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Скорочення та абревіатури 

ESC – Європейська асоціація кардіологів 

АПФ – ангіотензинперетворюючий фермент 

АВК – антагоністи вітаміну К 

АТ – артеріальний тиск  

АА – антагоністи альдостерону 

БРА - блокатор рецепторів ангіотензину 

БКК – блокатори кальцієвих каналів 

БЛНПГ – блокада лівої ніжки пучка Гіса 

ГКС - гострий коронарний синдром 

ДПД – дигідропіридинові БКК 

ЗКП - запас коронарного потоку 

ІМ – інфаркт міокарду 

IMС - індекс мікроциркуляторної стійкості  

ІМТ - індекс маси тіла 

ІХС - ішемічна хвороба серця 

ІКА – інвазивна коронарна ангіографія  

КТ – комп’ютерна томографія 

КТА – КТ-ангіографія 

КМРТ - кардіоваскулярна магнітно-резонансна томографія 

ЛПНЩ – ліпопротеїди низької щільності 



 

 

ЛНА - ліва низхідна коронарна артерія  

МРК – моментний резерв кровотоку 

НOAК - нові оральні антикоагулянти  

ОАК - оральні антикоагулянти 

ОЕКТ - однофотонна емісійна КТ  

ПКВ – перкутанне коронарне втручання  

ПЕТ – позитронна емісійна томографія 

ПТВ – пре-тест вірогідності 

ПАТ – подвійна антитромбоцитарна терапія 

РАС - ренін-ангіотензинова система 

РКД - рандомізоване клінічне дослідження 

СН – серцева недостатність 

СРТ - серцева ресинхронізаційна терапія 

ФП – фібриляція передсердь 

ФРК – фракційний резерв кровотоку 

ФВЛШ – фракція викиду лівого шлуночка 

ХХН – хронічна хвороба нирок  

ХКС – хронічний коронарний синдром 

ШКФ - швидкість клубочкової фільтрації 

PCSK9 – про-протеїн конвертази упротілізин-кексину типу 9 

HbA1c - глікозильований гемоглобін 

SCORE - систематична оцінка коронарного ризику 

CHA2DS2 - VASc - серцева недостатність, гіпертонія, вік ≥75, діабет, 

інсульт - судинні захворювання, вік 65–74 та стать [жінки] 

 



 

 

Передмова 

В останні роки Європейське товариство кардіологів (ESC), а також 

інші товариства та організації видали велику кількість рекомендацій. 

Через їх вплив на клінічну практику були встановлені критерії якості 

для розробки рекомендацій, щоб зробити всі рішення прозорими 

для користувача. Рекомендації щодо формування та видання 

рекомендацій ESC можна знайти на веб-сайті ESC 

(http://www.escardio.org/Guidelines-&-Education/Clinical-Practice-

Guidelines/Guidelines-development/Writing-ESC-Guidelines). 

Настанови розробляються разом із похідними навчальними 

матеріалами, що стосуються професійних потреб кардіологів та 

суміжних фахівців.  

Була проведена критична оцінка діагностичних та терапевтичних 

процедур, включаючи оцінку співвідношення користі та ризику. 

Рівень доказовості та обґрунтованість рекомендацій щодо 

конкретних варіантів менеджменту зважували та оцінювали за 

попередньо визначеними шкалами, як зазначено в Таблицях 1 та 2. 

Експерти груп із написання та рецензування надали форми 

декларацій про інтерес для всіх відносин, які можуть сприйматися 

як реальні або потенційні джерела конфлікту інтересів. Ці форми 

були складені в один файл і їх можна знайти на веб-сайті ESC (http: 

//www.escardio.org/guidelines). 

Ці версії скорочуються, тому для отримання більш детальної 

інформації користувач повинен завжди отримувати доступ до 

повної текстової версії посібника, який є у вільному доступі через 

веб-сайт ESC та розміщений на веб-сайті EHJ.  

Медичним працівникам рекомендується повністю враховувати 

рекомендації ESC при здійсненні клінічної оцінки, а також при 

визначенні та реалізації профілактичних, діагностичних або 

терапевтичних медичних стратегій. Однак, рекомендації ESC 

жодним чином не скасовують індивідуальну відповідальність 

медичних працівників за прийняття відповідних та точних рішень, 

враховуючи стан здоров'я кожного пацієнта та консультуючись з 

цим пацієнтом або опікуном пацієнта, де це доречно та/або 

необхідно.  

http://www.escardio.org/Guidelines-&-Education/Clinical-Practice-Guidelines/Guidelines-development/Writing-ESC-Guidelines
http://www.escardio.org/Guidelines-&-Education/Clinical-Practice-Guidelines/Guidelines-development/Writing-ESC-Guidelines


 

 

Таблиця 1. Клас рекомендацій. 

 Визначення Формулювання для 

використання 

Клас І Докази та/або загальна 

згода, що дане лікування чи 

процедура є вигідними, 

корисними, ефективними 

Рекомендується 

або вказано 

Клас ІІ Суперечливі докази та/або розбіжність думок 

щодо корисності/ефективності даного лікування 

чи процедури 

 Клас ІІа 

 

Вага доказів/думок на 

користь ефективності 
Слід розглядати 

 Клас ІІb Корисність/ефективність 

менш чітко встановлена 

доказами/думками 

фахівців 

Може розглядатися 

Клас ІІІ Докази або загальна згода, 

що дане лікування або 

процедура не є 

корисними/ефективними, 

а в деяких випадках можуть 

бути шкідливими. 

 

Не рекомендується 

  

Таблиця 2. Рівень доказовості. 

Рівень 

доказовості A 

 

 

Дані, отримані в результаті декількох 

рандомізованих клінічних випробувань або мета-

аналізів. 

Рівень 

доказовості B 

 

Дані, отримані в результаті одного 

рандомізованого клінічного випробування або 

великих нерандомізованих досліджень. 

Рівень 

доказовості C 

 

 

Консенсус думок експертів та/або невеликі 

дослідження, ретроспективні дослідження, 

реєстри. 

 

 



 

 

Вступ 

Ішемічна хвороба серця (ІХС) - це патологічний процес, який 

характеризується накопиченням атеросклеротичних бляшок в 

артеріях епікарду. Цей процес може бути змінений шляхом 

коригування способу життя, фармакологічними методами терапії 

та інвазивними втручаннями, спрямованими на досягнення 

стабілізації захворювання або його регресу. Хвороба може мати 

тривалий, стабільний період, але також може стати нестабільною в 

будь-який час, як правило, через гострий атеротромботичний 

випадок, викликаний розривом або ерозією бляшки. Динамічний 

характер процесу ІХС призводить до різних клінічних проявів, які 

можна зручно класифікувати як гострі коронарні синдроми (ГКС) 

або хронічні коронарні синдроми (ХКС). Тут представлені 

рекомендації, що стосуються ведення пацієнтів із ХКС. 

Найчастішими клінічними проявами, що зустрічаються у пацієнтів із 

підозрою на ХКС або встановленим ХКС, є: (І) пацієнти із підозрою 

на ІХС та з «стабільним» стенокардитичними симптомами та/або 

задишкою; (ІІ) пацієнти з вперше діагностованою серцевою 

недостатністю (СН) або дисфункцією лівого шлуночка (ЛШ) та з 

підозрою на ІХС; (ІІІ) безсимптомні пацієнти та пацієнти зі 

стабілізованими симптомами <1 року після ГКС, або пацієнти з 

нещодавньою реваскуляризацією; (IV) безсимптомні пацієнти та 

пацієнти з симптомами >1 року після первинної діагностики або 

реваскуляризації; (V) пацієнти із стенокардією та підозрою на 

вазоспастичні або мікроваскулярні захворювання; та (VI) 

безсимптомні пацієнти, у яких виявлено ІХС при скринінгу. 

Усі ці прояви класифікуються як ХКС, але мають різні ризики для 

майбутніх серцево-судинних подій [напр. смерть або інфаркт 

міокарда (ІМ)], і ризик може змінюватися з часом. Ризик може 

зростати внаслідок недостатньо контрольованих факторів ризику 

серцево-судинної системи, неоптимальних модифікацій способу 

життя та/або медикаментозної терапії або невдалої 

реваскуляризації. Крім того, ризик може зменшитися внаслідок 

відповідної вторинної профілактики та успішної реваскуляризації.  



 

 

У цих рекомендаціях кожен розділ розглядає основні клінічні 

сценарії ХКС. Ця структура спрямована на спрощення 

використання рекомендацій у клінічній практиці. Додаткова 

інформація, таблиці, малюнки та посилання доступні у Додаткових 

даних на веб-сайті ESC (www.escardio.org), а також у підручнику 

серцево-судинної медицини ESC. 

Що нового у рекомендаціях 2019 року? 

Нові/переглянуті концепції в 2019 році 
 

Рекомендації були переглянуті, щоб зосередити увагу на ХКС, а не 

на стабільній ІХС. 

Ця зміна підкреслює той факт, що клінічні уявлення про ІХС можна 

класифікувати як ГКС або ХКС. ІХС - це динамічний процес 

накопичення атеросклеротичних бляшок та функціональних змін 

коронарного кровообігу, які можуть бути модифіковані способом 

життя, фармакологічною терапією та реваскуляризацією, що 

призводить до стабілізації захворювання або регресії. 

У чинних рекомендаціях щодо ХКС визначено шість клінічних 

сценаріїв, які найчастіше зустрічаються у пацієнтів: (І) пацієнти із 

підозрою на ІХС та з «стабільним» стенокардитичними 

симптомами та/або задишкою; (ІІ) пацієнти з вперше 

діагностованою серцевою недостатністю (СН) або дисфункцією 

лівого шлуночка (ЛШ) та з підозрою на ІХС; (ІІІ) безсимптомні 

пацієнти та пацієнти зі стабілізованими симптомами <1 року після 

ГКС, або пацієнти з нещодавньою реваскуляризацією; (IV) 

безсимптомні пацієнти та пацієнти з симптомами > 1 року після 

первинної діагностики або реваскуляризації; (V) пацієнтів із 

стенокардією та підозрою на вазоспастичні або мікроваскулярні 

захворювання; та (VI) безсимптомні пацієнти, у яких виявлено ІХС 

при скринінгу. 

Пре-тестова вірогідність (ПТВ) ІХС на основі віку, статі та характеру 

симптомів зазнали суттєвих змін. Крім того, ми ввели нову фразу 

"Клінічна ймовірність ІХС", яка також використовує різні фактори 

ризику ІХС. Було оновлено застосування різних діагностичних тестів 

у різних групах пацієнтів для виключення або підтвердження ІХС. 

У рекомендаціях наголошується на вирішальній ролі модифікації 

способу життя та інших профілактичних заходах у зниженні ризику 

наступних серцево-судинних подій та смертності. 
ГКС – гострий коронарний синдром; ІХС – ішемічна хвороба серця; ХКС – хронічний 



 

 

коронарний синдром; ПТВ – пре-тестова вірогідність. 

Нові основні рекомендації у 2019 році 
Основні тести, діагностика та оцінка ризику 

Неінвазивна функціональна візуалізація при ішемії міокарда 

або коронарна КТА рекомендується в якості початкового 

тесту для діагностики ІХС у пацієнтів із симптоматикою, у яких 

обструкція не може бути виключена лише за допомогою 

клінічної оцінки. 

І 

Рекомендується, щоб вибір початкового неінвазивного 

діагностичного тесту виходив з клінічної ймовірності ІХС та 

інших характеристик пацієнта, які впливають на ефективність 

тесту, місцеву експертизу та доступність тестів. 

І 

Функціональна візуалізація при ішемії міокарда 

рекомендується, якщо коронарна КТА не є діагностичною 

або виявила ІХС невизначеного ґенезу. 

І 

Iнвазивна ангіографія рекомендується в якості 

альтернативного тесту для діагностики ІХС у пацієнтів з 

високою клінічною вірогідністю та вираженими симптомами, 

рефрактерними до медикаментозної терапії, або типовою 

стенокардією при легкому фізичному навантажені та 

клінічній оцінці, що свідчить про високий ризик розвитку 

серцевих подій. Iнвазивна функціональна оцінка повинна 

бути доступною і використовуватись для оцінки стенозів до 

реваскуляризації, при відсутності високого ступеню стенозу 

(стеноз діаметром >90%). 

І 

ІКА з наявністю інвазивної функціональної оцінки повинна 

враховуватися для підтвердження діагнозу ІХС у пацієнтів з 

невизначеним діагнозом при неінвазивному тестуванні.  

ІІа 

Коронарна КТА повинна розглядатися як альтернатива 

інвазивній ангіографії, якщо інший неінвазивний тест є 

неоднозначним або недіагностичним.  

