 Враховуючи клінічну вірогідність 
обструктивної CAD та співвідношення вірогідності конкретного обстеження, 
можна оцінювати післятестову вірогідність обструктивної CAD після прове-
дення такого обстеження. Використовуючи цей підхід можна оцінювати опти-
мальні діапазони клінічної вірогідності для кожного методу обстеження, коли 
можна змити класифікацію пацієнта з проміжної на низьку чи високу після-
тестову ймовірність CAD (Рисунок 5).73

Коронарній CTA надається перевага у пацієнтів з нижчим діапазоном 
клінічної вірогідності CAD, без попереднього діагнозу CAD та з характерис-
тиками, пов'язаними з високою вірогідністю гарної якості знімків. Вона вияв-
ляє субклінічний коронарний атеросклероз, але також може точно виключа-
ти анатомічно та функціонально значущу CAD (Рисунок 5). Метод має вищу 
точність, коли проводиться обстеження популяцій з низькою клінічною віро-
гідністю.85 Дослідження, що оцінюють результати після коронарної CTA, на 
сьогодні переважно включають пацієнтів з низькою клінічною вірогідністю.4,5

Неінвазивні функціональні обстеження для виявлення ішемії зазвичай ма-
ють кращу потужність для проведення диференційної діагностики. У випро-
буваннях результатів, функціональні візуалізаційні обстеження пов'язувалися 
з меншою кількістю направлень на подальшу ICA, порівняно зі стратегіями 
анатомічної візуалізації.55,76,86 Перед прийняттям рішення про реваскуляриза-
цію, у більшості пацієнтів необхідна функціональна оцінка (неінвазивна чи 
інвазивна). Отже, функціональному неінвазивному обстеженню можна відда-
вати перевагу у пацієнтів на вищому кінці діапазону клінічної вірогідності, 
якщо реваскуляризація вірогідна чи, якщо у пацієнта раніше діагностували 
CAD.

У пацієнтів, у яких є підозра на CAD, але, які мають дуже низьку клінічну 
вірогідність (≤5 %)CAD, треба виключити інші серцеві причини болю в грудях 
та скоригувати серцево-судинні чинники ризику на основі бальної оцінки ри-
зиків. У пацієнтів з повторними, неспровокованими нападами симптомів сте-
нокардії, переважно у спокої, варто подумати про вазоспастичну стенокардію, 
провести її діагностику та призначити належне лікування (див. розділ 6).
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Діапазон клінічної вірогідності, коли обстеження
може підтвердити CAD (Післятестова ймовірність 
зросте приблизно до 85 %)

Діапазон клінічної вірогідності, коли обстеження
може виключити CAD (Післятестова ймовірність 
впаде нижче 15 %)

Рисунок 5 Діапазони клінічної вірогідності ішемічної хвороби серця,
коли обстеження може підтвердити чи виключити обструктивну ішемічну хворобу серця. (A) Еталонний стандарт — це анато-
мічна оцінка з використанням інвазивної коронарографії. (B) Еталонний стандарт — це функціональна оцінка з використанням 
резерв фракційного кровотоку. Варто відмітити у (B), що дані стресової ехокардіографії та однофотонної емісійної комп'ютерної 
томографії є більш обмеженими, ніж у разі використання інших технік.73 Перехрести відмічають середні значення та 95 % до-
вірчі інтервали. Рисунок за матеріалами Knuuti та ін.73 CAD — ішемічна хвороба серця; CMR — магнітно-резонансна томографія 
серця; CTA — комп'ютерна томографічна ангіографія; ECG — електрокардіограма; FFR — резерв фракційного кровотоку; ICA — 
інвазивна коронарографія; PET — позитронно емісійна томографія; SPECT — однофотонна емісійна комп'ютерна томографія.

Окрім діагностичної точності та клінічної вірогідності, вибір неінвазивно-
го методу обстеження залежить від інших характеристик пацієнта. місцевого 
досвіду та доступності методу обстеження. Деякі діагностичні обстеження мо-
жуть проводитися краще у одних пацієнтів порівняно з іншими. Наприклад, 
нерегулярна частота серцевих скорочень та наявність поширеної кальцифі-
кації коронарних судин пов'язується з підвищеною вірогідністю недіагнос-
тичної якості знімків після коронарної CTA, і цей метод не рекомендується у 
таких пацієнтів.85 Ехокардіографія в умовах стресу чи перфузійна візуалізація 
SPECT може поєднуватися з динамічним обстеженням з фізичним наванта-
женням, і цьому методу має віддаватися перевага, якщо додаткова інформа-
ція, отримана під час обстеження з фізичними навантаженням (наприклад, 
толерантність до фізичного навантаження чи відповідь частоти серцевих 
скорочень), вважатиметься вадливою. ECG з фізичним навантаженням можна 
використовувати для діагностики у разі патологічних змін на ECG, що зава-
жають оцінці ішемії. Ризики, пов'язані з різними діагностичними методами об-
стежень, мають зважуватися порівняно з користю для пацієнта.87 Наприклад, 
вплив іонізуючого випромінювання, пов'язаного з коронарною CTA та ядер-
ною перфузійною візуалізацією, має враховуватися, особливо у молодих осіб.87 
Аналогічно, треба враховувати протипоказання до фармакологічних стресорів 
та контрастних речовин (йодовмісні контрастні засоби та контрастні засоби з 
гадолінієм). Якщо обстеження використовується належними чином, клінічна 
користь від точної діагностики та терапії є вищою ніж передбачуваний ризик 
самого обстеження.87



35
Рекомендації Європейського 
товариства кардіологів (ESC)

3
Пацієнти зі стенокардією 
та/або задишкою, а також 
підозрою на ІХС

3.1
Базова оцінка, діагностика та 
оцінка ризиків

3.1.5.6 Інвазивні методи обстеження
Для діагностичних потреб ICA необхідна лише у пацієнтів з підозрою на CAD 
у разі непереконливого неінвазивного обстеження чи, у виняткових випадках, 
у пацієнтів певних професій через регуляторні питання.88

Проте ICA може бути показана, якщо неінвазивна оцінка вказує на висо-
кий ризик ускладнень, щоб визначити варіанти реваскуляризації.88

Зокрема, для пацієнтів з високою клінічною вірогідністю CAD та симпто-
мами, що не реагують на фармакотерапію, чи пацієнтів з типовою стенокар-
дією з низьким рівнем фізичного навантаження, та для початкової клінічної 
оцінки, що вказує на високий ризик ускладнень, рання CA без попередньої 
неінвазивної стратифікації ризику, може бути доцільною для ідентифікації 
ушкоджень, що потенційно підлягають реваскуляризації (Рисунок 4). Інвазив-
на функціональна оцінка має доповнювати ICA, особливо у пацієнтів з коро-
нарним стенозом 50–90 % чи полісудинним ураженням, враховуючи пошире-
ні розбіжності між ангіографічною та гемодинамічною тяжкістю коронарного 
стенозу.89-91 Систематичне інтегрування ICA з FFR продемонструвало зміни 
у стратегії ведення 30–50 % пацієнтів, що підлягають проведенню планової 
ICA.92,93 Методи, що використовуються для проведення ICA, значно покращи-
лися, що сприяло зменшенню частоти ускладнень зі швидким завершенням 
процедури. Особливо це стосується ICA, що проводиться через променеву ар-
терію.94 Об'єднана частота серйозних ускладнень, пов'язаних з рутинною ді-
агностичною катетеризацією стегнової артерії — переважно кровотеча, що 
вимагає госпіталізації — досі становить 0,5–2 %.95 Об'єднана частота смерті, 
MI чи інсульту становить 0,1–0,2 %.96 ICA не має проводитися у пацієнтів зі 
стенокардією. які відмовилися від інвазивних процедур, забажали уникнути 
реваскуляризації, які не є кандидатами на крізьшкірне коронарне втручання 
(PCI) чи аорто-коронарне шунтування (CABG), чи у яких не очікується, що ре-
васкуляризація покращить функціональний статус чи якість життя. Інтрако-
ронарні техніки для діагностичної оцінки анатомії коронарних судин коротко 
згадуються у Додаткових даних в цьому документі.
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Застосування діагностичних візуалізаційних обстежень під час встановлення первинного діагнозу у симптоматичних пацієнтів з 
підозрою на ішемічну хворобу серця

Рекомендації Класa Рівеньb

Неінвазивна функціональна візуалізація для діагностики ішемії міокардаc чи коронарна CTA рекомен-
дується в якості первинного обстеження для діагностики CAD у симптоматичних пацієнтів, у яких 
неможливо виключити обструктивну CAD лише на основі клінічної оцінки.4,5,55,73,78-80

I B

Рекомендується, щоб вибір початкових неінвазивних діагностичних обстежень базувався на клінічній 
вірогідності CAD та інших характеристиках пацієнтів, що впливають на проведення обстеження,d місце-
вому досвіді та доступності методів обстеження.

I С

Рекомендується проводити функціональну візуалізацію ішемії міокарда, якщо за допомогою коронарної 
CTA було показано CAD сумнівної функціональної значущості чи діагноз не було встановлено.4,55,73

I B

Інвазивна коронарографія рекомендується як альтернативне обстеження для діагностики CAD у па-
цієнтів з високою клінічною вірогідністю, тяжкими симптомами, рефрактерними до терапії, чи типової 
стенокардії з низьким рівнем навантаження та клінічною оцінкою, що вказує високий ризик ускладнень. 
Має бути доступна інвазивна функціональна оцінка для визначення стенозів перед реваскуляризацією, 
окрім випадків дуже високого ступеня (діаметр стенозу >90 %).71,72,74

I B

Варто розглянути питання про інвазивну коронарографію з доступністю інвазивної функціональної 
оцінки для підтвердження діагнозу CAD у пацієнтів з неясним діагнозом при неінвазивному обстежен-
ні.71,72

IIа B

Варто розглянути питання про коронарну СТА в якості альтернативи інвазивній ангіографії, якщо інше 
неінвазивне обстеження сумнівне чи недіагностичне.

IIа С

Не рекомендується проводити коронарну CTA у разі поширеної кальцифікації коронарних судин, не-
регулярного серцевого ритму, значного ожиріння, неспроможності виконувати команди із затримкою 
дихання чи будь-яких інших станів, що роблять малоймовірними гарну якість знімків.

III С

Визначення кальцію у коронарних судинах методом СТ не рекомендується для ідентифікації осіб з 
обструктивною CAD.

III С

CAD — ішемічна хвороба серця; CT — комп'ютерна томографія; CTA — комп'ютерна томографічна ангіографія.
aКлас рекомендацій.
bРівень доказовості.
cЕхокардіографія в умовах стресу, магнітно-резонансна томографія серця в умовах стресу, однофотонна емісійна CT чи 
позитронно-емісійна томографія.
dХарактеристики, що визначають здатність до фізичного навантаження, вірогідність гарної якості знімків, очікуваний вплив 
опромінення та ризики чи протипоказання.

Застосування електрокардіографії у спокої під час встановлення первинного діагнозу у пацієнтів з підозрою на ішемічну хворобу 
серця

Рекомендації Класa Рівеньb

ECG з фізичним навантаженням рекомендується для оцінки толерантності до фізичного навантаження, 
симптомів, аритмії, відповіді артеріального тиску та ризику ускладнень у вибраних пацієнтів.c

I С

Можна розглянути питання про ECG з фізичним навантаженням в якості альтернативного обстеження 
для підтвердження чи виключення CAD, коли недоступна неінвазивна візуалізація.73,83

IIb B

Можна розглянути питання про ECG з фізичним навантаженням у пацієнтів, які отримують лікування, 
для оцінки контролю симптомів та ішемії.

IIb С

ECG з фізичним навантаженням не рекомендується для проведення діагностики у пацієнтів з депресі-
єю сегменту ST ≥0,1 мВ на ECG в спокої чи у пацієнтів, які приймають препарати наперстянки.

III С

BP — артеріальний тиск; CAD — ішемічна хвороба серця; ECG — електрокардіограма.
aКлас рекомендацій.
bРівень доказовості.
cКоли ця інформація матиме вплив на діагностичну стратегію чи ведення пацієнта.
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Рекомендується проводити оцінку ризику ускладнень у кожного пацієнта, яко-
го обстежують стосовно підозри на CAD, чи у пацієнта з вперше діагностова-
ною CAD, оскільки це має серйозний вплив на терапевтичні рішення. Процес 
стратифікації ризику необхідний для ідентифікації пацієнтів групи високого 
ризику ускладнень, які отримають користь від реваскуляризації додатково до 
зменшення симптомів. Стратифікація ризику ускладнень зазвичай базується 
на оцінках, що використовуються для встановлення діагнозу CAD.

Усі пацієнти мають проходити стратифікацію ризику серцево-судинних 
ускладнень з використанням клінічної оцінки, оцінки функції LV за допомо-
гою електрокардіографії у спокої та, у більшості випадків, неінвазивної оцінки 
ішемії чи анатомічної структури коронарних судин. Хоча діагностичне зна-
чення ECG з фізичним навантаженням обмежене,73 поява депресії. сегменту 
ST при низькому фізичному навантаженні у поєднанні з симптомами при фі-
зичному навантаженні (стенокардія чи задишка), низька здатність до фізич-
ного навантаження, ектопічні шлуночкові комплекси чи аритмії і патологічна 
відповідь ВР є маркерами високого ризику серцевої смертності.97-100 Пацієнти 
з типовою стенокардією та систолічною дисфункцією LV, що вказують на СAD, 
також мають високий ризик серцевої смертності.101

ICA для стратифікації ризику буде необхідна лише в вибраних групах па-
цієнтів, а додаткове значення FFR може знадобитися для відповідної стра-
тифікації ризику ускладнень (Рисунок 4). Оцінка ризиків у пацієнтів з HF та 
дисфункцією LV, безсимптомних пацієнтів з встановленою CAD та у пацієнтів 
з рецидивуючими симптомами після попереднього коронарного втручання 
обговорюється у розділах 4 та 5.

3.1.6.1 Визначення рівнів ризику
У пацієнтів з діагностованим CCS ризик річної серцевої смертності ви-

користовується для описання ризику ускладнень. Як і в попередній версії Ре-
комендацій,60 високий ризик ускладнень визначається як частота серцевої 
смертності > 3 % на рік, а низький ризик ускладнень, як частота серцевої 
смертності < 1 % на рік.

Визначення високого ризику ускладнень на основі результатів діагнос-
тичних обстежень у симптоматичних пацієнтів чи пацієнтів з діагностованою 
CCS показані у таблиці 6.

Цікаво, що рівень ризику відрізняється від оцінки ризику на основі SCORE 
у безсимптомних осіб без цукрового діабету, які є суб'єктивно здоровими (див. 
розділ 7). Шкала SCORE визначає 10-річну серцево-судинну смертність у без-
симптомних осіб. Відмінності у цих інструментах оцінки ризику та шкалах 
проілюстровані на рисунку 6. Результати різних методів обстеження, що від-
повідають високому ризику ускладнень, представлені у таблиці 6 і обговорю-
ються більш детально у пункті «Додаткові дані» (розділи 1.1 та 1.2).102-104 Для 
всіх неінвазивних обстежень, представлених у таблиці 6, нормальні результа-
ти обстеження пов'язуються з низьким ризиком ускладнень.105
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Таблиця 6   Визначення високого ризику ускладнень для різних методів обстежень у пацієнтів з встановленими хронічними коро-
нарними синдромамиa 102-104

ECG з фізичним навантаженням Серцево-судинна смертність > 3 % на рік згідно з оцінкою тредміл-тесту за Дюком

SPECT чи PET перфузійна візуалізація Площа ішемії ≥ 10 % міокарда лівого шлуночка

Ехокардіографія в умовах стресу > 3 з 16 сегментів з стрес-індукованою гіпокінезією чи акінезією

CMR ≥2 з 16 сегментів зі стресовим перфузійним дефектом чи ≥3 добутамін-індукова-
них дисфункціональних сегментів

Коронарна CTA чи ICA Трисудинне ураження без проксимальних стенозів, ураження LM чи проксималь-
ної частини передньої низхідної гілки лівої вінцевої артерії

Інвазивні функціональні методи обсте-
ження

FFR ≤0,8, iwFR ≤0,89

CTA — комп'ютерна томографічна ангіографія; CMR — магнітно-резонансна томографія серця; ECG — електрокардіограма; 
FFR — резерв фракційного кровотоку; ICA — інвазивна коронарографія; iwFR — миттєвий градієнт тиску в області стенозу 
у безхвильовий період (миттєвий резерв кровотоку); LM — головний стовбур лівої коронарної артерії; PET — позитронно-
емісійна томографія; SPECT — однофотонна емісійна комп'ютерна томографія.
aДля отримання детального пояснення, див. пункт «Додаткові дані».

Рисунок 6 Порівняння оцінок ризику суб'єктивно здорових пацієнтів без симптомів
(первинна профілактика) та пацієнтів з встановленими хронічними коронарними синдромами (вторинна профілактика)  Треба 
відмітити, що у безсимптомних пацієнтів (панель зліва), за шкалою SCORE визначається 10-річна серцево-судинна смертність, 
в той час як у симптоматичних пацієнтів (панель справа) оцінюється річна серцева смертність. CCS — хронічні коронарні 
синдроми; SCORE — системна оцінка коронарного ризику.
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3
Пацієнти зі стенокардією 
та/або задишкою, а також 
підозрою на ІХС

3.1
Базова оцінка, діагностика та 
оцінка ризиків

Рекомендації стосовно оцінки ризику

Рекомендації Класa Рівеньb

Стратифікація ризику рекомендується на основі клінічної оцінки та результатів діагностичного обсте-
ження, що первинно застосовується для діагностики CAD.6,75,102,103

I B

Ехокардіографія у спокої рекомендується для кількісного визначення функції LV у всіх пацієнтів з підоз-
рою на CAD.

I С

Стратифікація ризику, бажано з використанням стресової візуалізації чи коронарної CTA (якщо це 
дозволяє місцевий досвід та доступність методу), чи, в якості альтернативи, з використанням ECG з фі-
зичними навантаженням (якщо пацієнт може переносити значне фізичне навантаження і ECG придатна 
для ідентифікації ішемічних змін), рекомендується у пацієнтів з підозрою чи вперше діагностованою 
CAD.6,75,102,106

I B

У симптоматичних пацієнтів з клінічним профілем високого ризику рекомендується проводити ІCA, до-
повнену інвазивним фізіологічним методом (FFR), для стратифікації серцево-судинного ризику, зокре-
ма, якщо симптоми неналежно реагують на фармакотерапію і для покращення прогнозу розглядається 
питання про реваскуляризацію.104,107

I А

У пацієнтів з легкими чи відсутніми симптомами рекомендується проводити, ICA, доповнену інвазив-
ним фізіологічним методом (FFR/iwFR), якщо вони отримують фармакотерапію, і у яких неінвазивна 
стратифікація ризику вказує на високий ризик ускладнень і для покращення прогнозу розглядається 
питання про реваскуляризацію.104,107

I А

Питання про ICA, доповнену інвазивним фізіологічним методом (FFR), має розглядатися для стратифі-
кації ризиків у пацієнтів з непереконливими чи суперечливими результатами неінвазивного обстежен-
ня.74

IIа B

Якщо для стратифікації ризику ускладнень доступна коронарна CTA, треба провести додаткову ст-
ресову візуалізацію перед направленням пацієнта з невеликою кількістю/відсутністю симптомів для 
проведення ICA.108,109

IIа B

Ехокардіографічна оцінка глобальної поздовжньої деформації надає додаткову інформацію до LVEF і 
може розглядатися, якщо LVEF становить > 35 %.110-114

IIb B

Внутрішньосудинне УЗД може розглядатися для стратифікації ризику у пацієнтів з проміжним стено-
зом LM.115,116

IIb B

ICA не рекомендується винятково для стратифікації ризику. III С

CAD — ішемічна хвороба серця; CTA — комп'ютерна томографічна ангіографія; ECG — електрокардіограма; FFR — резерв 
фракційного кровотоку; ICA — інвазивна коронарографія; iwFR — миттєвий градієнт тиску в області стенозу у безхвильовий 
період; LM — головний стовбур лівої коронарної артерії; LV — лівий шлуночок; LVEF — фракція викиду LV.
aКлас рекомендацій.
bРівень доказовості.
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Загальні принципи ведення пацієнтів з CCS націлені на полегшення симпто-
мів та покращення прогнозу шляхом застосування належних препаратів та 
втручань, а також на контроль чинників ризику, включно зі способом життя. 
Оптимальна фармакотерапія у дослідженні COURAGE (Дослідження для оцін-
ки клінічних наслідків при реваскуляризації та лише фармакотерапії) об'єд-
нувала стимулювання дотримання призначеного лікування, консультування 
стосовно способу життя та підтримку для контролю чинників ризику, пов'я-
заних зі способом життя, за що відповідали медсестри, які спеціалізуються 
на цих питаннях.117 Досягнення оптимального ведення пацієнтів може бути 
найкращим чином виконане багатопрофільною командою, що може надати 
індивідуалізовану та гнучку підтримку пацієнтам.

Показники результативності лікування, що повідомляються пацієнтами, 
можуть надати відповідну та систематичну інформацію про симптоми, функ-
ціонування та проблеми пацієнтів і все ширше послідовно впроваджуються в 
сферу охорони здоров'я. Було показано, що вони покращують надання клініч-
ної допомоги та враження пацієнтів, зв'язок між постачальниками послуг та 
пацієнтами (включно з чутливими особами), зберігаючи час на консультуван-
ня та покращуючи задоволеність постачальників послуг.118

Дотримання звичок здорового способу життя знижує ризик подальших серце-
во-судинних ускладнень та смертності та є додатковим методом для належної 
вторинної профілактичної терапії. Рекомендації та заходи щодо способу жит-
тя більш детально описані у Рекомендаціях 2016 ESC щодо профілактики CVD 
у клінічній практиці.15 Чинники способу життя є важливими, а дотримання 
здорових звичок (включно з припиненням паління, рекомендованою фізичною 
активністю, здоровим харчуванням та підтримкою здорової ваги; див. Табли-
цю 7) значно знижує ризик майбутніх серцево-судинних ускладнень та смерті, 
навіть, у разі контролю за доказовою вторинною профілактичною терапією 
та процедурами.119-122 Користь можна побачити вже через 6 місяців після an 
індексного явища.119

Постачальники первинної ланки медичних послуг мають відігравати 
важливу роль у профілактиці. У групі надання первинної допомоги кластеру 
EUROACTION рандомізованого випробування продемонстровано, що програ-
ма надання первинної допомоги, що координується медичними сестрами, була 
більш ефективною, щоб допомогти пацієнтам досягнути правильного способу 
життя та цільових показників чинників ризику, ніж звичайна допомога.123

Практикуючі медичні сестри у Нідерландах виявилися так само ефектив-
ними, як і лікарі загальної практики щодо зниження серцево-судинного ризи-
ку в іншому рандомізованому дослідженні.123
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серця

3.2.2 Зміна способу життя 
та контроль чинників 
ризику

Таблиця 7 Рекомендації стосовно способу життя для пацієнтів з хронічними коронарними синдромами

Чинники способу життя

Припинення паління Використання фармакологічних та поведінкових стратегій, щоб допомогти пацієнтам відмовитися 
від паління. Уникати пасивного паління.

Здорове харчування Раціон, збагачений овочами, фруктами та цільними злаками. Обмежити насичені жири до < 10 % від 
загального вживання. Обмежити алкоголь до < 100 г/тиждень чи 15 г/добу.

Фізична активність Помірна фізична активність протягом 30–60 хвилин протягом більшості днів, але навіть нерегуляр-
на активність є корисною.

Здорова вага Досягнути та підтримувати здорову вагу (<25 кг/м2) чи знизити вагу, дотримуючись рекомендованої 
калорійної цінності харчування та збільшивши фізичне навантаження.

Інше Приймати препарати згідно з призначеннями Статеве життя створює низький ризик для стабільних 
пацієнтів, симптоми у яких не проявляються на низькому чи помірному рівні фізичної активності.
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3.2.2.1 Паління
Припинення паління покращує прогноз у пацієнтів з CCS, включно зі знижен-
ням показника смертності на 36 % для тих, хто кинув палити.124 Заходи щодо 
стимулювання припинення паління об'єднують короткі поради, консультуван-
ня та поведінкові втручання, а також фармакотерапію, включно з замісною 
терапією нікотином. Також пацієнти мають уникати пасивного паління.

Короткі поради, порівняно з відсутністю лікування, подвоюють вірогід-
ність припинення паління в короткий термін, але більш інтенсивні поради та 
підтримка (поведінкові втручання, підтримка по телефону чи заходи з само-
допомоги) є більш ефективними, ніж короткі поради, особливо, якщо це три-
ває більше 1 місяця.125,126 Всі форми замісної терапії нікотином, бупропіоном 
та варенікліном більш ефективно збільшують вірогідність припинення палін-
ня ніж контроль, а поєднання поведінкового та фармакологічного підходу є 
ефективним та дуже рекомендованим.125 Мережевий мета-аналіз 63 клінічний 
досліджень (включно з вісьмома дослідженнями у пацієнтів з CVD) не виявив 
збільшення частоти основних серцево-судинних ускладнень, пов'язаних із за-
місною терапією нікотином, бупропіоном та варенікліном.127 Замісна терапія 
нікотином пов'язувалася з незначними ускладненнями, такими як аритмія та 
стенокардія, і виявилося, що бупропіон має захисний ефект проти основних 
небажаних серцево-судинних явищ.127 Використання електронних цигарок 
вважається альтернативою традиційним цигаркам зі зниженим ризиком, але 
вони не є нешкідливими. Більш нові пристрої можуть доставляти більше ні-
котину, а електронні цигарки виділяють інші складники, такі як карбоніли та 
дрібні і ультрадрібні частинки.128 Хоча у попередніх системних оглядах було 
виявлено обмежені та невідповідні докази того, що електронні цигарки (пе-
реважно пристрої першого покоління) є корисними, щоб допомогти відмови-
тися від паління, порівняно з плацебо чи замісною терапією нікотином, у не-
щодавно проведеному клінічному дослідженні було виявлено, що електронні 
цигарки є більш ефективними для відмови від паління, ніж замісна терапія 
нікотином.129-133 У цьому ранідомізованому випробуванні серед 886 осіб, які 
палять, ті, кого розподілили до групи електронних цигарок, продемонстру-
вали 1-річний показник відмови від паління 18 % проти 9,9% у групі замісної 
терапії нікотином [відносний ризик 1,83; 95 % довірчий інтервал (CI) 1,30–2,58; 
P < 0,001].133

Під час клінічних зустрічей з особами, які палять, клініцисти мають до-
тримуватися правила «п'яти А»: запитати про паління (ask about smoking), по-
рекомендувати кинути палити (advise to quit), оцінити готовність кинути па-
лити (assess readiness to quit), допомогти кинути палити (assist with smoking 
cessation) (фармакологічна підтримка та направлення на поведінкове консуль-
тування) та встановити подальше спостереження (arrange follow-up) (Рисунок 7).
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Рисунок 7  Правило «п'яти А» для припинення паління  

3.2.2.2 Харчування та вживання алкоголю
Нездорове харчування є провідною причиною CAD та її прогресування, 

а зміни вбік принципів здорового харчування у пацієнтів з CCS викликають 
зниження смертності та серцево-судинних ускладнень134 (характеристики ре-
комендованого харчування детально представлені у таблиці 8).

