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Резюме. У статті представлені епідеміологія, профілактика і реабілітація захворювань системи кровообігу. Узагальнені
основні шляхи впливу на фактори ризику і представлені цільові показники терапії. Звертається увага на роль стратегії
багатофакторної профілактики і реабілітації з метою зменшення розповсюдженості даної патології.
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За останні 10 років серцево-судинні захворювання
(ССЗ ) є основною причиною смертності у світі, акумулюючи 30% усіх випадків і 45% - усіх неінфекційних. У
2013р. від ССЗ померло 17 млн. осіб; з них 7,3 млн. від ішемічної хвороби серця і 6,2 млн. - в результаті
інсульту. За прогнозом ВООЗ до 2030 року ці втрати
складуть близько 25 млн. осіб. Серед ССЗ найбільше
соціально-економічне значення мають ішемічна хвороба серця (ІХС), інсульт, артеріальна гіпертензія (АГ),
та серцева недостатність, з якими пов'язано 82% смертей. За останні 15 років питома вага смертності від ССЗ
зросла на 20% - з 52,1% до 62,5% [Коваленко, Корнацький, 2014].
Смертність населення від ІХС при ССЗ традиційно
максимальна. Цей показник серед працездатного населення незмінно становить 54,3-54,4%. Це означає, що
більша половина причин смерті осіб працездатного віку
при ССЗ припадає на ІХС, тому на початку 60-х років її
назвали епідемією 20 століття і найбільшим медикосоціальним тягарем у розвинених країнах світу.
На теперішній час встановлено прямий кореляційний зв'язок між захворюваністю і смертністю від ІХС і
рівнем холестерину крові. Підтвердження прогностичного значення гіперхолестеринемії отримано в дослідженні mRFIT та Seven Connties Study, згідно з якими на
великих популяціях продемонстровано зростання абсолютних і відносних характеристик смертності від ІХС
у прямій залежності від рівня загального холестерину
[Європейська база даних ЗДВ, 2010]. За даними ННЦ
"Інституту кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України" в
українській популяції підвищений рівень холестерину в
працездатному віці відзначається в середньому у 50%
випадків [Горбась, 2009].
Згодом виявилося, що АГ за показниками захворюваності і поширеності серед дорослого населення значно перевищує такі при ІХС. В Україні поширеність АГ
серед дорослих віком від 18-ти років в останні роки
досягла 27104 на 100тис. населення відповідного віку,
ІХС- 20076, а захворюваність - відповідно 2660 і 1766,
що 35 і 51% більше, ніж раніше. Причому темпи зростання поширеності АГ в 2002-2005 рр. перевищили
відповідні при ІХС [Коваленко, Корнацький, 2014].
Серцево-судинні та судинно-мозкові захворювання
- одна із найважливіших медико-біологічних та соціальних проблем в Україні, посідають перше місце в
структурі поширеності і зумовлюють майже дві третини
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усіх летальних випадків та третину причин інвалідності,
визначають тривалість та якість життя населення. Показники захворюваності і смертності є інтегральним
показником економічного, соціального стану суспільства та перспективи його розвитку, у зв'язку із чим вкрай
важливим є розробка заходів по подоланню цих негативних тенденцій, оскільки зниження смертності від
серцево-судинних захворювань - проблема не лише
охорони здоров'я, а й соціальна суспільства і держави.
Мета дослідження - висвітлення сучасних проблем
серцево-судинних захворювань і аналіз ефективності
кардіореабілітації в європейських країнах і Україні.
Основна частина. Реабілітаційні заходи - невід'ємна
частина стандартів лікування кардіологічних хворих. Як
і інші методи лікування, програми кардіореабілітації (КР)
змінюються і еволюціонують, що підвищує їх ефективність. За останні десятиліття суттєво змінився сам
зміст поняття "кардіореабілітація", пройшовши шлях від
медичного контролю за безпечністю повернення пацієнта до звичного способу життя і фізичного навантаження до мультидисциплінарних, комплексних програм,
що включають крім фізичних тренувань, навчання пацієнта, виявлення і корекцію факторів ризику, психологічне і дієтологічне консультування, заходи, направлені
на покращення загального і психологічного стану, працевлаштування хворих. В основі такого підходу була
покладена методологія комплексної реабілітації, запропонована в 1959 p. HellersteinH для пацієнтів після
гострих коронарних подій і прийнята у всьому світі
[Bethell, 2000].