ІІа 

Коронарна КТА не рекомендується при великій коронарній 

кальцифікації, нерегулярному серцебитті, значному ожирінні, 

неможливості виконати команду затримки дихання або будь-

яких інших умовах, які роблять хорошу якість зображення 

малоймовірною. 

ІІІ 

Антитромботична терапія у пацієнтів із ХКС та синусовим ритмом 

Додавання другого антитромботичного препарату до 

аспірину для тривалої вторинної профілактики повинно 

розглядатися у пацієнтів з високим ризиком ішемічних подій 

та без високого ризику кровотечі. 

ІІа 



 

 

Додавання другого антитромботичного препарату до 

аспірину для тривалої вторинної профілактики може 

розглядатися у пацієнтів, що мають помірно підвищений 

ризик ішемічних подій та без високого ризику кровотечі. 

IIb 

Антитромботична терапія у пацієнтів із ХКС та ФП 

Коли пероральна антикоагулянтна терапія розпочата у 

пацієнта з ФП, який має право на отримання НОАК, 

рекомендується прийом цих препаратів, надаючи перевагу 

АВК. 

I 

Тривала терапія ОАК (НОАК або АВК з часом терапевтичного 

діапазону >70%) рекомендується пацієнтам з ФП та 

показником CHA2DS2-VASc >2 у чоловіків та >3 у жінок. 

I 

Тривалу терапію ОАК (НОАК або АВК з часом терапевтичного 

діапазону >70%) слід враховувати у пацієнтів із ФП та 

показником CHA2DS2-VASc - 1 у чоловіків та 2 у жінок. 

IIa 

Антитромботична терапія у пацієнтів після ПКВ з ФП або іншим 

показаннями до ОАК 

Пацієнтам, які мають право на отримання НОАК, 

рекомендується використовувати НОАК (апіксабан 5 мг 2 

р/д, дабігатран 150 мг 2 р/д, едоксабан 60 мг/д або 

ривароксабан 20 мг/д) на перевагу перед АВК у поєднанні з 

антитромбоцитарною терапією. 

І 

У випадку, коли застосовується ривароксабан та 

стурбованість високим ризиком кровотечі переважає над 

занепокоєнням щодо тромбозу стента або ішемічного 

інсульту, слід враховувати перевагу ривароксабану 15 мг/д 

перед ривароксабаном 20 мг/д протягом одинарної або 

подвійної антитромбоцитарної терапії.  

IIa 

При застосуванні дабігатрану та коли стурбованість високим 

ризиком кровотечі переважає над занепокоєнням щодо 

тромбозу стента або ішемічного інсульту, слід враховувати 

перевагу дабігатрану 110 мг 2 р/д перед дабігатраном 150 

мг 2 р/д протягом одинарної або подвійної 

антитромбоцитарної терапії 

ІІа 

Після неускладненого ПКВ слід враховувати раннє 

припинення прийому аспірину (<1 тиждень) та продовження 

подвійної терапії ОАК та клопідогрелем, якщо ризик тромбозу 

стента низький або якщо занепокоєння щодо ризику 

кровотечі переважає над занепокоєнням щодо ризику 

тромбозу стента, незалежно від типу використовуваного 

стента. 

ІІа 



 

 

Потрійну терапію аспірином, клопідогрелем та ОАК протягом 

>1 місяця слід враховувати, коли ризик тромбозу стента 

перевищує ризик кровотечі, загальна тривалість (<6 місяців) 

визначається відповідно до оцінки цих ризиків і чітко визначена 

при виписці з лікарні. 

IIa 

У пацієнтів, які мають покази до АВК у поєднанні з аспірином 

та/або клопідогрелем, інтенсивність дози АВК повинна 

ретельно регулюватися з цільовим міжнародним 

нормованим співвідношенням у межах 2,0 - 2,5 та з часом у 

терапевтичному діапазоні >70%. 

IIa 

Подвійна терапія ОАК і тикагрелором, або прасугрелем 

може розглядатися як альтернатива потрійній терапії ОАК, 

аспірином та клопідогрелем у пацієнтів із помірним або 

високим ризиком тромбозу стента, незалежно від типу 

використовуваного стента. 

IIb 

Інша фармакологічна терапія 

Одночасне застосування інгібітора протонної помпи 

рекомендується пацієнтам, які отримують монотерапію 

аспірином, ПАТ або монотерапію OAК, які мають високий 

ризик шлунково-кишкової кровотечі. 

I 

Препарати, що знижують ліпіди: якщо цілі не досягнуті з 

максимально переносимою дозою статину, рекомендується 

комбінація з езетимібом. 

I 

Препарати, що знижують ліпіди: пацієнтам з дуже високим 

ризиком, які не досягають своїх цілей щодо максимально 

переносимої дози статину та езетимібу, рекомендується 

комбінація з інгібітором PCSK9. 

I 

Інгібітори АПФ повинні розглядатися у пацієнтів із ІХС, що 

мають дуже високий ризик серцево-судинних побічних подій. 
IIa 

Інгібітори натрію-глюкозного ко-транспортеру 2 типу: 

емпагліфлозин, канагліфлозин або дапагліфлозин 

рекомендуються хворим на цукровий діабет та кардіо-

васкулярними захворюваннями. 

I 

Агоніст глюкагон-подібного рецептора пептиду-1 (ліраглутид 

або семаглутид) рекомендується хворим на цукровий діабет 

та кардіо-васкулярні захворювання. 

I 

Обстеження на ІХС при безсимптомних проявах 

Ультразвукове дослідження товщини інтими сонної артерії для 

оцінки серцево-судинних ризиків не рекомендується.  
III 

Рекомендації щодо варіантів лікування рефрактерної стенокардії 

Можна вважати, що редукторний пристрій для звуження IIb 



 

 

коронарного синусу може зменшити симптоми стенокардії, 

рефрактерної до оптимальних медичних та 

реваскуляризаційних стратегій. 

ІКА – інвазивна коронарна ангіографія; АПФ = ангіотензин-перетворюючий 

фермент; КТА – КТ-ангіографія, ГКС – гострий коронарний синдром; ФП – 

фібриляція передсердь; ; ХКС – хронічний коронарний синдром; НOAК = нові 

оральні антикоагулянти; ОАК = оральні антикоагулянти; ПКВ – перкутанне 

коронарне втручання; PCSK9 - пропротеїн конвертази упротілізин-кексину типу 

9; АВК – антагоністи вітаміну К; ПАТ – подвійна антитромбоцитарна терапія 

 

Зміни в основних рекомендаціях 

2013 Клас  2019 Клас  

ЕКГ-дослідження 

рекомендується як 

початковий тест для 

встановлення діагнозу 

стабільної ІХС у пацієнтів 

із симптомами 

стенокардії та 

проміжною ПТВ ІХС (15- 

65%), без 

протиішемічних 

препаратів, якщо тільки 

вони не здійснюють вплив 

на зміни ЕКГ. 

I 

Рекомендується проводити 

ЕКГ для оцінки 

толерантності до фізичних 

навантажень, симптомів, 

аритмії, відповіді на АТ та 

ризику подій у вибраних 

пацієнтів. 

I 

ЕКГ-дослідження може 

розглядатися як 

альтернативний тест для 

виключення або 

діагностики ІХС, коли інші 

неінвазивні або інвазивні 

методи візуалізації 

недоступні. 

IIb 

У пацієнтів, які проходять 

лікування, слід 

враховувати ЕКГ, щоб 

оцінити контроль 

симптомів та ішемії 

IIa 

ЕКГ-дослідження може 

розглядатися у пацієнтів під 

час лікування для оцінки 

контролю симптомів та 

ішемії. 

IIb 

Для лікування другої лінії 

рекомендується 

додавати нітрати, 

івабрадин, нікоранділ 

або ранолазин 

відповідно до ЧСС, АТ та 

переносимості. 

IIa 

Нітрати тривалої дії слід 

розглядати як варіант 

лікування другої лінії, коли 

початкова терапія ББ 

та/або БКК протипоказана, 

погано переноситься або 

недостатньо 

контролюється при 

симптомах стенокардії 

IIa 

 



 

 

Для лікування другої лінії 

може бути розглянутий 

триметазидин 

IIb 

Нікоранділ, ранолазин, 

івабрадин або 

триметазидин слід 

розглядати як лікування 

другої лінії для зменшення 

частоти нападів та 

покращення толерантності 

до фізичних вправ у осіб, 

які не переносять, мають 

протипоказання або 

симптоми, які недостатньо 

контролюються ББ, БКК та 

нітратами тривалої дії 

IIa 

У окремих пацієнтів 

комбінація ББ або БКК з 

препаратами другої лінії 

(ранолазин, нікоранділ, 

івабрадин та 

триметазидин) може 

розглядатися для лікування 

першої лінії відповідно до 

ЧСС, АТ та переносимості. 

IIb 

У пацієнтів із підозрою на 

мікроваскулярну 

стенокардію: можуть 

бути розглянуті під час 

коронарної 

артеріографії 

внутрішньокоронарний 

ацетилхолін та аденозин 

з доплерівськими 

вимірюваннями, якщо 

артеріограма візуально 

нормальна, для оцінки 

ендотеліо залежної та 

неендотеліо залежної 

ЗКП та виявлення 

мікросудинного/епікарді

ального вазоспазму. 

IIb 

Вимірювання ЗКП та/або 

мікроциркуляторної 

резистентності повинні 

враховуватись у пацієнтів із 

стійкими симптомами, 

але коронарні артерії, які є 

або ангіографічно 

нормальними, або мають 

помірні стенози із 

збереженим ФРК/МРК. 

IIa 

Внутрішньокоронарний 

ацетилхолін з 

моніторингом ЕКГ може 

розглядатися під час 

ангіографії, якщо 

коронарні артерії або 

ангіографічно нормальні, 

або мають помірні стенози 

із збереженим ФРК/МРК, 

IIb 



 

 

для оцінки мікросудинного 

вазоспазму. 

У пацієнтів із підозрою на 

мікроваскулярну 

стенокардію: може бути 

розглянута 

трансторакальна 

доплерна 

ехокардіографія ЛНА з 

вимірюванням 

діастолічного 

коронарного кровотоку 

після в/в введення 

аденозину та в спокої 

для неінвазивного 

вимірювання ЗКП. 

IIb 

Трансторакальний доплер 

ЛНА, КМРТ та ПЕТ може 

розглядатися для 

неінвазивної оцінки ЗКП. 

IIb 

ЗКП - запас коронарного потоку, ЛНА - ліва низхідна артерія, КМРТ - 

кардіоваскулярна магнітно-резонансна томографія, ФРК – фракційний 

резерв кровотоку, МРК – моментний резерв кровотоку.  

Пацієнти із стенокардією та/або задишкою та підозрою 

на ішемічну хворобу 

 

Основна оцінка, діагностика та оцінка ризику 

Підхід до діагностичного лікування включає шість етапів. Перший 

крок - оцінка симптомів та ознак, виявлених у пацієнтів з можливою 

нестабільною стенокардією чи іншими формами ГКС (етап 1). Для 

пацієнтів без нестабільної стенокардії та іншим ГКС наступним 

кроком є оцінка загального стану та якості життя пацієнта (етап 2). 

Оцінюються супутні захворювання, які можуть вплинути на 

терапевтичні рішення, та розглядаються інші потенційні причини 

симптомів. Етап 3 включає базове тестування та оцінку функції ЛШ. 

Після цього оцінюється клінічна ймовірність обструктивної ІХС (етап 

4) і, виходячи з цього, вибраним пацієнтам пропонується 

діагностичне тестування для встановлення діагнозу ІХС (етап 5). 

Після того, як діагноз обструктивної ІХС буде підтверджений, 

визначатиметься ризик пацієнта (етап 6), оскільки він має великий 

вплив на наступні терапевтичні рішення.  



 

 

Після цих кроків слід розпочати відповідну терапію, яка включає 

ведення способу життя, медикаментозну терапію та 

реваскуляризацію, якщо це показано. 

Крок 1: Симптоми та ознаки 

Уважний анамнез є наріжним каменем діагностики стенокардії. 

Можна досягти високого ступеня достовірності діагнозу на основі 

лише анамнезу, хоча для підтвердження діагнозу, виключення 

альтернативних діагнозів та оцінки ступеня тяжкості основного 

захворювання найчастіше необхідні фізикальний огляд та об'єктивні 

тести. Анамнез повинен включати будь-які прояви серцево-

судинних захворювань (ССЗ) та фактори ризику (тобто сімейний 

анамнез ССЗ, дисліпідемію, діабет, гіпертонію, куріння та інші 

фактори). 