Підкреслюється значення середземноморської дієти, збагаченої фрукта-
ми, овочами, бобовими, клітковиною, поліненасиченими жирами, горіхами 
та рибою, з уникненням чи обмеженням рафінованих вуглеводнів, червоного 
м'яса, молочних продуктів та насичених жирів.135–138 Хоча низьке чи помірне 
вживання алкоголю (1–2 напої на добу) не підвищує ризик MI, рівні >100 г на 
тиждень пов'язувалися з вищою загальною смертністю та смертністю від CVD 
у великому мета-аналізі індивідуальних даних.139 Аналіз під назвою «Глобаль-
ний тягар захворювань 1990–2016» дозволив зробити висновок, що нульове 
вживання алкоголю було тим рівнем, на якому ризик смерті та інвалідизації 
мінімізувався.140
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Таблиця 8  Характеристики здорового харчування134,137,141,142

Характеристики

Збільшення фруктів та овочів у раціоні (≥200 г окремо для овочів та фруктів на 
добу).

35–45 г клітковини на добу, бажано з цільних злаків.

Помірне споживання горіхів (30 г на добу, не підсолених).

1–2 порції риби на тиждень (одна зі страв має бути з маслянистої риби).

Обмежене вживання нежирного м'яса, молочних продуктів зі зниженим вмістом 
жирів та рідких рослинних олій.

Насичені жири мають становити < 10 % від загальної калорійності; замінити полі-
ненасиченими жирами.

Вживати якомога менше трансненасичених жирів, бажано не вживати їх у їжі 
після технологічної обробки, і калорійність має становити < 1 % від загальної 
калорійності.

≤5–6 г солі на добу.

Якщо вживається алкоголь, рекомендується обмежити вживання до ≤ 100 г/тиж-
день чи < 15 г/добу.

Уникати висококалорійних продуктів, наприклад, безалкогольних напоїв з цук-
ром.

3.2.2.3 Контроль за вагою
У популяційному дослідженні пожиттєвий ризик випадкової смертності від 
CVD та серцево-судинної смертності був вищим у осіб, які мали надмірну вагу 
чи ожиріння, порівняно з особами, які мали нормальний показник BMI (20–25 
кг/м2). Ожиріння пов'язувалося з коротшою загальною тривалістю життя, а 
надмірна вага пов'язувалася з розвитком CVD у більш ранньому віці.143 Обхват 
талії є маркером центрального ожиріння і дуже корелює з розвитком CVD та 
цукрового діабету. Рекомендується обхват талії≤94 см для чоловіків (< 90 см 
для чоловіків, що мешкають у Південній Азії та Азії) та ≤80 см для жінок.

У осіб з CAD навмисне схуднення пов'язується зі значно нижчим ризиком 
небажаних клінічних наслідків.144 Хоча існувало багато аргументів стосовно 
відносної користі дієти з низьким вмістом жирів проти дієти з низьким вміс-
том вуглеводнів, Gardner та ін..145 виявили подібне зниження ваги та користь 
у пацієнтів, рандомізованих у групу здорової дієти з низьким вмістом жирів 
чи з низьким вмістом вуглеводнів. Цей результат утримувався незалежно від 
генотипу пацієнтів та базової секреції інсуліну. Здорове харчування з калорій-
ністю, обмеженою до рівня, необхідного для отримання та підтримання здо-
рової ваги (BMI <25 кг/м2) та підвищення фізичної активності рекомендуєтеся 
для контролю за вагою.
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3.2.2.4 Фізична активність
Фізичні вправи вважаються «політаблеткою» завдяки своїм численним корис-
ним ефектам стосовно серцево-судинних чинників ризику та фізіології сер-
цево-судинної системи.146,147 Фізичні вправи покращують перебіг стенокардії 
завдяки покращенню доставки кисню до міокарду, а збільшення здатності до 
фізичного навантаження є незалежним прогностичним чинником покращен-
ня виживаності серед чоловіків та жінок з CCS, навіть серед тих, хто дотриму-
ється режиму доказової терапії.122,147,148

Кожне збільшення пікового споживання кисню під час фізичного наван-
таження на 1 мл/кг/хв пов'язувалося зі зниженням серцево-судинної та за-
гальної смертності на 14–17 % у жінок та чоловіків.122

Рекомендації стосовно фізичної активності у пацієнтів з CCS — 30–60 
хв аеробної активності помірної інтенсивності ≥5 днів на тиждень.147 Навіть 
нерегулярна фізична активність у вигляді дозвілля, знижує ризик смертності 
серед пацієнтів, які раніше вели сидячий спосіб життя149 , а підвищення ак-
тивності пов'язується з нижчою серцево-судинною смертністю.150 Пацієнтів, 
які раніше вели сидячий спосіб життя, треба стимулювати виконувати вправи 
по 30–60 хвилин протягом більшості днів, переконувати у корисності вправ 
та інформувати про те, що робити, якщо стенокардія виникла під час фізичної 
активності. Вправи з опором підтримують м'язову масу, силу та функціональ-
ність, а аеробна активність має користь щодо чутливості до інсуліну та контр-
олю рівня ліпідів та ВР.

3.2.2.5 Кардіологічна реабілітація
Кардіологічна реабілітація на основі фізичних навантажень стабільно де-
монструвала ефективність щодо зменшення серцево-судинної смертності та 
частоти госпіталізацій, порівняно з відсутністю фізичного навантаження у 
пацієнтів з CAD, в ця користь продовжує зберігатися і надалі.151–153 Більшість 
пацієнтів, які проходять кардіологічну реабілітацію, направляються на неї 
після гострого MI чи після реваскуляризації, при цьому 0–24 % пацієнтів на-
правляються з приводу CCS у 12 країнах Європи.154 Важливо, що користь від 
кардіологічної реабілітації настає в усіх діагностичних категоріях.151-153

3.2.2.6 Соціально-психологічні чинники
Пацієнти з захворюваннями серця мають вдвічі підвищений ризик порушень 
настрою та тривожності, порівняно з людьми без захворювань серця.155,156 Соці-
ально-психологічний стрес. депресія та тривожність пов'язуються з поганими 
наслідками та ускладнюють пацієнтам внесення позитивних змін до їхнього 
способу життя чи дотримання режиму лікування.

У Профілактичних рекомендаціях ESC пропонується оцінювати соціаль-
но-психологічні чинники ризику.15 У клінічних дослідженнях було показано, 
що соціально-психологічні (наприклад, консультування та/або когнітивна 
поведінкова терапія) та фармакологічні втручання мають корисний вплив на 
депресію, тривожність та стрес, при цьому існують певні докази зниження 
серцевої смертності та ускладнень, порівняно з плацебо.157-159
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3.2.2.7 Чинники довкілля
За оцінками, забруднювачі повітря є однією з 10 основних чинників ризику 
глобальної смертності. Вплив забрудненого повітря збільшує ризик MI, а та-
кож частоту госпіталізацій та смерті від серцевої недостатності, інсульту та 
аритмії.160 Пацієнти з CCS мають уникати ділянок з інтенсивним транспорт-
ним рухом. Очищувачі повітря з високоефективними повітряними фільтра-
ми (HEPA) знижують забруднення у приміщенні, а використання респіратора 
№95 у сильно забруднених зонах продемонструвало захисні властивості.160 

Шумове забруднення довкілля також збільшує ризик CVD.  Треба підтриму-
вати політику та регуляторні вимоги, що зменшують забруднення повітря та 
шумове забруднення довкілля, а пацієнтів треба повідомляти про ці ризики.

3.2.2.8 Статева активність
Пацієнти з CCS часто хвилюються про серцево-судинний ризик, пов'язаний зі 
статевою активністю та/або мають статеву дисфункцію.162 Ризик виникнення 
раптової смерті чи гострого MI дуже низький, якщо статева активність від-
бувається з стабільним партнером у знайомому оточенні без стресу чи над-
мірного вживання їжі або алкоголю перед цим.163,164 Хоча статева активність 
тимчасово підвищує ризик MI, вона є причиною гострого МІ в < 1 та рапто-
вої смерті в < 1–1,7 %.64 Витрати енергії під час статевої активності загалом 
низькі чи помірні (3–5 метаболічних еквіваленти), а підйом сходами часто ви-
користовують як еквівалент активності щодо витрат енергії.163,164 Регулярна 
фізична активність зменшує ризик небажаних явищ під час статевої актив-
ності.165 Статева дисфункція у пацієнтів з CCS об'єднує зниження лібідо та 
статевої активності, а також високу поширеність еректильної дисфункції. Ста-
тева дисфункція може бути спричинена основним судинним захворюванням, 
соціально-психологічними чинниками, специфічними препаратами, кількістю 
препаратів та змінами у стосунках.166 Тіазидні діуретики та бета-блокатори 
(за винятком небівололу) можуть негативно впливати на еректильну функцію, 
але дослідження, опубліковані з 2011 року, не виявили стабільного зв'язку між 
більшістю сучасних серцево-судинних препаратів та еректильною дисфункці-
єю.162,164,165 Інгібітори фосфодіестерази-5 для лікування еректильної дисфункції 
загалом безпечні у пацієнтів з CCS, але їх не варто застосовувати пацієнтам. 
які приймають нітрати.164 Медичні працівники мають дізнатися у пацієнта про 
статеву активність та запропонувати поради і консультування.

3.2.2.9 Дотримання режиму лікування та доцільність 
призначеного лікування

Дотримання змін способу життя та прийому препаратів — це складне завдан-
ня. Систематичний огляд епідеміологічних досліджень вказав, що значна 
кількість пацієнтів не дотримується прийому призначених серцево-судинних 
препаратів, а 9 % серцево-судинних ускладнень у Європі пов'язані з недотри-
манням режиму лікування.167 У старших чоловіків з ішемічною хворобою серця 
краще дотримання рекомендацій з лікування позитивно впливає на клінічні 
результати, незалежно від інших станів.168 Поліпрагмазія грає негативну роль у 
дотриманні призначеного лікування,169 а складність режимів лікування пов'я-
зується з  недотриманням призначень та вищою частотою госпіталізацій.170
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При призначенні препаратів треба віддавати перевагу тим, що довели 
свою користь з найвищим рівнем доказовості, та тим, для яких діапазон ко-
рисної дії є ширшим. Спрощення режимів лікування може допомогти (і існу-
ють певні докази користі когнітивних освітніх стратегій, електронного моні-
торингу зворотного зв'язку та підтримки медсестрами, які спеціалізуються на 
цих питаннях). Перегляд призначених препаратів постачальниками первинної 
медичної ланки може бути корисним у пацієнтів з численними патологіями, 
для зменшення ризику небажаних взаємодій та для спрощення режиму ліку-
вання.117,171-173

Стимулювання змін поведінки та дотримання призначеного лікування 
має бути частиною кожного клінічного візиту на етапі первинної ланки ме-
дичної допомоги та спостереження спеціалістів, з підкресленням важливості, 
зверненням по допомогу у разі необхідності, а також поздоровленням пацієн-
тів за їхні досягнення. Довготривала підтримка (інтенсивна протягом перших 
6 місяців, а потім — кожні 6 місяців протягом 3 років) у дослідженні GOSPEL 
(Дослідження глобальних вторинних профілактичних стратегій для обмежен-
ня частоти повторення ускладнень після інфаркту міокарда) сприяла значно-
му зменшенню чинників ризику та зниженню частоти певних кінцевих точок 
захворюваності та смертності.121 У багатоцентровому проєкті демонстрації 
способу життя було показано, що пацієнти з CCS можуть зробити інтенсивні 
зміни способу життя та зменшити чинники ризику та покращити тренова-
ність, при цьому зміни мають зберігатися протягом 12 місяців.174

3.2.2.10 Вакцинація проти грипу
Щорічна вакцинація проти грипу може покращити профілактику гострого MI у 
пацієнтів з CCS,175,176 змінити прогноз HF177  та знизити серцево-судинну смерт-
ність у дорослих віком ≥ 65 років. Отже, щорічна вакцинація проти грипу реко-
мендується пацієнтам з CAD, особливо у літньому віці.

Рекомендації стосовно контролю за способом життя

Рекомендації Класa Рівеньb

Рекомендується покращення чинників способу життя до-
датково до належної фармакотерапії.119-122,124,148-153

I А

Когнітивні поведінкові втручання рекомендуються, щоб 
допомогти людям досягнути здорового способу життя.181-183

I А

Кардіологічна реабілітація на основі фізичних вправ реко-
мендується в якості ефективного заходу у пацієнтів з CCS 
для досягнення здорового способу життя та контролю за 
чинниками ризику.151-153

I А

Рекомендується залучення спеціалістів багатьох профілів 
(наприклад, кардіологів, GP, медсестер, дієтологів, фізіотера-
певтів, психологів та провізорів).121,123,181,184

I А

Психологічні втручання рекомендуються для зменшення 
симптомів депресії у пацієнтів з CCS.126,157

I B

Щорічна вакцинація проти грипу рекомендується пацієнтам 
з CCS, особливо у літньому віці.175,176,178,179,185-187

I B

CCS — хронічний коронарний синдром; GP — лікарі загальної практики.
aКлас рекомендацій.
bРівень доказовості.
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Мета фармакотерапії пацієнтів з CCS полягає у зменшенні симптомів стено-
кардії та ішемії, індукованої фізичним навантаженням, та у профілактиці сер-
цево-судинних ускладнень.

Негайне зменшення симптомів стенокардії чи профілактика симптомів за 
обставин, що ймовірно стимулюватимуть напад стенокардії, зазвичай дося-
гається за допомогою препаратів нітрогліцерину швидкої дії. Протиішеміч-
ні препарати, паралельно зі зміною способу життя, регулярними фізичними 
вправами, навчанням пацієнта та реваскуляризацією, грають роль у мініміза-
ції чи ерадикації симптомів на тривалий період (довготривала профілактика).

Профілактика серцево-судинних ускладнень націлена на МІ та смерть, 
пов'язані з CAD, і переважно фокусується на зменшенні частоти гострих тром-
ботичних ускладнень та розвитку шлуночкової дисфункції. Стратегії об'єд-
нують фармакотерапію та зміни способу життя, як детально зазначається у 
Європейський рекомендаціях щодо профілактики CVD у клінічній практиці 
2016.15

3.3.1.1 Загальна стратегія
Оптимальне лікування — це лікування, що дозволяє успішно контролювати 
симптоми та попереджати серцеві ускладнення, пов'язані з CCS,188–191 з макси-
мальним дотриманням режиму лікування та мінімальною кількістю небажа-
них явищ. Проте, немає універсального визначення оптимального лікування у 
пацієнтів з CCS, і фармакотерапію необхідно адаптувати до характеристик та 
побажань кожного пацієнта.192 Первинна фармакотерапія зазвичай представ-
лена одним чи двома антиангінальними препаратами, залежно від потреби, а 
також препаратами для вторинної профілактики CVD.193 Початковий вибір ан-
тиангінального препарату(-ів) залежить від очікуваної переносимості, пов'яза-
ної з індивідуальним профілем пацієнта та супутньою патологією, потенційних 
лікарських взаємодій між одночасно призначеними препаратами, побажань 
пацієнта після інформування про потенційні небажані ефекти та доступності 
препаратів. Досі невідомо, чи комбінована терапія двома антиангінальними 
препаратами [наприклад, бета-блокатором та інгібітором кальцієвого каналу 
(CCB)] більш ефективна порівняно з монотерапією будь-яким класом антиангі-
нальних препаратів щодо зниження частоти клінічних ускладнень.194-197

Бета-адреноблокатори чи СCB рекомендуються як препарати вибору, хоча 
на сьогодні немає рандомізованих клінічних досліджень, що порівнювали б 
цю стратегію з альтернативною стратегією, з використанням початкового при-
значення інших протиішемічних препаратів чи комбінації бета-блокаторів та 
CCB.191,195 Результати мережевого мета-аналізу 46 досліджень та 71 порівняння 
лікувань підтверджують початкову комбінацію бета-блокатора та CCB.198 Той 
самий мета-аналіз вказував, що декілька додаткових протиішемічних препара-
тів другої лінії (нітрати тривалої дії, ранолазин та, меншою мірою, івабрадин) 
можуть підтверджувати користь у комбінації з бета-блокатором чи CCB в яко-
сті терапії першої лінії, в той час як немає даних стосовно нікорандилу. Проте, 
варто відмітити, що дослідження об'єднує рандомізовані клінічні досліджень 
з використанням кінцевих точок використання нітратів, частоти нападів сте-
нокардії, часу до появи стенокардії чи до депресії сегменту та загального часу 
фізичного навантаження, і досі не було проведено жодного дослідження чи 
мета-аналізу з достатньою статистичною потужністю для оцінки впливу ком-
бінації бета-блокатору чи CCB з протиішемічним препаратом другої лінії на 
захворюваність чи смертність.198 Незалежно від початкової стратегії, відповідь 
на початкову антиангінальну терапію має переоцінюватися через 2–4 тижні 
після початку лікування.

3.3 Фармакотерапія
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3.3.1.2 Доступні препарати
Протиішемічні препарати довели свою користь проти симптомів, пов'язаних з 
ішемією міокарда, але вони не попереджають серцево-судинні ускладнення у 
більшості пацієнтів з CCS.

3.3.1.2.1 Нітрати.
Нітрати короткої дії для усунення симптомів гострої стенокардії на-

пруги
Нітрогліцерин у формі сублінгвальних таблеток та спрею забезпечує 

негайне полегшення симптомів стенокардії напруги. Нітрогліцерин у формі 
спрею діє швидше ніж його сублінгвальна форма.199 У разі появи симптомів 
стенокардії пацієнт має відпочити у положенні сидячи (стояння стимулює 
синкопе, а положення лежачи посилює венозний відтік та переднавантажен-
ня) та прийняти нітрогліцерин (сублінгвальна таблетка у дозі 0,3–0,6 мг, яку 
не ковтають, чи 0,4 мг спрею на язик, не ковтаючи та не вдихаючи) кожні 5 
хвилин, доки біль не ущухне, чи можна прийняти максимум 1,2 мг за 15 хви-
лин. Протягом цього часового проміжку, якщо напад стенокардії не минає, 
треба негайно звернутися до лікаря. Нітрогліцерин можна використовувати 
для профілактики перед фізичним навантаженням, яке може спровокувати 
напад стенокардії. Ізосорбіду динітрат (5 мг сублінгвально) має дещо повільні-
ший початок дії ніж нітрогліцерин через перетворення на мононітрат у печін-
ці. Ефект ізосорбіду динітрату може тривати ≤ 1 години, якщо препарат при-
йняти сублінгвально чи зберігатися протягом кількох годин, якщо прийняти 
його перорально.

Нітрати тривалої дії для профілактики нападу стенокардії
Нітрати тривалої дії (наприклад, нітрогліцерин, ізосорбіду динітрат та 

ізосорбіду мононітрат) варто розглянути як терапію другої лінії для полег-
шення симптомів стенокардії, якщо початкова терапія бета-блокаторами чи 
недигідропіридиновими (non-DHP) CCB протипоказана, погано переноситься 
чи недостатня для полегшення симптомів. Насправді, недостатньо даних, що 
порівнюють нітрати з бета-блокаторами чи CCB, на основі яких можна було б 
зробити висновок про їхню відносну ефективність.200 Якщо приймати їх про-
тягом тривалого періоду часу, нітрати тривалої дії провокують толерантність 
з втратою ефективності, що вимагає призначення інтервалів часу без нітратів 
чи з низькою дозою нітратів приблизно 10–14 год.201 Нітрогліцерин можна при-
ймати перорально чи застосовувати трансдермально за допомогою пластирів 
з повільним вивільненням. Біодоступність ізосорбіду динітрату залежить від 
міжіндивідуальної варіабельності у перетворенні у печінці, і зазвичай вона 
нижча ніж біодоступність ізосорбіду мононітрату (його активного метаболі-
ту), що доступний на 100 %. Титрування дози є обов'язковим для всіх форм 
випуску для отримання максимального контролю над симптомами у перено-
симій дозі. Відміняти препарат необхідно поступово і не відразу, щоб уник-
нути рикошетного посилення симптомів стенокардії.202 Найпоширенішими 
побічними ефектами є артеріальна гіпотензія, головний біль та приливи. До 
протипоказань належить гіпертрофічна обструктивна кардіоміопатія, тяжкий 
стеноз аортального клапана та супутнє застосування інгібіторів фосфодіесте-
рази (наприклад, силденафілу, тадалафілу чи варденафілу) чи ріоцигуату.
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3.3.1.2.2 Бета-блокатори.
Доза бета-блокаторів має коригуватися для контролю частоти серцевих 

скорочень у межах 55–60 b.p.m. (ударів за хвилину) у спокої.203,204 Відміняти 
препарат необхідно поступово і не відразу. Бета-блокатори можна поєднувати 
з DHP CCB для зменшення DHP-індукованої205–208 тахікардії, але це має сум-
нівну зростаючу клінічну цінність. Необхідно дотримуватися обережності у 
разі комбінування бета-блокаторів з верапамілом чи дилтіаземом через мож-
ливість погіршення перебігу HF, сильну брадикардію та/або атріовентрику-
лярну блокаду. Комбінація бета-блокатора з нітратом послаблює рефлекторну 
тахікардію, спричинену останнім. Основні побічні ефекти бета-блокаторів — 
це втома, депресія, брадикардія, серцева блокада, бронхоспазм, периферична 
вазоконстрикція, постуральна гіпотензія, імпотенція та маскування симптомів 
гіпоглікемії.

У окремих пацієнтів з нещодавно перенесеним MI та у тих, хто має HF зі 
зниженою фракцією викиду, бета-блокатори пов'язувалися зі  значним змен-
шенням смертності та/або серцево-судинних ускладнень,209-215 але захисна ко-
ристь к пацієнтів з CAD без попереднього MI чи HF встановлена гірше, і немає 
плацебо-контрольованих досліджень.216 У ретроспективному аналізі 21 860 пі-
дібраних пацієнтів з реєстру REACH (Зменшення частоти атеротромбозу для 
тривалої життєздатності) було показано відсутність зниження серцево-судин-
ної смертності у разі застосування бета-блокаторів у пацієнтів лише з чинни-
ками ризику CAD, з МІ в анамнезі чи CAD в анамнезі без MI.217 В ретроспектив-
ному національному реєстрі 755 215 віком ≥ 65 років з CAD в анамнезі без MI 
чи HF зі зниженою фракцією викиду, які проходили планову PCI, бета-блока-
тори, що використовувалися після виписки з лікарня, не пов'язувалися з жод-
ним зниженням серцево-судинної захворюваності чи смертності через 30 днів 
та 3 роки подальшого спостереження.218 Проте, у пацієнтів з попереднім МІ 
чи без, які проходили CABG, бета-блокатори пов'язувалися з нижчим ризиком 
віддаленої смертності та серцево-судинних ускладнень.219 Інші спостережні 
дослідження та мета-аналізи розглядали користь довготривалої (> 1 року) 
терапії бета-блокаторами у пацієнтів з попереднім MI.216,220-224 Зараз досі ве-
деться дискусія на цю тему,225 і залишаються сумніви щодо порівняльної ролі 
бета-блокаторів та інгібіторів ангіотензинперетворювального ферменту (ACE).

3.3.1.2.3 Блокатори кальцієвих каналів
В той час як ССB зменшують симптоми та ішемію міокарду, не була про-

демонстрована їхня здатність  зменшувати основні кінцеві точки захворюва-
ності чи смертності у пацієнтів з СCS192,226-228

Недигідропіридинові препарати (блокатори кальцієвих каналів, що змен-
шують частоту серцевих скорочень)

Верапаміл. Верапаміл має широкий діапазон схвалених показань, включ-
но з усіма формами стенокардії (стенокардія напруги, вазоспастична та не-
стабільна стенокардія), суправентрикулярними тахікардіями та артеріальною 
гіпертензією. Непрямі докази вказують на добру безпечність, але з ризиком 
серцевої блокади, брадиаритмії та серцевої недостатності. Порівняно з ме-
топрололом антиангінальна активність була подібною.229 Порівняно з атеноло-
лом при артеріальній гіпертензії з CAD, верапаміл пов'язується з меншою час-
тотою випадків цукрового діабету, меншою частотою нападів стенокардії,230 
та меншою фізіологічною депресією.231 Бета-блокатори у комбінації з верапа-
мілом не рекомендуються (через ризик серцевої блокади).
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Дилтіазем. Дилтіазем, що має низький профіль побічних ефектів, має пе-
реваги над верапамілом для лікування стенокардії напруги. Як і верапаміл, 
він діє шляхом розширення периферичних судин, зменшення звуження коро-
нарних судин при навантаженні, помірного негативного інотропного ефекту 
та пригнічення синусового вузла. Дослідження результатів, що порівнювали б 
дилтіазем та верапаміл, не проводилися.

У деяких вибраних пацієнтів недигідропіридинові препарати можна поєд-
нувати з бета-блокаторами для лікування стенокардії. Проте у таких випадках 
вони мають використовуватися під ретельним контролем толерантності паці-
єнта до сильної брадикардії чи ознак HF. Застосування недигідропіридинових 
CCB у пацієнтів з дисфункцією LV не рекомендується.

Дигідропіридинові препарати
Ніфедипін тривалої дії. Цей препарат є потужним артеріальним вазодиля-

татором з невеликою кількістю серйозних побічних ефектів. Ніфедипін трива-
лої дії особливо добре досліджувався у пацієнтів з артеріальною гіпертензією 
та стенокардією, коли додавався до бета-блокаторів.232

У великому плацебо-контрольованому дослідженні ACTION (Дослідження 
наслідків лікування гастроінтестинальною терапевтичною системою Ніфеди-
пін у пацієнтів з ішемічною хворобою серця) додавання ніфедипіну тривалої 
дії [60 мг o.d. (один раз на добу)] до традиційного лікування стенокардії не 
впливало на виживаність без серйозних серцево-судинних ускладнень. Ніфе-
дипін тривалої дії довів свою ефективність, і зменшував необхідність у ко-
ронарографії та серцево-судинних втручаннях.232 Відносних протипоказань 
до застосування ніфедипіну мало (тяжкий аортальний стеноз, гіпертрофічна 
обструктивна кардіоміопатія чи HF), і обережне комбінування з бета-блокато-
рами зазвичай є обґрунтованим та бажаним. Судинорозширювальні побічні 
ефекти об'єднують головний біль та набряк гомілок.

Амлодипін. Дуже тривалий період напіввиведення амлодипіну та його 
гарна переносимість роблять його ефективним антиангінальним та антигіпер-
тензивним препаратом із застосуванням один раз на добу, ставлячи його ок-
ремо від препаратів, що приймаються двічі чи тричі на добу. Побічних ефектів 
мало, це переважно набряк гомілок. У пацієнтів з CCS та нормальними показ-
никами BP (~75 % отримують бета-блокатори) амлодипін у дозі 10 мг/доба 
зменшував необхідність у реваскуляризації коронарних судин та госпіталіза-
ції з приводу стенокардії у 24-місячному дослідженні.233 Ішемія спричинена 
навантаженням більш ефективно знижується амлодипіном у дозі 5 мг з титру-
ванням до 10 мг/доба, потім бета-блокатором атенололом у дозі 50 мг/доба, а 
їхня комбінація є навіть кращою.234 Проте комбінація CCB та бета-блокатору 
часто -використовується недостатньо, навіть у деяких дослідженнях, де пові-
домляється про «оптимальне лікування» стабільної стенокардії напруги.