Всесвітня організація охорони здоров'я запропонувала визначення, згідно з яким КР - це комплекс послідовних заходів, що впливають на вихідні причини
захворювань, підвищують ефективність терапії, а також
забезпечують створення найкращих фізичних, психологічних і соціальних умов для збереження і відновлення соціального статусу пацієнта.
Першою метою КР є відновлення і підтримка регулярної і фізичної активності, яка не тільки сприяє набуттю пацієнтом самостійності, але й за даними ряду
дослідників [Wanghton, 1992] зменшує об'єм вісцерального жиру, підвищує рівень холестерину ліпопротеїдів
високої щільності, зменшує рівень глікемії і артеріального тиску і значно знижує ризик смерті.
Не менш важливою складовою КР є виявлення факторів ризику, та їх корекція.

“ Вісник Вінницького національного медичного університету”
2015, №1, Т.19

НАУКОВІ ОГЛЯДИ
Клінічні дослідження показали, що стратегії з виявлення і модифікації факторів ризику дозволяють сповільнити, стабілізувати і навіть викликати зворотній розвиток атеросклерозу і понизити ризик серцево-судинних подій. Досягнення цієї мети передбачає не тільки
відмову від куріння і оптимізацію терапії артеріальної
гіпертензії, цукрового діабету або дисліпідемії, але й
досягнення хворим певного рівня медичної грамотності,
який стає основою заходів по зміні способу життя.
Наступною метою КР є допомога пацієнту у вирішенні
психологічних (боротьба з стресом, вирішення проблем
самоконтролю), психічних (депресія, неврози, тривога), і
професійних проблем, що дозволяє ще більше індивідуалізувати кардіореабілітаційні програми.
Провідні кардіологічні товариства (American Heart
Association, American Collage of Cardiology Foundation)
визначили основні компоненти сучасної КР, яка повинна включати оцінку стану пацієнта, фізичні тренування,
консультації пацієнта з фізичної активності, з питань
харчування, контролю ваги, відмови від куріння, агресивне керування факторами ризику, пов'язаними з коронарними подіями, психосоціальне консультування, а
також за необхідності консультації з проблем вживання алкоголю і керування стресами.
Показання до КР можуть змінюватись в залежності
від ступеня розвитку економіки країни і коштів, що виділяються на охорону здоров'я і КР зокрема. Однак існує
група станів, які є постійними показаннями до КР у
більшості країн світу, незалежно від рівня економічного розвитку. До них належить перенесений гострий
інфаркт міокарда, стабільна стенокардія, коронарне
шунтування, коронарна ангіопластика, операції з відновлення або заміни клапанів серця, трансплантація серця
або серцево-легеневого комплексу [Broustet,1994].
Порівняно недавно до переліку показань до КР була
віднесена серцева недостатність. В даний час КР з програмою фізичних тренувань показана стабільним хворим 2 і 3 класу (NYHA), що не мають складних порушень серцевого ритму.
Ще одним контингентом хворих, що потребують КР,
є пацієнти із захворюваннями периферичних артерій,
оскільки приблизно у половини випадків їх основне
захворювання поєднане з ішемічною хворобою серця.
Поняття протипоказання стосується тільки кардіореабілітаційних заходів, пов'язаних з фізичними навантаженнями, інші компоненти програми протипоказань не
мають, тому більша частина кардіологічних хворих може
бути включена в програму КР.