Характеристики дискомфорту, пов’язаного з ішемією міокарда 

(стенокардія), можна розділити на чотири категорії: локалізацію, 

характер, тривалість та відношення до фізичних навантажень та 

інші посилюючі або послаблюючі фактори. Дискомфорт, 

викликаний ішемією міокарда, зазвичай локалізується в грудях, біля 

грудини, але може відчуватися у будь-якому місці: від епігастрія до 

нижньої щелепи або зубів, між лопатками або в будь-якій руці до 

зап'ястя і пальців. Дискомфорт часто описують як тиск або важкість; 

іноді як стискуючі, звужуючі або пекучі болі. Може бути корисно 

запитати пацієнта про наявність "дискомфорту", оскільки багато 

хто не відчуває "болю" чи "тиску" у грудях. Задишка може 

супроводжувати стенокардію, а дискомфорт у грудях також може 

супроводжуватися менш специфічними симптомами, такими як 

втома або непритомність, нудота, печіння, неспокій або страх 

смерті. Задишка може бути єдиним симптомом ІХС, і її може бути 

важко відрізнити від задишки, викликаної іншими станами. 

Тривалість дискомфорту коротка - <10 хв у більшості випадків, а 

частіше всього декілька хвилин або менше, а біль у грудях, що 

триває протягом декількох секунд, навряд чи пов’язаний із ІХС. 

Важливою характеристикою є зв'язок з фізичними вправами. 

Симптоми класично проявляються або посилюються при 

підвищеному навантажені - наприклад, ходіння по схилу або проти 



 

 

вітру, або в холодну погоду - і швидко зникають протягом декількох 

хвилин, коли ці причинно-наслідкові фактори зменшуються. 

Загострення симптомів після важкої їжі або після пробудження 

вранці - класичні особливості стенокардії. Парадоксально 

стенокардію можна зменшити за допомогою фізичного 

навантаження (walk-through angina) або при другому 

навантаженні (розминка при стенокардії). Сублінгвальні нітрати 

швидко полегшують стенокардію. Симптоми не пов'язані з 

диханням або положенням. Поріг стенокардії і симптоми можуть 

суттєво відрізнятися з дня в день і навіть у той же день. 

Класифікація, хоча і є суб'єктивною, є практичною та має 

доведене значення для визначення ймовірності виникнення 

обструктивної ІХС. Дослідження, опубліковані з 2015 року, 

повідомляють, що більшість пацієнтів, які підозрюються на наявність 

ІХС, мають атиповий або неангінальний біль у грудях, менш ніж 10 - 

15% мають типову стенокардію. Класифікація канадського 

серцево-судинного товариства досі широко використовується як 

система оцінювання стенокардії, для кількісного визначення порогу, 

при якому симптоми виникають стосовно фізичних навантажень . 

Фізикальний огляд пацієнта з підозрою на ІХС має важливе 

значення для оцінки наявності анемії, гіпертонії, хвороби клапанів 

серця, гіпертрофічної кардіоміопатії або аритмії. Також 

рекомендується, щоб практикуючі лікарі розраховували індекс 

маси тіла (ІМТ) і шукали докази не ішемічної хвороби судин, яка 

може бути безсимптомною [включає пальпацію периферичного 

пульсу і аускультацію сонних та стегнових артерій та інші ознаки 

коморбідних станів, таких як захворювання щитовидної залози, 

ниркові захворювання або діабет. Це слід використовувати в 

контексті іншої клінічної інформації, наприклад, про наявність 

кашлю або ріжучого болю, що робить ІХС більш малоймовірним. 

Слід також спробувати відтворити симптоми пальпацією і 

перевірити дію сублінгвального нітрогліцерину, щоб класифікувати 

симптоми (Таблиця 3). 

 



 

 

Таблиця 3. Традиційна клінічна класифікація стенокардитичних 

симптомів 

Типова стенокардія Відповідає трьом характеристикам: 

(І) обмеження дискомфорту в передній 

частині грудей або в ділянці шиї, щелепи, 

плеча або руки; 

(ІІ) Виникає при фізичних навантаженнях; 

(ІІІ) Проходить під час спокою або 

знімається нітратами протягом 5 хв. 

Атипова стенокардія Відповідає двом із цих характеристик 

Нестенокардитичний 

біль у грудях 

Відповідає лише одній або жодній із цих 

характеристик 

 

Стабільна vs нестабільна стенокардія 

Нестабільна стенокардія може проявлятися такими симптомами: 

(І) як стенокардія спокою, тобто характерний біль та розташування, 

що виникає у спокої та триває тривалий час (>20 хв); (ІІ) 

стенокардія, що вперше виникла (2 місяці), перехід середньої в 

важку стенокардію (шкала канадського серцево-судинної спілки - 

II або III ступеня); або (ІІІ) нестабільна стенокардія, тобто попередня 

стенокардія, яка прогресивно збільшується у тяжкості та 

інтенсивності протягом короткого періоду часу. Менеджмент 

стенокардії, що відповідає цим критеріям, розглядається в 

рекомендаціях ESC щодо менеджменту ГКС. Нова стенокардія, як 

правило, вважається нестабільною стенокардією; однак, якщо 

стенокардія виникає вперше при сильних навантаженнях і 

вгамовується у спокої, підозрюваний стан підпадає під визначення 

ХКС, а не нестабільної стенокардії. Пацієнтам з нестабільною 

стенокардією, визначеною як низький ризик, рекомендується 

застосовувати діагностичні та прогностичні алгоритми, 

представлені в цих рекомендаціях, після того, як період 

нестабільності вщухне. Пацієнти з низьким рівнем ризику з 

нестабільною стенокардією характеризуються відсутністю 

рецидиву стенокардії, відсутністю ознак СН, відсутністю відхилень у 

початковій або наступній електрокардіограмі (ЕКГ) та відсутністю 

підвищеного рівня тропоніну. При цих умовах рекомендується 



 

 

неінвазивна діагностична стратегія, перш ніж прийняти рішення про 

інвазивну стратегію. З огляду на вищеописане визначення, 

стабільна і нестабільна стенокардія може перекриватися, і багато 

пацієнтів із ІХС проходять через період нестабільної стенокардії. 

Таблиця 4 Оцінка ступеня важкості стенокардії напруги за даними 

Канадського серцево-судинного товариства 

Ступінь 
Опис важкості 

стенокардії 

 

І 

Стенокардія 

лише при 

сильних 

навантаженнях 

Наявність стенокардії під час 

напружених, швидких або тривалих 

звичайних занять (ходьба або сходження 

по сходах). 

ІІ 

Стенокардія 

при 

помірному 

навантажені 

 

Невелике обмеження звичайних занять, 

коли вони виконуються швидко, після їжі, 

у холоді, на вітрі, під емоційним 

напруженням або протягом перших 

кількох годин після пробудження, а також 

ходьби вгору, піднімаючись більше ніж 

на один проліт звичайних сходів у 

звичайному темпі і в нормальних 

умовах. 

ІІІ 

Стенокардія 

при легкому 

навантаженні 

 

Виникає труднощі при ходьбі в межах 1-

2 кварталів або при підйомі на один 

проліт сходів, у звичайному темпі та 

умовах. 

IV 

Стенокардія в 

стані спокою 

 

Не потрібно виконувати навантаження, 

щоб спровокувати стенокардію 

 

Різниця між симптомами, викликаними стенозом епікардіальних 

артерій та мікроваскулярною/вазоспастичною хворобою 

Розмежування симптомів, викликаних стенозом епікардіальних 

артерій та симптомів, викликаних мікроваскулярними або 

вазоспастичними захворюваннями, не може бути здійснено з 

достатньою впевненістю. Опираючись на тест на ішемію або на 

зображення коронарної анатомії, часто неминуче виключення 

обструктивної ІХС, яка може бути відсутньою у пацієнтів із 



 

 

симптоматикою. У розділі цих рекомендацій обговорюється 

діагностичний аналіз мікроваскулярної або вазоспастичної 

хвороби. 

Крок 2: Супутні захворювання та інші причини симптомів 

Перш ніж розглянути будь-яке тестування, слід оцінити загальне 

здоров'я пацієнта, супутні захворювання та якість життя. Якщо 

реваскуляризація навряд чи є прийнятним варіантом, подальше 

тестування може бути зведено до клінічно вказаного мінімуму і слід 

запровадити відповідну терапію, яка може включати випробування 

антиангінальними ліками, навіть якщо діагноз ІХС не був повністю 

продемонстрований. Неінвазивна функціональна візуалізація при 

ішемії може бути варіантом, якщо необхідно перевірити діагноз. 

Якщо біль очевидно не стенокардитичний, можуть бути показані 

інші діагностичні дослідження для виявлення шлунково-кишкових, 

легеневих чи опорно-рухових причин болю у грудях. Тим не менш, 

ці пацієнти також повинні отримувати оцінюватися на основі 

факторів ризику, таких як SCORE (Систематична оцінка 

коронарного ризику) (www.heartscore.org) 

Крок 3: Основне тестування 

Основне (перше) тестування у пацієнтів із підозрою на ІХС включає 

стандартне лабораторне біохімічне дослідження, ЕКГ у спокої, 

можливий амбулаторний ЕКГ-моніторинг, а для окремих пацієнтів - 

рентгенографія грудної клітки. Таке тестування можна проводити в 

амбулаторних умовах. 

Біохімічні дослідження 

Лабораторні дослідження використовуються для виявлення 

можливих причин ішемії, встановлення факторів серцево-

судинного ризику, супутніх станів та визначення прогнозу. 

Гемоглобін є частиною повного показника крові та - коли є клінічні 

підозри на порушення функції щитовидної залози - рівень гормонів 

щитовидної залози дає інформацію про можливі причини ішемії. 

Глюкозу в плазмі натще і глікований гемоглобін (HbA1c) слід 

вимірювати у кожного пацієнта з підозрою на ІХС. Якщо обидва не 

є переконливими, рекомендується додатковий пероральний тест 

http://www.heartscore.org/


 

 

на толерантність до глюкози. Знання метаболізму глюкози важливе 

через добре визначений зв'язок між діабетом та несприятливими 

серцево-судинними результатами. Хворі на цукровий діабет 

повинні вестись відповідно до конкретних вказівок. Ліпідний профіль, 

включаючи загальний холестерин, ліпопротеїди високої щільності, 

ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ) та тригліцериди, також слід 

оцінювати у будь-якого пацієнта з підозрою на ІХС, щоб встановити 

профіль ризику пацієнта та встановити необхідність лікування. Для 

характеристики вираженої дисліпідемії або спостереження за 

високою тригліцеридемією рекомендуються визначення 

натщесерце. 

Захворювання периферичних артерій (ЗПА) та ниркова дисфункція 

збільшують ймовірність розвитку ІХС та негативно впливають на 

прогноз. Отже, базальну функцію нирок слід оцінювати за 

допомогою оцінки швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ). Також 

може бути доречним вимірювати рівень сечової кислоти, оскільки 

гіперурикемія є частим коморбідним станом і може також 

впливати на функцію нирок. 

Якщо є клінічна підозра нестабільної ІХС, слід вимірювати біохімічні 

маркери ураження міокарда - такі як тропонін Т або тропонін І, 

бажано, використовуючи аналізи на високу чутливість, а керівництво 

повинно дотримуватися рекомендацій щодо ГКС без стійкої 

елевації сегменту ST. Якщо застосовуються аналізи на високу 

чутливість, низький рівень тропоніну можна виявити у багатьох 

пацієнтів зі стабільною стенокардією. Підвищений рівень тропоніну 

пов'язаний з несприятливим результатом, і невеликі дослідження 

показали можливе додаткове значення діагностики ІХС, але 

необхідні більші випробування для перевірки корисності 

систематичної оцінки у пацієнтів, у яких підозрюють ІХС. 

Рекомендації Клас  Рівень  

Якщо оцінка свідчить про клінічну нестабільність або 

ГКС, бажане повторне вимірювання тропоніну з 

використанням високочутливих або надчутливих 

тестів; рекомендується виключити ушкодження 

міокарда, пов’язане з ГКС. 

І А 

У всіх пацієнтів рекомендуються наступні аналізи крові: 



 

 

 Загальний аналіз крові (включаючи гемоглобін) І В 

 Вимірювання креатиніну та оцінка функції 

нирок 
І А 

 Ліпідний профіль (включаючи ЛПНЩ) І А 

Рекомендується проводити скринінг на цукровий 

діабет 2 типу у пацієнтів із підозрою та 

встановленою ІХС з використанням вимірювань 

глюкози, HbA1c плазми натще, а також слід 

додавати пероральний тест на толерантність до 

глюкози, якщо результати глюкози в плазмі крові 

натще не є переконливими. 