3.3.1.2.4 Івабрадин.
Повідомлялося, що івабрадин є не менш ефективним ніж атенолол чи ам-

лодипін при лікуванні стенокардії та ішемії у пацієнтів з CCS.235,236 Додавання 
івабрадину у дозі 7,5 мг b.i.d. [bis in die (двічі на добу)] до атенололу дало кра-
щий контроль за частотою серцевих скорочень та симптомами стенокардії.237 
У 10 917 пацієнтів з обмежуючою стенокардією в анамнезі, яких включили до 
оцінки захворюваності/смертності у дослідженні BEAUTIFUL (Інгібітор If ка-
налів івабрадин у пацієнтів з ішемічною хворобою серця та дисфункцією ліво-
го шлуночка), івабрадин не зменшував комбіновану первинну кінцеву точку 
серцево-судинної смерті, госпіталізації з приводу MI чи HF.238 Також у дослі-
дженні SIGNIFY (Дослідження для оцінки переваг інгібітору If-каналів івабра-
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дин стосовно частоти захворюваності/смертності серед пацієнтів з ішемічною 
хворобою серця), що включало 19 102 пацієнтів з CAD без клінічної HF та з 
частотою серцевих скорочень ≥70 ударів за хвилину, не було відмічено досто-
вірної різниці між групою івабрадину та плацебо стосовно частоти первинної 
комбінованої кінцевої точки смерті від серцево-судинних причин чи нелеталь-
ного MI.239 Івабрадин пов'язувався з підвищенням частоти первинної кінцевої 
точки серед 12 049 пацієнтів зі стенокардією, що обмежує активність, але не 
серед пацієнтів без стенокардії, що обмежує активність (P=0,02 для взаємодії). 
У 2014 році Європейське агентство лікарських засобів впустило рекомендації 
стосовно зниження ризику брадикардії, і застосовувало додатковий моніто-
ринг до івабрадину.240 У сукупності ці результати підтримують використання 
івабрадину в якості терапії другої лінії у пацієнтів з CCS.

3.3.1.2.5 Нікорандил.
Нікорандил — це нітратне похідне нікотинаміду з антиангінальними 

ефектами, подібними до ефектів нітратів чи бета-блокаторів.241—244 До побіч-
них ефектів належить нудота, блювання та потенційно тяжкі виразкування у 
роті, кишечнику та на слизовій.245

У плацебо-контрольованому дослідженні IONA (Вплив нікорандилу на 
стенокардію) (n = 5126), нікорандил значно зменшував комбіновану кінцеву 
точку ішемічної хвороби серця (CHD), нелетального MI чи незапланованої гос-
піталізації з приводу підозри на симптоми стенокардії у пацієнтів з CCS, але 
не відмічалося впливу на смерть від ішемічної хвороби серця чи нелетального 
MI.246

Ці результати підтримують використання нікорандилу в якості терапії 
другої лінії у пацієнтів з CCS.

3.3.1.2.6 Ранолазин.
Ранолазин — це селективний інгібітор пізньої фази внутрішнього пото-

ку натрію. До побічних ефектів належить запаморочення, нудота та закреп. 
Окрім того, ранолазин подовжує інтервал QTc, а, отже, його варто використо-
вувати з обережністю у пацієнтів з подовженням інтервалу QT чи з препара-
тами. що подовжують інтервал QT.

У плацебо-контрольованому випробуванні серед 6 560 пацієнтів з ACS 
без елевації сегменту ST додавання ранолазину до стандартного лікування не 
довело ефективність щодо зменшення первинної кінцевої точки ефективності 
для серцево-судинної смерті, MI чи рецидивуючої ішемії.247 Проте, у відносно 
великій підгрупі пацієнтів з хронічною стенокардією (n = 3565) відмічалося 
зниження частоти рецидивуючої ішемії, погіршення перебігу стенокардії та 
інтенсифікації антиангінальної терапії.248 У іншому плацебо-контрольованому 
випробуванні серед пацієнтів з цукровим діабетом та CAD, які отримували 
один чи два антиангінальних препарати, ранолазин зменшував частоту на-
падів стенокардії та сублінгвальний прийом нітрогліцерину з гарною пере-
носимістю.249 У дослідженні RIVER-PCI (Застосування ранолазину при непов-
ній васкуляризації після крізьшкірного коронарного втручання) ранолазин не 
зменшував комбіновану кінцеву точку реваскуляризації чи госпіталізації без 
реваскуляризації через ішемію у 2651 пацієнтів з хронічною стенокардією та 
неповною реваскуляризацією після PCI в анамнезі, включно з пацієнтами з 
PCI та без з приводу СAD, а також він не зменшував симптомів стенокардії 
через 1.250,251
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Ці результати говорять на користь використання ранолазину в якості те-
рапії другої лінії у пацієнтів з CCS та рефрактерною стенокардією, попри ви-
користання поширених антиангінальних препаратів, таких як бета-блокатори, 
CCB та/або нітрати тривалої дії. У свою чергу, існує брак доказів, що підтвер-
джували б використання ранолазину у пацієнтів з CCS після PCI з неповною 
реваскуляризацією.

3.3.1.2.7 Триметазидин.
Вочевидь триметазидин має гемодинамічно нейтральний профіль побіч-

них ефектів.252 Триметазидин (35 мг b.i.d.) у комбінації з бета-блокатором (ате-
нололом) покращував ішемію міокарду, спричинену навантаженням, що було 
підтверджено Європейським агентством лікарських засобів у червні 2012 
року.253,254 Препарат досі протипоказаний у пацієнтів з хворобою Паркінсона 
та руховими порушеннями, такими як тремор (тремтіння), м'язова ригідність, 
порушення ходи та синдром неспокійних ніг. Мета-аналіз 2014 року для 13 пе-
реважно китайських досліджень серед 1628 пацієнтів показав, що лікування 
триметазидином додатково до інших антиангінальних препаратів, пов'язува-
лося з меншою щотижневою середньою кількістю нападів стенокардії, мен-
шим щотижневим використанням нітрогліцерину, довшим часом до депресії 
сегменту ST на 1 мм, вищою загальною працездатністю та довшою тривалістю 
фізичного навантаження при піковому навантаженні ніж при лікуванні інши-
ми антиангінальними препаратами з приводу стабільної стенокардії.255

Ці результати підтверджують використання триметазидину в якості пре-
парату другої лінії у пацієнтів з CCS, симптоми у яких неналежно контро-
люються іншими препаратами для лікування стенокардії, чи ці препарати не 
переносяться.

3.3.1.2.8 Алопуринол.
У 2010 році у рандомізованому перехресному дослідженні серед 65 па-

цієнтів з CAD було показано, що алопуринол у дозі 600 мг на добу збільшує 
час до депресії сегменту ST і до розвитку стенокардії.256 У спостережному 
дослідженні 29 298 випадків інцидентного використання алопуринолу вияв-
лено зв'язок між алопуринолом та зниженням ризику інцидентного MI у осіб 
літнього віку, особливо, якщо препарат використовувався > 2 років.257 Проте, 
роль алопуринолу у зменшенні частоти клінічних ускладнень CVD залишаєть-
ся невизначеною.258

Запропонована покрокова стратегія терапії протиішемічними препарата-
ми у пацієнтів CCS, залежно від певних вихідних характеристик пацієнтів 
(Рисунок 8). Неповна відповідь чи погана переносимість на кожному кроці ви-
правдовує перехід до іншого кроку. Стратегію необхідно адаптувати до харак-
теристик та побажань кожного пацієнта, і немає необхідності дотримуватися 
кроків, зазначених на рисунку.
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Стандартна
терапія

Висока частота сер-
цевих скорочень
(наприклад, > 80 

ударів за хвилину)

Низька частота сер-
цевих скорочень
(наприклад, > 50 

ударів за хвилину)

Дисфункція LV
чи серцева 

недостатність

Низький
артеріальний тиск

Крок 1 ВВ чи CCBa
ВВ чи недигідропі-

ридиновий CCB
DHP-CCB ВВ

ВВ у низькій дозі чи
недигідропіридино-
вий CCB у низькій 

дозі

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

Крок 2 ВВ + DHP-CCB
ВВ та недигідропі-

ридиновий CCB
LAN

Додавання LAN чи 
івабрадину

Додавання низької 
дози LAN

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

Крок 3
Додавання 

препарату 2 лінії
Додавання 
івабрадину

DHP-CCB + LAN
Додавання іншого
препарату 2 лінії

Додавання 
івабрадину,

ранолазину чи
триметазидину

↓

Крок 4

Додавання івабра-
дину,

ранолазину чи
триметазидину

Рисунок 8 Запропонована покрокова стратегія довготривалої протиішемічної фармакотерапії у пацієнтів з хронічними коронарни-
ми синдромами та специфічними вихідними характеристиками.
BB — бета-блокатор; b.p.m. — ударів на хвилину; CCB — [будь-який клас] блокатор кальцієвого каналу; DHP-CCB — дигідропі-
ридиновий блокатор кальцієвих каналів; HF — серцева недостатність; LAN — нітрат тривалої дії; LV — лівий шлуночок; NDHP-
CCB — недигідропіридиновий блокатор кальцієвих каналів.
аКомбінація BB з DHP-CCB має розглядатися в якості першого кроку; комбінація BB чи CCB з препаратом другої лінії може 
розглядатися в якості першого кроку.
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3.3.1.3 Пацієнти з низьким артеріальним тиском
У пацієнтів з низьким BP рекомендується розпочинати терапію антиангіналь-
ними препаратами у дуже низьких дозах, з переважним використанням пре-
паратів без впливу на BP чи з обмеженим впливом. Спочатку можна спробу-
вати низькі дози бета-блокаторів чи низькі дози недигідропіридинових CCB за 
умов ретельного моніторингу переносимості. Також можна використовувати 
івабрадин (у пацієнтів з синусовим ритмом), ранолазин чи триметазидин.

3.3.1.4 Пацієнти з низькою частотою серцевих скорочень
Підвищена частота серцевих скорочень лінійно корелює з серцево-судинни-
ми ускладненнями, і, за допомогою різних препаратів, була продемонстрова-
на користь зниження частоти серцевих скорочень в якості мети лікування у 
підгрупах пацієнтів з CCS.203,259-261 Проте, у пацієнтів з вихідною брадикардією 
(наприклад, частота серцевих скорочень < 60 ударів за хвилину), треба уни-
кати препаратів, що зменшують частоту серцевих скорочень (бета-блокатори, 
івабрадин та ССВ, що зменшують частоту серцевих скорочень) чи використо-
вувати їх з обережністю, і, за необхідності, починати з дуже низьких доз. Ба-
жано віддавати перевагу антиангінальним препаратам, що не впливають на 
зменшення частоти серцевих скорочень.
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Рекомендації стосовно застосування протиішемічних препаратів у пацієнтів з хронічними коронарними синдромами

Рекомендації Класa Рівеньb

Загальні положення

Фармакотерапія симптоматичних пацієнтів вимагає одного чи більше препаратів для зменшення симп-
томів стенокардії/ішемії разом з препаратом(-ами) для профілактики ускладнень.

I С

Рекомендується інформувати пацієнтів про захворювання, чинники ризику та стратегію лікування. I С

Рекомендується своєчасний розгляд реакції пацієнта на фармакотерапію (наприклад, 2–4 тижні після 
призначення препаратів).262

I С

Зменшення симптомів стенокардії/ішеміїc

Нітрати короткої дії рекомендуються для негайного зменшення симптомів стенокардії напруги.195,263 I B

Показана терапія першої лінії за допомогою бета-блокаторів та/або CCB для контролю частоти серце-
вих скорочень та симптомів.205,264

I А

Якщо симптоми стенокардії не можуть успішно контролюватися за допомогою бета-блокаторів чи CCB, 
варто розглянути питання про комбінацію бета-блокатору з DHP-CCB.

IIа С

Варто розглянути питання про початкову терапію першої лінії з використанням комбінації бета-блока-
тору та DHP-CCB.194,198,264

IIа B

Варто розглянути питання про нітрати тривалої дії в якості терапії другої лінії, коли початкова терапія 
бета-блокаторами та/або недигідропіридиновими CCB протипоказана, погано переноситься чи недо-
статньо зменшує симптоми стенокардії.200,201

IIа B

У разі призначення нітратів тривалої дії треба враховувати періоди без нітратів чи з низькою дозою 
нітратів для зменшення толерантності.201

IIа B

Варто розглянути питання про нікорандил,241-244,246 ранолазин,248,265 івабрадин235-237 чи триметазидин252,255 
в якості терапії другої лінії для зменшення частоти нападів стенокардії та покращення толерантності до 
фізичного навантаження у осіб, які не можуть його переносити, мають протипоказання до використан-
ня бета-блокаторів, CCB чи нітратів тривалої дії, чи у яких симптоми неналежно контролюються цими 
препаратами.

IIа B

У осіб з вихідною низькою частотою серцевих скорочень та низьким ВР, ранолазин чи триметазидин 
можуть розглядатися в якості препарату першої лінії для зменшення симптомів стенокардії та покра-
щення толерантності до фізичного навантаження.

IIb С

У вибраних пацієнтів можна розглянути питання про комбінацію бета-блокаторів чи CCB з препарата-
ми другої лінії (ранолазин, нікорандил, івабрадин та триметазидин) для терапії першої лінії, залежно від 
частоти серцевих скорочень, артеріального тиску та переносимості.198

IIb B

Нітрати не рекомендуються у пацієнтів з гіпертрофічною обструктивною кардіоміопатією266 чи у разі 
супутнього застосування інгібіторів фосфодіестерази.267

III B

BP — артеріальний тиск; CCB — блокатор кальцієвих каналів; CCS — хронічні коронарні синдроми; DHP-CCB — 
дигідропіридиновий блокатор кальцієвих каналів.
aКлас рекомендацій.
bРівень доказовості.
cНемає доказів користі для прогнозу.
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3.3.2.1 Антитромбоцитарні препарати
Активація та агрегація тромбоцитів є причиною симптоматичного коронарно-
го тромбозу, що формує основу для використання антитромбоцитарних препа-
ратів у пацієнтів з CCS, враховуючи сприятливий баланс між профілактикою 
ішемічних ускладнень та підвищеним ризиком кровотечі. Подвійна антитром-
боцитарна терапія (DAPT) аспірином та пероральними інгібіторами P2Y12 є 
основою антитромбоцитарної терапії після MI та/або PCI.

3.3.2.1.1 Низькі дози аспірину.
Аспірин діє через незворотне пригнічення циклооксигенази-1 тромбоци-

тів, а, отже, продукції тромбоксану, що зазвичай досягається постійною до-
зою ≥ 75 мг/доба. Шлунково-кишкові побічні ефекти аспірину збільшуються у 
вищих дозах, і сучасний досвід підтверджує добову дозу 75–100 мг для про-
філактики ішемічних ускладнень у пацієнтів з CAD, з МІ чи без в анамнезі. 
Оскільки пригнічення циклооксигенази-1 аспірином є стабільним та прогно-
зованим у пацієнтів, які дотримуються призначеного лікування, немає необ-
хідності аналізувати функцію тромбоцитів для моніторингу індивідуальної 
реакції.271 Хоча інші неселективні нестероїдні протизапальні препарати, такі 
як ібупрофен, зворотно пригнічують циклооксигеназу-1, їхні побічні впливи 
на серцево-судинні ризики вказують на те, що їх не можна рекомендувати в 
якості альтернативного лікування у пацієнтів з непереносимістю аспірину.272

3.3.2.1.2 Пероральні інгібітори P2Y12.
Інгібітори P2Y12 можуть блокувати рецептори P2Y12 тромбоцитів, що 

грають ключову роль у активації тромбоцитів та посиленні формування ар-
теріального тромбозу. Клопідогрель та прасугрель є тієнопіридиновими не-
активними формами препарату, що незворотно блокують P2Y12 завдяки дії 
активних метаболітів. Тікагрелор є інгібітором рецепторів P2Y12, що зворотно 
зв'язується з ними і не вимагає метаболічної активації.

У дослідженні CAPRIE (Клопідогрель проти аспірину у пацієнтів з ризи-
ком ішемічних ускладнень) було показано загальну невелику перевагу клопі-
догрелю порівняно з аспірином, з подібним профілем безпеки, щодо профілак-
тики серцево-судинних ускладнень у пацієнтів з попереднім MI, попереднім 
інсультом чи PAD.273 Аналіз підгруп вказує на сильніші переваги клопідогрелю 
у пацієнтів з PAD. Попри меншу антитромбоцитарну активність, клопідогрель 
продемонстрував еквівалентну ефективність тикагрелору у пацієнтів з PAD.274 
Клопідогрель обмежений численними фармакодинамічними ефектами пере-
творення на активний метаболіт, що частково пов'язано з варіантами втрати 
функції в гені CYP2C19, і спричиняє неефективність у деяких пацієнтів.271 Пре-
парати, що пригнічують CYP2C19, наприклад, омепразол, можуть зменшувати 
відповідь на клопідогрель.275

Прасугрель має більш швидкий, більш прогнозований та, в середньо-
му, вищий антитромбоцитарний ефект, порівняно з клопідогрелем, і він не 
сприйнятливий до лікарських взаємодій чи ефекту варіантів втрати функції 
CYP2C19. Прасугрель володіє більшою ефективністю ніж клопідогрель у паці-
єнтів з ACS, що підлягають PCI та отримують аспірин, але не у пацієнтів з ACS, 
яких лікують лише за допомогою фармакотерапії.276,277 Прасугрель пов'язував-
ся з більшою частотою нелетальних та летальних кровотеч ніж клопідогрель 
у пацієнтів з ACS, які підлягають PCI, спричиняючи безсумнівну шкоду у па-
цієнтів з ішемічним інсультом в анамнезі та відсутність очевидної користі у 
пацієнтів віком > 75 років чи з масою тіла < 60 кг.276

Тикагрелор має найбільш прогнозований та стабільно високий рівень при-
гнічення P2Y12 під час підтримувальної терапії у пацієнтів, які дотримуються 
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призначеного лікування,219 а також він має більш швидкий початок дії, а та-
кож більш швидкий та прогнозований початок дії порівняно з клопідогрелем. 
Тикагрелор в якості монотерапії вочевидь має ефективність та безпечність, 
подібну до монотерапії аспірином у пацієнтів з PCI в анамнезі.281

Тикагрелор з навантажувальною дозою 180 мг та подальшим дозуванням 
90 мг b.i.d., досягав більшого зниження частоти ішемічних ускладнень порів-
няно з клопідогрелем у пацієнтів з ACS, які отримували аспірин, незалежно 
від стратегії реваскуляризації, за рахунок більшої частоти нелетальних кро-
вотеч.282,283 Тикагрелор у дозах 90 чи 60 мг b.i.d. зменшував 3-річну комбі-
новану частоту MI, інсульту чи серцево-судинної смерті, порівняно з плаце-
бо, у стабільних пацієнтів, які отримували аспірин, з MI в анамнезі 1–3 роки 
тому.284 Обидві дози тикагрелору збільшували частоту нелетальних кровотеч, 
а не летальних. Еквівалентна ефективність та подібна безпечність двох доз 
тикагрелору пояснювалася подібними рівнями пригнічення тромбоцитів.285 
Тикагрелор може спричиняти задишку, що часто є транзиторною, і найчасті-
ше є легкою та переносимою, але іноді вимагає переходу на тієнопіридин.286,287 
Тикагрелор метаболізується через CYP3A, а, отже, не може використовуватися 
з сильними інгібіторами чи стимуляторами CYP3A.

Оптимальний час призначення інгібіторів P2Y12 перед коронарографією 
та можливим PCI у пацієнтів CCS невідомий, але зростаюча кількість мані-
пуляцій через променеву артерію та клінічний досвід дозволяють розглядати 
попереднє використання клопідогрелю у пацієнтів, які мають вищу ймовір-
ність потреби у PCI.284 Обмежені фармакодинамічні дослідження підтверджу-
ють незатверджене використання прасугрелю чи тикагрелору у стабільних 
пацієнтів, які підлягають плановому проведенню PCI і мають високий ризик 
тромбозу стента, але баланс співвідношення безпека/ефективність такого під-
ходу у порівнянні з клопідогрелем досі не був встановлений.288

3.3.2.1.3 Тривалість подвійної антитромбоцитарної терапії.
Після PCI з приводу стабільної стенокардії 6-місячна DAPT дозволяє досяг-

нути оптимального балансу ефективності та безпеки у більшості пацієнтів.284 
Передчасне припинення застосування інгібітору P2Y12 пов'язується з підвище-
ним ризиком тромбозу стента та i не рекомендується.284 Проте коротша три-
валість DAPT може розглядатися у пацієнтів з високим ризиком кровотеч, що 
загрожують життю, з огляду на дуже низький ризик тромбозу стента через 1–3 
місяці.284 На основі досліджень фази III 12-місячна тривалість DAPT є стандарт-
ною рекомендацією після ACS, але може розглядатися менша тривалість у паці-
єнтів з високим ризиком кровотечі.11,284 Дослідження DAPT серед пацієнтів, які 
підлягають PCI, показало, що очікувана терапія довше 12 місяців з використан-
ням клопідогрелю чи прасугрелю зменшує частоту ішемічних ускладнень та 
тромбозу стента, але без користі для частоти смертності за рахунок збільшеної 
частоти кровотеч.289 Більша користь тривалого застосування клопідогрелю чи 
прасугрелю відмічалася у пацієнтів, які лікувалися з приводу MI.290

У дослідженні PEGASUS-TIMI 54 (Профілактика серцево-судинних усклад-
нень у пацієнтів з попереднім серцевим нападом з використанням тикагре-
лору порівняно з плацебо на фоні застосування аспірину-тромболізису при 
інфаркті міокарда 54) було показано, що довготривала терапія тикагрелором 
у дозі 60 чи 90 мг b.i.d., що починалася у стабільних пацієнтів ≥1 рік після 
MI, зменшувала частоту ішемічних ускладнень за рахунок більшої частоти 
нелетальних кровотеч.284 Доза 60 мг вочевидь краще переноситься і схвалена 
у багатьох країнах для цього показання. Аналіз підгруп показав більше абсо-
лютне зниження частоти ішемічних ускладнень при тривалому застосуванні 
тикагрелору (60 мг b.i.d.) у пацієнтів групи вищого ризику після MI з цукровим 
діабетом PAD чи полісудинною CAD.291—293
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3.3.2.2 Антикоагулянти та синусовий ритм
Антикоагулянти пригнічують дію та/або утворення тромбіну, що грає головну 
роль у коагуляції та активації тромбоцитів. Отже, було продемонстровано, що 
антикоагулянти зменшують ризик артеріальних тромботичних ускладнень. 
Краща ефективність та безпека DAPT порівняно з аспірином та антикоагу-
лянтом для профілактики тромбозу стента призводить до того, що після PCI 
перевага віддається DAPT.284

Комбінування антитромбоцитарної терапії та стандартних доз антикоагу-
лянтів варфарину чи апіксабану для вторинної профілактики після ACS пов'я-
зувалося з несприятливим балансом ефективності та кровотеч.294,295 Проте, у 
нещодавно проведених дослідженнях знову виникла зацікавленість комбіна-
ціями низьких доз антикоагулянтів та антитромбоцитарної терапії.

3.3.2.2.1 Низькі дози ривароксабану.
Ривароксабан є інгібітором фактору Xa, що досліджувався у низькій дозі 

2,5 мг b.i.d. в декількох популяціях пацієнтів з синусовим ритмом, і ця доза 
становила чверть стандартної дози, що використовується для антикоагуляції 
у пацієнтів з AF. Ривароксабан у дозі 2,5 мг b.i.d. порівняно з плацебо змен-
шував частоту комбінованої кінцевої точки MI, інсульту та серцево-судинної 
смерті у стабілізованих пацієнтів, які переважно отримували аспірин та клопі-
догрель після ACS, за рахунок підвищеної частоти кровотеч, але з доказами 
зменшення частоти серцево-судинної смерті.296 У подальшому, у дослідженні 
COMPASS (Дослідження серцево-судинних наслідків у людей, які використо-
вують антикоагулянти у схемах лікування) порівнювали той самий режим у 
комбінації з аспірином та монотерапію аспірином, а також ривароксабан у 
дозі 5 мг b.i.d. в якості монотерапії у пацієнтів з CCS чи PAD, і було продемон-
стровано зниження частоти ішемічних ускладнень за рахунок підвищеного 
ризику переважно нелетальних кровотеч.297 Цікаво, що попередньо визначені 
межі достовірності для серцево-судинної смертності та загальної смертності 
не були досягнуті. Більше зниження абсолютного ризику відмічалося у паці-
єнтів групи вищого ризику з цукровим діабетом, PAD чи хронічною хворобою 
нирок (CKD) середнього ступеня тяжкості, а також у тих, хто палить. У до-
слідженні GEMINI-ACS (Дослідження для порівняння безпеки ривароксабану 
проти ацетилсаліцилової кислоти у комбінації з клопідогрелем чи тикагрело-
ром у учасників з гострим коронарним синдромом) ривароксабан у дозі 2,5 
мг b.i.d. порівнювали з аспірином у пацієнтів, які отримували інгібітор P2Y12 

і були стабільними після PCI. Результати вказують на подібну безпеку рива-
роксабану та аспірину у цих умовах, але необхідно більше досліджень для 
обґрунтування цього результату.298 Окрім цього, безпека проведення PCI без 
попередньої терапії аспірином невідома.

3.3.2.3 Антикоагулянти та фібриляція передсердь
Антикоагулянтна терапія рекомендується у пацієнтів з AF та CCS для змен-
шення частоти ішемічного інсульту та інших ішемічних ускладнень. Антико-
агулянти у пацієнтів з AF продемонстрували кращу ефективність ніж моноте-
рапія аспірином чи DAPT на основі клопідогрелю для профілактики інсульту, 
а, отже, вона рекомендована для цього показання.299 Коли пероральний ан-
тикоагулянт призначають пацієнту з AF, який придатний до лікування перо-
ральним антикоагулянтом, не антагоністом вітаміну К (NOAC; апіксабан, дабі-
гатран, едоксабан чи ривароксабан), рекомендується віддати перевагу NOAC, 
а не антагоністу вітаміну К (VKA).299
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3.3.2.3.1 Комбінування антикоагулянту та антитромбоцитарної 
терапії після крізьшкірного коронарного втручання у пацієнтів 
з фібриляцією передсердь чи іншим показанням до застосування 
пероральних антикоагулянтів.

