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РЕЗУЛЬТАТИ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНОЇ ТЕРАПІЇ У ЛІТНІХ ЖІНОК

Представлені матеріали лікування жінок з тривалою гіпертонічною хворобою

Представлены материалы лечения женщин с длительной гипертонической болезнью

There are presented the materials of treatment of women with long hypertonic illness

Протягом останнього десятиріччя демографічна ситуація в Україні характеризується 
t  ативними тенденціями. Спостерігається ріст смертності, падіння народжуваності, від’ємний 

-гиріст населення, що приводить до депопуляції країни. В Україні, як і в більшості розвинених 
с т 'н  світу, ведучими причинами смертності населення є хвороби системи кровообігу, злоякісні 
-: зоутворення та нещасні випадки, отруєння, травми. Дані про стандартизовані показники 
: ертності від ведучих причин населення України та Європейського регіону ВООЗ представлені в 
таблиці 1.

Таблиця 1
Стандартизовані показники смертності від різних причин населення 

України та Європейського регіону ВООЗ 
_________ (за даними М.Г.Телішевської зі співавт., 2004)

Причини смертності Україна (1999) Європа (1997)
Всі причини в тис. людей 1318,3 980,1
Хвороби системи кровообігу 768,2 482,7
Злоякісні пухлини 174,4 174,6
Нещасні випадки, отруєння, травми 141,0 86,4
Хвороби системи дихання 65,8 63,5
Хвороби системи травлення 39,1 39,1
інфекційні, паразитарні хвороби 23,8 13,8

Серед хвороб серцево-судинної системи атеросклероз є основою таких захворювань як 
інфаркт міокарда, інсульт, слабоумство. Високий кров’яний тиск є великим ворогом артерій, він 
постійно тримає артерії в напрузі, обмежуючи кровоток в стінках судин, викликаючи склероз, 
розростання сполучної тканини, сприяючи проходженню холестерину LDL в стінки судин.

Всесвітня організація охорони здоров’я опублікувала такі визначення кров’яного тиску:
Оптимальний до 120/80 мм Hg
Нормальний до 130/85 мм Hg
Підвищений нормальний від 130/85 до 139/89 мм Hg
Високий 140/90 мм Hg і вище.

Широкі дослідження показали, що саму високу тривалість життя можна очікувати при 
артеріальному тиску 100/60 мм Hg. З кожним наступним підвищенням AT на міліметр середня 
тривалість життя падає.

Щорічно в Україні реєструється коло 50 тисяч інфарктів міокарда і 120 тисяч інсультів, в 
основі розвитку яких лежить такий важливий чинник, як артеріальна гіпертензія.

Біля 10 млн. українців звертаються до лікарів за допомогою у зв’язку з підвищенням 
артеріального тиску, що відповідає приблизно 27% дорослого населення країни. Особливо 
потерпають від даного захворювання жінки літнього віку. В Україні лише 20% жінок міської 
популяції контролюють AT, в сільській місцевості ці цифри ще нижчі -  9,4%.

Національні рекомендації по лікуванню артеріальної гіпертензії базуються на даних 
доказової медицини і орієнтуються на високоефективні препарати, які пацієнт може приймати 
постійно для стабільного контролю AT, без погіршення якості життя.

За 4 роки (2004-2007) обстежено 78 пацієнток віком 52-74 роки, що перебували на 
стаціонарному лікуванні з діагнозом артеріальна гіпертензія і спостерігались амбулаторно 
протягом 6-12 місяців.

Пацієнтки з артеріальною гіпертензією були розподілені на 3 групи. Характеристика 
пацієнток представлена в таблиці 2.
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Таблиця 2
Характеристика досліджуваних хворих

Досліджу
вані групи

Кількість
хворих

Серед-ній
вік

Трива-лість
АГ

Супутня патологія

Хвороби
системи

травлення

Хвороби
гінеко
логічні

Цукровий
діабет

Хвороби
системи
дихання

Хвороби
системи

виділення

І 32 67,4 12,8 11 7 4 4 2

II 26 64,8 13,2 8 5 6 4 4

III 22 66,1 9,7 7 5 3 2 4

Перша група отримувала квінаприл з гідрохлортіазидом (препарат аккузид 20 / 12,5 
фармацевтичної фірми “РГігег”) вранці та лерканідіпін в дозі 20 мг (препарат Леркамен фірми 
ВегІіпЬетіе).

Друга група приймала лізіноприл в дозі 10 мг 2 рази на день, індап 2,5 мг вранці (індопрес 
фірми РгоМесІ Сб Рга§а), амлодипін в дозі 10 мг (нормодипін, компанія Сесіеоп Іііііїег) ввечері.

Третя група приймала еналаприл з ніпотіазидом (енап Н компанії КШСА) та енап 10 мн 
ввечері та амлодипін (емлодин 10 мг фірми Egis) ввечері.

Всі хворі приймали антигіпертензивні препарати трьох фармакологічних груп (інгібітори 
АПФ, діуретики та пролонговані антагоністи кальцієвих каналів з групи ніфедипіну). Препарати 
даних груп \ найбільшг безпечними, ефективними і такими, що забезпечують тривалість і якість 
життя пацієнтів.

Титрування доз проходило поступово під контролем АТ та ЧСС. Пацієнтки починали 
лікування з низьких доз інгібітора АПФ та сечогінного препарату. Через 2-4 тижні дозу інгібітора 
АПФ подвоювали і ще через 2 тижні лікування доповнювалось пролонгованими антагоністами 
кальцію.