І В 

Оцінка функції щитоподібної залози 

рекомендується при клінічній підозрі на порушення 

її функції 

І С 

 

Електрокардіограма в спокої та амбулаторний моніторинг 

Парадигма діагностики ішемії міокарда майже століття базується 

на виявленні порушень реполяризації, головним чином у вигляді 

депресій сегмента ST. Таким чином, ЕКГ у спокої залишається 

незамінним компонентом початкової оцінки пацієнта з болем у 

грудях. Зустрічаються два сценарії клінічної оцінки: (І) пацієнт без 

симптомів болю у грудях або дискомфорту, і (ІІ) пацієнт з 

тривалими симптомамистенокардії. 

Остання ситуація набагато частіше зустрічається і часто 

реєструється ЕКГ у спокої. Однак навіть за відсутності порушень 

реполяризації ЕКГ може демонструвати непрямі ознаки ІХС, такі як 

ознаки попереднього ІМ (патологічні хвилі) або порушення 

провідності [головним чином блокада лівої ніжки пучка Гіса (БЛНПГ) 

та порушення атріовентрикулярної провідності]. Фібриляція 

передсердь (ФП) є частою знахідкою у пацієнтів з болем у грудях. 

Депресія сегмента під час надшлуночкової тахіаритмії не є 

передбачуваним симптомом ІХС. 

ЕКГ може мати вирішальне значення для діагностики ішемії 

міокарда, якщо динамічні зміни сегмента ST реєструються під час 

стенокардії. Діагноз стенокардії Принцметала та вазоспастичної 

стенокардії заснований на виявленні типової транзиторної елевації 



 

 

сегмента ST або депресії під час нападу стенокардії (як правило, у 

спокої). 

Амбулаторне моніторування ЕКГ може виявити докази «німої» 

ішемії міокарда у пацієнтів із ХКС, але рідко додає відповідну 

діагностичну або прогностичну інформацію, яку неможливо 

отримати за допомогою стресового тестування. Найголовніше, що 

терапевтичні стратегії, спрямовані на «німу» ішемію, виявлену 

амбулаторним моніторингом, не продемонстрували явних 

переваг для прогнозу. 

Електрокардіограма у спокої в початковому діагностичному 

лікуванні пацієнтів із підозрою на ІХС 

Рекомендації  Клас Рівень 

ЕКГ у спокої в 12 відведеннях рекомендується 

застосовувати всім пацієнтам із болем у грудній 

клітці без явної некардіальної причини. 

І С 

ЕКГ у спокої в 12 відведеннях рекомендується всім 

пацієнтам під час або одразу після епізоду 

стенокардії, що підозрюється як показник клінічної 

нестабільності ІХС. 

І С 

Зміни сегмента ST, зафіксовані під час 

надшлуночкової тахіаритмії, не повинні 

використовуватися як доказ ІХС. 

ІІІ С 

 

Амбулаторне моніторування ЕКГ при первинному діагностичному 

лікуванні пацієнтів із підозрою на ІХС 

Рекомендації  Клас Рівень 

Амбулаторне моніторування ЕКГ рекомендується 

пацієнтам з болем у грудях та при підозрі на 

аритмію. 

І С 

У пацієнтів із підозрою на вазоспастичну 

стенокардію слід враховувати амбулаторний ЕКГ-

запис, бажано спостереження за допомогою 12 

відведень ЕКГ. 

ІІа С 

Амбулаторне моніторування ЕКГ не слід 

застосовувати як звичайне обстеження у пацієнтів 

із підозрою на ХКС. 

ІІІ С 

 



 

 

Ехокардіографія та магнітно-резонансна томографія у спокої 

Ехокардіографічне дослідження надасть важливу інформацію про 

роботу серця та анатомію. Фракція викиду ЛШ (ФВЛШ) часто 

нормальна у пацієнтів із ХКС. Зниження функції ЛШ та/або 

регіональні аномалії руху стінки можуть підвищити підозру на 

ішемічне пошкодження міокарда, а схема дисфункції ЛШ після 

теоретичного розподілу коронарних артерій є типовою для 

пацієнтів, які вже мали ІМ. Виявлення порушень руху стінки може 

бути ускладнено за допомогою візуальної оцінки, а виявлення 

раннього систолічного подовження, зменшення систолічного 

вкорочення або постсистолічного вкорочення методами 

деформації візуалізації може бути корисним для пацієнтів із 

нормальною функцією ЛШ, але з клінічною підозрою на ХКС. 

Повідомлялося, що зниження діастолічної функції ЛШ є ранньою 

ознакою ішемічної дисфункції міокарда, а також може свідчити 

про порушення мікросудинної системи. 

Ехокардіографія є важливим клінічним інструментом для 

виключення альтернативних причин болю у грудній клітці, а також 

допомагає діагностувати супутні серцеві захворювання, такі як 

захворювання клапанів серця, СН та більшість кардіоміопатій, але 

важливо пам’ятати, що ці захворювання часто співіснують з ІХС. 

Застосування ехокардіографічного контрастного препарату може 

бути корисним пацієнтам із поганими акустичними вікнами. 

Серцевий магнітний резонанс (СМР) може розглядатися у 

пацієнтів із підозрою на ІХС, коли ехокардіографія (з 

використанням контрасту) є непереконливою. СМР надасть 

корисну інформацію про анатомію серця та систолічну серцеву 

функцію, подібну до ехокардіограми, пацієнтам, які не мають 

протипоказань до СМР. СМР може оцінити глобальну та 

регіональну функцію, а використання пізнього підвищення гадолінію 

може виявити типову схему рубцювання міокарда у пацієнтів, які 

вже перенесли ІМ. 

Оцінка функції ЛШ важлива для всіх пацієнтів щодо стратифікації 

ризику і тому повинна проводитись у всіх симптоматичних пацієнтів 

із підозрою на ІХС. 



 

 

Ведення пацієнтів із стенокардією або СН, зі зниженою ФВЛШ < 40% 

або середнім діапазоном, зниженою ФВЛШ на 40-49%, описано в 

розділі 4 Рекомендацій. 

Ехокардіографія у спокої та СМРТ при первинному 

діагностичному лікуванні пацієнтів із підозрою на ішемічну 

хворобу серця 

Рекомендації  Клас  Рівень  

Трансторакальна ехокардіографія 

рекомендована всім пацієнтам для: 

(1) Виключення альтернативних причин 

стенокардії 

(2) Визначення аномалії руху стінок, що наводять 

на думку про ІХС 

(3) Вимірювання ФВЛШ для стратифікації ризику 

(4) Оцінка діастолічної функції 

І B 

УЗД сонних артерій має бути розглянуто та 

проведено спеціалістом для виявлення бляшок у 

пацієнтів із підозрою на ХКС без відомих 

атеросклеротичних захворювань 

ІІа C 

СМР може розглядатися у пацієнтів з 

непереконливим ехокардіографічним тестом. 
ІІb C 

 

Рентген грудної клітки 

Рентген грудної клітки часто застосовується при оцінці пацієнтів з 

болем у грудях. Однак при ХКС вона не надає конкретної 

інформації для діагностики або стратифікації ризику подій. Тест 

іноді може бути корисним для оцінки пацієнтів із підозрою на СН. 

Рентген грудної клітки також може бути корисним пацієнтам з 

легеневими проблемами, які часто супроводжують ІХС, або 

виключити іншу причину болю в грудях при атипових симптомах. 

Рентген грудної клітки при первинному діагностичному 

лікуванні пацієнтів із підозрою на ішемічну хворобу 

Рекомендація  Клас Рівень 

Рентген грудної клітки рекомендується 

пацієнтам з атиповими симптомами, ознаками 

та симптомами СН або підозрою на легеневі 

захворювання. 

І С 



 

 

Крок 4: Оцінка пре-тестової вірогідності (ПТВ) та клінічної 

ймовірності ішемічної хвороби 

Ефективність наявних методів діагностики обструктивної ІХС (тобто 

ймовірність наявності у пацієнта захворювання, якщо тест 

ненормальний, та ймовірність того, що пацієнт не має 

захворювання, якщо тест є нормальним), залежить від поширеності 

захворювання у популяції і, таким чином, від ймовірності того, що у 

даного пацієнта дійсно буде ІХС. Діагностичне тестування 

найкорисніше, коли ймовірність є проміжною. Коли ймовірність 

висока, необхідно вивчити велику кількість пацієнтів, щоб виявити 

декількох пацієнтів, які не мають захворювання, і негативний 

результат тесту може рідко виключати наявність обструктивної ІХС 

(тобто негативна прогностична величина є низькою). Коли 

ймовірність низька, негативний тест може виключати захворювання, 

але чим нижча ймовірність, тим вище вірогідність хибно позитивного 

тесту (тобто позитивного тесту за відсутності обструктивної ІХС). 

Таким чином, у пацієнтів, що знаходяться у крайніх межах 

діапазону ймовірностей, доцільно утримуватися від діагностичного 

тестування і припускати, що пацієнт має або не має обструктивну 

ІХС.  

Застосування нових ПТВ (табл. 5) має важливі наслідки для 

направлення пацієнтів для діагностичного тестування. Якщо 

діагностичне тестування було відкладено у пацієнтів з новим ПТВ 

<15%, це призведе до значного збільшення частки пацієнтів, яким 

діагностичне тестування не рекомендувалося, оскільки більше 

пацієнтів класифікуються як такі, що мають ПТП <15%. У даних, 

отриманих з випробування PROMISE (перспективного 

багатоцентрового візуального дослідження для оцінки болю в 

грудях), 50% пацієнтів, які раніше були класифіковані як проміжна 

ймовірність обструктивної ІХС, були перекласифіковані на ПТВ 

<15% згідно з новим ПТВ. За результатами зведеного аналізу, 57% 

всіх пацієнтів були віднесені до ПТВ <15%. Дослідження показали, 

що результати пацієнтів, класифікованих з новим РТП <15%, є 

хорошими (щорічний ризик серцево-судинної смерті або ІМ <1%). 

Отже, можна відкладати рутинне тестування у пацієнтів з ПТП <15%, 

таким чином зменшуючи зайві процедури та витрати. 



 

 

Можна вважати, що пацієнти з ПТВ ≤5% мають таку низьку 

ймовірність захворювання, що діагностичне тестування повинно 

проводитися лише з вагомих причин. Впровадження нових ПТВ 

також вказує на те, що пацієнтів не слід регулярно направляти 

безпосередньо на інвазивну оцінку, якщо клінічні та інші дані не 

свідчать про високу ймовірність обструктивної ІХС. 

Клінічні моделі, що містять інформацію про фактори ризику ССЗ, 

зміни ЕКГ або коронарну кальцифікацію, покращили 

ідентифікацію пацієнтів із обструктивною ІХС порівняно з віком, 

статтю та симптомами. Тому наявність факторів ризику розвитку 

ССЗ (таких як сімейний анамнез ССЗ, дисліпідемія, діабет, 

гіпертонія, куріння та інші фактори), які збільшують ймовірність 

виникнення ІХС, можна використовувати як модифікатори оцінки 

ПТВ. Якщо є можливі зміни зубця Q, сегмента ST або зубця Т на ЕКГ, 

дисфункція ЛШ, що свідчать про ішемію, та висновки ЕКГ при 

фізичному навантаженні, а також інформація про коронарну 

кальцифікацію, можна використовувати покращену оцінку ПТВ 

обструктивної ІХС. Однак слід зазначити, що візуалізація коронарної 

кальцифікації не виключає коронарного стенозу, спричиненого 

некальцифікованим атеросклеротичним ураженням, а наявність 

коронарної кальцифікації є слабким предиктором обструктивної 

ІХС. Хоча оптимальне використання цих факторів для поліпшення 

оцінки ПТВ ще не встановлено, їх слід враховувати на додаток до 

ПТВ на основі статі, віку та характеру симптомів для визначення 

загальної клінічної ймовірності обструктивної ІХС. 

Таблиця 5. Пре-тестова вірогідність ІХС відповідно до віку, 

статі та характеру симптомів  

 Типовий Атиповий Неангінальний Задишка 

Вік  Ч Ж Ч Ж Ч Ж Ч Ж 

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% 

 

 



 

 

Крок 5: Вибір відповідного дослідження 

Пацієнтам, яким не виконується реваскуляризація через супутні 

захворювання, діагноз ІХС може бути поставлений клінічно, і 

потрібна лише медикаментозна терапія. Якщо діагноз ІХС є 

невизначеним, встановлення діагнозу з використанням неінвазивної 

функціональної томографії для ішемії міокарда до лікування є 

доречним (рис. 2). 