На сьогодні жодне дослідження не було сконцентроване на пацієнта х 
з CCS та AF, які підлягають PCI, і клінічні рішення мають базуватися на клі-
нічних дослідженнях, що включають велику кількість пацієнтів з ACS. Для 
ведення пацієнтів перед проведенням процедури рекомендується уникати 
припинення застосування VKA, якщо можливо, в той час як рекомендовано 
припинити терапію NOAC протягом 12–48 годин перед плановою PCI, залежно 
від функції нирок та конкретного режиму застосування NOAC.300 Доступ через 
променеву артерію є бажанішим, паралельно із застосуванням нефракціоно-
ваних гепаринів під час процедури або у стандартній дозі (70–100 Од/кг), чи 
у пацієнтів, яким продовжують вводити VKA, у нижчій дозі 30–50 Од/кг.300 
Рекомендується попереднє лікування за допомогою аспірину у дозі 75–100 
мг на добу, і рекомендується віддавати перевагу клопідогрелю (навантажу-
вальна доза 300–600 мг, якщо не проводиться довготривала підтримувальна 
терапія) над прасугрелем чи тикагрелором.300 У пацієнтів, які отримують VKA 
та аспірин і клопідогрель після PCI, міжнародне нормалізоване відношення 
має бути у діапазоні 2,0–2,5, з досягненням довшого часу у терапевтично-
му діапазоні (> 70 %).300 Після досліджень різних антитромботичних режи-
мів після PCI, що роздягалися у попередніх Рекомендаціях,88,284 у дослідженні 
AUGUSTUS (Відкрите  факторіальне, рандомізоване, контрольоване випробу-
вання 2 × 2 для оцінки безпеки апіксабану проти антагоністу вітаміну К і 
аспірину проти плацебо аспірину у пацієнтів з фібриляцією передсердь та 
гострим коронарним синдромом чи крізьшкірним коронарним втручанням) по 
перше продемонструвало, що апіксабан у дозі 5 мг b.i.d. (тобто, у схваленій дозі 
для тромбопрофілактики AF) пов'язувався з достовірно меншою частотою сер-
йозних чи клінічно відповідних несерйозних кровотеч ніж VKA; а, по друге, 
що аспірин порівняно з плацебо пов'язувався з достовірно більшою частотою 
кровотеч, при цьому найбільш безпечною була комбінація апіксабану та пла-
цебо додатково до інгібітору P2Y12 (переважно клопідогрелю).301 Проте, було 
чисельно, але не достовірно більше випадків тромбозу стента у групі плацебо, 
а не аспірину, і дослідження не мало статистичної потужності для оцінки різ-
ниці у цих ускладненнях між групами.301 Отже, якщо занепокоєння стосовно 
ризику тромбозу переважає на занепокоєння м стосовно ризику кровотечі, 
рекомендується потрійна терапія [пероральний антикоагулянт (OAC), аспірин 
та клопідогрель] протягом ≥ 1 місяця, щоб охопити період, коли тромбоз стен-
та вважається вищим ніж ризик кровотечі.300,301 На сьогодні існують обмежені 
докази на підтвердження використання OAC з тикагрелором чи прасугрелем 
в якості подвійної терапії після PCI як альтернатива потрійній терапії.300,301

3.3.2.3.2 Довготривала комбінована терапія у пацієнтів з фібриляцію 
передсердь чи іншим показанням до антикоагулянтної терапії.

Монотерапія OAC загалом рекомендується протягом 6–12 місяців після 
PCI у пацієнтів з AF, оскільки бракує специфічних даних на підтримку довго-
тривалого лікування OAC та одним антитромбоцитарним препаратом; проте, 
у дуже виняткових випадках з високим ризиком ішемії можна розглядати пи-
тання про подвійну терапію OAC та аспірином чи клопідогрелем.300
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3.3.2.4 Інгібітори протонної помпи
Інгібітори протонної помпи знижують ризик шлунково-кишкових кровотеч у 
пацієнтів, які отримують антитромбоцитарні препарати і можуть бути корис-
ним додатковим лікуванням для покращення безпеки.275 Довготривале вико-
ристання інгібіторів протонної помпи пов'язується з гіпомагніємією, але роль 
моніторингу рівнів магнію у сироватці крові сумнівна. Інгібітори протонної 
помпи, що пригнічують CYP2C19, зокрема омепразол та езомепразол, можуть 
послаблювати фармакодинамічну відповідь на клопідогрель. Хоча і не було 
продемонстровано вплив на ризик ішемічних явищ чи тромбозу стента, одно-
часне застосування омепразолу чи езомепразолу з клопідогрелем зазвичай не 
рекомендується.

3.3.2.5 Кардіохірургія та антитромботична терапія
Аспірин зазвичай треба продовжувати використовувати у пацієнтів з CCS, які 
підлягають плановому проведенню операції на серці, а інші антитромботичні 
препарати треба відмінити у проміжки часу, в залежності від тривалості дії та 
показання (прасугрель відміняють≥7 днів до втручання; клопідогрель ≥5 днів 
до втручання; тикагрелор ≥3 днів до втручання; а ривароксабан, апіксабан, 
едоксабан та дабігатран за 1–2 дні до втручання, залежно від дози та функції 
нирок).

Повернення до аспірину після CABG може покращити прохідність імплан-
тату.302 Роль DAPT чи подвійної терапії аспірином та ривароксабаном після 
CABG невідома, оскільки бракує великих проспективних досліджень. Проте 
результати рандомізованих клінічних досліджень вказують на кращу прохід-
ність імплантатів у разі застосування DAPT, порівняно з монотерапією аспі-
рином.284,303,304

3.3.2.6 Некардіальні хірургічні втручання та 
антитромботична терапія

Некардіальні хірургічні втручання пов'язані з підвищеним ризиком МІ. Після 
PCI, якщо це можливо, рекомендується відкласти заплановані операції, доки 
не буде завершено рекомендований курс DAPT.

Зазвичай, це означатиме відтермінування операції на період до 6 місяців 
після PCI, але багатопрофільна команда, до складу якої входить інтервенцій-
ний кардіолог, може розглядати операцію у період 3–6 місяців, якщо є клініч-
ні показання. У разі більшості операцій треба продовжувати використання 
аспірину, оскільки користь переважає над ризиком кровотечі, але винятком 
можуть бути процедури, пов'язані з надзвичайно високим ризиком кровотечі 
(внутрішньочерепні втручання, трансуретральна простатектомія, внутрішньо-
очні втручання тощо.).284 До дослідження COMPASS включено пацієнтів з CCS, 
які мають в анамнезі процедуру периферичної реваскуляризації, і у ньому 
було продемонстровано перевагу аспірину та ривароксабану у дозі 2,5 мг b.i.d. 
порівняно з монотерапією аспірином, включно зі зменшенням частоти сер-
йозних ускладнень з боку кінцівок та смертності, що вказує на необхідність 
проводити стратифікацію ризиків для пацієнтів після некардіальних втручань 
нас судинах з приводу атеросклерозу.305,306
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Рекомендації стосовно профілактики ускладнень I

Рекомендації Класa Рівеньb

Антитромботична терапія у пацієнтів з CCS та синусовим ритмом

Аспірин у дозі 75–100 мг на добу рекомендується у пацієнтів з попереднім МІ чи реваскуляризацією.270 I А

Клопідогрель у дозі 75 мг рекомендується в якості альтернативи аспірину у пацієнтів з непереносимі-
стю аспірину.273

I B

Клопідогрель у дозі 75 мг може розглядатися замість аспірину у симптоматичних чи безсимптомних 
пацієнтів з PAD чи з ішемічним інсультом або транзиторною ішемічною атакою в анамнезі.273

IIb B

Аспірин у дозі 75–100 мг на добу може розглядатися у пацієнтів без МІ чи реваскуляризації в анамнезі, 
але з очевидними доказами CAD за результатами візуалізаційного обстеження.

IIb С

Додавання другого антитромботичного препарату до аспірину для довготривалої вторинної профілак-
тики варто розглядати у пацієнтів з високим ризиком ішемічних ускладненьc та без високого ризику 
кровотечіd (див. Таблицю 9 для отримання інформації про можливі варіанти).289,296,297,307

IIа А

Додавання другого антитромботичного препарату до аспірину для довготривалої вторинної профілак-
тики можна розглядати у пацієнтів з принаймні помірно підвищеним ризиком ішемічних ускладненьc 
та без високого ризику кровотечіd (див. Таблицю 9 для отримання інформації про можливі варіан-
ти).289,296,297,307

IIb А

Антитромботична терапія у пацієнтів з CCS та синусовим ритмом після PCI

Аспірин у дозі 75–100 мг на добу рекомендується після стентування.284 I А

Клопідогрель у дозі 75 мг на добу після належної навантажувальної дози (наприклад, 600 мг чи > 5 днів 
підтримувальної терапії) рекомендується додатково до аспірину протягом 6 місяців після стентування 
коронарних судин, незалежно від типу стента, за винятком випадків, коли показана менша тривалість 
(1–3 місяці) через ризик кровотечі, що загрожує життю.284

I А

Клопідогрель у дозі 75 мг на добу після належної навантажувальної дози (наприклад, 600 мг чи > 5 днів 
підтримувальної терапії) варто розглянути на період 3 місяців у пацієнтів з вищим ризиком кровотеч, 
що загрожують життю.284

IIа А

Клопідогрель у дозі 75 мг на добу після належної навантажувальної дози (наприклад, 600 мг чи > 5 
днів підтримувальної терапії) варто розглянути на період 1 місяць у пацієнтів з дуже високим ризиком 
кровотеч, що загрожують життю.284

IIb С

Прасугрель чи тикагрелор може розглядатися принаймні як початкова терапія у специфічних ситуаціях 
з високим ризиком планового стентування (наприклад, субоптимальне встановлення стента чи інші ха-
рактеристики процедури, пов'язані з високим ризиком тромбозу стента, складністю анатомії головного 
стовбура лівої вінцевої артерії чи полісудинним стентуванням) чи, якщо DAPT не можна використовува-
ти через непереносимість аспірину.

IIb С

Антитромботична терапія у пацієнтів з CCS та AF

Коли застосування пероральних антикоагулянтів розпочинається у пацієнтів з AF, які придатні до за-
стосування NOACf, рекомендується віддавати перевагу NOAC, а не VKA.299-301,308-311

I А

Довготривала терапія OAC (NOAC чи VKA з часом у терапевтичному діапазоні > 70 %) рекомендується 
у пацієнтів з AF та балом за шкалою CHA2DS2- VAScg ≥2 у чоловіків та ≥3 у жінок.299.

I А

Питання про довготривалу терапію OAC (NOAC чи VKA з часом у терапевтичному діапазоні > 70 %) 
варто розглянути у пацієнтів з AF та балом за шкалою CHA2DS2- VAScg 1 у чоловіків та 2 у жінок.299

IIа B

Аспірин у дозі 75–100 мг на добу (чи клопідогрель у дозі 75 мг на добу) може розглядатися додатково 
до довготривалої терапії OAC у пацієнтів з AF, анамнезом MI та високим ризиком рецидиву ішемічних 
ускладненьc, які не мають високого ризику кровотечі.d 295,297,299

IIb B
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Антитромботична терапія у пацієнтів після PCI з AF чи іншим показанням до застосування OAC

Рекомендується застосовувати аспірин і клопідогрель перед процедурою у пацієнтів, які підлягають 
імплантуванню стента у коронарну судину.

I С

У пацієнтів, які придатні до застосування NOAC, рекомендується віддавати перевагу NOAC (апіксабан 5 
мг двічі на добу, дабігатран 150 мг двічі на добу, едоксабан 60 мг один раз на добу чи ривароксабан 20 
мг один раз на добу),f а не VKA у комбінації з антитромбоцитарною терапією.300,301,308,310,311

I А

Якщо застосовується ривароксабан і занепокоєння щодо високого ризикуd кровотечі переважає над 
занепокоєнням стосовно тромбозу стентаh чи ішемічного інсульту,g варто розглянути питання про те, 
щоб віддати перевагу ривароксабану у дозі 15 мг один раз на добу, а не ривароксабану у дозі 20 мг на 
добу, на період супутньої моно- або подвійної антитромбоцитарної терапії.300,301,308,310

IIа B

Якщо застосовується дабігатран і занепокоєння щодо високого ризикуd кровотечі переважає над зане-
покоєнням стосовно тромбозу стентаh чи ішемічного інсульту,g варто розглянути питання про те, щоб 
віддати перевагу дабігатрану у дозі 110 мг двічі на добу, а не дабігатрану у дозі 150 мг двічі на добу, на 
період супутньої моно- або подвійної антитромбоцитарної терапії.300,301,308

IIа B

Після неускладненої процедури PCI варто розглянути питання про раннє припинення (≤ 1 тижня) те-
рапії аспірином, якщо ризик тромбозу стентаh низький чи, якщо занепокоєння щодо ризику кровотечі 
переважає над занепокоєнням щодо ризику тромбозу стента,h незалежно від типу використовуваного 
стента.301,308-310

IIа B

Варто розглянути питання про потрійну терапію аспірином, клопідогрелем та OAC протягом ≥1 місяця, 
якщо ризик тромбозу стента переважає над ризиком кровотечі, із загальною тривалістю (≤ 6 місяців), 
що визначається згідно з оцінкою цих ризиків та чітко зазначається під час виписки з лікарні.

IIа С

У пацієнтів з показанням до застосування VKA в комбінації з аспірином та/або клопідогрелем, треба 
ретельно регулювати інтенсивність дозування VKA з цільовим рівнем міжнародного нормалізаційного 
співвідношення в діапазону 2,0–2,5 і з часом у терапевтичному діапазоні > 70 %.300,301,308-310

IIа B

Можна розглянути питання про подвійну терапію OAC та тікагрелором чи прасугрелем в якості альтер-
нативи потрійній терапії OAC, аспірином та клопідогрелем у пацієнтів з помірним чи високим ризиком 
тромбозу стента,h незалежно від типу використовуваного стента.

IIb С

Застосування тикагрелору чи прасугрелю не рекомендується як частина потрійної антитромбоцитарної 
терапії аспірином та OAC.

III С

Застосування інгібіторів протонної помпи

Одночасне застосування інгібіторів протонної помпи рекомендується у пацієнтів, які отримують моно-
терапію аспірином, DAPT чи монотерапію OAC і мають високий ризик шлунково-кишкової кровотечі.284

I А

AF — фібриляція шлуночків; b.i.d. — bis in die (двічі на добу); CAD — ішемічна хвороба серця; CCS — хронічні коронарні син-
дроми; CHA2DS2-VASc — серцева недостатність, артеріальна гіпертензія, вік ≥ 75 років [подвоюється], цукровий діабет, інсульт 
[подвоюється] — захворювання судин, вік 65–74 років та стать [жіноча]; CKD — хронічна хвороба нирок; DAPT — подвійна анти-
тромбоцитарна терапія; eGFR — розрахункова швидкість клубочкової фільтрації; HF — серцева недостатність; MI — інфаркт 
міокарда; NOAC — пероральні антикоагулянти, не антагоністи вітаміну К; OAC — пероральний антикоагулянт; o.d. = omni die 
(один раз на добу); PAD — захворювання периферичних артерій; PCI — крізьшкірне коронарне втручання; VKA — антагоніст 
вітаміну К.
aКлас рекомендацій.
bРівень доказовості.
cДифузна полісудинна CAD принаймні з однією з таких характеристик: цукровий діабет, що вимагає прийому препаратів, реци-
дивуючий MI, PAD чи CKD з eGFR 15–59 мл/хв/1,73 м2.
dВнутрішньочерепний крововилив чи ішемічний інсульт в анамнезі, інша внутрішньочерепна патологія в анамнезі, нещодав-
ня шлунково-кишкова кровотеча чи анемія через можливу шлунково-кишкову крововтрату, інша патологія ШКТ, пов'язана з 
підвищеним ризиком кровотечі, печінкова недостатність, геморагічний діатез чи коагулопатія, дуже старий вік чи виснаження, 
чи ниркова недостатність, що вимагає діалізу чи з показником eGFR <15 мл/хв/1,73 м2.
cПринаймні одне з переліченого: полісудинна/дифузна CAD, цукровий діабет, що вимагає прийому препаратів, рецидивуючий 
MI, PAD, HF чи CKD з eGFR 15–59 мл/хв/1,73 м2.
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fДив. коротку характеристику лікарського засобу для отримання інформації про знижену дозу чи протипоказання до застосу-
вання кожного NOAC у пацієнтів з CKD, масою тіла < 60 кг, віком > 75–80 років та/або лікарськими взаємодіями.
gЗастійна HF, артеріальна гіпертензія, вік >75 років (2 бали), цукровий діабет, інсульт/транзиторна ішемічна атака/емболія в ана-
мнезі (2 бали), ураження судин (CAD, підтверджена за допомогою візуалізаційного обстеження чи ангіографії,312 MI в анамнезі, 
PAD чи бляшка в аорті), вік 65–74 роки та жіноча стать.
hРизик тромбозу стента охоплює (i) ризик виникнення тромбозу та (ii) ризик смерті після тромбозу стента, і ці обидва усклад-
нення пов'язані з анатомічними, процедурними та клінічними характеристиками. Чинники ризику у пацієнтів з CCS об'єднують 
стентування головного стовбуру лівої вінцевої артерії, проксимального відділу LAD чи останньої прохідної артерії; субопти-
мальне встановлення стента; довжину стента > 60 мм; цукровий діабет; CKD; біфуркацію з імплантацією двох стентів; лікування 
хронічної тотальної оклюзії; та попередній тромбоз стента за належної антитромботичної терапії.

Таблиця 9  Види подвійної антитромботичної терапії у  комбінації з аспірином у дозі 75–100 мг на добу у пацієнтів з високимa чи 
помірнимb ризиком ішемічних ускладнень, які не мають високого ризику кровотечіc

Препарат Доза препарату Показання Додаткові застереження Посилання

Клопідогрель 75 мг o.d. Після перенесеного МІ у пацієнтів, які 
переносять DAPT, протягом 1 року

289,290

Прасугрель 10 мг o.d чи 5 мг o.d.; 
якщо маса тіла < 60 
кг чи вік > 75 років

Після процедури PCI з приводу МІ у 
пацієнтів, які переносять DAPT, протя-
гом 1 року

Вік > 75 років 289,290,313

Ривароксабан 2,5 мг b.i.d. Після МІ, перенесеного >1 року тому, 
чи полісудинної CAD

Кліренс креатиніну 
15–29 мл/хв

297

Тикагрелор 60 мг b.i.d. Після перенесеного МІ у пацієнтів, які 
переносять DAPT, протягом 1 року

291-293,307,314

Варіанти лікування представлені в алфавітному порядку.
b.i.d. — bis in die (двічі на добу); CAD — ішемічна хвороба серця; CKD — хронічна хвороба нирок; DAPT — подвійна антитромбо-
цитарна терапія; eGFR — розрахункова швидкість клубочкової фільтрації; HF — серцева недостатність; MI — інфаркт міокарду; 
o.d. — omni die (один раз на добу); PAD — захворювання периферичних артерій; PCI — крізьшкірне коронарне втручання.
аВисокий ризик ішемічних ускладнень визначається як дифузна полісудинна CAD принаймні з однією з таких характеристик: 
цукровий діабет, що вимагає прийому препаратів, рецидивуючий MI, PAD чи CKD з eGFR 15–59 мл/хв/1,73 м2.
bПомірно підвищений ризик ішемічних ускладнень визначається як принаймні одне з переліченого: полісудинна/дифузна CAD, 
цукровий діабет, що вимагає прийому препаратів, рецидивуючий MI, PAD, HF чи CKD з eGFR 15–59 мл/хв/1,73 м2.
сВисокий ризик кровотечі визначається як внутрішньочерепний крововилив чи ішемічний інсульт в анамнезі, інша внутріш-
ньочерепна патологія в анамнезі, нещодавня шлунково-кишкова кровотеча чи анемія через можливу шлунково-кишкову 
крововтрату, інша патологія ШКТ, пов'язана з підвищеним ризиком кровотечі, печінкова недостатність, геморагічний діатез 
чи коагулопатія, дуже старий вік чи виснаження, чи ниркова недостатність, що вимагає діалізу чи з показником eGFR <15 мл/
хв/1,73 м2.
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Пацієнтів з дисліпідемією треба вести згідно з рекомендаціями стосовно ліпі-
дів з фармакотерапією та зміною способу життя.315 Пацієнти з встановленим 
діагнозом CAD відносяться до групи дуже високого ризику серцево-судинних 
ускладнень, і у них варто розглянути питання про застосування статинів, неза-
лежно від рівня холестерину LDL. Мета лікування полягає у зниженні холесте-
рину LDL до < 1,8 ммоль/л (< 70 мг/дл) чи принаймні знизити цей показник на 
50 %, якщо вихідний рівень холестерину LDL становить 1,8–3,5 ммоль/л (70–135 
мг/дл). Якщо цього рівня неможливо досягнути, було продемонстровано, що 
додавання езетимібу знижує рівень холестерину та частоту серцево-судинних 
ускладнень у пацієнтів після ACS, а також у пацієнтів з цукровим діабетом,316 
без додаткового впливу на смертність.317 Додатково до фізичних вправ, дієти та 
контролю маси тіла, що необхідно рекомендувати всім пацієнтам, біологічно 
активні добавки, включно з фітостеринами, можуть знизити рівень холесте-
рину LDL меншою мірою, але не було продемонстровано їхню здатність до 
покращення клінічних результатів.318 Також вони використовуються у пацієн-
тів з непереносимістю статинів, які належать до групи більш високого ризику 
серцево-судинних ускладнень.319 Дослідження опубліковані з 2015 року проде-
монстрували, що інгібітори пропротеїнконвертази 9-го субтилізин-кексиново-
го типу (PCSK9) (еволокумаб320 та алірокумаб321-322) є дуже ефективними щодо 
стабільного зниження рівня холестерину, холестерину LDL до < 1,3 ммоль/л (50 
мг/дл). У дослідженнях результатів ці препарати продемонстрували зниження 
частоти серцево-судинних та переважно ішемічних ускладнень, з незначним 
впливом на смертність чи взагалі без впливу.324 Дуже низькі рівні холестерину 
добре переносяться та пов'язані з меншою частотою ускладнень,325 але висо-
ка вартість інгібіторів PCSK9 не по кишені для багатьох систем охорони здо-
ров'я326 а їхня невідома довготривала безпека обмежує їхнє використання на 
сьогодні. Афрез ліпропротеїнів низької щільності та нові препарати, такі як 
міпомерсен та ломітапід вимагає подальших досліджень.

Для пацієнтів, які підлягають РСІ, було продемонстровано, що високі дози 
аторвастатину знижують частоти перипроцедурних ускладнень у пацієнтів, які 
раніше ніколи не приймали статини та у пацієнтів, які постійно їх приймають.327

Інгібітори ACE можуть знижувати частоту смертності, MI, інсульту та HF се-
ред пацієнтів з дисфункцією LV,328-330 попереднім ураженням судин331-333 та цу-
кровим діабетом високого ризику.334

Рекомендується розглянути питання про застосування інгібіторів ACE [чи 
блокаторів рецепторів ангіотензину (ARB) у разі непереносимості] для ліку-
вання пацієнтів з CCS та супутньою артеріальною гіпертензією, LVEF ≤40 %, 
цукровим діабетом чи CKD, якщо вони не протипоказані (наприклад, у разі 
тяжкого порушення функції нирок, гіперкаліємії тощо). Проте, не в усіх до-
слідженнях було продемонстровано, що інгібітори ACE зменшують частоту 
загальної смертності, серцево-судинної смерті, нелетального МІ, інсульту чи 
HF у пацієнтів з атеросклерозом та без порушення функції LV.331,332,335 У мета- 
аналізи, що об'єднав 24 дослідження та 61 961 пацієнта, було зареєстровано, 
що у пацієнтів з CCS без HF інгібітори ренін-ангіотензинової системи (RAS) 
зменшували частоту серцево-судинних ускладнень та смерті лише у порів-
нянні з плацебо, але не з активними препаратами порівняння.336 Отже, терапія 
інгібіторами ACE у пацієнтів з СCS без HF чи високого серцево-судинного 
ризику загалом не рекомендується, за винятком випадків, коли необхідно до-
сягнути цільового значення ВР.

Рекомендується розглянути питання про застосування інгібіторів ACE [чи 
блокаторів рецепторів ангіотензину (ARB) у разі непереносимості] для ліку-
вання пацієнтів з CCS та супутньою артеріальною гіпертензією, LVEF ≤40 %, 
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цукровим діабетом чи CKD, якщо вони не протипоказані (наприклад, у разі 
тяжкого порушення функції нирок, гіперкаліємії тощо). Проте, не в усіх до-
слідженнях було продемонстровано, що інгібітори ACE зменшують частоту 
загальної смертності, серцево-судинної смерті, нелетального МІ, інсульту чи 
HF у пацієнтів з атеросклерозом та без порушення функції LV.331,332,335 У мета- 
аналізи, що об'єднав 24 дослідження та 61 961 пацієнта, було зареєстровано, 
що у пацієнтів з CCS без HF інгібітори ренін-ангіотензинової системи (RAS) 
зменшували частоту серцево-судинних ускладнень та смерті лише у порів-
нянні з плацебо, але не з активними препаратами порівняння.336 Отже, терапія 
інгібіторами ACE у пацієнтів з СCS без HF чи високого серцево-судинного 
ризику загалом не рекомендується, за винятком випадків, коли необхідно до-
сягнути цільового значення ВР.

Неприлізин — це ендогенний ензим, що розщеплює вазоактивні пептиди, 
наприклад, брадикінін та натрійуретичний пептид. Фармакологічне пригні-
чення неприлізину підвищує рівні цих пептидів, посилюючи діурез, натрій-
урез, розслаблення міокарду та антиремоделювання, а також знижує секре-
цію реніну та альдостерону. Першим у цьому класі препаратів є LCZ696, що 
поєднує валсартан та сакубітрил (інгібітор неприлізину) в одній таблетці. У 
пацієнтів з HF (LVEF ≤35 %), у яких симптоми зберігаються попри оптимальне 
лікування інгібітором ACE, бета-блокатором та антагоністом мінералокорти-
коїдних рецепторів (MRA), рекомендується сакубітрил/валсартан для замі-
щення інгібітору ACE з метою подальшого зниження ризику госпіталізації та 
смерті через HF у амбулаторних пацієнтів.337

Блокування альдостерону спіронолактоном чи еплероном рекомендуєть-
ся у пацієнтів після перенесеного MI, які вже отримують терапевтичні дози 
інгібітору АСЕ та бета-блокатору, мають LVEF ≤35 % та страждають на цукро-
вий діабет чи HF.338,339 Треба дотримуватися обережності у разі призначення 
MRA пацієнтам з порушенням функції нирок [розрахункова GFR (eGFR) < 45 
мл/хв/1,73 м2] та пацієнтам з рівнями калію у сироватці крові ≥ 5,0 ммоль/л.340

Результати великих рандомізованих досліджень показують, що замісна гормо-
нальна терапія не дає жодної прогностичної користі та збільшує ризик CVD у 
жінок віком > 60 років.344
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Рекомендації стосовно профілактики ускладнень IІ

Рекомендації Класa Рівеньb

Гіполіпідемічні препарати

Статини рекомендуються всім пацієнтам з CCS.c 341,342 I А

Якщо цільові значення не булиc досягнуті у пацієнта за допомогою максимально переносимої дози 
статину, рекомендується комбінація з езетимібом.317,320

I B

Гіполіпідемічні препарати: для пацієнтів групи дуже високого ризику, які не досягли метиc з максималь-
ною переносимою дозою статину та езетимібу, рекомендується комбінація з інгібітором PCSK9.320,323

I А

Інгібітори АСЕ

Інгібітори АCE (чи ARB) рекомендуються, якщо у пацієнта є інша патологія (наприклад, серцева недо-
статність, артеріальна гіпертензія чи цукровий діабет).328-330

I А

Варто розглянути питання про застосування інгібіторів ACE у пацієнтів з CCS, які належать до групи 
дуже високого ризику серцево-судинних ускладнень.331,332,335,336

Ila А

Інші препарати

Бета-блокатори рекомендуються пацієнтам з дисфункцією LV чи систолічною HF.211,212,214 I А

У пацієнтів з перенесеним STEMI, варто розглянути довготривалу пероральну терапію бета-блокато-
ром.213,220-222,225,343

IIа B

ACE — ангіотензинперетворювальний фермент; ARB — блокатор рецепторів ангіотензину; CCS — хронічний коронарний син-
дром; HF — серцева недостатність; LV — лівий шлуночок; PCSK9 — пропротеїнконвертаза 9-го субтилізин-кексинового типу; 
STEMI — інфаркт міокарда з елевацією сегменту ST.
aКлас рекомендацій.
bРівень доказовості.
cЦілі лікування продемонстровані у Рекомендаціях Європейського товариства кардіологів/Європейського товариства ате-
росклерозу для ведення пацієнтів з дисліпідемією.315
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У пацієнтів з CCS оптимальна фармакотерапія є ключовим моментом у змен-
шенні симптомів, призупиненні прогресування атеросклерозу та профілакти-
ці атеротромботичних ускладнень. Реваскуляризація міокарда грає централь-
ну роль у веденні пацієнтів з CCS додатково до фармакотерапії, але завжди 
в якості доповнення до фармакотерапії, не витісняючи її. Двома цілями ре-
васкуляризації є полегшення симптомів у пацієнтів зі стенокардією та/або 
покращення прогнозу.