Протипоказання до фізичних тренувань включають
нестабільну стенокардію, декомпенсовану серцеву недостатність, складні шлуночкові аритмії, легеневу гіпертензію з тиском в легеневій артерії 60 мм. рт. ст., наявність тромбів в порожнинах серця, недавній тромбофлебіт з або без тромбоемболії легеневої артерії, важку
обструктивну кардіоміопатію, важкий або клінічно виражений аортальний стеноз, неконтрольовані запальні або

інфекційні захворювання, захворювання скелетних
м'язів, що знеможливлюють фізичні навантаження
[Nanghton, 1992]. Сучасні реабілітаційні програми безпечні, добре переносяться хворими і характеризуються
низькою частотою серйозних ускладнень, таких як зупинка
серця, інфаркт міокарда або серйозні травми. Аналіз даних, отриманих із французького регістру ускладнень КР,
показав, що частота ускладнень складає одну серцеву
подію на 8484 навантажувальних тестів, одну серцеву
подію на 49565 людино-годин фізичних тренувань.
До групи високого ризику розвитку ускладнень КР
відносяться пацієнти з залишковою ішемією міокарда,
складною шлуночковою аритмією і важкою дисфункцією лівого шлуночку (фракція викиду менше - 35%,
серцевою недостатністю 3 або 4 класу за NYHA). Отже,
стратифікація ризику поряд з чітким визначенням показань і протипоказань є основою безпеки КР.
Позитивний вплив КР пов'язаний з підвищенням
якості життя, зниженням ризику серцево-судинних подій,
зниженням рівня смертності. Незважаючи на те, що всі
заходи КР вносять вклад в попередження і зниження
ризику смертності, найбільший профілактичний ефект
мають фізичні тренування і відмова від куріння. Корисні
ефекти КР у хворих ішемічною хворобою серця були
підтверджені результатами клінічних досліджень і метааналізів. У дослідженні Hammil В. et аl., яке включало
більше 600 тис. пацієнтів, госпіталізованих з гострим
коронарним втручанням або коронарним шунтуванням,
73045 пацієнтів (12,2% ) взяли участь у програмах КР.
Через рік рівень смертності в цій групі пацієнтів складав 2,2% у порівнянні з 5,3% у хворих, що не проходили реабілітацію. Подальше спостереження підтвердило користь реабілітаційних заходів: 5-річний рівень
смертності складав 16,3 і 24,6% в групах з і без КР
відповідно [Hammil, 2010].
Метааналіз Clark A. et al., який включав результати 63
рандомізованих досліджень (n=21295) виявив 17% зниження щорічного ризику повторного інфаркту міокарда і 47% зниження смертності протягом 2 років після
курсу КР [Clark et al., 2005].
Кардіальна реабілітація - доведене економічно доцільне втручання після гострого коронарного синдрому покращує прогноз шляхом зниження повторних госпіталізацій і таким чином, витрати на охорону здоров'я, призводить до підвищення тривалості життя. Кардіальна реабілітація після серцево-судинних подій належить до
доказового класу 1 згідно рекомендацій ESC, AHA, ACC.
Не дивлячись на те, що ключові компоненти і мета
кардіальної реабілітації визначені у відповідних регламентних документах, особливості програм реабілітації дуже варіюють в різних країнах. Традиції системи
охорони здоров'я і дотації на неї відіграють ключову
роль. В ряді європейських країн програма ребілітації
включає 2-3-тижневе перебування пацієнта, коли він
перебуває поза своїм звичайним оточенням, в ідеальних умовах, зі всіма необхідними медикаментами і
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навчанням здоровому способу життя, з наступним продовженням навчання в амбулаторних умовах. В інших
країнах здійснюється реабілітація в амбулаторних умовах, коли пацієнт 1-2 рази на тиждень протягом декількох місяців бере участь в заняттях з реабілітації,
спрямованих на зміну способу життя в своєму звичайному оточенні, у тому числі і після повернення з
роботи.
Проведено 3-річне багатоцентрове дослідження для
порівняння довготривалого посиленого мультифакторіального освітнього і поведінкового втручання під контролем кардіолога у порівнянні зі стандартною програмою кардіологічної реабілітації (стаціонарної або амбулаторної) після інфаркту міокарда в центрах кардіологічної реабілітації. Посилена програма показала перевагу в ефективності впливу на фактори ризику і підвищення прихильності до медикаментозної терапії зі значним покращенням в сторону здорового способу життя
(фізична активність, дієта, психологічний стрес, маса тіла).