У пацієнта з великою ймовірністю розвитку ІХС, симптоми, які не 

відповідають медикаментозній терапії або типовій стенокардії при 

низькому рівні фізичних навантажень, і початкова клінічна оцінка 

(включаючи ехокардіограму та, у відібраних пацієнтів, ЕКГ з 

навантаженням), що свідчить про високий ризик, доречним є вибір 

приступити безпосередньо до інвазивної коронарної ангіографії 

(IКA) без подальшого діагностичного тестування. За таких обставин 

показання до реваскуляризації має ґрунтуватися на відповідному 

інвазивному підтвердженні гемодинамічного значення стенозу. 

Іншим пацієнтам, у яких ІХС неможливо виключити лише за 

допомогою клінічної оцінки, для встановлення діагнозу та оцінки 

ризику події рекомендується неінвазивні діагностичні тести. Поточні 

рекомендації рекомендують використовувати або неінвазивну 

функціональну коронарну томографію, або анатомічну 

томографію, використовуючи коронарну КТ-ангіографію (КТА) в 

якості початкового тесту для діагностики ІХС. 

Функціональні неінвазивні тести 

Функціональні неінвазивні тести діагностики ІХС призначені для 

виявлення ішемії міокарда через зміни ЕКГ, порушення руху стінки 

за допомогою стресової КМРТ або стресової ехокардіографії або 

зміни перфузії за допомогою однофотонної емісійної КТ (ОЕКТ), 

позитронно-емісійної томографії (ПЕТ), контрастної 

ехокардіографії міокарда або контрастної КТА. Ішемія може бути 

спровокована фізичними вправами або фармакологічними 

стресорами, або посиленою роботою міокарда та потребою в 

кисні, або неоднорідністю перфузії міокарда через вазодилатацію. 

Неінвазивні функціональні тести пов'язані з високою точністю для 



 

 

виявлення обмеження току крові через стеноз порівняно з 

інвазивним функціональним тестуванням [фракція залишку (ФЗ)].  

 

 

Анатомічна неінвазивна оцінка 

Анатомічна неінвазивна оцінка шляхом візуалізації просвіту та 

стінки коронарної артерії за допомогою внутрішньовенного 

контрастного агента може бути виконана за допомогою 

коронарної комп’ютерної томографічної ангіографії (КТА), що 

забезпечує високу точність виявлення обструктивних коронарних 

стенозів, визначених інвазивною коронарографією, оскільки 

обидва тести базуються на анатомії. Однак стенози, оцінені на рівні 

50-90% при візуальному огляді, не обов'язково є функціонально 

значущими, тобто вони не завжди викликають ішемію міокарда. 

Тому рекомендується або неінвазивне, або інвазивне 

Пре-тестова вірогідність ІХС відповідно до віку, статі та характеру 

симптомів 

Знижує ймовірність 

• Нормальна ЕКГ при 

навантажені 

• Немає коронарної 

кальцифікації на КТ 

(Оцінка Агатстона = 0)  

Збільшує ймовірність 

• Фактори ризику ССЗ 

(дисліпідемія, діабет, гіпертонія, 

куріння, сімейний анамнез) 

• Зміни ЕКГ в спокої 

(зубець Q або ST-сегмент/зміни 

зубця Т) 

• Дисфункція ЛШ 

• Зміни ЕКГ при навантажені 

• Коронарна кальцифікація на 

КТ 

Клінічна ймовірність ІХС 



 

 

функціональне тестування для подальшої ангіографічної оцінки 

стенозу, виявленого за допомогою коронарної КТА або інвазивної 

ангіографії, якщо тільки стеноз дуже високого ступеня (>90% у 

діаметрі) не виявлений за допомогою інвазивної ангіографії. 

Наявність або відсутність непрохідного коронарного атеросклерозу 

на коронарній КТА забезпечує прогностичну інформацію та може 

бути використана для менеджменту профілактичної терапії. 

Рандомізовані, проспективні клінічні випробування 

продемонстрували, що діагностичне тестування з коронарною КТА 

пов'язане з клінічними результатами, аналогічними результатам 

функціональної візуалізації у пацієнтів із підозрою на ІХС. У пацієнтів 

з обширною ІХС коронарна КТА, не поступалася інвазивній 

коронарографії для прийняття рішень та визначення цілей 

реваскуляризації. 

Роль ЕКГ при навантаженні 

ЕКГ при навантаженні має нижчі діагностичні показники порівняно з 

тестами візуалізації та має обмежену потужність для виключення 

або підтвердження ІХС. З моменту публікації попередньої версії цих 

рекомендацій РКД порівнювали ефекти діагностичних стратегій на 

клінічні результати. Ці дослідження показали, що додавання 

коронарної КТА або функціональної візуалізації уточнює діагноз, 

дає змогу орієнтуватися на профілактичну терапію та втручання, а 

також потенційно знижує ризик ІМ порівняно з ЕКГ з навантаженням. 

Деякі, хоча і не всі, реєстрові дослідження також показали подібні 

переваги щодо використання візуальної діагностичної проби у 

пацієнтів, які лікуються у повсякденній клінічній практиці. Тому в цих 

настановах рекомендується використовувати діагностичний тест 

візуалізації замість ЕКГ з навантаженням як початковий тест для 

діагностики ІХС. 

ЕКГ з навантаженням може розглядатися як альтернатива 

діагностиці ІХС, якщо візуальні тести недоступні, маючи на увазі 

ризик помилково негативних та хибно позитивних результатів тесту. 

ЕКГ з навантаженням не має діагностичної цінності для пацієнтів з 

порушеннями ЕКГ, які перешкоджають інтерпретації змін сегмента 

ST під час стресу (тобто БЛНПГ, синдром Вольфа-Паркінсона-

Вайта, депресія сегмента ST >0.1мВ на ЕКГ в спокої). ЕКГ з 



 

 

навантаженням надає додаткову клінічно корисну інформацію. 

Тому застосування ЕКГ з навантаженням може бути розглянуто у 

окремих пацієнтів для доповнення клінічної оцінки. 

Підбір діагностичних тестів 

Для встановлення діагнозу ІХС може бути використаний або 

функціональний, або анатомічний тест. Для рішень про 

реваскуляризацію потрібна інформація про анатомію та ішемію. 

Вплив клінічної ймовірності на вибір діагностичного тесту 

Кожен неінвазивний діагностичний тест має певний діапазон 

клінічної ймовірності ІХС, де користь його застосування 

максимальна. Враховуючи клінічну ймовірність ІХС та коефіцієнт 

ймовірності конкретного тесту, можна оцінити ймовірність пост-

тестової ІХС після проведення такого тесту. Використовуючи такий 

підхід, можна оцінити оптимальні діапазони клінічної ймовірності 

для кожного тесту, де вони можуть перекласифікувати пацієнтів від 

низької до високої ймовірності ІХС. 

Комп’ютерна томографічна коронарна ангіографія є кращим 

тестом у пацієнтів із меншим діапазоном клінічної ймовірності ІХС, 

без попереднього діагнозу ІХС та характеристик, пов’язаних з 

високою ймовірністю хорошої якості зображення. Вона виявляє 

субклінічний коронарний атеросклероз, але також може точно 

виключати як анатомічно, так і функціонально значущу ІХС. Вона 

має більш високі значення точності, коли обстеження піддаються 

низькій клінічній вірогідності. У випробування з оцінкою результатів 

після коронарної КТА на сьогоднішній день в основному були 

включені пацієнти з низькою клінічною ймовірністю. 

Перш ніж приймати рішення про реваскуляризацію, у більшості 

пацієнтів потрібна функціональна оцінка ішемії (неінвазивна чи 

інвазивна). Таким чином, функціональне неінвазивне тестування 

може бути кращим у пацієнтів у більш високому діапазоні клінічної 

ймовірності, якщо можлива реваскуляризація або пацієнту раніше 

діагностували ІХС. 



 

 

Окрім діагностичної точності та клінічної вірогідності, вибір 

неінвазивного тесту залежить від інших характеристик пацієнта, 

місцевої експертизи та наявності тестів.  

Інвазивне тестування (ІКА) 

Для діагностичних цілей ІКА необхідна лише пацієнтам із підозрою 

на ІХС у випадках непереконливого неінвазивного тестування. 

Однак IКA може бути показана, якщо неінвазивна оцінка 

передбачає високий ризик події для визначення варіантів 

реваскуляризації. 

У пацієнта з високою клінічною ймовірністю ССЗ та симптомами, 

що не реагують на медикаментозну терапію або з типовою 

стенокардією при низькому рівні фізичних вправ, а початкова 

клінічна оцінка вказує на високий ризик події, рання ІКА без 

попередньої неінвазивної стратифікації ризику може бути 

корисною, щоб виявити ураження, які потенційно піддаються 

реваскуляризації. Інвазивна функціональна оцінка повинна 

доповнювати ІКА, особливо у пацієнтів із коронарними стенозами 

50-90%, враховуючи часті невідповідності між ангіографічною та 

гемодинамічною тяжкістю коронарних стенозів. 

Показано, що систематична інтеграція ІКА призводить до зміни 

стратегій менеджменту у 30 - 50% пацієнтів. Методи, які 

використовуються для виконання ІКА, значно покращилися, що 

призводить до зниження частоти ускладнень. Особливо це 

стосується ІКА, проведеної через променеву артерію. Основна 

частота ускладнень, пов’язаних із звичайною катетеризацією 

стегнової артерії, – це кровотеча, що потребує переливання крові. 

ІКА не слід проводити пацієнтам із стенокардією, які відмовляються 

від інвазивних процедур, надають перевагу уникати 

реваскуляризації, які не є кандидатами на перкутанне коронарне 

втручання (ПКВ) або шунтування коронарних артерій (АКШ) або у 

яких не передбачається покращення функціонального стану або 

якості життя. Внутрішнокоронарні методи діагностичної оцінки 

коронарної анатомії коротко згадуються у додаткових даних цього 

документа. 



 

 

Використання діагностичних візуалізаційних тестів у 

початковому діагностичному лікуванні симптоматичних 

хворих із підозрою на ІХС 

Рекомендації Клас Рівень 

Неінвазивна функціональна візуалізація або 

коронарна КТА рекомендовані, як початковий тест 

для діагностики ІХС у пацієнтів із симптоматикою, у 

яких ІХС не може бути виключена лише за 

допомогою клінічної оцінки 

І B 

Рекомендується вибір первинного неінвазивного 

діагностичного тесту, виходячи з клінічної вірогідності 

ІХС та інших характеристик пацієнта, які впливають 

на результати тестування, наявного місцевого 

досвіду та наявності тестів. 

І C 

Функціональна візуалізація при ішемії міокарда 

рекомендується, якщо коронарна КТА виявила ІХС 

невизначеного функціонального значення або не є 

діагностичною 

І B 

Iнвазивна коронарна ангіографія рекомендується в 

якості альтернативного тесту для діагностики ІХС у 

пацієнтів з високою клінічною вірогідністю; 

вираженими симптомами, рефрактерними до 

медикаментозної терапії або типовою 

стенокардією; при низькому рівні фізичних 

навантажень та клінічною оцінкою, що свідчить про 

високий ризик подій. Iнвазивна функціональна 

оцінка повинна бути доступною і використовуватись 

для оцінки стенозу перед реваскуляризацією, при 

високому ступені (стеноз > 90% діаметру) 

І B 

Інвазивна коронарна ангіографія з наявністю 

інвазивної функціональної оцінки повинна 

враховуватися для підтвердження діагнозу ІХС у 

пацієнтів з невизначеним діагнозом при 

неінвазивному тестуванні. 

ІІа B 

Коронарна КТА повинна розглядатися як 

альтернатива інвазивній ангіографії, якщо інший 

неінвазивний тест є неоднозначним або 

недіагностичним. 

ІІа C 

Коронарна КТА не рекомендується при великій 

коронарній кальцифікації, нерегулярному 

серцебитті, значному ожирінні, неможливості 

ІІІ C 



 

 

виконувати команду затримки дихання або будь-

яких інших умовах, які роблять отримання хорошої 

якості зображення малоймовірним. 