Попередні Рекомендації підтримують показання до реваскуляризації пе-
реважно у пацієнтів з CCS, які отримують запропоновану у Рекомендаціях 
оптимальну фармакотерапію і симптоми у яких зберігаються, та/або у паці-
єнтів, у яких реваскуляризація може покращити прогноз.88 Ці рекомендації 
вказують на те, що реваскуляризація у пацієнтів зі стенокардією та значним 
стенозом завжди була терапією другої лінії після неефективності фармакоте-
рапії. Проте стенокардія пов'язується з погіршенням якості життя, зменшен-
ням витривалості до фізичних навантажень, психічною депресією та реци-
дивуючими госпіталізаціями та візитами до лікаря з поганими клінічними 
результатами.345,346

Реваскуляризація шляхом PCI чи CABG може ефективно полегшити симп-
томи стенокардії, зменшити використання антиангінальних препаратів та 
покращити здатність до фізичного навантаження і якість життя порівняно 
зі стратегією виняткового застосування фармакотерапії. У 5-річному періо-
ді подальшого спостереження у дослідженні FAME 2 (Друге дослідження ре-
зерву фракційного кровотоку проти ангіографії при оцінці декількох судин), 
реваскуляризація покращувала якість життя та зменшувала використання 
антиангінальних препаратів та пов'язаних побічних ефектів.347 У досліджен-
ні ORBITA (Об'єктивне рандомізоване сліпе дослідження з оптимальною ан-
гіопластикою у пацієнтів зі стабільною стенокардією), що супроводжувалося 
імітацією процедури у групі контролю, не було виявлено достовірного покра-
щення здатності до фізичного навантаження після PCI.262

У дослідженні підкреслено значний вплив плацебо на клінічні ефекти, і 
воно попереджає нас про помилки у інтерпретуванні кінцевих точок, що мо-
жуть відхилятися за відсутності контролю з імітацією та засліплення. Проте, 
результати дослідження ORBITA не можуть бути висвітлені у рекомендаціях 
через обмежений розмір дослідження, короткий період спостереження до пе-
рехресного переходу та недостатню статистичну потужність для оцінки клі-
нічних кінцевих точок.

Реваскуляризація за допомогою PCI чи CABG також має на меті ефектив-
но усунути ішемію міокарда та її небажані клінічні прояви серед пацієнтів зі 
значним коронарним стенозом, а також знизити ризик серйозних гострих сер-
цево-судинних ускладнень, включно з МІ та серцево-судинною смертю. У чис-
ленних мета-аналізах, де порівнювалася стратегія PCI з початковою фарма-
котерапією серед пацієнтів з CCS, було виявлено лише помірні переваги348,349 
стосовно виживаності чи МІ104,350,351 або їх не було взагалі для інвазивної стра-
тегії. У зв'язку з цим, у попередніх Рекомендаціях було визначено специфіч-
ну підгрупу пацієнтів (на основі анатомічної структури коронарного дерева, 
функції LV, чинників ризику тощо), у яких реваскуляризація може покращити 
прогноз, із зазначенням того, що в інших групах цього може не статися.88

У мета-аналізі, проведеному Windecker та ін., повідомлялося про посту-
пове зниження частоти смерті та MI завдяки реваскуляризації порівняно з 
фармакотерапією лише у пацієнтів з CCS, якщо реваскуляризація проводила-
ся за допомогою CABG чи стентів з лікарським покриттям нового покоління 
(DES), на відміну від балонної ангіопластики, непокритих металічних стентів 
чи раннього встановлення DES.351 Дані, повідомлені у 2018 році, вказують на 
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потенційно ширший прогностичний вплив стратегій реваскуляризації. П'яти-
річний період подальшого спостереження у дослідженні FAME 2 підтвердив 
стабільну клінічну користь у пацієнтів, які підлягали процедурі PCI, специ-
фічно націленій на стеноз, що спричиняє ішемію (тобто, FFR < 0,80) та отри-
мували оптимальну фармакотерапію проти пацієнтів, які отримували лише 
оптимальну фармакотерапію, стосовно достовірно нижчої частоти невідклад-
ної реваскуляризації (відношення ризиків 0,27, 95 % ДІ 0,18–0,41) та нижчої 
частоти спонтанних MI (відношення ризиків 0,62, 95% ДІ 0,39–0,99).347 На від-
міну від інших більш ранніх мета-аналізів, цей сигнал було підтверджено у 
мета-аналізі на рівні пацієнта, що об'єднував 2400 осіб, всі з яких підлягали 
інвазивному фізіологічному втручанню, демонструючи достовірне зниження 
частоти серцевої смерті та MI після медіани подальшого спостереження 33 
місяці з PCI на основі FFR проти фармакотерапії (відношення ризиків 0,74, 95% 
ДІ 0,56–0,989; P=0,041).352

Разом ці нові дані підтверджують менш обмежуюче показання для рева-
скуляризації у пацієнтів з CCS додатково до специфічної анатомічної струк-
тури [наприклад, головного стовбура лівої коронарної артерії (LM)] чи поши-
реної ішемії (> 10 %), коли PCI обмежується ангіографічним стенозом великої 
судини, що спричиняє значний градієнт внутрішньокоронарного тиску. На 
Рисунку 9 підсумовано практичний підхід до реваскуляризації у пацієнтів 
з CCS, залежно від присутності чи відсутності симптомів, документального 
підтвердження неінвазивної ішемії. Проте, індивідуальне співвідношення ри-
зик/ користь завжди необхідно оцінювати і розглядати питання про реваску-
ляризацію лише, якщо очікувана користь переважає потенційний ризик. Та-
кож, ключовим є аспект прийняття спільного рішення лікаря та пацієнта, при 
цьому пацієнт отримує повну інформацію про очікувані переваги та недоліки 
двох стратегій, включно з ризиком кровотечі, пов'язаним з DAPT, у разі рева-
скуляризації за допомогою PCI.

Для обговорення найкращого вибору між методами реваскуляризації — 
PCI чи CABG для кожного пацієнта, ми відсилаємо читачів до Рекомендацій 
ESC стосовно реваскуляризації міокарда 2018.88
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підозрою на ІХС

3.4
Реваскуляризація

Рисунок 9 Дерево пошуку рішень для пацієнтів, які проходять інвазивну коронарну ангіографію
Рішення про реваскуляризацію шляхом крізьшкірного коронарного втручання чи аорто-коронарного шунтування базується на 
клінічних проявах (симптоми є чи немає) та попередньому документальному підтвердженні ішемії (симптоми є чи нема). За від-
сутності попереднього документального підтвердження ішемії показання до реваскуляризації залежить від інвазивної оцінки 
ступеня тяжкості стенозу чи прогностичних показань. Пацієнти без симптомів та ішемії об'єднують кандидатів на транскате-
терну імплантацію аортального клапана, втручання на клапанах та інші операції. CAD — ішемічна хвороба серця; FFR — резерв 
фракційного кровотоку; iwFR — миттєвий градієнт тиску в області стенозу у безхвильовий період; LV — лівий шлуночок; 
LVEF — фракція викиду лівого шлуночка; MVD —полісудинне ураження.

Розглянути питання про реваскуляризацію додатково до фармакотерапії

Ідентифікувати
ураження

за допомогою
FFR ≤0,80 чи

iwFR ≤0,89

•  Діаметр стенозу
   > 90 %
•  FFR ≤ 0,80 чи
   iwFR ≤ 0,89 у
   великій судині
•  LVEF ≤ 35 %
   через CAD

•  Діаметр стенозу
   > 90 %
•  FFR ≤ 0,80 чи
   iwFR ≤ 0,89 у
   великій судині
•  LVEF ≤ 35 %
   через CAD

ТАК

ТАК

ТАК

НІ ТАК НІ

НІ

НІ

MVD

Симптоми
стенокардії

Велика площа
ішемії
(>10 % LV)

Документально підтверджена ішемія Документально підтверджена ішемія
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Пацієнти з первинною серце- 
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CAD є найпоширенішою причиною HF в Європі, і майже всі докази з дослі-
джень на користь рекомендацій з ведення пацієнтів, базуються на досліджен-
ні, проведеному у пацієнтів з ішемічною кардіоміопатією.

Патофізіологічний механізм спричиняє систолічну дисфункції через уш-
кодження міокарда та ішемію, і більшість пацієнтів з симптоматичною HF 
мають знижену фракцію викиду (< 40 %), хоча пацієнти з CCS також можуть 
мати симптоматичну HF та збережену фракцію викиду (≥50 %). Пацієнтів з 
симптоматичною HF треба клінічно вести згідно з Рекомендаціями ESC сто-
совно серцевої недостатності 2016.340

Збір анамнезу має об'єднувати оцінку симптомів, що вказують на HF, осо-
бливо це стосується непереносимості фізичного навантаження та задишки під 
час навантаження. Реєструють усі серйозні ускладнення, пов'язані з CAD, у 
минулому, включно з МІ та реваскуляризацією, а також усі серйозні супутні 
серцево-судинні патології, що вимагають лікування, наприклад, AF, артеріаль-
ну гіпертензію чи клапанну дисфункцію, а також некардіальну патологію, на-
приклад, CKD, цукровий діабет, анемію чи рак. Треба розпитати про поточну 
фармакотерапію, дотримання режиму лікування та переносимість.

Фізикальний огляд має оцінити статус живлення пацієнтів та визначити 
біологічний вік і когнітивну здатність. Зареєстровані фізикальні ознаки об'єд-
нують частоту серцевих скорочень, серцевий ритм, артеріальний тиск у поло-
женні на спині, серцеві шуми, що свідчать про стеноз аорти чи недостатність 
мітрального клапана, ознаки застою у легенях з хрипами у базальних відділах 
чи плевральним випотом, ознаки системного застою з залежним набряком, 
гепатомегалією та підвищеним тиском у яремних венах.

Реєстрація рутинної ECG надає інформацію про частоту серцевих скоро-
чень та ритм, екстрасистолію, ознаки ішемії, патологічний зубець Q, гіпертро-
фію, порушення провідності та блокаду ніжок пучка Гіса.

Візуалізаційні обстеження мають об'єднувати ехокардіографію з доплеро-
графією для оцінки доказів ішемічної кардіоміопатії з HF, зі зниженою фракці-
єю викиду, HF з фракцією викиду у помірному діапазоні чи HF зі збереженою 
фракцією викиду, фокальну/дифузну систолічну дисфункцію LV чи систолічну 
дисфункцію правого шлуночка, доказів діастолічної дисфункції, гіпертрофії, 
об'ємів камер серця, функції клапанів та доказів легеневої гіпертензії. Рент-
генографія ОГК дозволяє визначати застій у легенях, інтерстиційний набряк, 
інфільтрацію чи плевральний випіт. Якщо діагноз CAD не встановлювався, ко-
ронарографія (чи коронарна CTA) має проводитися для діагностики та вста-
новлення ступеню CAD, а також для оцінки можливості реваскуляризації.52,53

Лабораторні аналізи використовуються для визначення рівнів натрійуре-
тичного пептиду з метою виключення чи діагностики підозрюваної HF. Якщо 
є HF, треба оцінити її ступінь тяжкості.25,49 Функція нирок та рівні електролітів 
у сироватці мають визначатися рутинно для встановлення розвитку ниркової 
недостатності, гіпонатріємії чи гіперкаліємії, особливо на початку застосуван-
ня та під час титрування фармакотерапевтичних препаратів.

Ведення пацієнтів з симптомами HF вимагає належної діуретичної тера-
пії, бажано за допомогою петльових діуретиків для зменшення ознак ч симп-
томів легеневого та системного застою. Інгібітори RAS (інгібітори ACE, ARB, 
інгібітори рецепторів ангіотензину-неприлізину) та адренергічних рецепторів 
(бета-блокатори) показані у всіх симптоматичних пацієнтів з HF.340 У пацієнтів 
з персистуючими симптомами також показане застосування MRA. Збільшен-
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ня дози цих препаратів має бути поступовим для уникнення симптомів систо-
лічної гіпотензії, ниркової недостатності чи гіперкаліємії.

Пацієнти, у яких зберігаються симптоми, і які мають систолічну дисфунк-
цію LV та докази шлуночкового порушення ритму чи блокади ніжок пучка 
Гіса, можуть бути придатні для імплантації пристрою [ресинхронізуюча сер-
цева терапія (CRT)/кардіовертер-дефібрилятор, що імплантується]. Такі при-
строї можуть забезпечити симптоматичне полегшення, знизити смертність 
та покращити виживаність.353-356 Пацієнти з HF можуть швидко стати деком-
пенсованими після початку передсердної чи шлуночкової аритмії, і їх треба 
лікувати згідно з чинними Рекомендаціями. Пацієнти з HF та гемодинамічно 
значним аортальним стенозом чи мітральною недостатністю можуть потребу-
вати крізьшкірного чи хірургічного втручання.

Реваскуляризація міокарда варто розгадати у придатних пацієнтів з HF 
на основі їхніх симптомів, анатомії коронарних судин та профілю ризику. 
Успішна реваскуляризація у пацієнтів з HF через ішемічну кардіоміопатію 
може зменшити дисфункцію LV та прогноз шляхом зменшення ішемії «спля-
чого» міокарду до життєздатного. За можливості, дуже рекомендується співп-
рацювати з багатопрофільною командою з питань HF.348,357,358

Загальні рекомендації стосовно ведення пацієнтів з хронічними коронарними синдромами та симптоматичною серцевою недо-
статністю на фоні ішемічної кардіоміопатії та систолічної дисфункції лівого шлуночка

Рекомендації стосовно фармакотерапії Класa Рівеньb

Терапія діуретиками рекомендується у симптоматичних пацієнтів з ознаками легеневого чи системного 
застою для зменшення симптомів HF.359,360

I B

Бета-блокатори рекомендуються як обов'язковий компонент лікування через їхню ефективність для 
полегшення симптомів стенокардії та зменшення захворюваності та смертності у пацієнтів з HF.214,361-367

I А

Терапія інгібіторами ACE рекомендується у пацієнтів з симптоматичною HF чи безсимптомною дис-
функцією LV після MI, для полегшення симптомів та зменшення захворюваності і смертності.333,368

I А

ARB рекомендуються в якості альтернативи у пацієнтів з непереносимістю до інгібіторів ACE чи інгібі-
торів рецепторів ангіотензину-неприлізину у пацієнтів з персистуючими симптомами попри оптималь-
ну фармакотерапію.337,369

I B

MRA рекомендуються пацієнтам, симптоми у яких зберігаються попри належне лікування інгібітором 
ACE та бета-блокатором, для зменшення захворюваності та смертності.360,370

I А

Варто розглянути питання про пероральні нітрати короткої дії чи крізьшкірні нітрати (ефективне анти-
ангінальне лікування, безпечне при HF).371

IIа А

Варто розглянути застосування івабрадину у пацієнтів з синусовим ритмом, LVEF ≤35 % та частотою 
серцевих скорочень > 70 b.p.m. у спокої, у яких симптоми зберігаються попри належне лікування бе-
та-блокатором, інгібітором АСЕ та MRA, для зниження захворюваності та смертності.238,372,373

IIа B

Амлодипін можна розглядати для зменшення симптомів стенокардії у пацієнтів з HF, які не переносять 
бета-блокатори, і він визнаний безпечним у пацієнтів з HF.374,375

IIb B

Продовження →

4
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(продовження)

Стосовно пристроїв, супутньої патології та реваскуляризації

У пацієнтів з HF та брадикардією з атріовентрикулярною блокадою високого ступеня, яким необхідний 
штучний водій ритму, рекомендується CRT з водієм ритму, а не стимуляція правого шлуночка.353

I А

Кардіовертер-дефібрилятор, що імплантується, рекомендується пацієнтам з документально зареєстро-
ваною шлуночковою аритмією, що спричиняє гемодинамічну нестабільність (вторинна профілактика), 
а також пацієнтам з симптоматичною HF та LVEF ≤35 %, для зменшення ризику раптової смерті та 
загальної смертності.354,376-382

I А

CRT рекомендується для симптоматичних пацієнтів з HF та синусовим ритмом, з тривалістю комплек-
су QRS ≥150 мсек та морфологією комплексу QRS при блокаді лівої ніжки пучка Гіса, та з LVEF ≤35 %, 
попри оптимальну фармакотерапію для полегшення симптомів та зниження захворюваності та смерт-
ності.355,356,383-392

I А

CRT рекомендується для симптоматичних пацієнтів з HF та синусовим ритмом, з тривалістю комплексів 
QRS 130–149 мсек та морфологією комплексу QRS при блокаді лівої ніжки пучка Гіса, та з LVEF ≤35 %, 
попри оптимальну фармакотерапію для полегшення симптомів та зниження захворюваності та смерт-
ності.355,356,383-392

I B

Рекомендується вичерпна оцінка профілю ризику та залучення багатопрофільної команди, включно з 
лікуванням серйозної супутньої патології, наприклад, артеріальної гіпертензії, гіперліпідемії, цукрового 
діабету, анемії та ожиріння, а також відмова від паління та зміна способу життя.393-396

I А

Реваскуляризація міокарда рекомендується, якщо стенокардія зберігається попри застосування анти-
ангінальних препаратів.348,357,397

I А

Інгібітор ACE — інгібітор ангіотензинперетворювального ферменту; ARB — блокатор рецепторів ангіотензину; b.p.m. — удари 
за хвилину; CCS — хронічні коронарні синдроми; CRT — ресинхронізуюча серцева терапія; HF — серцева недостатність; 
LBBB — блокада лівої ніжки пучка Гіса; LV — лівий шлуночок; LVEF — фракція викиду лівого шлуночка; MI — інфаркт міокарда; 
MRA — антагоніст мінералокортикоїдних рецепторів.
aКлас рекомендацій.
bРівень доказовості.
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У пацієнтів з тривалими CCS необхідне пожиттєве лікування та спостережен-
ня (Рисунок 10). Клінічний перебіг у пацієнтів з CCS може ставати доброякіс-
ним у динаміці. Проте, у пацієнтів з CCS можуть розвинутися різноманітні 
серцево-судинні ускладнення, і вони можуть підлягати проведенню терапе-
втичних заходів, деякі з яких безпосередньо пов'язані з CAD, а деякі — ма-
ють терапевтичну чи прогностичну взаємодію з основним захворюванням. У 
пацієнтів без симптомів може виникнути ризик ускладнень, а, отже, оцінка 
статусу ризику стосується як симптоматичних, так і безсимптомних пацієнтів.
Може проводитися періодична оцінка індивідуального ризику пацієнта (Ри-
сунок 10). Було продемонстровано, що шкали, де застосовуються клінічні па-
раметри, можуть прогнозувати наслідки у пацієнтів з CCS. Окрім цього, якщо 
клінічні параметри доповнюються біомаркерами, така оцінка ризику може 
бути навіть більш точною. У 2017 році була розроблена модель для прогнозу-
вання серцево-судинної смертності у пацієнтів з CCS на основі біомаркерів, і 
вона пройшла незалежну валідацію.398

Після реваскуляризації та/або після стабілізації ACS (< 1 року), треба проводи-
ти моніторинг пацієнтів більш ретельно, оскільки існує вищий ризик усклад-
нень та, оскільки відбуваються зміни фармакотерапії.45 Отже, ми рекомендує-
мо принаймні два візити протягом першого року спостереження. У пацієнтів 
з систолічною дисфункцією LV перед реваскуляризацією чи після ACS, треба 
розглянути питання про оцінку функції LV через 8–12 тижнів після втручання. 
Функція серця може покращитися завдяки таки механізмам, як відновлення 
після приглушення міокарда чи «сплячого» міокарда після реваскуляриза-
ції.52,53

У свою чергу, функція серця може погіршуватися, враховуючи інші супут-
ні CVD (наприклад, захворювання клапанів, інфекція чи запалення, аритмія 
тощо). У таких випадках треба ідентифікувати та лікувати ці фактори ушко-
дження. Окрім цього, неінвазивна оцінка ішемії міокарда може розглядатися 
після реваскуляризації для виключення залишкової ішемії чи для докумен-
тального підтвердження залишкової ішемії, щоб мати змогу посилатися на 
нього під час оцінки у динаміці.

Для оцінки ризику у пацієнта виправданим буде щорічне проведення оцінки 
серцево-судинним спеціалістом (кардіологом, лікарем загальної практики чи 
медсестрою), навіть, якщо у пацієнта немає симптомів. Під час проведення 
щорічної оцінки рекомендується визначати загальний клінічний статус па-
цієнта та дотримання призначеного режиму лікування, а також профіль ри-
зику (що відображається оцінкою за шкалою ризику). Лабораторні аналізи–, 
до яких належить профіль ліпідів, показники функції нирок, загальний аналіз 
крові та, можливо, біомаркери–, мають проводитися кожні 2 роки.45 Пацієнт з 
оцінкою за шкалою ризику, що вказує на погіршення в динаміці, може потре-
бувати більш інтенсивного лікування чи діагностичних заходів, хоча терапія 
на основі оцінки за шкалою ризику досі не отримання підтвердження стосов-
но покращення результатів.

ECG у 12 відведеннях має бути частиною кожного візиту для встановлен-
ня частоти серцевих скорочень та серцевого ритму, для виявлення змін, що 
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вказують на безсимптомну ішемію/інфаркт та для визначення патологічних 
відхилень певних сегментів електрокардіограми (наприклад, інтервалів PR, 
QRS та QT). Може бути корисним оцінювати функцію LV (діастолічну та си-
столічну), статус клапанів та розміри серця у суб'єктивно безсимптомних па-
цієнтів кожні 3–5 років.52,53 У випадках непоясненного зниження систолічної 
функції LV, особливо регіонально, рекомендується провести візуалізаційне об-
стеження анатомічної структури коронарних артерій. Також може бути корис-
ним неінвазивно оцінювати безсимптомну ішемію у суб'єктивно безсимптом-
них пацієнтів кожні 3–5 років, бажано з використанням стресової візуалізації.

Коронарну CTA не варто використовувати для спостереження за пацієн-
тами з встановленим діагнозом CAD, враховуючи її потужність для розуміння 
морфології, але відсутність функціональної інформації стосовно ішемії. Проте, 
коронарна CТА може використовуватися для індивідуальних випадків, напри-
клад, для визначення прохідності шунта після аорто-коронарного шунтуван-
ня.

Ліпідний профіль та статус глікемії необхідно періодично переоцінювати 
для визначення ефективності лікування, а у пацієнтів без цукрового діабету, 
для діагностики розвитку цукрового діабету. Немає доказів на підтвердження 
рекомендації стосовно частоти переоцінки цих чинників ризику, але консен-
сусне рішення пропонує проводити щорічну оцінку.

Підвищення рівнів запальних маркерів, зокрема високочутливого С-реак-
тивного білка, також пов'язувалося з підвищеним ризиком ускладнень у паці-
єнтів з CAD та без у численних дослідженнях,25 хоча робастність такого зв'яз-
ку дискутується через упередженість звітування та публікацій.399 Окрім цього, 
було визначено, що прогностичними чинниками результату може бути фактор 
фон Віллебранда, інтерлейкін-6 та N-термінальний фрагмент попередника на-
трійуретичного пептиду (NT- proBNP).25 Інші доступні біомаркери продемон-
стрували здатність прогнозувати прогноз у пацієнтів з CCS, включно з часто-
тою серцевих скорочень, рівнем гемоглобіну та кількістю лейкоцитів.400
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Рисунок 10 Запропонований алгоритм згідно з типами пацієнтів, які зазвичай зустрічаються у амбулаторних поліклініках, 
що займаються лікуванням пацієнтів із гострими коронарними синдромами.
Частота подальшого спостереження може змінюватися залежно від думки лікаря. ACS — гострі коронарні синдроми; CCS — 
хронічні коронарні синдроми; DAPT — подвійна антитромбоцитарна терапія; ECG — електрокардіограма; LV — лівий шлуно-
чок; MI — інфаркт міокарда; PCI — крізьшкірне коронарне втручання. aкардіолог, лікар-терапевт, лікар загальної практики чи 
медсестра, що спеціалізується на проблемах серцево-судинної системи.

За необхідності, для пацієнтів у групі високого ризику на основі неінвазивного 
обстеження на ішемію чи тяжких симптомів стенокардії (наприклад, CCS 
класу 3–4).
Не рекомендується винятково для стратифікації ризику.

Інвазивна
коронарографія

За необхідності, для виявлення змін у рівні симптомів та/або у ранньому 
періоді (наприклад. через 1–3 місяці) після реваскуляризації для подальшого 
посилання на цей результат та/або періодично (наприклад, кожні 3–5 років) 
для повторної оцінки ішемії.

Стрес-тест для ішемії,
що індукується

В ранньому періоді (наприклад, через 1-3 місяці) після реваскуляризації для 
подальшого посилання на цей результат та/або періодично (наприклад, через 
1 рік, якщо попередні результати були з відхиленнями та/або кожні 3-5 років) 
для оцінки функції LV, статусу клапанів та гемодинамічного статусу.

Ехокардіографія
у спокої

Умовні
позначення

Час на прийняття рішення про
продовження DAPT у пацієнтів після PCI

Час на прийняття рішення про опціональну
подвійну антитромбоцитарну терапію
(див. таблицю 9)

Рекомендовані часові точки

Опціональні часові точки

aкардіолог, лікар-терапевт, лікар загальної практики чи медсестра, що спеціалізується на проблемах серцево-судинної системи

Візита

ACS

Стратифікація
ризику в балах

ECG у спокої

Нещодавнє встановлення діагнозу
CCS чи реваскуляризація
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У клінічній практиці часто виникають значні розходження між результатами 
анатомії коронарних судин, присутністю симптомів та результатами неінва-
зивних обстежень.13 Ці пацієнти вимагають уваги, оскільки стенокардія та не-
обструктивне ураження пов’язуються з підвищеним ризиком небажаних клі-
нічних явищ.14 Низька діагностична результативність ICA може пояснюватися 
присутністю: (i) стенозу з легкою чи помірною ангіографічною тяжкістю, чи 
дифузного звуження коронарних судин з недооціненою функціональною зна-
чимістю, ідентифікованою за допомогою ICA; (ii) розладів, що впливають на 
мікроциркуляцію і не можуть визначатися роздільною здатністю ангіографіч-
ної техніки; та (iii) динамічних стенозів епікардіальних судин, спричинених 
спазмом коронарних судин чи інтраміокардіальними мітками, що непомітні 
під час CTA чи ICA. Визначення інтракоронарного тиску корисне, щоб обійти 
перший з цих сценаріїв. Для діагностичного обстеження, пацієнти зі стено-
кардією та/або ішемією міокарда, які мають стенози коронарних артерій без 
ішемічного значення FFR чи iwFR, також можуть відноситися до тих, хто має 
необструктивне епікардіальне ураження.

Присутність виражених симптомів стенокардії та патологічні результати 
неінвазивних обстежень у пацієнтів з відсутністю обструктивного ураження 
епікардіальних судин має викликати підозру на необструктивну причину іше-
мії. Досить часто і, переважно у результаті персистенції симптомів, пацієн-
ти зі стенокардією та без обструктивного ураження проходять численні діа-
гностичні обстеження, включно з повторними коронарними CTA чи ICA, що 
збільшують витрати на охорону здоров’я.409 Оскільки діагностичні шляхи для 
встановлення мікросудинного чи вазомоторного ураження коронарних судин 
часто не впроваджені, заключний діагноз рідко встановлюється на основі 
об’єктивних доказів.