Пацієнтки систематично (двічі на день вранці і ввечері) вимірювали свій АТ та ЧСС за 
допомогою автоматичних тонометрів (фірми Місгоііґе та Отгоп), вели щоденник.

Лікарі оглядали пацієнтів щонайменше 2 рази на місяць. Середній період спостереження 6- 
12 місяців.

Пацієнтки систематично (1 раз в 3-4 місяці) проходили електро- та ехокардіографічне 
обстеження, контрроль лаборатоних показників -  креатинін, сечовина, білірубін, калій, глюкоза, 
загальний холестерин, (3-ліпопротеїди. Значимих статистично достовірних коливань лабораторних 
показників виявлено не було. Результати лікування пацієнток з АГ представлені в таблиці 3.

Таблиця З
Ефективність лікування

Групи АТ до лікування АТ після 
лікування

ЧСС до 
лікування

ЧСС після 
лікування

Побічна дія 
препарату в

%

Переносимість 
терапії за 10 

бальною 
системою

І 163,6/108,4 132,0/82,6 68,0 72,0 6,2 9,0
II 161,4/106,8 138,2/88,8 66,0 76,0 23,4 8,0
III 164,0/105,2 142,6/89,4 66,0 74,0 27,2 7,5

Висока частота побічних дій пов’язана з застосуванням високих доз препаратів, наявністю 
супутньої патології (захворювання системи травлення, цукровий діабет, ниркова патологія, 
легенева патологія).

За час спостереження у жодної з лікованих пацієнток не було серцевого чи мозкового 
ускладнення, госпіталізації з приводу цукрового діабету чи ниркової недостатності.

Отримане досягнення цільових рівнів АТ становило 96,8% в І групі, 76,9% у другій та 
68,2% в третій.

Досягнутий рівень цільового артеріального тиску майже у 75% хворих. Комбіноване 
антигіпертензивне лікування препаратами аккузид та леркамен виглядало найбільш 
перспективним по ефективності / безпеці і переносимості.
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Тривале антигіпертензивне лікування в поєднанні з великим комплексом профілактичних 
~ ; <>с\нення факторів ризику АГ, пропагування здорового способу життя, раціонального
-іГ-утіння. освітньої роботи з населенням) дозволяє уникати таких поширених ускладнень 

ільнсї гіпертензії як інфаркт міокарда, інсульт, раптова смерть.
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А.Л. ВАСИЛЬЧУК
ЕНІОАНЛ ТОМІЯ МЕРИДІАНІВ ТОНКОЇ КИШКИ

З позиції еніоанатомїі розглядаються утворення, топографія, будова, структура, 
ру нкції, терапевтичні значення, наслідки структурно-функціональних порушень, надлишку і 
недостачі енергій у  меридіанах тонкої кишки.

С позиции ениоанатомии рассматриваются образование, топография, строение, 
. труктура, функции, терапевтическое значение, последствия структурно-функциональных 
нарушений, излишек и недостаток энергий в меридианах тонкой кишки.

Front enioanatomy ’s position, the following is distinguished: création, topography, 
constitution, structure, function, therapeutic significance, conséquences of structural and functional 
disorders, of excess and tack of energy small intestine meridian.

Утворення меридіана тонкої кишки розпочинається виростами внутрішніх оболонок 
усіх тонкоматеріальних тіл (ТМТ) від середини дистальної фаланги ліктьового краю мізинця кисті, 
початковою точкою шао-цзе (IG 1), локалізованою на ліктьовій стороні тилу дистальної фаланги 
мізинця на пересіченні двох ліній, проведених уздовж прихованого і медіального країв нігтя (мал. 
1). До виростів внутрішніх оболонок спрямовуються окремі відгалуження вершин чакрових 
конусів пальцевої чакри мізинця кисті, утворюючи початок і основу меридіана шляхом 
проникнення чакрових мікроканалів до внутрішніх просторів оболонкових мікроканалів; злиття 
чакрових мікроканалів з оболонковими мікроканалами в оболонково-чакрові; з’єднання чакрових 
мікроканалів з оболонковими і шляхом прилягання чакрових мікроканалів до оболонкових 
мікроканалів (мал. 1).

Від початкової точки шао-цзе основа меридіана тонкої кишки спрямовується вверх по 
ліктьовому (присередньому) краю мізинця, кисті, передпліччя і плеча до нижнього краю ості 
лопатки, утворюючи гострий кут, вершина якого знаходиться в підосній ямці. Від неї йде до 
верхнього заднього краю трапецієподібного м’яза, спрямовуючись у бік хребта до точки цзянь- 
чжун-шу (IG 15) — латерально на 2 цуня від остистого відростка першого грудного хребця, далі 
спрямовується на шию до середини заднього краю грудинно-ключично-соскового м’яза, 
піднімається вверх по щоці до рівня зовнішнього кута очної ямки і завершується спереду вушної 
раковини кінцевою точкою тін-гун (IG 19), розміщеною в заглибленні між переднім краєм козелка 
вушної раковини і заднім краєм суглобового відростка нижньої щелепи (мал. 1).

По ходу зовнішньої частини основи меридіана тонкої кишки від початкової точки IG 1 
до кінцевої точки IG 19 в його будові беруть участь окремі мікроканали відгалужень вершин
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