Виявлення коронарної кальцифікації за допомогою 

КТ не рекомендується для виявлення осіб із 

обструктивною ІХС 

ІІІ C 

КТА – комп’ютерна томографічна ангіографія 

 

Використання ЕКГ з навантаженням у початковому 

діагностичному лікуванні пацієнтів із підозрою на ІХС 

Рекомендації  Клас Рівень 

ЕКГ з навантаженням рекомендується 

використовувати для оцінки симптомів, аритмій, АТ, 

толерантності до навантажень та ризику подій у 

вибраних пацієнтів 

І C 

ЕКГ з навантаженням може розглядатися як 

альтернативний тест для підтвердження та 

виключення ІХС, коли неінвазивна візуалізація 

недоступна 

IIb B 

ЕКГ з навантаженням може розглядатися у пацієнтів 

під час лікування для оцінки контролю симптомів та 

ішемії 

IIb C 

ЕКГ з навантаженням не рекомендується проводити 

з діагностичної метою у пацієнтів з депресією 

сегмента ST >0,1 мВ на ЕКГ у спокої або тих, хто 

приймає серцеві глікозиди 

III C 

 

Крок 6: Оцінка ризику подій 

Оцінювати ризик подій рекомендується у кожного пацієнта з 

підозрою на ІХС або з недавно діагностованою ІХС, оскільки це 

має великий вплив на рішення щодо терапії. Процес стратифікації 

ризику служить для виявлення пацієнтів з високим ризиком подій, які 

отримають користь від реваскуляризації поза зменшенням 

симптомів. Стратифікація ризику подій зазвичай ґрунтується на 

оцінках, що використовуються для постановки діагнозу ІХС. Усі 

пацієнти повинні пройти стратифікацію ризику серцево-судинних 

подій, використовуючи клінічну оцінку, оцінку функції ЛШ за 



 

 

допомогою ехокардіографії у спокої та, в більшості випадків, 

неінвазивну оцінку ішемії або коронарної анатомії. Хоча 

діагностична цінність ЕКГ з навантаженням обмежена, поява 

депресії сегмента ST при низькому навантаженні у поєднанні з 

симптомами напруги (стенокардія або задишка), низькою 

фізичною працездатністю, складною шлуночковою тахікардією або 

аритміями та аномальною реакцією АТ є маркерами високого 

ризику серцевої смертності. Пацієнти з типовою стенокардією та 

систолічною дисфункцією ЛШ за схемою, яка вказує на ІХС, також 

мають високий ризик серцевої смертності. Iнвазивна коронарна 

ангіографія для стратифікації ризику потрібна лише у вибраній 

підгрупі пацієнтів, а додаткова фракція викиду може бути потрібна 

для стратифікації ризику подій, якщо це необхідно.  

Таблиця 6. Визначення високого ризику серцевих подій 

для різних способів тестування у пацієнтів із 

встановленим ХКС 

ЕКГ з 

навантаженням 

Серцево-судинна смертність >3% на рік за 

даними показника Дюка на біговій доріжці 

ОЕКТ чи ПЕТ 

візуалізація 

перфузії 

Площа ішемії >10% міокарда лівого шлуночка 

Стресова 

ехокардіографія 

>3 з 16 сегментів з гіпокінезією або акінезією, 

спричиненою стресовим подразником  

КМРТ > 2 з 16 сегментів з дефектами перфузії або >3 

дисфункціональні сегменти, спричинені 

добутаміном 

Коронарна КТА 

чи ІКА 

Ураження трьох судин з проксимальними 

стенозами, хвороба ЛШ або ураження 

проксимального відділу передньої низхідної 

гілки 

Інвазивне 

функціональне 

тестування 

ФРК <0,8, МРК <0,89 

ХКС – хронічний коронарний сидром, ОЕКТ - однофотонна емісійна 
комп'ю  терна томографія, ПЕТ – позитронна емісійна томографія, КМРТ – 

кардіо-МРТ, КТФ – комп’ютерна томографічна ангіографія, ІКА – інвазивна 

коронарна ангіографія, ФРК – фракційний резерв кровотоку, МРК – 

моментний резерв кровотоку 

 



 

 

Визначення рівнів ризику 

У пацієнтів, із встановленим ХКС, ризик щорічної серцевої 

смертності використовується для опису ризику подій. Як і в 

попередній версії рекомендацій, високий ризик подій визначається 

як рівень серцевої смертності >3% на рік, а низький ризик - як рівень 

серцевої смертності <1% на рік.  

Зокрема, рівень ризику відрізняється від оцінки ризику на основі 

SCORE у безсимптомних осіб без діабету. SCORE визначає 10-річну 

серцево-судинну смертність у безсимптомних пацієнтів. Для всіх 

неінвазивних тестів нормальний результат тесту пов'язаний з 

низьким ризиком подій. 

Рекомендації щодо оцінки ризику 

Рекомендації  Клас  Рівень  

Стратифікація ризику рекомендується виходячи з 

клінічної оцінки та результату діагностичного тесту, 

який спочатку застосовували для діагностики ІХС. 

І B 

Ехокардіографія у спокої рекомендується для 

кількісної оцінки функції ЛШ у всіх пацієнтів із 

підозрою на ІХС. 

І C 

Пацієнтам з підозрюваною або щойно 

діагностованою ІХС рекомендується стратифікація 

ризику, переважно із застосуванням стресової 

візуалізації або коронарної КТА, або альтернативно 

здійснювати ЕКГ з навантаженням. 

І B 

ІКА (доповнена ФРК та МРК) рекомендується у 

пацієнтів з симптоматикою та з клінічним профілем 

високого ризику для стратифікації серцево-

судинних ризиків, особливо якщо пацієнт 

неадекватно реагує на медикаментозне лікування, 

а для покращення прогнозу потрібна 

реваскуляризація. 

І A 

ІКА (доповнена ФРК та МРК) рекомендується у 

пацієнтів, які перебувають на лікуванні, із легкими 

або відсутніми симптомами, у яких неінвазивна 

стратифікація ризику вказує на високий ризик подій 

та потрібна реваскуляризація для поліпшення 

прогнозу. 

І A 

ІКА (доповнена ФРК та МРК) повинна розглядатися з ІІa B 



 

 

метою стратифікації ризику у пацієнтів з 

непереконливими або суперечливими 

результатами неінвазивного тестування. 

Якщо коронарна КТА доступна для стратифікації 

ризику подій, слід проводити додаткове стресове 

дослідження пацієнта у якого мало чи відсутні 

симптоми перед направленням на ІКА. 

IIa B 

Ехокардіографічна оцінка глобальної поздовжньої 

сили забезпечує поглиблену інформацію про 

ФВЛШ та може бути розглянута, коли ФВЛШ >35%. 

IIb B 

Внутрішньосудинне ультразвукове дослідження 

може розглядатися для стратифікації ризику 

пацієнтів з проміжним стенозом ЛШ. 

IIb B 

IКA не рекомендується виключно для стратифікації 

ризику. 
III C 

ІКА – інвазивна коронарна ангіографія, ФВЛШ – фракція викиду лівого 

шлуночка, ФРК – фракційний резерв кровотоку, МРК – моментний резерв 

кровотоку 

 

Модифікація способу життя 

 

Загальне ведення пацієнтів із ішемічною хворобою 

Загальний менеджмент ХКС має на меті зменшити симптоми та 

покращити прогноз за допомогою відповідних медикаментів та 

втручань, а також контролювати фактори ризику, включаючи спосіб 

життя. Оптимальна медикаментозна терапія в дослідженні 

COURAGE (Клінічні результати використання реваскуляризації та 

активна оцінка лікарських засобів) включала сприяння дотриманню 

прийому медикаментів, поведінкове консультування та підтримку 

менеджменту факторів ризику способу життя, що надаються 

медсестрами.  

Модифікація способу життя та контроль факторів ризику 

Реалізація здорового способу життя зменшує ризик подальших 

серцево-судинних подій і смертності та є додатковою до 

відповідної вторинної профілактичної терапії. Рекомендації щодо 

способу життя та втручання більш детально описані в 



 

 

рекомендаціях ESC 2016 щодо профілактики ССЗ у клінічній 

практиці.  

Паління 

Відмова від паління покращує прогноз у пацієнтів із ХКС, включаючи 

зниження смертності на 36% для тих, хто кидає палити. Заходи 

щодо сприяння припиненню куріння включають короткі поради, 

консультування та фармакологічну терапію, включаючи заміну 

нікотину. Пацієнти також повинні уникати пасивного куріння. 

Усі форми нікотинозамінної терапії, бупропіону та варенікліну 

ефективніші для посилення відмови від куріння, ніж контроль, а 

комбінування поведінкових та фармакологічних підходів є 

ефективним та настійно рекомендується. Нікотинозамісна терапія 

була пов'язана з незначними подіями, такими як аритмія та 

стенокардія, і бупропіон мав захисний ефект від основних 

несприятливих серцево-судинних подій.  

Хоча попередні систематичні огляди виявили дуже обмежені та 

суперечливі докази того, що електронні сигарети (в першу чергу 

пристрої першого покоління) корисні для поліпшення відмови від 

куріння порівняно з терапією заміщенням плацебо або нікотином, 

нещодавнє велике клінічне дослідження показало, що електронні 

сигарети є більш ефективними, ніж нікотинозамісна терапія при 

відмові від куріння.  

У клінічних зустрічах з курцями клініцисти повинні дотримуватися 

правила "П'яти": запитати про куріння, радити кинути, оцінити 

готовність кинути палити, допомогти у припиненні куріння 

(фармакологічна підтримка та направлення на поведінкове 

консультування) та організувати подальше спостереження. 

Рекомендації щодо стилю життя для пацієнтів з ХКС 

Фактор 

Відмова від 

куріння 

Використовувати фармакологічні та поведінкові 

стратегії, щоб допомогти пацієнтам кинути палити. 

Уникати пасивного куріння 



 

 

Здорове 

харчування 

Харчування з високим вмістом овочів, фруктів та 

цільно-зернових. Обмежити насичені жири до <10% від 

загального споживання. Обмежити алкоголь до <100 

г/тиждень або 15 г/добу. 

Фізична 

активність 

30-60-хвилинні помірні фізичні регулярні навантаження, 

але навіть нерегулярні навантаження корисні. 

Нормальна 

вага тіла 

Досягти та підтримувати здорову вагу (<25 кг/м2) або 

зменшувати вагу за рахунок низькокалорійної дієти та 

збільшення фізичних навантажень. 

Інші  Приймати ліки за призначенням. Статева активність - 

це низький ризик для стабільних пацієнтів, які не мають 

симптоматики при низькому та середньому рівні 

активності 

 

Харчування та алкоголь 

Нездорове харчування є провідним фактором розвитку ІХС та її 

прогресування, а зміни у структурі здорового харчування у пацієнтів 

із ХКС призвели до зниження смертності та серцево-судинних 

подій.  

Застосовується середземноморський раціон харчування з 

високим вмістом фруктів, овочів, бобових, клітковини, 

поліненасичених жирів, горіхів та риби, уникаючи або обмежуючи 

рафіновані вуглеводи, червоне м'ясо, молочні продукти та насичені 

жири. Хоча споживання алкоголю від легкого до середнього 

ступеня (1-2 напої на день) не збільшує ризик розвитку ІМ, рівні >100 

г на тиждень були пов'язані з вищою смертністю у великому мета-

аналізі індивідуальних даних. Аналіз Global Burden of Disease 1990-

2016 зробив висновок, що при нульовому споживанні алкоголю 

ризик смерті та втрати працездатності був мінімальний. 

Менеджмент ваги тіла 

У популяційному дослідженні ризик виникнення ССЗ, а також 

серцево-судинна захворюваність та смертність були вищими у 

осіб, які страждають надмірною вагою або ожирінням, порівняно з 

тими, у кого нормальний ІМТ (20-25 кг/м2). Ожиріння було пов’язане 

із скороченням загального терміну життя, а зайва вага пов’язана із 



 

 

розвитком ССЗ у більш ранньому віці. Окружність талії є маркером 

центрального ожиріння і сильно пов'язана з розвитком ССЗ та 

діабету. Рекомендована окружність талії: <94 см для чоловіків (<90 

см для південноазіатських та азіатських чоловіків) та <80 см для 

жінок.  

У осіб, які страждають на ІХС, навмисне зниження ваги пов'язане зі 

значно меншим ризиком несприятливих клінічних результатів. Хоча 

було багато аргументів щодо відносних переваг харчування із 

низьким вмістом жиру та низьковуглеводних дієт, Гарднер та ін. 

виявили подібні втрати ваги та переваги у пацієнтів, рандомізованих 

на здорове харчування з низьким вмістом жиру або з низьким 

вмістом вуглеводів. Цей результат проведений незалежно від 

генотипових моделей пацієнтів та базової секреції інсуліну. Для 

менеджменту ваги рекомендується здорове низькокалорійне 

харчування, необхідна для отримання та підтримання здорової ваги 

(ІМТ <25 кг/м2). Також рекомендується підвищення фізичної 

активності. 

Фізичні навантаження 

Вправи називають «полі-пілюлями» через численні сприятливі 

ефекти на фактори серцево-судинного ризику та фізіологію 

серцево-судинної системи. Кожне збільшення піку споживання 

кисню на 1 мл/кг/хв пов’язане зі зниженням ризику серцево-

судинної та загальної смерті у жінок та чоловіків на 14-17%. 