Через це, тривога та депресія часто зустрічаються у цій клінічній попу-
ляції.410, 411 Цікаво, що використання структурованого систематичного підходу 
до дослідження мікроциркуляторних та вазоспастичних розладів у пацієнтів 
з необструктивною CAD, як визначається нижче, продемонструвало покра-
щення діагностичної результативності.412, 413 Окрім цього, RCT, про яке пові-
домлялося у 2018 році виявило, що лікування у пацієнтів з необструктивним 
ураженням коронарних судин, індивідуально підібране на основі результатів 
інтракоронарного обстеження [резерв коронарного кровотоку (CFR), мікро-
циркуляторна резистентність та проба з ацетилхоліном], сприяло значному 
зменшенню симптомів стенокардії, порівняно з традиційною фармакотерапі-
єю без врахування результатів обстеження.414

Пацієнти з мікросудинною стенокардією зазвичай мають стенокардію, пов’я-
зану з фізичним навантаженням, підтвердження ішемії за допомогою неінва-
зивних обстежень та не мають стенозу чи мають стеноз легкого чи помірного 
ступеня (40–60%), виявлений під час ICA чи CTA, що кваліфікується як функ-
ціонально незначний.415 Враховуючи подібність симптомів стенокардії, за-
звичай підозрюють мікросудинне походження стенокардії після виключення 
обструктивного епікардіального коронарного стенозу, під час діагностичного 
обстеження пацієнтів з підозрою на ішемію міокарда. Регіональні патологічні 
зміни рухливості стінки LV рідко розвиваються під час фізичного навантажен-
ня чи стресу у пацієнтів з мікросудинною стенокардією.412, 416 У деяких паці-
єнтів також може бути змішана форма стенокардії з випадковими нападами 
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у спокої, що зокрема пов’язані з впливом холоду
Вторинна мікросудинна стенокардія, за відсутності епікардіальної об-

струкції, може виникати внаслідок кардіальних чи системних станів, включно 
з тими, що спричиняють гіпертрофію (наприклад, гіпертрофічна кардіоміопа-
тія, аортальний стеноз та гіпертензивна кардіоміопатія) чи запалення (напри-
клад, міокардит чи васкуліт) LV.417

Присутність мікроциркуляторної дисфункції у пацієнтів з CCS визначає гір-
ший прогноз ніж зазвичай, вірогідно тому, що останні докази базуються на 
спостереженні за пацієнтами, у яких патологія мікроциркуляції об’єктивно ре-
єструвалася за допомогою інвазивних чи неінвазивних методик.418,–423

Мікроциркуляторна дисфункція передує розвитку епікардіального ура-
ження, зокрема у жінок,419 і пов’язується з погіршеними результатами. Серед 
пацієнтів з цукровим діабетом, які проходять діагностичне обстеження, паці-
єнти без обструктивного епікардіального ураженням, але з патологічним зна-
ченням CFR, мають так само поганий довготривалий прогноз, як і пацієнти 
з обструктивним епікардіальним ураженням.421 У пацієнтів з незначним ко-
ронарним стенозом, визначеним за допомогою FFR, присутність патологічно 
зміненого CFR пов’язується з великою кількістю ускладнень у довготривалій 
перспективі,418, 422, 423 зокрема, коли індекс мікроциркуляторної резистентності 
(IMR) також патологічно змінений.422

Вірогідність мікроциркуляторного походження стенокардії варто розглядати 
у пацієнтів з чіткими симптомами стенокардії, патологічно зміненими значен-
нями неінвазивних функціональних обстежень та з коронарними судинами, 
що мають нормальний просвіт чи легкий стеноз, класифікований як незна-
чний за допомогою ICA чи CTA.

Однією зі складних задач при проведенні всебічної оцінки мікросудинної 
функції є перевірка двох основних механізмів дисфункції окремо: порушення 
мікроциркуляторної провідності та артеріолярна дисрегуляція.424,–426 Досі ви-
значення того, який з цих двох шляхів уражається, є критично важливим при 
встановленні фармакотерапії для полегшення симптомів у пацієнтів.414

Порушення мікроциркуляторної провідності можна діагностувати визна-
чаючи CFR чи мінімальну мікроциркуляторну резистентність (оборотність 
провідності). CFR можна визначати неінвазивно за допомогою трансторакаль-
ної доплерівської ехокардіографії [шляхом візуалізації кровотоку у передній 
низхідній гілці лівої вінцевої артерії (LAD)],427 магнітно-резонансної томогра-
фії (індекс перфузії міокарда),428,–430 чи PET.431 Мікроциркуляторну резистент-
ність можна визначати у катетеризаційній лабораторії шляхом комбінування 
інтракоронарного тиску з даними на основі термодилюційного методу (для 
розрахунку IMR) чи шляхом визначення швидкості кровотоку за допомогою 
доплерографії (для розрахунку гіперемічної мікросудинної резистентності чи 
HMR).432, 433 Як інтракоронарна термодилюція, так і доплерографія, дозволяють 
розрахувати CFR. Для прийняття рішення значення IMR ≥25 одиниць чи CFR 
< 2,0 є характерним для порушення мікроциркуляторної функції.414 Зазвичай 
CFR та IMR визначаються з використанням внутрішньовенних вазодилятато-
рів, наприклад, аденозину чи регаденосону.

На противагу, діагностика артеріолярної дисфункції вимагає оцінки функ-
ції ендотелію у коронарному мікроциркуляторному руслі шляхом селективної 
інтракоронарної інфузії ацетилхоліну (див. розділ 6.5). У разі дисфункції су-
динного ендотелію чи порушення функції гладеньких м’язів ацетилхолін (ен-
дотелій-залежний вазодилятатор, що також діє безпосередньо на клітини гла-
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деньких м’язів) стимулює парадоксальну вазоконстрикцію артеріол.434 Отже, 
у пацієнтів з мікросудинною стенокардією та артеріолярною дисрегуляцією, 
проба з ацетилхоліном ймовірніше за все стимулюватиме спазм мікросудин. 
Така реакція артеріол на ацетилхолін спричиняє симптоми стенокардії з су-
путніми ішемічними змінами на ECG чи без них, а також зниження швидкості 
коронарного кровотоку, якщо одночасно проводиться доплерографія. Тономе-
трія периферичного пульсу під час реактивної гіперемії також може виявити 
патологічну системну дисфункцію ендотелію у пацієнтів зі стенокардією та 
необструктивною CAD.435

Лікування мікросудинної стенокардії має націлюватися на домінуючий меха-
нізм мікроциркуляторної дисфункції. У пацієнтів з патологічним значенням 
CFR < 2,0 чи IMR ≥ 25 одиниць показано проводити негативну провокаційну 
пробу з ацетилхоліном, бета-блокатори, інгібітори ACE та статини, паралельно 
зі зміною способу життя та зменшенням маси тіла.436, 437 Пацієнти, у яких у від-
повідь на пробу з ацетилхоліном виникли зміни на ECG та напад стенокардії, 
але вони не супроводжуються сильною епікардіальною вазоконстрикцією (все 
вказує на спазм мікросудин), мають отримувати таке лікування, як пацієнти 
з вазоспастичною стенокардією. Ефективність індивідуалізованої стратегії лі-
кування досліджувалася у випробуванні CorMiCa, де було рандомізовано 151 
пацієнта для стратифікованої фармакотерапії (на основі результатів CFR, IMR 
та проби з ацетилхоліном) проти групи стандартного лікування (включно з 
імітацією процедури інтервенційної діагностики). Через 1 рік відмічалася до-
стовірна відмінність у оцінці стенокардії в балах на користь пацієнтів, які 
отримували стратифіковану фармакотерапію.414

Дослідження у пацієнтів з підозрою на коронарну мікросудинну стенокардію

Рекомендації Класa Рівеньb

Варто розглянути питання про визначення CFR та/або 
мікроциркуляторної резистентності за допомогою провід-
ника у пацієнтів зі стійкими симптомами, у яких при цьому 
коронарні артерії виглядають нормальними під час ангіо-
графії чи мають помірні стенози зі збереженим значенням 
iwFR/FFR.412, 413

IIа B

Можна розглянути питання про внутрішньокоронарне вве-
дення ацетилхоліну з ECG-моніторингом під час ангіографії, 
якщо коронарні артерії виглядають нормальними під час ан-
гіографії чи мають помірні стенози зі збереженим значенням 
iwFR/FFR, для оцінки мікросудинного вазоспазму.412, 438-440

IIb B

Можна розглянути питання про трансторакальну доплеро-
графію LAD, CMR та РЕТ для неінвазивної  оцінки CFR.430-432, 

441

IIb B

CFR — резерв коронарного кровотоку; CMR — магнітно-резонансна томографія 
серця; ECG — електрокардіографія; FFR — резерв фракційного кровотоку; iwFR — 
миттєвий градієнт тиску в області стенозу у безхвильовий період; LAD — передня 
низхідна гілка лівої вінцевої артерії; PET — позитронно-емісійна томографія.
a Клас рекомендацій.
b Рівень доказовості.
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Вазоспастичну стенокардію варто підозрювати у пацієнтів із симптомами 
стенокардії, що переважно виникають у спокої, зі збереженою толерантністю 
до фізичного навантаження. Вірогідність вазоспастичної стенокардії збільшу-
ється, якщо напади циркадні, і більшість з них виникає вночі та рано вранці. 
Пацієнти частіше за все молоді та мають менше чинників серцево-судинного 
ризику ніж пацієнти зі стенокардією напруги, за винятком паління цигарок.442 
Спазм коронарних судин також варто підозрювати у пацієнтів з прохідними 
коронарними стентами та персистуючою стенокардією.

Діагностика вазоспастичної стенокардії базується на виявленні транзиторних 
ішемічних змін сегменту ST під час нападу стенокардії (зазвичай у спокої). Паці-
єнти зі стенокардією Принцметала представляють окрему підгрупу, де стенокар-
дія спокою супроводжується транзиторним підйомом сегменту ST.442,445 Ці зміни 
на ECG корелюють з проксимальною оклюзією судин та дифузним, дистальним 
субоклюзійним звуженням епікардіальних судин. Оскільки більшість нападів 
вазоспастичної стенокардії припиняються самостійно, важко документально 
підтвердити ці зміни на ECG. Амбулаторний моніторинг ECG, бажано у 12 від-
веденнях, може допомогти пацієнтам з підозрою на вазоспастичну стенокардію. 
Поява зміщень сегменту ST за нормальної частоти серцевих скорочень підтвер-
джує вірогідність ішемії міокарда, спричиненої спазмом. Тривалий холтерів-
ський моніторинг (протягом > 1 тижня) може знадобитися для успішного до-
кументального підтвердження транзиторних змін сегменту ST у цих пацієнтів. 
Амбулаторний моніторинг ECG також може використовуватися для оцінки ре-
зультатів фармакотерапії щодо контролю частоти вазоспастичних ускладнень.

У пацієнтів з підозрою на вазоспастичну стенокардію та документально 
підтвердженими змінами на ECG, CTA чи ICA показано виключити фіксований 
коронарний стеноз. Ангіографічне підтвердження спазму коронарних судин 
вимагає використання провокаційної проби у катетеризаційній лабораторії.

Враховуючи низьку чутливість гіпервентиляції та холодової пресорної 
проби, інтракоронарне введення ацетилхоліну чи ергоновіну під час ICA є ба-
жанішою провокаційною пробою.442 Обидва препарати є безпечними, за умо-
ви, що вони селективно вводяться у ліву чи  праву коронарну артерію, і, що 
стимульований спазм швидко усувається інтракоронарним введенням нітра-
тів. У невеликого відсотка пацієнтів може виникати шлуночкова тахікардія/
фібриляція шлуночків чи брадиаритмії під час провокаційної проби (3,2 та 
2,7% відповідно), подібно до того, що повідомлялося під час спонтанних напа-
дів спазму (7%).446 Треба уникати внутрішньовенного введення ергоновіну для 
неінвазивних обстежень через ризик стимулювання тривалого спазму у вели-
кій кількості судин, що може важко зніматися і навіть спричинити смерть.447

Провокаційна проба для спазму коронарних судин вважається позитив-
ною, якщо вона стимулює: (i) симптоми стенокардії, (ii) ішемічні зміни на ECG 
та (iii) тяжку вазоконстрикцію епікардіальних судин. Якщо проба не може 
стимулювати всі три компоненти, її треба вважати сумнівною.442 Розвиток 
нападу стенокардії у відповідь на введення ацетилхоліну за відсутності ан-
гіографічно підтвердженого спазму, з супутніми змінами сегменту ST чи без, 
може свідчити про мікросудинний спазм та часто спостерігається к пацієнтів 
з мікросудинною стенокардією.445

У пацієнтів з епікардіальними чи мікроциркуляторними вазомоторними роз-
ладами CCB та нітрати тривалої дії є препаратами вибору, додатково до контр-
олю за серцево-судинними чинниками ризику та змінами способу життя.437,445 
Було показано, що ніфедипін ефективно зменшує спазм коронарних судин, 
пов’язаний з імплантацією стента.444
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Рекомендації стосовно досліджень у пацієнтів з підозрою на вазоспастичну стенокардію

Рекомендації Класa Рівеньb

Рекомендується реєструвати ECG під час стенокардії, якщо 
є така можливість

I С

Інвазивна ангіографія чи коронарна СТА рекомендується у 
пацієнтів з характерною епізодичною стенокардією спокою 
чи змінами сегменту ST, що зникають після прийому нітратів 
та/або антагоністів кальцію, щоб визначити ступінь основ-
ного захворювання коронарних судин.

I С

Амбулаторний моніторинг сегменту ST варто розглянути 
для ідентифікації відхилень сегменту ST за відсутності під-
вищеної частоти серцевих скорочень.

IIа С

Інтракоронарна провокаційна проба має розглядатися 
для ідентифікації спазму коронарних судин у пацієнтів з 
нормальними результатами чи необструктивним уражен-
ням при коронарографії та з клінічною картиною спазму 
коронарних судин, для діагностики місця та варіанту спаз-
му.412,414,438-440

IIа B

CTA — комп’ютерна томографічна ангіографія; ECG — електрокардіографія.
aКлас рекомендацій.
bРівень доказовості.
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У спробах знизити сильний тягар коронарних смертей у дорослих без симпто-
мів часто проводяться численні визначення чинників ризику та маркерів ри-
зику, а також стрес-тести під час скринінгу. Європейські Рекомендації стосов-
но профілактики CVD у клінічній практиці 2016 детально сконцентровані на 
цій проблематиці15 Ці поради були адаптовані для потреб цих Рекомендацій.
Загалом, рекомендується використання систем оцінки ризику, таких як SCORE 
(також див. Рисунок 6). Особи з сімейним анамнезом ранньої CAD мають про-
ходити скринінг на сімейну гіперхолестеринемію. Оцінка рівня коронарного 
кальцію в балах, кісточково-плечовий індекс та ультразвукове дослідження 
каротидних артерій для виявлення бляшок надає корисну інформацію про 
ризик атеросклерозу у вибраних пацієнтів, але не рекомендується рутинне 
використання біомаркерів та інших візуалізаційних обстежень для діагности-
ки CAD. Нові біомаркери мають зростаючу прогностичну цінність порівняно 
з класичними,448 але покращення залишкового індексу перекласифікації досі 
лише помірне (7-18%) порівняно, наприклад, з оцінкою рівня коронарного каль-
цію в балах, що дає покращення залишкового індексу перекласифікації 66%.449

Лише особи з високим ризиком ускладнень мають розглядатися для про-
ведення подальших неінвазивних чи інвазивних обстежень. Немає даних 
стосовно того, як вести безсимптомних пацієнтів, які проходять обстеження і 
мають позитивні результати, окрім порад, перелічених у цих Рекомендаціях.

Проте, принципи стратифікації ризику, описані вище для симптоматич-
них пацієнтів, також застосовуються до цих пацієнтів.450 Важливо пам’ятати, 
що досі немає даних, що б показують покращений прогноз після належного 
лікування на основі нових біомаркерів.

Важливо відмітити, що пацієнти, які мають рак та проходять терапію з 
цього приводу, чи мають хронічні запальні захворювання, наприклад, запаль-
ні захворювання кишківника, ревматоїдний артрит та системний червоний 
вовчак, мають підлягати більш інтенсивному скринінгу ризиків, консульту-
ванню та веденню.451,454

Особи, праця яких пов’язана з громадською безпекою (наприклад, пілоти 
цивільних авіаліній, водії вантажівок чи автобусів), чи, які є професійними 
чи активними спортсменами, часто проходять обстеження для оцінки здатно-
сті до фізичного навантаження та для оцінки можливих захворювань серця, 
включно з CAD. Хоча існує мало даних для обґрунтування такого підходу, ці 
оцінки можуть проводитися з судово-медичних причин. Межа для проведення 
візуалізаційного обстеження у таких осіб може бути нижчою ніж у середньо-
статистичного пацієнта. В іншому, на цих осіб поширюються ті самі принци-
пи, що обговорювалися вище для інших безсимптомних пацієнтів.
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Рекомендації стосовно скринінгу ішемічної хвороби серця у разі безсимптомного перебігу

Рекомендації Класa Рівеньb

Загальна оцінка ризику з використанням системи для оцінки ризику, наприклад, SCORE, рекомендуєть-
ся для безсимптомних дорослих віком > 40 років без доказів CVD, цукрового діабету, CKD чи сімейної 
гіперхолестеринемії.

I С

Оцінка сімейного анамнезу ранніх CVD (що визначаються як летальні чи нелетальні ускладнення CVD 
та/або встановлений діагноз CVD у найближчих родичів чоловічої статі до 55-річного віку чи у родичів 
жіночої статі до 65-річного віку) рекомендується у межах оцінки серцево-судинного ризику.

I С

Рекомендується, щоб усі особи віком < 50 років з сімейним анамнезом ранньої CVD у найближчого 
родича (< 55 років у чоловіків та < 65 років у жінок) чи сімейної гіперхолестеринемії проходили скринінг 
за допомогою затверджених шкал клінічної оцінки.455,456

I B

Оцінка коронарного кальцію в балах під час комп'ютерної томографії може вважатися модифікатором 
ризикуc під час оцінки серцево-судинного ризику у безсимптомних осіб.449,457

IIb B

Виявлення атеросклеротичних бляшок шляхом ультразвукового обстеження каротидних артерій може 
вважатися модифікатором ризикуc під час оцінки серцево-судинного ризику у безсимптомних осіб.458

IIb B

ABI (кісточково-плечовий індекс) може вважатися модифікатором ризику під час c оцінки серцево-су-
динного ризику.459

IIb B

У безсимптомних дорослих групи високого ризику (з цукровим діабетом, сильним сімейним анамнезом 
CAD чи, якщо попередня оцінка ризику виявила високий ризик CAD) можна розглянути питання про 
функціональну візуалізацію чи коронарну CTA для оцінки серцево-судинного ризику.

IIb С

У безсимптомних дорослих (включно з тими, які ведуть сидячий образ життя і думають про початок 
інтенсивної програми фізичних вправ) можна розглянути питання про ECG з фізичним навантаженням 
для оцінки серцево-судинного ризику, зокрема, якщо увага звертається на інші маркери окрім ECG, такі 
як здатність до фізичного навантаження.

IIb С

Не рекомендується ультразвукове визначення IMT каротидних артерій для оцінки серцево-судинного 
ризику.460

III А

У безсимптомних пацієнтів без цукрового діабету, які належать до групи низького ризику, для діагнос-
тичної оцінки не показано використовувати коронарну CTA чи функціональну візуалізацію ішемії.

III С

Рутинна оцінка циркулюючих біомаркерів не рекомендується для стратифікації серцево-судинного 
ризику.448,449,461,462

III B

ABI — кісточково-плечовий індекс; CAD — ішемічна хвороба серця; CKD — хронічна хвороба нирок; CTA — комп’ютерна ангі-
ографічна томографія; CVD — серцево-судинні захворювання; ECG —електрокардіограма; IMT — товщина комплексу інтима/
медіа; SCORE — системна оцінка коронарного ризику.
aКлас рекомендацій.
bРівень доказовості.
cКраще перекласифіковує пацієнтів у групи низького чи високого ризику.
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8.1
Супутні серцево-судинні 
захворювання

Артеріальна гіпертензія є найбільш поширеним чинником серцево-судинного 
ризику, і вона дуже пов’язана з CCS. Межа для визначення артеріальної гіпер-
тензії надається у Таблиці 10. Зниження ВР може достовірно зменшити час-
тоту серйозних серцево-судинних ризиків, включно з CHD. Мета-аналіз вказує 
на те, що на кожні 10 мм рт. ст. зниження систолічного BP, перебіг CAD може 
покращуватися на 17 %.463 Більш інтенсивні цільові значення BP (робочий BP 
< 130 мм рт. ст.) пов’язувалися зі сприятливими результатами та затверджені 
Рекомендаціями ESC/ESH стосовно ведення пацієнтів з артеріальною гіпер-
тензією 2018.464 Рекомендується лікувати пацієнтів з артеріальною гіпертен-
зією та CCS до досягнення робочих показників 130/80 мм рт. ст., оскільки 
підвищення систолічного BP ≥140 мм рт. ст. та діастолічного BP ≥80 мм рт. 
ст., а також систолічний BP < 120 мм рт. ст. та діастолічний ВР < 70 мм рт. 
ст. пов’язуються з підвищеним ризиком465,466 (Таблиця 10). Чи існує феномен 
J-подібної кривої у пацієнтів з CAD, які пройшли реваскуляризацію, невідомо. 
У пацієнтів з артеріальною гіпертензією та СHD бета-блокатори і блокатори 
RAS можуть покращити результати після перенесеного MI.467 У пацієнтів з 
симптоматичною стенокардією бета-блокатори та антагоністи кальцію є ба-
жанішими компонентами фармакотерапії. Комбінація інгібіторів ACE та ARB 
не рекомендується для лікування артеріальної гіпертензії, через підвищену 
частоту небажаних явищ з боку нирок без корисного впливу на результат.468,469

Таблиця 10  Межові значення артеріального тиску для визначення артеріальної гіпер-
тензії з різними типами визначення артеріального тиску470 472

Категорія Систолічний ВР 
(мм рт. ст.)

Діастолічний ВР 
(мм рт. ст.)

Робочий BP > 140 та/або > 90

вік ≥ 80 років > 160 та/або > 90

ВР в амбулаторних умовах

Денний 
(чи після пробудження)

> 135 та/або > 85

Нічний (чи перед сном) > 120 та/або > 70

24 год > 130 та/або > 80

ВР вдома > 135 та/або > 85

BP — артеріальний тиск.

8.1 Супутні 
серцево-судинні 
захворювання

8.1.1 Артеріальна гіпертензія
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Рекомендації Класa Рівеньb

Рекомендується підтримувати такі цільові значення робочо-
го BP: систолічний BP 120–130 мм рт. ст. загалом та систо-
лічний BP 130–140 мм рт. ст. у старших пацієнтів (віком > 65 
років).463-467,470-472

I А

У пацієнтів з артеріальною гіпертензією, які нещодавно 
перенесли МІ, рекомендується використовувати бета-бло-
катори та блокатори RAS.467

I А

У пацієнтів з симптоматичною стенокардією рекомендуєть-
ся використовувати бета-блокатори та/або ССВ.467

I А

Комбінація інгібіторів АCE та ARB  не рекомендується.468,469 III А

ACE — ангіотензинперетворювальний фермент; ARB — блокатор рецепторів ангіо-
тензину; BP — артеріальний тиск; CCB — блокатор кальцієвих каналів; RAS — ре-
нін-ангіотензинова система.
aКлас рекомендацій.
bРівень доказовості.

Коронарографія для оцінки перебігу CAD рекомендується перед операцією на 
клапанах чи, якщо планується крізьшкірна імплантація клапана, щоб визначи-
ти необхідність у реваскуляризації. Коронарна СТА може розглядатися у паці-
єнтів з низьким ризиком CAD чи у пацієнтів, у яких традиційне ICA технічно 
неможлива чи пов'язана з підвищеним ризиком. Комбінація PCI та транскате-
терної імплантації аортального клапана вочевидь є доцільною та безпечною, 
але необхідно більше даних, щоб дати більш точні рекомендації.473,474 Рутинне 
використання стрес-тесту для виявлення CAD, пов'язаної з тяжким симптома-
тичним ураженням клапанів, не рекомендується, через низьку діагностичну 
цінність та потенційний ризик. Стрес-тест до появи симптомів, що обмежують 
навантаження, у пацієнтів з клапанним вадами вочевидь є безпечним і може 
бути корисним для демаскування симптомів у безсимптомних пацієнтів чи у 
пацієнтів з сумнівними симптомами.475

Рекомендації стосовно ураження клапанів у пацієнтів з хронічними коронарними 
синдромами476

Рекомендації Класa Рівеньb

Проведення ICA рекомендується перед операцією на клапа-
нах, а також, якщо існує будь-що з переліченого: анамнез 
CVD, підозра на ішемію міокарда, систолічна дисфункція 
LV, у чоловіків > 40 років та жінок у період постменопаузи, 
чи, якщо є один чи декілька серцево-судинних чинників 
ризику.

I С

Проведення ICA рекомендується під час оцінки функці-
ональної мітральної регургітації середнього та тяжкого 
ступеня.

I С

Варто розглянути питання про коронарну CTA в якості аль-
тернативи коронарографії перед втручанням на клапанах у 
пацієнтів з тяжкою клапанною вадою та низькою вірогідні-
стю CAD.

IIа С

Продовження →

8
Хронічні коронарні синдроми 
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8.1
Супутні серцево-судинні 
захворювання

8.1.2 Клапанні вади серця 
(включно з елективною 
транскатетерною 
імплантацією 
аортального клапана)



84
Рекомендації Європейського 
товариства кардіологів (ESC)

 (продовження)

Рекомендації Класa Рівеньb

Варто розглянути питання про PCI у пацієнтів, які проходять 
транскатетерну імплантацію аортального клапана і мають 
діаметр стенозу артерії > 70 % у проксимальному сегменті.

IIа С

У разі тяжкої клапанної вади стрес-тест не варто використо-
вувати рутинно для визначення CAD через низьку діагнос-
тичну результативність та потенційні ризики.

III С

CAD — ішемічна хвороба серця; CTА — комп'ютерна томографічна ангіографія, 
CVD — серцево-судинні захворювання, ІСА — інвазивна коронарографія; 
LV — лівий шлуночок; PCI — крізьшкірне коронарне втручання.
aКлас рекомендацій.
bРівень доказовості.