Зниження показників кінцевих жорстких точок також
спостерігалося при інтенсивній програмі впливу: зниження частоти серцево-судинної смертності, не фатального інфаркту міокарда, інсульту на 33% (р=0,02) і кардіальної смертності + не фатального інфаркту міокарда - на 36% (р=0,02), загальної смертності - на 21%
(статистично недостовірно).
При проведенні великого спостережного дослідження прийшли до висновку, що число реабілітаційних тренувань (включаючи тривалість, інтенсивність втручань і
мотивацію учасників) були пов'язані з кращим прогнозом. Це підтверджено результатами дослідження
COSPEL, в якому тривалі стратегії були більш ефективними, ніж короткострокові.
Незважаючи на доказані переваги КР, частота використаних реабілітаційних можливостей залишається не
оптимальною. За результатами третього дослідження
EUROASPIRE, що були опубліковані в Європейському
журналі превентивної кардіології, значна частина європейців з ішемічною хворобою серця не отримують всіх
переваг кардіологічних реабілітаційних служб. Незважаючи на доказ того, що кардіологічна реабілітація дуже
ефективна серед пацієнтів з ішемічною хворобою серця, реабілітаційні служби Європи не використовуються
повною мірою через недостатню кількість направлень.
Дослідження EUROASPIRE, що проводилося під керівництвом Європейського керівництва кардіологів і охоплювало понад 9000 пацієнтів з ішемічною хворобою
серця із 22 країн Європи. Найвищі показники участі в
реабілітаційних програмах було зареєстровано в Литві
та Ірландії, найнижчі - в Туреччині, Росії та на Кіпрі,
відсутність реабілітації - в Греції та Іспанії. У Франції 32,
4% пацієнтів з ІХС було рекомендовано взяти участь в
реабілітаційних програмах, 90% із них дотрималися цієї
рекомендації. У Німеччині ці показники становлять відповідно - 56,6% та 91,1%; в Італії 51,5% та 88,7%; у Великобританії 43% та 80, 6%; в Іспанії 3% та 1%. Порівнян-
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ня даних, які були отримані в 13 країнах, що брали участь
у другому і третьому дослідженні EUROASPIRE, показало, що кількість пацієнтів, яким була рекомендована
кардіологічна реабілітація, зросла з 44,5% до 55,7%;
також з 38% до 46% зросла кількість осіб, що взяли
участь у реабілітаційних програмах. У ході EUROASPIRE
III було виявлено, що пацієнти, залучені до кардіологічних реабілітаційних програм, менше палили (показник відмови від тютюнопаління був вищим), мали кращий рівень загального холестерину та більше застосовували кардіопротекторні препарати, ніж це було зафіксовано під час дослідження EUROASPIRE II.
За результатами дослідження EUROASPIRE IV для
пацієнтів в Україні характерно ранній розвиток маніфестних форм ішемічної хвороби серця - середній вік
(56,0+8,9) роки, при тому, що розповсюдженість ожиріння має епідемічний характер, зівставний з рівнем європейських країн, цукровий діабет діагностований у однієї
п'ятої частини хворих, і до моменту розвитку маніфестних форм ішемічної хвороби серця у більшості (82%)
пацієнтів виявляють артеріальну гіпертензію.
Має місце низька поінформованість пацієнтів медпрацівниками про важливість дисліпідемії і гіперглікемії
як факторів ризику розвитку ішемічної хвороби серця і
необхідність гіполіпідемічної і гіпоглікемічної дієти в
індексній групі пацієнтів, так більше 30% пацієнтів після
індексних подій не були поінформовані в лікувальних
закладах, внаслідок чого більше 30% пацієнтів з цукровим діабетом регулярно не контролюють рівень гіперглікемії.
В Україні має місце недостатній рівень призначення
кардіопротекторної терапії (бета-адреноблокатори, блокатори ренін-ангіотензин-альдостеронової системи, ацетилсаліцилова кислота, статини), однак зівставний з загальноєвропейським рівнем.
Залишається актуальною проблема паління - біля
13% пацієнтів в досліджуваній популяції продовжують
палити після розвитку індексної події, а значна їх частина не збирається відмовлятися від паління [Коваленко
та ін., 2014].