Рекомендації щодо фізичних навантажень пацієнтам із ХКС - 30-60 

хв аеробної активності середньої інтенсивності >5 днів на тиждень. 

Навіть нерегулярні фізичні навантаження у вільний час знижують 

ризик смертності серед раніше сидячих пацієнтів, а підвищення 

активності пов’язано із нижчою серцево-судинною смертністю. 

Вправи на опір підтримують м’язову масу, силу та функціонування, 

а при аеробній активності мають переваги щодо чутливості до 

інсуліну та контролю ліпідів та АТ. 

Реабілітація  

Серцева реабілітація на основі фізичних вправ постійно 

демонструє свою ефективність у зменшенні серцево-судинної 



 

 

смертності та госпіталізації порівняно з відсутністю контролю 

фізичних вправ у пацієнтів із ІХС, і ця користь зберігається в сучасну 

епоху. Важливо, що переваги реабілітації серця мають різні 

діагностичні категорії. 

Психосоціальні фактори 

У пацієнтів із захворюваннями серця вдвічі підвищений ризик 

розладів настрою та тривожності порівняно з людьми без серцевих 

захворювань. Психосоціальний стрес, депресія та занепокоєння 

пов'язані з гіршими наслідками, і ускладнюють пацієнтам позитивні 

зміни у способі життя або дотримання терапевтичного режиму. 

Рекомендації ESC рекомендують оцінювати психосоціальні 

фактори ризику. Клінічні випробування показали, що психологічні та 

фармакологічні втручання сприятливо впливають на депресію, 

тривожні розлади та стрес, маючи деякі свідчення зниження 

серцевої смертності та подій порівняно з плацебо. 

Екологічні фактори 

Забруднене повітря вважаються одним з 10 провідних факторів 

ризику глобальної смертності. Вплив забруднення повітря збільшує 

ризик розвитку ІМ, а також госпіталізації та смерті від серцевої 

недостатності, інсульту та аритмії. Пацієнти з ХКС повинні уникати 

сильно забруднених регіонів. Очисники повітря з 

високоефективними фільтрами для твердих часток ("HEPA") 

зменшують забруднення в приміщенні, а носіння респіраторних 

масок N95 у сильно забруднених областях має захисні властивості. 

Екологічний шум також збільшує ризик ССЗ. Необхідно 

підтримуватись політики та норм, що зменшують забруднення 

повітря та шуму у навколишньому середовищі, а пацієнтів слід 

поінформувати про ці ризики. 

Сексуальна активність 

Пацієнти з ХКС часто турбуються про серцево-судинний ризик, 

пов'язаний із сексуальною активністю та/або відчувають сексуальну 

дисфункцію. Ризик спровокувати раптову смерть або гострий ІМ 

дуже низький, особливо коли сексуальна активність ведеться зі 

стабільним партнером у звичному середовищі без стресу, або 



 

 

без, заздалегідь, надмірного вживання їжі чи алкоголю. Хоча 

сексуальна активність тимчасово збільшує ризик ІМ, вона є 

причиною <1% гострих ІМ та <1-1,7% раптових смертей під час 

сексуальної активності. Витрати енергії під час сексуальної 

активності, як правило, низькі або помірні (3-5 метаболічних 

еквіваленти) і підйом на дві сходові клітки часто використовується як 

еквівалентний вид діяльності за витраченою енергією. Регулярні 

фізичні навантаження знижують ризик виникнення несприятливих 

подій під час сексуальної активності. Сексуальна дисфункція у 

пацієнтів із ХКС включає зниження лібідо та сексуальної активності 

та високу поширеність еректильної дисфункції. Сексуальна 

дисфункція може бути викликана основними судинними станами, 

психосоціальними факторами, специфічними препаратами, 

кількістю ліків та змінами у стосунках. Тіазидні діуретики та бета-

адреноблокатори (крім небівололу) можуть негативно впливати на 

еректильну функцію, але дослідження, опубліковані з 2011 року, не 

знайшли стійкого зв’язку між більшістю сучасних серцево-судинних 

препаратів та еректильною дисфункцією. Інгібітори 

фосфодіестерази-5 для лікування еректильної дисфункції, як 

правило, безпечні для пацієнтів із ХКС, але їх не слід застосовувати 

пацієнтам, які приймають нітрати. 

Рекомендації щодо модиікації способу життя 

Рекомендації  Клас Рівень 

Рекомендується модифікація способу життя на 

додаток до відповідного фармакологічного 

лікування 

І А 

Рекомендуються когнітивні поведінкові втручання, 

щоб допомогти людям досягти здорового способу 

життя. 

І А 

Серцева реабілітація на основі фізичних вправ 

рекомендована як ефективний засіб для пацієнтів із 

ХКС для досягнення здорового способу життя та 

менеджменту факторами ризику. 

І А 

Рекомендується залучення мультидисциплінарних 

медичних працівників (кардіологів, лікарів загальної 

практики, медсестер, дієтологів, фізіотерапевтів, 

психологів та фармацевтів). 

І А 

Для полегшення симптомів депресії у пацієнтів із І В 



 

 

ХКС рекомендується психологічна терапія. 

Щорічна вакцинація проти грипу рекомендується 

хворим на ХКС, особливо літнім людям 
І В 

 

 

Фармакологічний менеджмент 

 

Цілі фармакологічного лікування хворих на ХКС - зменшити 

симптоми стенокардії та ішемію, спричинену фізичним 

навантаженням, та запобігти серцево-судинним подіям. 

Негайне полегшення стенокардитичних симптомів або 

попередження симптомів при обставинах, які можуть викликати 

стенокардію, зазвичай отримують за допомогою швидкодіючих 

препаратів нітрогліцерину. Протиішемічні препарати, зміна 

способу життя, регулярні заняття фізичними вправами, навчання 

пацієнтів та реваскуляризація - відіграють роль у мінімізації або 

викоріненні симптомів протягом довгострокової перспективи 

(довгострокова профілактика). 

Профілактика серцево-судинних подій націлена на ІМ та серцеву 

смерть, пов’язану з ІХС, і зосереджується на зменшенні 

захворюваності на гострі тромботичні події та розвитку шлуночкової 

дисфункції.  

 

Протиішемічні препарати 

 

Загальна стратегія 

Оптимальним лікуванням можна вважати лікування, яке задовільно 

контролює симптоми та запобігає серцевим подіям, пов’язаним із 

ХКС, з максимальною прихильністю пацієнта та мінімальними 

побічними подіями. Однак не існує універсального визначення 

оптимального лікування у пацієнтів із ХКС, і медикаментозна 



 

 

терапія повинна бути адаптована до особливостей та вподобань 

кожного пацієнта. Початкова медикаментозна терапія зазвичай 

складається з одного або двох протиішемічних препаратів, за 

необхідності, плюс препаратів для вторинної профілактики ССЗ. 

Початковий вибір протиішемічних препаратів залежить від очікуваної 

толерантності, пов’язаної з індивідуальним профілем пацієнта та 

супутніми хворобами, потенційними взаємодіями з лікарськими 

засобами при одночасному застосуванні терапії, уподобаннями 

пацієнта після повідомлення про можливі побічні ефекти та 

наявністю ліків. Залишається незрозумілим чи перевершує 

комбінована терапія двома антиангінальними препаратами [напр. 

бета-блокатор (ББ) і блокатор кальцієвих каналів (БКК)] 

монотерапію будь-яким класом антиангінального препарату у 

зменшенні клінічних явищ. 

ББ або БКК рекомендуються в якості першого препарату, хоча 

жодне РКД на сьогоднішній день не порівнював цю стратегію з 

альтернативною стратегією, використовуючи початкове 

призначення інших протиішемічних препаратів, або комбінацію 

бета-адреноблокаторів і БКК. Результати мережевого аналізу 46 

досліджень та 71 порівняння лікування підтримали початкову 

комбінацію ББ та БКК. Цей же мета-аналіз припускає, що кілька 

додаткових протиішемічних препаратів другого ряду (нітрати 

тривалої дії, ранолазин, триметазидин та івабрадин) можуть 

виявитись корисними у поєднанні з ББ або БКК як терапія першої 

лінії, поки дані про нікоранділ не були доступні. Незалежно від 

початкової стратегії, реакцію на початкову протиішемічну терапію 

слід переоцінити через 2-4 тижні після початку лікування. 

Доступні ліки 

Протиішемічні препарати виявили переваги щодо усунення 

симптомів, пов’язаних з ішемією міокарда, але не запобігають 

серцево-судинним явищам у більшості пацієнтів із ХКС. Додаткова 

таблиця 3 узагальнює основні основні побічні ефекти, 

протипоказання, взаємодію з лікарськими засобами та запобіжні 

заходи щодо протиішемічних препаратів. Додаткова таблиця 2 

узагальнює основні механізми дії протиішемічних препаратів. 



 

 

Нітрати 

Нітрати короткої дії при гострій стенокардії  

Сублінгвальні та аерозольні нітрогліцеринові препарати 

забезпечують негайне полегшення стенокардії. Спрей діє швидше, 

ніж сублінгвальний нітрогліцерин. При появі симптомів стенокардії 

пацієнт повинен відпочивати в сидячому положенні (стояння 

провокує синкопе, а лежачи посилюється венозне повернення і 

переднавантаження) та приймати нітрогліцерин (таблетка 0,3-0,6 

мг сублінгвально і не ковтати, або 0,4 мг спрей на язик - не ковтати і 

не вдихати) кожні 5 хв, поки біль не зникне, або максимум 1,2 мг 

приймають протягом 15 хв. У цей проміжок часу, якщо стенокардія 

зберігається, потрібно негайно звернутися до лікаря. Нітрогліцерин 

можна вводити для профілактики перед фізичними вправами, які, 

як відомо, провокують стенокардію. Ізосорбіду динітрат (5 мг 

сублінгвально) має дещо повільніший початок дії, ніж нітрогліцерин, 

через печінкову конверсію у мононітрат. Дія ізосорбіду динітрату 

може тривати <1 год, якщо препарат приймається сублінгвально 

або зберігається протягом декількох годин, якщо препарат 

приймається перорально. 

Нітрати тривалої дії для профілактики стенокардії 

Препарати нітратів з тривалою дією (наприклад, нітрогліцерин, 

ізосорбіду динітрат та ізосорбіду мононітрат) слід розглядати як 

терапію другої лінії для полегшення стенокардії, коли початкова 

терапія бета-блокатором або недигідропіридиновим (не-ДПД) БКК 

протипоказана, погано переноситься або недостатня для контролю 

симптомів. Насправді є нечисленні дані, які порівнюють нітрати з ББ 

або БКК, з яких можна зробити чіткі висновки щодо їх відносної 

ефективності. При прийомі протягом тривалого періоду нітрати 

тривалої дії провокують толерантність із втратою ефективності, що 

вимагає призначення зменшеної дози нітратів або безнітратного 

інтервалу 10-14 год. Нітрогліцерин можна вводити перорально або 

трансдермально через накладні системи з повільним 

вивільненням. Біодоступність ізосорбіду динітрату залежить від 

міжіндивідуальної мінливості при печінковій конверсії і вона, як 

правило, нижча, ніж біодоступність ізосорбіду мононітрату (його 



 

 

активного метаболіту), який має 100% біодоступність. Титрування 

дози є важливим у всіх рецептурах для отримання максимального 

контролю симптомів при допустимій дозі. Припинення прийому 

повинно бути короткним і нерізким, щоб уникнути зростання 

стенокардії. Найбільш поширеними побічними ефектами є 

гіпотонія, головний біль та гіперемія обличчя. Протипоказання 

включають гіпертрофічну обструктивну кардіоміопатію, важкий 

аортальний клапанний стеноз та одночасне застосування інгібіторів 

фосфодіестерази (наприклад, силденафілу, тадалафілу або 

варденафілу) або риоцигуату. 

 

Бета-блокатори (ББ).  

 

Дозу ББ слід скорегувати для обмеження частоти серцевих 

скорочень до 55-60 ударів на хвилину к спокої. Припинення дії має 

бути обмеженим і не різким. ББ можуть комбінуватися з 

дигідропіридиновими (ДПД) БКК для зменшення тахікардії, 

спричиненої ДПД, але з невизначеним збільшенням клінічної 

цінності. Бета-блокатор обережно поєднується з верапамілом або 

ділтіаземом через потенціал розвитку погіршення СН, надмірної 

брадикардії та/або атріовентрикулярної блокади. Поєднання ББ з 

нітратом послаблює рефлекторну тахікардію нітратів. Основними 

побічними ефектами ББ є втома, депресія, брадикардія, блокади 

серця, бронхоспазм, периферичне звуження судин, постуральна 

гіпотензія, імпотенція та маскування симптомів гіпоглікемії. 