Подальше спостереження та оцінка пацієнтів після трансплантації серця ви-
магає специфічних знань. Трансплантаційна CAD є переважно імунологічним 
феноменом, і вона залишається значною причиною захворюваності та смерт-
ності.477 ICA рекомендується для оцінки трансплантаційної CAD, ї її варто про-
водити щорічно протягом 5 років після трансплантації. Якщо значна патоло-
гія не спостерігається, після цього періоду ангіограму можна проводити один 
раз на два роки. Внутрішньосудинне ультразвукове дослідження може бути 
корисним для оцінки васкулопатії алотрансплантату серця та стабільності 
бляшки.478

Варіанти лікування CAD у реципієнтів трансплантатів об'єднують фарма-
котерапію та реваскуляризацію. PCI трансплантованого серця стала підтвер-
дженим методом терапії.479

Частота появи CAD у пацієнтів з активним раком зростає451,452 в результаті по-
бічних ефектів протиракової терапії (тобто, променевої терапії грудної клітки/
середостіння, кардіотоксична хіміотерапія чи імунотерапія) чи в результаті 
об'ємної протиракової терапії у осіб літнього віку. CAD у пацієнтів з актив-
ним раком пов'язується з труднощами для клініцистів, оскільки рішення про 
лікування має бути предметом індивідуалізованого обговорення, виходячи 
з очікуваної тривалості життя, додаткових патологій, таких як тромбоцито-
пенія, посилений тромбоз чи схильність до кровотеч, а також з потенційних 
взаємодій препаратів, що застосовуються для ведення пацієнтів з CCS, та про-
тиракових препаратів. У пацієнтів хворих на рак, які дуже виснажені, реко-
мендується найменш інвазивна процедура реваскуляризації. Для отримання 
більш детальної інформації див. узгоджувальний документ ESC щодо лікуван-
ня раку та серцево-судинної токсичності.480

8.1.3 Після трансплантації 
серця
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8.2.1 Рак
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Рекомендації стосовно активного раку у пацієнтів з хронічними коронарними синдро-
мами

Рекомендації Класa Рівеньb

Рішення про лікування має базуватися на очікуваній трива-
лості життя, додатковій патології, такій як тромбоцитопенія, 
посилена схильність до тромбозу, а також на взаємодії між 
препаратами, що використовуються для ведення пацієнтів з 
CCS, та протираковими препаратами.

I С

Якщо у пацієнтів з сильними проявами симптомів, що 
страждають на активний рак та дуже виснажені, показа-
на реваскуляризація, рекомендується найменш інвазивна 
процедура.

I С

CCS — хронічні коронарні синдроми.
aКлас рекомендацій.
bРівень доказовості.

Цукровий діабет збільшує ризик CAD майже вдвічі481 а, отже, рекомендується 
контроль за чинниками ризику для профілактики CVD. Систолічний BP у па-
цієнтів з цукровим діабетом має підтримуватися у межах ≤130 мм рт. ст., якщо 
він переноситься, але не < 120 мм рт. ст., а діастолічний ВР — < 80 мм рт. ст., 
але на < 70 мм рт. ст..482 Початкова антигіпертензивна терапія має складатися 
з комбінації блокатору RAS з CCB чи тіазидним/тіазидоподібним діуретиком. 
Інгібітори ACE зменшують альбумінурію та появу чи прогресування діабетич-
ної нефропатії більш ефективно ніж інші класи препаратів.482 Пацієнти з цу-
кровим діабетом та відносяться до групи дуже високого ризику; отже, рівень 
LDL-С треба знизити до < 1,8 ммоль/л (< 70 мг/дл) чи зменшити на > 50 %, 
якщо вихідний рівень LDL-C знаходиться у проміжку від 1,8 до 3,5 ммоль/л 
(70 та 135 мг/дл).15

Для більшості пацієнтів з цукровим діабетом та CAD рекомендується ці-
льовий рівень глікованого гемоглобіну HbA1c < 7 % (< 53 ммоль/л).483,484 Великі 
дослідження безпеки нових цукрознижувальних препаратів, а саме, агоністів 
натрій-залежного котранспортера глюкози-2 та глюкагон-подібного пептиду-1, 
продемонстрували значне зниження частоти серцево-судинних ускладнень. 
Показання до їхнього клінічного використання описані у Рекомендаціях ESC/
Європейської асоціації з досліджень цукрового діабету стосовно цукрового 
діабету, предіабету та серцево-судинних захворювань 2019.16

Рекомендується реєструвати ECG у 12 відведеннях у межах рутинної 
оцінки для скринінгу порушень провідності, гіпертрофії LV та аритмій. Висока 
поширеність серйозної CAD та захмарно висока серцево-судинна смертність 
можуть вказувати на корисність рутинного скринінгу на CAD (з функціональ-
ними візуалізаційними обстеженнями чи коронарною СТА) у безсимптомних 
пацієнтів з цукровим діабетом, але дані досі не демонструють покращення 
результатів. Отже, рутинне використання СТА у безсимптомних пацієнтів з 
цукровим діабетом не рекомендується.

8.2.2 Цукровий діабет
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Рекомендації стосовно цукрового діабету у пацієнтів з хронічними коронарними 
синдромами

Рекомендації Класa Рівеньb

Контроль чинників ризику (BP, LDL-C та HbA1c) до рівня 
цільових значень рекомендується у пацієнтів з CAD та цу-
кровим діабетом.482-484

I А

У безсимптомних пацієнтів з цукровим діабетом рекоменду-
ється періодично реєструвати ECG у спокої для виявлення 
порушень провідності, AF та німого MI.

I С

Лікування інгібітором ACE рекомендується у пацієнтів з CCS 
та цукровим діабетом для профілактики ускладнень.482

I B

Інгібітори натрій-залежного котранспортера глюкози-2 
емпігліфлозин, канагліфлозин чи дапагліфлозин рекоменду-
ються пацієнтам з цукровим діабетом та CVD.c 485-487

I А

Агоніст рецепторів глюкагон-подібного пептиду-1 (лірагу-
тид чи семаглутид) рекомендується пацієнтам з цукровим 
діабетом та CVD.c 488-490

I А

У симптоматичних дорослих (віком > 40 років) з цукровим 
діабетом, можна розглядати питання про функціональну 
візуалізацію чи коронарну СТА для оцінки прогресуючого 
серцево-судинного ризику.

IIb B

ACE — ангіотензинперетворювальний фермент; AF — фібриляція передсердь; 
BP — артеріальний тиск; CAD — ішемічна хвороба серця; CCS — хронічні коронарні 
синдроми; CTA — комп'ютерна томографічна ангіографія; CVD — серцево-судинні 
захворювання; ECG — електрокардіограма; HbA1c — глікований гемоглобін; 
LDL-C — холестерин ліпопротеїнів низької щільності; MI — інфаркт міокарда.
aКлас рекомендацій.
bРівень доказовості.
cАлгоритм лікування доступний у Рекомендаціях Європейського товариства карді-
ологів/Європейської асоціації з досліджень цукрового діабету стосовно цукрового 
діабету, предіабету та серцево-судинних захворювань 2019.16

CAD дужу поширена у пацієнтів з CKD, і все більша кількість пацієнтів, які 
проходять PCI, хворіють на CKD.493 Існує лінійне підвищення ризику серце-
во-судинної смертності зі зниженням GFR.494 Фармакотерапія для контролю 
чинників ризику (ліпіди, ВР та глюкоза) може покращити результати. Особли-
ву увагу під час обстеження пацієнтів з CKD стосовно підозри на обструктив-
ну CAD треба приділяти тому, що стенокардія зустрічається рідше, а мовчазна 
ішемія — частіше.495 Окрім цього, неінвазивні стрес-тести демонструють зни-
жену точність у пацієнтів з CKD.496 Використання йодовмісних контрастних 
засобів треба мінімізувати для попередження подальшого погіршення функ-
ції нирок. Треба приймати відповідне рішення стосовно методів діагностики 
та лікування. Цікаво, що пацієнти з CKD з меншою вірогідністю проходять 
інвазивні процедури для лікування CAD порівняно з пацієнтами без цієї па-
тології, хоча повідомлялося про переваги інвазивного ведення.497 Методами 
реваскуляризації у пацієнтів з CKD є CABG та PCI. Мета-аналіз вказує на те, 
що CABG пов'язується з вищим короткочасним ризиком смерті, інсульту та 
повторної реваскуляризації, в той час як PCI з використанням DES нового 
покоління пов'язується з вищим довготривалим ризиком повторної реваскуля-
ризації.498,499 Дані стосовно пацієнтів, які проходять гемодіаліз, дуже обмежені, 
що ускладнює узагальнені рекомендації стосовно лікування.

8.2.3 Хронічна хвороба 
нирок
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Рекомендації стосовно хронічної хвороби нирок у пацієнтів з хронічними коронарни-
ми синдромами

Рекомендації Класa Рівеньb

Рекомендується контролювати підтримання чинників ризи-
ку на цільовому рівні.500-502

I А

У пацієнтів з CCS рекомендується приділяти особливу увагу 
потенційному коригуванню дози препаратів, що виводяться 
нирками.

I С

Рекомендується зменшити до мінімуму використання йо-
довмісних контрастних засобів у пацієнтів з тяжкою CKD та 
збереженою продукцією сечі для профілактики подальшого 
погіршення.503,504

I B

CKD — хронічна хвороба нирок; CCS — хронічні коронарні синдроми.
aКлас рекомендацій. bРівень доказовості.

Старіння спричиняє вищу частоту та поширеність CAD і у чоловіків і у жі-
нок. Пацієнти літнього віку (>75 років) мають найвищий ризик смертності та 
захворюваності у зв'язку з CCS, що доповнюється високою поширеністю су-
путніх патологій (наприклад, артеріальної гіпертензії, цукрового діабету, CKD 
тощо).505 Хоча поширеність пацієнтів літного віку з CAD зростає, ця популяція 
зазвичай недоотримує лікування, є недодіагностованою та недостатньо пред-
ставленою у клінічних дослідженнях. Пацієнти літнього віку часто мають не-
типові симптоми, що може затримати належну діагностику. Лікування CCS у 
людей літнього віку ускладнюється вищою схильністю до ускладнень як при 
консервативних, так і при інвазивних стратегіях, і вони об'єднують кровотечі, 
ниркову недостатність та неврологічні порушення, вимагаючи особливої ува-
ги. Якщо можливо, рекомендується використовувати доступ через променеву 
артерію для зменшення ускладнень у місці доступу, коли для ведення пацієн-
та вибирають інвазивну стратегію.506,507

Використання DES, порівняно з непокритими металевими стентами, в 
комбінації з короткочасною DAPT позв'язується з достовірною користю для 
безпеки та ефективності у пацієнтів літнього віку.508,509

Рекомендації стосовно пацієнтів літнього віку з хронічними коронарними синдромами

Рекомендації Класa Рівеньb

Рекомендується приділяти особливу увагу побічним 
ефектам препаратів, непереносимості та передозуванню у 
пацієнтів літнього віку.

I С

Використання DES рекомендується у людей літнього 
віку.508,509

I А

Доступ через променеву артерію рекомендується у людей 
літнього віку для зменшення частоти ускладнень у вигляді 
кровотечі з  місця доступу.506,507

I B

Рекомендується, щоб рішення про діагностику та реваску-
ляризацію базувалися на симптомах, обсягу ішемії, висна-
женості, очікуваній тривалості життя та супутній патології.

I С

DES — стенти з лікарським покриттям.
aКлас рекомендацій. bРівень доказовості.

8.2.4 Пацієнти літнього віку
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Утворюючи ≤ 30 % популяцій дослідження, жінки дуже недостатньо пред-
ставлені у дослідженнях серцево-судинної системи.510 Таке зміщення у наборі 
спричиняє похибку у доказах, оскільки бракує рандомізованих контрольова-
них досліджень на основі статі пацієнтів, і більшість даних отримуються з 
мета-аналізів та ретроспективних аналізів досліджень серед пацієнтів з ACS. 
Відмінність у проявах, точність діагностичних обстежень з приводу CAD та 
інші чинники, що призводять до різного класифікування, оцінки чи раннього 
лікування жінок з ішемією міокарда порівняно з чоловіками, може впливати 
на гірші результати у них. Досі незрозуміло, чи дійсно існують гендерні від-
мінності у смертності після ішемії міокарда, чи вони пов'язані зі старшим ві-
ком чи більшою поширеністю супутніх захворювань. Виявилося, що гендерні 
відмінності у смертності особливо помітні у молодших пацієнтів, зазвичай у 
віці < 60 років.511,512,515 Причини таких вікових розходжень у частоті смертності 
лишаються невідомими. Є тенденція до менш агресивного лікування жінок 
порівняно з чоловіками.515 Проте, характеристики пацієнтів та варіанти ліку-
вання стовідсотково не покладаються на гендерні відмінності стосовно ре-
зультатів, навіть після PCI.512 Отже, рекомендується ретельне спостереження 
за жінками, у яких виникають ознаки, що вказують на ішемію серця, оскіль-
ки клінічні симптоми можуть бути нетиповими. Діагностична точність ECG 
з фізичним навантаженням навіть нижча у жінок ніж у чоловіків, що част-
ково пов'язано з функціональним порушенням, що заважає деяким жінкам 
досягнути нормального робочого навантаження. Стресова ехокардіографія з 
фізичним навантаженням чи добутаміновим стресом є точною неінвазивною 
технікою для виявлення обструктивної CAD та ризику серед жінок з підозрою 
на CCS.516 Як у жінок, так і у чоловіків продемонстроване покращення стосов-
но частоти смертності при використанні DES нового покоління.517-519

Зниження показника смертності було подібним серед жінок та чоловіків, 
що залишало результати незмінними попри гендерні відмінності512 Жінки ма-
ють більше ускладнень після CABG, а також мають вищий ризик смертно-
сті,520,521 особливо у літньому віці. Замісна гормональна терапія у період пост-
менопаузи не знижує ризик ішемії міокарда (див. розділ 3.3.5), а отже гормони 
не рекомендуються для первинної та вторинної профілактики.344,522,523

Рекомендації стосовно проблем статі та хронічних коронарних синдромів

Рекомендації Класa Рівеньb

Замісна гормональна терапія не рекомендується для змен-
шення ризику у період постменопаузи.

III С

aКлас рекомендацій.
bРівень доказовості.

8.3 Стать
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Під рефрактерною стенокардією розуміють тривалі симптоми (протягом ≥ 3 
місяців) через діагностовану оборотну ішемію в присутності обструктивної 
CAD, які не можуть контролюватися посиленням фармакотерапії із засто-
суванням фармакологічних засобів другої та третьої лінії, шунтування чи 
стентування, включно з PCI хронічної тотальної коронарної оклюзії. Частота 
збільшується з більшою кількістю випадків прогресуючої CAD, множинних 
супутніх патологій та старінням популяції. Якість життя пацієнтів з рефрак-
терною стенокардією погана, з частими госпіталізаціями та високим рівнем 
використання ресурсів. Кількість потенційних варіантів лікування збільшу-
ється, але рівень доказовості на підтримку їхньої безпеки та ефективності ко-
ливається від несуттєвого (для трансміокардіального застосування лазеру) до 
обнадійливого. Безсумнівну необхідні RCT з такими кінцевими точками, як 
ступінь тяжкості та частота стенокардії, а також якість життя, паралельно з 
визначеннями параметрів безпеки.

Для підтвердження ефективності лікування, бажано провести досліджен-
ня з імітацією в якості контролю, оскільки значний ефект плацебо є частиною 
терапевтичної ефективності. Пацієнти з рефрактерною стенокардією отриму-
ють найкраще лікування у спеціальних клініках, що займаються питаннями 
лікування стенокардії, під наглядом багатопрофільної команди, що має досвід 
вибору найбільш відповідних терапевтичних підходів у кожного пацієнта на 
основі точного діагнозу механізму больового синдрому. Оскільки традиційні 
протиішемічні цілі були виснажені (завдяки збільшенню доставки поживних 
речовин кровотоком та/або зменшенню споживання кисню), нові варіанти лі-
кування можна розподілити за механізмом дії: стимулювання колатерального 
росту, трансмуральний перерозподіл кровотоку та нейромоделювання карді-
ального больового синдрому (Таблиця 11).

Дослідження STARTSTIM та RENEW (Ефективність та безпека таргето-
ваної інтраміокардіальної доставки аутостовбурових клітин CD34+ для по-
кращення здатності до фізичного навантаження у пацієнтів з рефрактерною 
стенокардією) мали недостатню статистичну потужність через передчасне за-
вершення дослідження. Цікаво, що об'єднаний аналіз на рівні пацієнтів серед 
304 пацієнтів, включених у три подвійних сліпих, плацебо-контрольованих 
дослідження клітинної терапії, серед яких було дослідження RENEW, показав, 
що активне лікування аутологічними гемопоетичними клітинами має досто-
вірний вплив на час фізичного навантаження та частоту нападів стенокар-
дії.528

На основі позитивних результатів двох RCT у невеликих групах пацієнтів, 
як посилена зовнішня контрпульсація, так і редуктор коронарного синусу є 
альтернативними варіантами для пацієнтів з рефрактерною стенокардією, що 
залишається резистентною після невдалих спроб з усіма варіантами фармако-
терапії та механічної реваскуляризації. Контрольоване звуження коронарно-
го синусу за допомогою імплантації великого пристрою з нержавіючої сталі 
збільшує тиск у коронарному синусі, призводячи до покращення перфузії у 
ділянці LAD.

Досі обмежений досвід застосування усіх нових терапевтичних варіан-
тів, про який повідомлялося, і як щодо кількості пролікованих пацієнтів, так 
і щодо тривалості подальшого спостереження. Необхідні більші RCT для ви-
значення ролі кожного варіанту лікування для специфічних підгруп, для змен-
шення частоти неефективного лікування та, щоб переконатися у користі, що 
пов'язана не лише з потенційним ефектом плацебо.

8.4 Пацієнти з 
рефрактерною 
стенокардією
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Таблиця 11   Потенційні види лікування рефрактерної стенокардії та резюме даних випробувань

Терапія Вид терапії RCT Вид групи 
контролю

Кількість вклю-
чених пацієнтів

Зовнішня контрпуль-
сація

Посилена зовнішня контрпульсація MUST524 Імітація 139

Екстракорпоральна 
ударна хвиля

Низькоенергетична екстракорпоральна удар-
но-хвильова терапія

Не відомо Не відомо —

Звуження коронарного 
синусу

Редуктор COSIRA525 Імітація 104

Нейромодуляція Стимуляція спинного мозку STARTSTIM526 Не відомо 68

Крізьшкірна електрична стимуляція нерва Не відомо Не відомо —

Підшкірна електрична стимуляція нерва Не відомо Не відомо —

Симпатектомія Denby et al.527 Плацебо 65

Генна терапія Аденовірусний фактор росту фібробластів 5 Не відомо Не відомо —

Аутологічна клітинна 
терапія

Одноядерні гемопоетичні клітини-попе-
редники, отримані з кісткового мозку

RENEW528 Плацебо 112

RCT — рандомізоване клінічне дослідження.

Рекомендації стосовно варіантів лікування рефрактерної стенокардії

Рекомендації Класa Рівеньb

Посилена зовнішня контрпульсація може розглядатися для полегшення симптомів у пацієнтів з вис-
нажливою стенокардією, рефрактерною до оптимальної фармакотерапії та реваскуляризації.524

ІІb B

Можна розглянути питання про застосування звужувача для звуження коронарного синусу, щоб змен-
шити симптоми виснажливої стенокардії, рефрактерної до оптимальних стратегій фармакотерапії та 
реваскуляризації.525

ІІb B

Стимуляція спинного мозку може розглядатися для полегшення симптомів та якості життя у пацієнтів з 
виснажливою стенокардією, рефрактерною до оптимальної фармакотерапії та реваскуляризації.526

ІІb B

Трансміокардіальна реваскуляризація не рекомендується у пацієнтів з виснажливою стенокардією, 
рефрактерною до оптимальної фармакотерапії та реваскуляризації.529

ІІІ А

aКлас рекомендацій.
bРівень доказовості.
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Ключові тезиси

(1) Ключовими моментами для діагностики та ведення пацієнтів з 
CCS є ретельна оцінка анамнезу пацієнта, включно з характе-
ристикою симптомів стенокардії та оцінкою чинників ризику та 
проявів CVD, а також належний фізикальний огляд та базове 
обстеження.

(2) Якщо обструктивну CAD неможливо виключити на основі 
лише клінічної оцінки, можна використовувати неінвазивну 
функціональну візуалізацію чи візуалізацію анатомічних струк-
тур за допомогою коронарної СТА в якості початкового обсте-
ження для виключення чи встановлення діагнозу CCS.

(3) Вибір початкового неінвазивного діагностичного обстеження 
базується на PTP, ефективності обстеження для діагностики 
чи виключення обструктивної CAD, характеристиках пацієнта, 
місцевому досвіді та доступності методу обстеження.

(4) Для прийняття рішення про реваскуляризацію варто розгляну-
ти анатомічну та функціональну оцінку. Для оцінки ішемії міо-
карда, пов'язаної з ангіографічним стенозом необхідні неінва-
зивні чи інвазивні функціональні оцінки, за винятком стенозу 
дуже високого ступеня (діаметр стенозу > 90 %).

(5) Оцінка ризику необхідна для ідентифікації пацієнтів з CCS, які 
мають високий ризик ускладнень, і передбачається, що вони 
отримають прогностичну користь від реваскуляризації. Страти-
фікація ризиків об'єднує оцінку функції LV.

(6) Пацієнти з високим ризиком ускладнень мають проходити ін-
тенсивне обстеження для вирішення питання про реваскуля-
ризацію, навіть, якщо вони мають легкі симптоми чи взагалі їх 
не мають.

(7) Дотримання звичок здорового способу життя знижує ризик 
подальших серцево-судинних ускладнень та смертності та є 
додатковим методом для належної вторинної профілактичної 
терапії. Клініцисти мають рекомендувати та стимулювати необ-
хідні зміни у способі життя під час кожного звернення до них.

(8) Когнітивні поведінкові втручання, наприклад, підтримання па-
цієнтів у встановленні реалістичної мети, планування впрова-
дження змін та поводження зі складними ситуаціями, встанов-
лення зовнішніх орієнтирів та залучення соціальної підтримки 
є ефективними втручаннями для поведінкових змін.

(9) Багатопрофільні команди можуть надати пацієнтам підтримку 
для внесення здорових звичок у спосіб життя та розглянути 
складні аспекти поведінки та ризиків.
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(10) Протиішемічне лікування необхідно адаптувати до кожного 
пацієнта на основі супутніх патологій, супутньої терапії, очіку-
ваної переносимості та дотримання призначеного лікування, 
а також побажань пацієнта. Вибір протиішемічних препаратів 
для лікування CCS має адаптуватися до частоти серцевих ско-
рочень, ВР та функції LV у пацієнта.

(11) Бета-блокатори та/або ССВ залишаються препаратами першої 
лінії у пацієнтів з CCS. Бета-блокатори рекомендуються у паці-
єнтів з дисфункцією LV чи HF без зниженої фракції викиду.

(12) Нітрати тривалої дії провокують толерантність з втратою ефек-
тивності. Це вимагає призначення щоденного інтервалу без ні-
тратів або з низькою дозою нітратів приблизно протягом 10–14 
год.

(13) Антитромботична терапія є ключовою частиною вторинної 
профілактики у пацієнтів з CCS, і вона вимагає ретельного роз-
гляду. У пацієнтів з перенесеним МІ, які мають високий ризик 
ішемічних ускладнень та низький ризик летальних кровотеч, 
варто розглядати довготривалу DAPT з аспірином та інгібіто-
ром P2Y12 або дуже низькою дозою ривароксабану, якщо у них 
немає інших показань для застосування OAC, наприклад AF.

(14) Статини рекомендуються всім пацієнтам з CCS. Інгібітори АСЕ 
(чи ARB) рекомендуються у разі HF, цукрового діабету чи ар-
теріальної гіпертензії, і мають розглядатися у пацієнтів групи 
високого ризику.

(15) Інгібітори протонної помпи рекомендується у пацієнтів, які от-
римують аспірин чи комбіновану антитромботичну терапію і 
мають високий ризик шлунково-кишкової кровотечі.

(16) Треба докласти зусиль, щоб пояснити пацієнтам важливість 
доказових призначень для покращення дотримання призначе-
ного лікування, а повторні просвітні бесіди стосовно терапії є 
обов'язковими під час кожного візиту до лікаря.

(17) Пацієнти з тривалим діагнозом CCS мають періодично відві-
дувати лікаря для оцінки потенційних змін у статусі ризику, 
дотримання визначених цілей лікування та розвитку супутніх 
патологій. Повторна стресова візуалізація чи ICA з функціо-
нальним обстеженням рекомендується при погіршення симп-
томів та/або для статусу підвищеного ризику.

(18) Оцінка функції і розмірів міокарда та клапанів, а також функці-
ональне обстеження для виключення значної мовчазної ішемії 
міокарда може плануватися кожні 3–5 років у безсимптомних 
пацієнтів з довготривалою CCS.

(19) Оцінка вазомоторної функції коронарних судин має розгляда-
тися у пацієнтів з незначною епікардіальною CAD та об'єктив-
ними доказами ішемії.

9
Ключові тезиси
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Недоліки доказової бази

10.1 Діагностика та оцінка 
Необхідно більше інформації про впливи різних чинників ризику, біомаркери та супутні патоло-
гії під час визначення передтестової ймовірності CAD. Необхідні RCT з належною статистичною 
потужністю для порівняння ефективності різних діагностичних стратегій та для оцінки того, як 
найкраще інтегрувати діагностичні обстеження у надання допомоги пацієнту щодо клінічних ре-
зультатів та використання ресурсів охорони здоров'я.

10.2 Оцінка ризику 
У дослідженнях мають розглядатися питання про те, чи покращує результати початкова інвазивна 
стратегія додатково до оптимальної фармакотерапії пацієнтів з CCS та індукованою ішемією за 
допомогою неінвазивних обстежень. Необхідні більші дослідження для підтвердження корисності 
систематичної оцінки біомаркерів у пацієнтів з підозрою на обструктивну CAD.

10.3 Контроль за способом життя 
Необхідні дослідження стосовно найбільш ефективних методів підтримки здорових звичок під 
час коротких чи дуже коротких звернень до лікаря, а також стабільного дотримання фармакотера-
пії та здорових звичок з часом. Серцево-судинні ефекти протягом тривалого застосування нових 
електронних цигарок досі залишаються невідомими, як і їхня ефективність у відмові від паління.

Відносна користь високоінтенсивних інтервальних тренувань проти вправ з помірною інтен-
сивністю у пацієнтів з CCS потребує додаткової оцінки. Користь зменшення сидячого способу 
життя та найбільш належна «доза» та тип фізичної активності у пацієнтів з CCS невідомі, як і 
ефективність та витрати на інтенсивну участь у серцевій реабілітації серед пацієнтів з CCS.

10.4 Фармакотерапія
Необхідність у застосуванні та тривалість лікування бета-блокаторами після МІ для підтримання 
захисного ефекту проти ускладнень з боку серця за відсутності систолічної дисфункції LV неві-
дома.

У пацієнтів з CCS без перенесеного МІ досі необхідно визначити, чи покращують прогноз 
існуючі протиішемічні препарати.

Досі треба довести, чи початкове використання протиішемічних препаратів другої лінії (на-
приклад, нітратів тривалої дії, ранолазину, нікорандилу, івабрадину чи триметазидину) в якості 
монотерапії чи в комбінації з препаратами першої лінії (наприклад, бета-блокаторами чи ССВ) є 
ефективнішим ніж комбінування бета-блокаторів з ССВ для контролю симптомів стенокардії та 
ішемії міокарда у пацієнтів з CCS.

Ефективність та безпека аспірину чи альтернативної антитромботичної терапії у пацієнтів з 
атеросклеротичним ураженням легкого ступеня, виявленим, наприклад, під час СТА, вимагає до-
даткової оцінки, включно з впливом на частоту розвитку раку, а також серцево-судинних усклад-
нень. Оптимальна довготривала антитромботична терапія та стратегії її індивідуалізації у паці-
єнтів з високим ризиком ішемічних ускладнень невідомі. Отже, необхідні клінічні дослідження, 
що порівнюють ефективність та безпеку комбінації аспірину + інгібітору P2Y12 з комбінацією 
аспірину + інгібітору фактору Ха для визначення того, яку групу бажаніше лікувати за допомогою 
однієї чи іншої стратегії.