Аналіз причин, що лежать в основі позбавляння хворого пройти КР, показав наявність цілого ряду медичних, соціальних, психологічних і демографічних факторів. Було показано, що менші шанси бути включеними в програму КР мали пацієнти жіночої статі, хворі
похилого віку, з супутніми захворюваннями.
Отже, підвищити частоту направлення хворих на КР
і ефективність її програм допоможе: використання автоматизованих систем передачі хворих в кардіореабілітаційні центри; підвищення інформованості пацієнта
відносно переваг КР; підвищення прихильності до призначення КР з боку лікуючого лікаря; використання
можливостей проведення КР в домашніх умовах;
підключення до програми лікарів первинної ланки і
реабілітологів; використання сучасних технологій КР;
подолання факторів ризику.
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НАУКОВІ ОГЛЯДИ
За результатами Конгресу кардіологів у Мюнхені
(2008 р.) Європейська асоціація кардіально-васкулярної профілактики і реабілітації взяла на себе ініціативу
організувати найближчими роками спеціальні профілактичні центри кардіопротекторного способу життя. В Україні також потрібні сучасні оздоровчо - реабілітаційні
центри, де на основі сучасних діагностичних технологій
і багато в чому загальних немедикаментозних засобів
буде налагоджено процес оздоровлення практично
здорових людей, що мають лише фактори ризику з
одного боку, і фізичної реабілітації хворих і інвалідів з другого. Соціальне значення цих центрів полягатиме
в реалізації нового напрямку в медицині, орієнтованого на створення системи відновлення здоров'я людини
у вигляді комплексних лікувально-профілактичних і
медико-соціальних заходів, що обмежують формування потоку хворих, забезпечують підтримку оптимальної
працездатності і якості життя. Такий ефект досягається
завдяки формуванню системи контролю та управління
станом функціональних резервів людини на всіх етапах
лікування, профілактики і фізичної реабілітації.

Висновк и та п ерсп ек т иви п одальш их
розроб ок
1. Сучасна концепція, мета, основні компоненти,
показання і протипоказання до кардіореабілітації визначені у відповідних регламентних документах, особливості програм кардіореабілітації варіюють в різних
країнах в залежності від економічного розвитку і системи охорони здоров'я.
2. Недостатнє впровадження сучасних програм кардіореабілітації є загальноєвропейською проблемою,
призводить до високого розповсюдження факторів ризику, пов'язаних з коронарними подіями, низького рівня
фізичної активності пацієнтів після індексних подій.
2. Для підвищення ефективності кардіореабілітаційних програм потрібен комплекс інституційних перетворень та змін у політиці в сфері охорони здоров'я і
соціального захисту населення.
Перспективою подальших досліджень є впровадження новітніх кардіореабілітаційних технологій в практику охорони здоров'я і вивчення їх впливу на показники поширеності серцево-судинних захворювань.
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Корчинский В. С.
КА РДИОРЕ А Б ИЛИТ А Ц ИЯ : СОВРЕ М Е Н Н ОЕ СОСТОЯ Н ИЕ И П РИОР ИТЕ Т Ы РА ЗВИТ ИЯ
Резюме. В статье представлены эпидемиология, профилактика и реабилитация заболеваний системы кровообращения.
Обобщены основные пути влияния на факторы риска и представлены целевые показатели терапии. Обращается внимание
на роль стратегии многофакторной профилактики и реабилитации в уменьшении распространенности данной патологии.
Ключевые слова: заболевания системы кровообращения, факторы риска, профилактика, физическая реабилитация.
Korchinskiy V. S.
CA R DIOR EH A BIL ITA TION : CUR R E N T STA TE A N D DE V E L OPME N T PRIOR ITIE S
Summary. In the article epidemiology, prevention, and rehabilitation of the blood circulation system diseases are presented. The
basis ways of influence on risk factors are generalized and target parameters of therapy are presented. Attention is paid on a role
strategy of multifactorial prevention and maintenance in reduction of distribution of the mentioned pathology.
Key words: diseases of the circulatory system, risk factors, prevention, rehabilitation.
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