Потенційна клінічна користь монотерапії тикагрелором, якщо аспірин відмінено, досі залиша-
ється недоведеною.
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Роль біомаркерів у стратифікації ризику ішемічних ускладнень та кровотечі вимагає класи-
фікації, включно з роллю фактору диференціації росту-15 у контролі ризику кровотечі під час 
застосування DAPT. Невідомо, який ефект матимуть нові гіполіпідемічні стратегії на залишкову 
клінічну користь DAPT порівняно з іншими стратегіями, такими як інтенсивне зниження ВР та, 
можливо у майбутньому, селективна протизапальна терапія.

10.5 Реваскуляризація
Необхідні додаткові дослідження, включно з RCT, для оцінки значення функціональної візуалі-
зації проти анатомічної при підготовці до CABG. Концепція повної реваскуляризації та її впливів 
на прогноз потребує переоцінки шляхом проспективного порівняння функціональної візуалізації 
проти анатомічної для стентування з одного боку та шунтування — з іншого. Цікаво, що на сьогод-
ні у жодному RCT, де порівнювали PCI та CABG не використовували комбінацію функціональної 
та анатомічної візуалізації для PCI, стратегії, що вказує на достовірне покращення результатів PCI 
(реєстр Syntax II).

10.6 Серцева недостатність та порушення функції лівого шлуночка
Більшість доказів з RCT, що підтверджують рекомендації використовувати препарати та пристрої 
у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю, базуються на когортах зі стабільною ішемічною 
хворобою серця та зниженою функцією LV. Проте, пацієнти з CCS, які вимагають гострої чи хроніч-
ної механічної підтримки, переважно не включаються в клінічні дослідження, і оптимальне веден-
ня таких пацієнтів за допомогою препаратів та пристроїв під час нападів гострої декомпенсації не 
розглядалося належним чином.

10.7 Пацієнти з тривалими хронічними коронарними синдромами
Цінність використання оцінки ризику в балах для серійної оцінки ризиків у пацієнта та, що більш 
важливо, для коригування інтенсивності лікування, досі треба визначити.

Треба визначити оптимальні проміжки часу для нанесення серії візитів.

10.8 Стенокардія без обструктивної ішемічної хвороби серця
Розробка безпечних та ефективних нових фармакологічних препаратів для цього показання є на 
часі.

10.9 Скринінг у разі безсимптомного перебігу
Необхідні додаткові дослідження біомаркерів та візуалізаційних обстежень для скринінгу на CAD 
у безсимптомних пацієнтів. Окрім цього, існують обмежені дані стосовно того, як вести безсимп-
томних пацієнтів, які проходять обстеження і мають позитивні результати, оскільки досі бракує 
доказів, що демонструють покращення прогнозу після належного лікування.

10.10 Супутні захворювання
Роль PCI у пацієнтів з аортальним стенозом залишається невизначеною щодо показання до ре-
васкуляризації коронарних судин та часу проведення процедури порівняно з втручанням на кла-
панах. Необхідна додаткова інформація про те, як адаптувати методи терапії серцево-судинних 
захворювань у пацієнтів з хронічними запальними захворюваннями.

10.11 Пацієнти з рефрактерною стенокардією
Необхідні більші RCT та реєстри для визначення ролі додаткових варіантів лікування для специ-
фічних підгруп, для зменшення частоти неефективного лікування та, щоб переконатися у користі, 
що пов'язана не лише з потенційним ефектом плацебо.

10
Недоліки доказової бази
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Рекомендації: Алгоритм дій Класa Рівеньb

Базові параметри біохімічного аналізу крові під час встановлення первинного діагнозу у пацієнтів з підозрою на CAD

Якщо оцінка вказує на клінічну нестабільність чи ACS, рекомендується провести повторне визначення 
тропоніну, бажано з використанням наборів для аналізу з високою чутливістю чи ультрачутливих набо-
рів для аналізу, щоб виключити ушкодження міокарда, пов'язане з ACS.

I А

Для всіх пацієнтів рекомендується проводити такі аналізи крові:

• Загальний аналіз крові (включно з гемоглобіном). I B

• Визначення рівня креатиніну та оцінка функції нирок. I А

• Ліпідний профіль (включно з LDL-C). I А

Рекомендується проводити скринінг на цукровий діабет 2 типу у пацієнтів з підозрою чи діагностова-
ним CCS, використовуючи HbA1c та рівень глюкози в плазмі крові натще, а також додавати перораль-
ний тест на толерантність до глюкози, якщо неможливо зробити висновок, виходячи з результатів 
визначення HbA1c та глюкози в плазмі крові натще.

I B

Оцінка функції щитоподібної залози рекомендується, якщо є підозра на розлади щитоподібної залози. I С

Електрокардіограма у спокої під час встановлення первинного діагнозу у пацієнтів з підозрою на CAD

ECG у спокої у 12 відведеннях рекомендується всім пацієнтам з болем у грудях без очевидних некарді-
альних причин.

I С

ECG у спокої у 12 відведеннях рекомендується всім пацієнтам під час або відразу після нападу стено-
кардії, що може викликати підозру на клінічну нестабільність CAD.

I С

Зміни сегменту ST, зареєстровані під час суправентрикулярної тахіаритмії, не можуть використовувати-
ся як доказ CAD.

III С

Моніторинг ECG в амбулаторних умовах під час встановлення первинного діагнозу у пацієнтів з підозрою на CAD

Амбулаторний моніторинг ECG рекомендується пацієнтам з болем у грудях та підозрою на аритмії. I С

Амбулаторний моніторинг ECG не варто використовувати в якості рутинного обстеження пацієнтів з 
підозрою на CCS.

III С

Ехокардіографія у спокої та CMR серця під час встановлення первинного діагнозу у пацієнтів з підозрою на CAD

Трансторакальна ехокардіографія у спокої рекомендується всім пацієнтам для таких потреб:
• Виключення альтернативної причини стенокардії.
• Ідентифікація регіональних порушень рухливості стінки, що вказує на CAD.
• Визначення LVEF для стратифікації ризиків.
• Оцінка діастолічної функції.

I B

Застосування діагностичних візуалізаційних обстежень під час встановлення первинного діагнозу у симптоматичних пацієнтів з 
підозрою на CAD

Неінвазивна функціональна візуалізація для діагностики ішемії міокарда чи коронарна CTA рекоменду-
ється в якості первинного обстеження для діагностики CAD у симптоматичних пацієнтів, у яких немож-
ливо виключити обструктивну CAD лише на основі клінічної оцінки.

I B

Рекомендується, щоб вибір початкових неінвазивних діагностичних обстежень базувався на клінічній 
вірогідності CAD та інших характеристиках пацієнтів, що впливають на проведення обстеження, місце-
вому досвіді та доступності методів обстеження.

I С

Рекомендується проводити функціональну візуалізацію ішемії міокарда, якщо за допомогою коронарної 
CTA було показано CAD сумнівної функціональної значущості чи діагноз не було встановлено.

I B

Продовження →
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Інвазивна ангіографія рекомендується як альтернативне обстеження для діагностики CAD у пацієнтів з 
високою клінічною вірогідністю та тяжкими симптомами, рефрактерними до терапії, чи типової стено-
кардії з низьким рівнем навантаження та клінічною оцінкою, що вказує високий ризик ускладнень. Має 
бути доступна інвазивна функціональна оцінка для визначення стенозів перед реваскуляризацією, 
окрім випадків дуже високого ступеня (діаметр стенозу >90 %).

I B

Не рекомендується проводити коронарну CTA у разі поширеної кальцифікації коронарних судин, не-
регулярного серцевого ритму, значного ожиріння, неспроможності виконувати команди із затримкою 
дихання чи будь-яких інших станів, що роблять малоймовірними гарну якість знімків.

III С

Визначення кальцію у коронарних судинах методом комп'ютерної томографії не рекомендується для 
ідентифікації осіб з обструктивною CAD.

III С

ECG з фізичним навантаженням під час встановлення первинного діагнозу у пацієнтів з підозрою на CAD

ECG з фізичним навантаженням рекомендується для оцінки толерантності до фізичного навантаження, 
симптомів, аритмії, відповіді артеріального тиску та ризику ускладнень у вибраних пацієнтів.

I С

Рекомендації стосовно оцінки ризику

Стратифікація ризику рекомендується на основі клінічної оцінки та результатів діагностичного обсте-
ження, що первинно застосовується для діагностики CAD.

I B

Ехокардіографія у спокої рекомендується для кількісного визначення функції LV у всіх пацієнтів з підоз-
рою на CAD.

I С

Стратифікація ризику, бажано з використанням стресової візуалізації чи коронарної CTA (якщо це 
дозволяє місцевий досвід та доступність методу), чи, в якості альтернативи, з використанням ECG з фі-
зичними навантаженням (якщо пацієнт може переносити значне фізичне навантаження і ECG придатна 
для ідентифікації ішемічних змін), рекомендується у пацієнтів з підозрою чи вперше діагностованою 
CAD.

I B

У симптоматичних пацієнтів з клінічним профілем високого ризику рекомендується проводити ІCA, до-
повнену інвазивним фізіологічним методом (FFR), для стратифікації серцево-судинного ризику, зокре-
ма, якщо симптоми неналежно реагують на фармакотерапію і для покращення прогнозу розглядається 
питання про реваскуляризацію.

I А

У пацієнтів з легкими чи відсутніми симптомами рекомендується проводити, ICA, доповнену інвазив-
ним фізіологічним методом (FFR/iwFR), якщо вони отримують фармакотерапію, і у яких неінвазивна 
стратифікація ризику вказує на високий ризик ускладнень і для покращення прогнозу розглядається 
питання про реваскуляризацію.

I А

ICA не рекомендується винятково для стратифікації ризику. III С

Рекомендації стосовно контролю за способом життя

Рекомендується покращення чинників способу життя додатково до належної фармакотерапії. I А

Когнітивні поведінкові втручання рекомендуються, щоб допомогти людям досягнути здорового спосо-
бу життя.

I А

Кардіологічна реабілітація на основі фізичних вправ рекомендується в якості ефективного заходу у 
пацієнтів з CCS для досягнення здорового способу життя та контролю за чинниками ризику.

I А

Рекомендується залучення спеціалістів багатьох профілів (кардіологів, GP, медсестер, дієтологів, фізіо-
терапевтів, психологів та провізорів).

I А

Психологічні втручання рекомендуються для зменшення симптомів депресії у пацієнтів з CCS. I B

Щорічна вакцинація проти грипу рекомендується пацієнтам з CAD, особливо у літньому віці. I B

Продовження →

11
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Рекомендації стосовно застосування протиішемічних препаратів у пацієнтів з CCS

Загальні положення

Фармакотерапія симптоматичних пацієнтів вимагає одного чи більше препаратів для зменшення симп-
томів стенокардії/ішемії разом з препаратом(-ами) для профілактики ускладнень.

I С

Рекомендується інформувати пацієнтів про захворювання, чинники ризику та стратегію лікування. I С

Рекомендується своєчасний розгляд реакції пацієнта на фармакотерапію (наприклад, 2–4 тижні після 
призначення препаратів).

I С

Зменшення симптомів стенокардії/ішемії

Нітрати короткої дії рекомендуються для негайного зменшення симптомів стенокардії напруги. I B

Показана терапія першої лінії за допомогою бета-блокаторів та/або CCB для контролю частоти серце-
вих скорочень та симптомів.

I А

Нітрати не рекомендуються у пацієнтів з гіпертрофічною обструктивною кардіоміопатією чи у разі су-
путнього застосування інгібіторів фосфодіестерази.

III B

Рекомендації стосовно профілактики ускладнень

Антитромботична терапія у пацієнтів з CCS та синусовим ритмом

Аспірин у дозі 75-100 мг на добу рекомендується у пацієнтів з попереднім МІ чи реваскуляризацією. I А

Клопідогрель у дозі 75 мг рекомендується в якості альтернативи аспірину у пацієнтів з непереносимі-
стю аспірину.

I B

Антитромботична терапія у пацієнтів з CCS та синусовим ритмом після PCI

Аспірин у дозі 75-100 мг на добу рекомендується після стентування. I А

Клопідогрель у дозі 75 мг на добу після належної навантажувальної дози (наприклад, 600 мг чи > 5 днів 
підтримувальної терапії) рекомендується додатково до аспірину протягом 6 місяців після стентування 
коронарних судин, незалежно від типу стента, за винятком випадків, коли показана менша тривалість 
(1–3 місяців) через ризик кровотечі, що загрожує життю.

I А

Антитромботична терапія у пацієнтів з CCS та AF

Коли застосування пероральних антикоагулянтів розпочинається у пацієнтів з AF, які придатні до за-
стосування NOAC, рекомендується віддавати перевагу NOAC, а не VKA.

I А

Довготривала терапія OAC (NOAC чи VKA з часом у терапевтичному діапазоні > 70 %) рекомендується 
у пацієнтів з AF та балом за шкалою CHA2DS2- VASc ≥ 2 у чоловіків та ≥ 3 у жінок.

I А

Антитромботична терапія у пацієнтів після PCI з AF чи іншим показанням до застосування OAC

Рекомендується застосовувати аспірин і клопідогрель перед процедурою у пацієнтів, які підлягають 
імплантуванню стента у коронарну судину.

I С

У пацієнтів, які придатні до застосування NOAC, рекомендується віддавати перевагу NOAC (апіксабан 
5 мг двічі на добу, дабігатран 150 мг двічі на добу, едоксабан 60 мг один раз на добу чи ривароксабан 
20 мг один раз на добу), а не VKA у комбінації з антитромбоцитарною терапією.

I А

Застосування тикагрелору чи прасугрелю не рекомендується як частина потрійної антитромбоцитарної 
терапії аспірином та OAC.

III С

Застосування інгібіторів протонної помпи

Одночасне застосування інгібіторів протонної помпи рекомендується у пацієнтів, які отримують моно-
терапію аспірином, DAPT чи монотерапію OAC і мають високий ризик шлунково-кишкової кровотечі.

I А

Продовження →
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Гіполіпідемічні препарати

Статини рекомендуються всім пацієнтам з CCS. I А

Якщо мета не досягнута з максимальною переносимою дозою статину, рекомендується комбінація з 
езетимібом.

I B

Гіполіпідемічні препарати: для пацієнтів групи дуже високого ризику, які не досягли мети з максималь-
ною переносимою дозою статину та езетимібу, рекомендується комбінація з інгібітором PCSK9.

I А

Інгібітори АСЕ

Інгібітори АCE (чи ARB) рекомендуються, якщо у пацієнта є інша патологія (наприклад, серцева недо-
статність, артеріальна гіпертензія чи цукровий діабет).

I А

Інші препарати

Бета-блокатори рекомендуються пацієнтам з дисфункцією LV чи систолічною HF. I А

Загальні рекомендації стосовно ведення пацієнтів з CCS та симптоматичною HF на фоні ішемічної кардіоміопатії 
та систолічної дисфункції LV

Рекомендації стосовно фармакотерапії

Терапія діуретиками рекомендується у симптоматичних пацієнтів з ознаками легеневого чи системного 
застою для зменшення симптомів HF.

I B

Бета-блокатори рекомендуються як обов'язковий компонент лікування через їхню ефективність для 
полегшення симптомів стенокардії та зменшення захворюваності та смертності у пацієнтів з HF.

I А

Терапія інгібіторами ACE рекомендується у пацієнтів з симптоматичною HF чи безсимптомною дис-
функцією LV після MI, для полегшення симптомів та зменшення захворюваності і смертності.

I А

ARB рекомендуються в якості альтернативи у пацієнтів з непереносимістю до інгібіторів ACE чи інгібі-
торів рецепторів ангіотензину-неприлізину у пацієнтів з персистуючими симптомами попри оптималь-
ну фармакотерапію.

I B

MRA рекомендуються пацієнтам, симптоми у яких зберігаються попри належне лікування інгібітором 
ACE та бета-блокатором, для зменшення захворюваності та смертності.

I А

Стосовно пристроїв, супутньої патології та реваскуляризації

У пацієнтів з HF та брадикардією з атріовентрикулярною блокадою високого ступеня, яким необхідний 
штучний водій ритму, рекомендується CRT з водієм ритму, а не стимуляція правого шлуночка.

I А

Кардіовертер-дефібрилятор, що імплантується, рекомендується пацієнтам з документально зареєстро-
ваною шлуночковою аритмією, що спричиняє гемодинамічну нестабільність (вторинна профілактика), 
а також пацієнтам з симптоматичною HF та LVEF ≤35 %, для зменшення ризику раптової смерті та 
загальної смертності.

I А

CRT рекомендується для симптоматичних пацієнтів з HF та синусовим ритмом з тривалістю комп-
лексу QRS ≥150 мсек та морфологією комплексу QRS при блокаді лівої ніжки пучка Гіса, та з LVEF 
≤35 % попри оптимальну фармакотерапію для полегшення симптомів та зниження захворювано-
сті355,356,383-392,353,354,381-390

I А

CRT рекомендується для симптоматичних пацієнтів з HF та синусовим ритмом, з тривалістю комплексів 
QRS 130–149 мсек та морфологією комплексу QRS при блокаді лівої ніжки пучка Гіса, та з LVEF ≤35 %, 
попри оптимальну фармакотерапію для полегшення симптомів та зниження захворюваності і смертно-
сті355,356,383-392,353,354,381-390

I B

Рекомендується вичерпна оцінка профілю ризику та залучення багатопрофільної команди, включно з 
лікуванням серйозної супутньої патології, наприклад, артеріальної гіпертензії, гіперліпідемії, цукрового 
діабету, анемії та ожиріння, а також відмова від паління та зміна способу життя.

I А

Реваскуляризація міокарда рекомендується, якщо стенокардія зберігається попри застосування анти-
ангінальних препаратів.

I А

Продовження →
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Рекомендації пацієнтам з тривалими CCS

Безсимптомні пацієнти

Періодичні візити до спеціалістів в області серцево-судинної системи рекомендуються для повторної 
оцінки будь-яких потенційних змін у статусі ризику пацієнтів, що об'єднує клінічну оцінку заходів зі 
зміни способу життя, дотримання цільових показників для чинників серцево-судинного ризику, а також 
оцінку розвиток супутніх патологій, що можуть впливати на лікування та результати.

I С

У пацієнтів з легкими чи помірними симптомами, які отримують фармакотерапію і, у яких неінвазивна 
стратифікація ризику вказує на високий ризик, і у яких розглядається реваскуляризація для покращен-
ня прогнозу, рекомендується провести ICA (за необхідності з FFR).

I С

Коронарна CTA не рекомендується в якості рутинного обстеження під час подальшого спостереження 
у пацієнтів з встановленим діагнозом CAD.

III С

ICA не рекомендується винятково для стратифікації ризику. III С

Симптоматичні пацієнти

Повторна оцінка статусу CAD рекомендується у пацієнтів з погіршення систолічної функції LV, що не 
може пояснюватися оборотною причиною (наприклад, тривала тахікардія чи міокардит).

I С

Стратифікація ризику рекомендується у пацієнтів з новими симптомами чи посиленням старих симпто-
мів, бажано з використанням стресової візуалізації чи, в якості альтернативи, ECG з фізичним наванта-
женням.

I B

Пацієнтів зі значним погіршенням симптомів рекомендується оперативно направлятися на оцінку. I С

ІСА (з FFR/iwFR, за необхідності) рекомендується для стратифікації ризику у пацієнтів з тяжкою CAD, 
зокрема, якщо симптоми рефрактерні до лікування ч, якщо існує клінічний профіль з високим ризиком.

I С

Обстеження у пацієнтів з підозрою на вазоспастичну стенокардію

Рекомендується реєструвати ECG під час стенокардії, якщо є така можливість I С

Інвазивна ангіографія чи коронарна СТА рекомендується у пацієнтів з характерною епізодичною 
стенокардією спокою чи змінами сегменту ST, що зникають після прийому нітратів та/або антагоністів 
кальцію, щоб визначити ступінь основного захворювання коронарних судин.

I С

Скринінг на CAD у безсимптомних осіб

Загальна оцінка ризику з використанням системи для оцінки ризику, наприклад, SCORE, рекомендуєть-
ся для безсимптомних дорослих віком > 40 років без доказів CVD, цукрового діабету, CKD чи сімейної 
гіперхолестеринемії.

I С

Оцінка сімейного анамнезу ранніх CVD (що визначаються як летальні чи нелетальні ускладнення CVD 
та/або встановлений діагноз CVD у найближчих родичів чоловічої статі до 55-річного віку чи у родичів 
жіночої статі до 65-річного віку) рекомендується у межах оцінки серцево-судинного ризику.

I С

Рекомендується, щоб усі особи віком < 50 років з сімейним анамнезом ранньої CVD у найближчого 
родича (< 55 років у чоловіків та < 65 років у жінок) чи сімейної гіперхолестеринемії проходили скринінг 
за допомогою затверджених шкал клінічної оцінки.

I B

Не рекомендується ультразвукове визначення IMT каротидних артерій для оцінки серцево-судинного 
ризику.

III А

У безсимптомних пацієнтів без цукрового діабету, які належать до групи низького ризику, для діагнос-
тичної оцінки не показано використовувати коронарну CTA чи функціональну візуалізацію ішемії.

III С

Рутинна оцінка циркулюючих біомаркерів не рекомендується для стратифікації серцево-судинного 
ризику.

III B

Продовження →
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Рекомендації стосовно лікування артеріальної гіпертензії у пацієнтів з CCS

Рекомендується підтримувати такі цільові значення робочого BP: систолічний BP 120–130 мм рт. ст. 
загалом та систолічний BP 130–140 мм рт. ст. у старших пацієнтів (віком > 65 років).

I А

У пацієнтів з артеріальною гіпертензією, які нещодавно перенесли МІ, рекомендується використовува-
ти бета-блокатори та блокатори RAS.

I А

У пацієнтів з симптоматичною стенокардією рекомендується використовувати бета-блокатори та/або 
ССВ.

I А

Комбінація інгібіторів АCE та ARB не рекомендується. III А

Рекомендації стосовно ураження клапанів у пацієнтів з CCS

Проведення ICA рекомендується перед операцією на клапанах, а також, якщо існує будь-що з перелі-
ченого: анамнез CVD, підозра на ішемію міокарда, систолічна дисфункція LV, у чоловіків > 40 років та 
жінок у період постменопаузи, чи, якщо є один чи декілька серцево-судинних чинників ризику.

I С

Проведення ICA рекомендується під час оцінки функціональної мітральної регургітації середнього та 
тяжкого ступеня.

I С

У разі тяжкої клапанної вади стрес-тест не варто використовувати рутинно для визначення CAD через 
низьку діагностичну результативність та потенційні ризики.

III С

Рекомендації стосовно активного раку у пацієнтів з CCS

Рішення про лікування має базуватися на очікуваній тривалості життя, додатковій патології, такій як 
тромбоцитопенія, посилена схильність до тромбозу, а також на взаємодії між препаратами, що вико-
ристовуються для ведення пацієнтів з CCS, та протираковими препаратами.

I С

Якщо у пацієнтів з сильними проявами симптомів, що страждають на активний рак та дуже виснажені, 
показана реваскуляризація, рекомендується найменш інвазивна процедура.

I С

Рекомендації стосовно цукрового діабету у пацієнтів з CCS

Контроль чинників ризику (BP, LDL-C та HbA1c) до рівня цільових значень рекомендується у пацієнтів з 
CAD та цукровим діабетом.

I А

У безсимптомних пацієнтів з цукровим діабетом рекомендується періодично реєструвати ECG у спокої 
для виявлення порушень провідності, AF та німого MI.

I С

Лікування інгібітором ACE рекомендується у пацієнтів з CCS та цукровим діабетом для профілактики 
ускладнень.

I B

Інгібітори натрій-залежного котранспортера глюкози-2 емпігліфлозин, канагліфлозин чи дапагліфлозин 
рекомендуються пацієнтам з цукровим діабетом та CVD.

I А

Агоніст рецепторів глюкагон-подібного пептиду-1 (лірагутид чи семаглутид) рекомендується пацієнтам 
з цукровим діабетом та CVD.

I А

Рекомендації стосовно CKD у пацієнтів з CCS

Рекомендується контролювати підтримання чинників ризику на цільовому рівні. I А

У пацієнтів з CCS рекомендується приділяти особливу увагу потенційному коригуванню дози препара-
тів, що виводяться нирками.

I С

Рекомендується зменшити до мінімуму використання йодовмісних контрастних засобів у пацієнтів з 
тяжкою CKD та збереженою продукцією сечі для профілактики подальшого погіршення.

I B

Продовження →
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Рекомендації стосовно літніх пацієнтів з CCS

Рекомендується приділяти особливу увагу побічним ефектам препаратів, непереносимості та передозу-
ванню у пацієнтів літнього віку.

I С

Використання DES рекомендується у людей літнього віку. I А

Доступ через променеву артерію рекомендується у людей літнього віку для зменшення частоти 
ускладнень у вигляді кровотечі з місця доступу.

I B

Рекомендується, щоб рішення про діагностику та реваскуляризацію базувалися на симптомах, обсягу 
ішемії, виснаженості, очікуваній тривалості життя та супутній патології.

I С

Рекомендації стосовно проблем статі та CCS

Замісна гормональна терапія не рекомендується для зменшення ризику у період постменопаузи. III С

Методи лікування рефрактерної стенокардії

Трансміокардіальна реваскуляризація не рекомендується у пацієнтів з виснажливою стенокардією, 
рефрактерною до оптимальної фармакотерапії та реваскуляризації.

III А

ACE — ангіотензинперетворювальний фермент; ACS — гострі коронарні синдроми; AF — фібриляція передсердь; ARB — блока-
тори рецепторів ангіотензину; b.i.d. — bis in die (двічі на добу); BP — артеріальний тиск; CHA2DS2-VASc — серцева недостатність, 
артеріальна гіпертензія, вік ≥75 років [подвоюється], цукровий діабет, інсульт [подвоюється] захворювання судин, вік 65–74 
роки та стать [жіноча]; CAD — ішемічна хвороба серця; CCB — блокатор кальцієвих каналів; CCS — хронічні коронарні син-
дроми; CKD — хронічна хвороба нирок; CMR магнітно-резонансна томографія серця; CRT — ресинхронізуюча серцева терапія; 
CTA — комп'ютерна томографічна ангіографія; CVD — серцево-судинні захворювання; DAPT — подвійна антитромбоцитарна 
терапія; DES — стент з лікарським покриттям; ECG — клектрокардіограма; FFR — резерв фракційного кровотоку; GP — лікарі 
загальної практики; HbA1C — глікований гемоглобін; HF — серцева недостатність; ICA — інвазивна коронарографія; IMT — 
товщина комплексу інтима/медіа; iwFR — миттєвий градієнт тиску в області стенозу у безхвильовий період (миттєвий резерв 
кровотоку); LBBB — блокада лівої ніжки пучка Гіса; LDL-C — холестерин ліпопротеїнів низької щільності; LV — лівий шлуночок; 
LVEF — фракція викиду лівого шлуночка; MI — інфаркт міокарда; MRA — антагоніст мінералокортикоїдних рецепторів; NOAC 
— пероральні антикоагулянти, не антагоністи вітаміну К; OAC — пероральні антикоагулянти; o.d. — omni die (один раз на добу); 
PCI — крізьшкірне коронарне втручання; PCSK9 — пропротеїнконвертаза 9-го субтилізин-кексинового типу; RAS — ренін-ангі-
отензинова система; VKA — антагоніст вітаміну К.
aКлас рекомендацій.
bРівень доказовості.
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