У певних пацієнтів з недавнім ІМ та у тих, хто має хронічну СН зі 

зниженою фракцією викиду, ББ асоціюються зі значним зниженням 

смертності та/або серцево-судинних подій, проте захисна користь 

у пацієнтів із ІХС без попереднього ІМ або СН є менш добре 

встановленою і не вистачає плацебо-контрольованих досліджень. У 

ретроспективному національному реєстрі 755 215 пацієнтів віком > 

65 років з анамнезом ІХС без попереднього ІМ або СН зі зниженою 

фракцією викиду, що підлягають перкутанному коронарному 

втручанню (ПКВ), використання ББ при виписці не було пов’язане з 

жодним зниженням серцево-судинної захворюваності або 



 

 

смертності на 30 добу та через три роки спостереження. Однак у 

пацієнтів із попереднім ІМ, які перенесли аорто-коронарне 

шунтування (АКШ), ББ були пов’язані з меншим ризиком тривалої 

смертності та несприятливих серцево-судинних подій. Інші 

обсерваційні дослідження та мета-аналізи ставлять під сумнів 

користь тривалої терапії бета-блокаторами (>1 рік) у пацієнтів з 

попереднім ІМ.  

 

Блокатори кальцієвих каналів (БКК) 

 

Хоча БКК покращують симптоми та знижують ішемію міокарда, 

вони не показали зниження основних показників захворюваності 

або смертності пацієнтів із ХКС. 

Недигідропіридинові агенти (не-ДПД) (БКК,які знижують 

ЧСС) 

Верапаміл. Верапаміл має великий спектр схвалених показань, 

включаючи всі різновиди стенокардії (напруги, вазоспастична та 

нестабільна), надшлуночкової тахікардії та гіпертонії. Непрямі дані 

свідчать про хорошу безпеку, але з ризиками блокади серця, 

брадикардії та СН. Порівняно з метопрололом, антиангінальна 

активність була схожа. Порівняно з атенололом при гіпертонічній 

хворобі із ІХС, верапаміл асоціюється із меншою кількістю випадків 

діабету, меншою кількістю нападів стенокардії та меншою 

психологічною депресією. ББ у поєднанні з верапамілом не 

рекомендується (через ризик блокади серця). 

Дилтіазем. Дилтіазем, з його низьким побічним ефектом, має 

переваги порівняно з верапамілом при лікуванні стенокардії. Як і 

верапаміл, він діє за допомогою периферичної вазодилатації, 

зменшуючи коронарне звуження, спричинене фізичними 

вправами, скромним негативним інотропним ефектом та 

гальмуванням синусового вузла. Не було проведено результатів 

досліджень порівняння дилтіазему та верапамілу. 



 

 

У деяких відібраних пацієнтів не-ДПД, можуть поєднуватися з бета-

блокаторами для лікування стенокардії. Однак у таких випадках їх 

слід застосовувати під ретельним наглядом за толерантністю 

пацієнтів щодо надмірної брадикардії або ознак СН. Застосування 

не-ДПД БКК пацієнтам з дисфункцією ЛШ не рекомендується. 

Дигідропіридини (ДПД) 

Ніфедипін тривалої дії. Цей засіб є потужним артеріальним 

судинорозширювальним засобом, що має декілька серйозних 

побічних ефектів. Ніфедипін тривалої дії був особливо добре 

перевірений у пацієнтів з гіпертонічною хворобою та стенокардією, 

коли його додавали до ББ. У великому плацебо-контрольованому 

дослідженні ACTION, додавання ніфедипіну тривалої дії [60 мг 1 раз 

на добу] до звичайного лікування стенокардії не впливало на 

виживаність основних серцево-судинних подій. Ніфедипін тривалої 

дії виявився безпечним та зменшив потребу в коронарній 

ангіографії та серцево-судинних втручаннях. Відносних 

протипоказів до ніфедипіну небагато (важкий аортальний стеноз, 

гіпертрофічна обструктивна кардіоміопатія або СН), і обережне 

поєднання з ББ, як правило, можливо і бажано. 

Судинорозширювальні побічні ефекти включають головний біль і 

набряк стоп. 

Амлодипін. Дуже довгий період напіввиведення амлодипіну та його 

хороша переносимість роблять його ефективним антиангінальним 

та гіпотензивним засобом, що відрізняє його від лікарських 

препаратів, які приймаються два або три рази на день. Побічних 

ефектів небагато, в основному набряк стоп. У пацієнтів із ХКС та 

нормальним АТ (75%, які отримують бета-блокатор) амлодипін на 

10 мг/добу знижує коронарну реваскуляризацію та госпіталізацію 

при стенокардії протягом 24-місячного випробування. Ішемія, 

викликана фізичними вправами, ефективніше зменшується 

амлодипіном, 5 мг титрується до 10 мг/добу, ніж ББ атенолол, 50 

мг/добу, і їх комбінація ще краща. Однак комбінація бета-

блокатора та БКК часто не використовується, навіть у деяких 

дослідженнях, що повідомляють про «оптимально ліковану» 

стабільну стенокардію напруги. 



 

 

Івабрадин. Повідомлялося, що Івабрадин не поступається 

атенололу або амлодипіну при лікуванні стенокардії та ішемії у 

пацієнтів із ХКС. Додавання івабрадину 7,5 мг 2 р/д до терапії 

атенололом давала кращий контроль над ЧСС та ангінальними 

симптомами. У 10 917 пацієнтів з обмеженням попередньої 

стенокардії, які були зараховані на оцінку смертності BEAUTIFUL, 

івабрадин не зменшив смертність від серцево-судинних 

захворювань,у пацієнтів з ІМ або СН. У 2014 році Європейське 

агентство з лікарських засобів видало рекомендації щодо зниження 

ризику брадикардії та поставило івабрадин під додатковий 

моніторинг. У сукупності ці результати підтримують використання 

івабрадину як препарату другого ряду у пацієнтів із ХКС. 

Нікоранділ. Нікоранділ - це нітратне похідне нікотинаміду з 

антиангінальним ефектом, подібним до дії нітратів або бета-

блокаторів. Побічні ефекти включають нудоту, блювоання та 

потенційно сильні виразки порожнини рота, кишківника та слизової 

оболонки. У плацебо-контрольованому дослідженні IONA (Impact 

Of Nicorandil in Angina) (n = 5126) нікоранділ значно зменшив 

смертність від ішемічної хвороби серця (ІХС), не смертельного ІМ 

або непланового прийому в лікарню при підозрі на 

стенокардитичні симптоми у пацієнтів із ХКС, але не було 

результатів смертності від ішемічної хвороби серця або не 

смертельного ІМ. Ці результати підтримують використання 

нікоранділу як препарату другого ряду у пацієнтів із ХСС 

Ранолазин. Ранолазин - селективний інгібітор пізнього внутрішнього 

потоку натрію. Побічні ефекти включають запаморочення, нудоту та 

закреп. Крім того, ранолазин збільшує QT, і тому його слід 

обережно застосовувати пацієнтам із подовженням QT або на 

препаратах, що продовжують QT. 

У відносно великій підгрупі пацієнтів із хронічною стенокардією (n = 

3565) спостерігалось значне зменшення рецидивуючої ішемії, 

погіршення стенокардії та посилення антиангінальної терапії. В 

іншому плацебо-контрольованому дослідженні пацієнтів із 

діабетом та ІХС, які отримували один або два антиангінальні 

препарати, ранолазин знижував стенокардію та сублінгвальне 

використання нітрогліцерину з хорошою переносимістю.  



 

 

Ці результати підтримують використання ранолазину як лікарського 

засобу другого ряду у пацієнтів із ХКС із рефрактерною 

стенокардією, незважаючи на поширені антиангінальні засоби, такі 

як ББ, БКК та/або нітрати тривалої дії. І навпаки, не вистачає доказів, 

що підтверджують використання ранолазину у пацієнтів із ІХС після 

ПКВ з неповною реваскуляризацією. 

Триметазидин. Триметазидин, схоже, має гемодинамічно 

нейтральний профіль побічної дії. Триметазидин (доза 35 мг) 

доданий до ББ (атенолол) для поліпшення стенокардії напруги, як 

було переглянуто Європейським агентством з лікарських засобів у 

червні 2012 року. Він залишається протипоказаним при хворобі 

Паркінсона та порушеннях руху, таких як тремор (тремтіння), 

м'язова ригідність, порушення ходи та синдром неспокійних ніг. 

Мета-аналіз у 2014 р. 13, переважно китайських, досліджень, що 

складався з 1628 пацієнтів, показали, що лікування триметазидином 

на додаток до інших антиангінальних препаратів було пов’язане з 

меншою середньо-тижневою кількістю нападів стенокардії, 

меншим тижневим використанням нітрогліцерину, довшим часом 

до 1 мм ST - депресія, більша загальна робота та більша тривалість 

фізичних вправ при пікових фізичних навантаженнях, ніж лікування 

іншими антиангінальними препаратами для стабільної стенокардії. 

Ці результати підтримують використання триметазидину як 

лікарського засобу другої лінії у пацієнтів із ХКС, симптоми якого 

недостатньо контролюються іншими засобами проти стенокардії 

або мають непереносимість. 

Алопуринол. У 2010 р. рандомізоване перехресне дослідження 65 

пацієнтів із ІХС показало, що алопуринол у дозі 600 мг на добу 

збільшує час до депресії сегмента ST та до стенокардії. Оглядове 

дослідження 29 298 епізодів інциденту використання алопуринолу 

виявило асоціацію використання алопуринолу зі зниженням ризику 

виникнення ІМ у людей похилого віку, особливо при застосуванні 

протягом >2 років. Однак роль алопуринолу в зниженні клінічних 

явищ при ССЗ залишається незрозумілою. 

Запропоновано поетапну стратегію протиішемічної 

медикаментозної терапії при ХКС, залежно від певних базових 



 

 

характеристик пацієнта. Неповні відповіді або погана толерантність 

на кожному кроці виправдовують перехід до наступного кроку.  

Хворі з низьким АТ 

Пацієнтам із низьким рівнем артеріального тиску рекомендується 

призначати антиангінальні препарати у дуже низьких дозах, 

переважно застосовувати препарати, що не мають або мають 

обмежений вплив на АТ. Бета-блокатори з низькою дозою або 

низькі дози не-ДПД БКК можна перевірити спочатку під ретельним 

контролем толерантності. Також можна застосовувати Івабрадин 

(у пацієнтів з синусовим ритмом), ранолазин або триметазидин. 

Пацієнти із низькою частотою серцевих скорочень 

Збільшення частоти серцевих скорочень лінійно співвідноситься з 

серцево-судинними подіями, а користь зниження частоти серцевих 

скорочень як мети лікування у підгрупах хворих на ХКС була 

продемонстрована за допомогою різних препаратів. Однак у 

пацієнтів з базовою брадикардією (наприклад, частота серцевих 

скорочень <60 /хв) препарати, що знижують серцевий ритм (бета-

блокатори, івабрадин та БКК, що знижують серцевий ритм), слід 

уникати або застосовувати з обережністю, і, якщо потрібно, 

починати з дуже низьких доз. Переважно слід вводити антиангінальні 

препарати без зниження серцевого ритму. 

Рекомендації щодо протиішемічних препаратів у 

пацієнтів з ХКС 

Рекомендації клас рівень 

Загальний огляд 

Для медикаментозного лікування симптоматичних 

пацієнтів потрібен один або більше препаратів для 

усунення стенокардії/ішемії разом із лікарськими 

препаратами для профілактики подій 

І C 

Рекомендується пацієнтам ознайомитись із 

захворюванням, факторами ризику та стратегією 

лікування. 

І C 

Рекомендується своєчасний огляд реакції пацієнта 

на медикаментозну терапію (наприклад, через 2-4 

тижні після початку прийому ліків). 

І C 



 

 

Полегшення стенокардії та ішемії 

Нітрати короткої дії рекомендуються для негайного 

полегшення стенокардії 
I B 

Лікування першої лінії показано за допомогою ББ 

та/або БКК для контролю частоти серцевих 

скорочень та симптомів. 

I A 

Якщо симптоми стенокардії не успішно 

контролюються ББ або БКК, слід розглянути 

комбінацію ББ з ДПД БКК. 

IIa C 

Потрібно враховувати початкове лікування першої 

лінії комбінацією ББ та ДПД БКК 
IIa B 

Нітрати тривалої дії слід розглядати як варіант 

лікування другої лінії, коли початкова терапія ББ 

та/або не-ДПД БКК протипоказана, погано 

переноситься або недостатня для контролю 

симптомів стенокардії. 

IIa B 

Коли призначають нітрати тривалої дії, слід 

врахувати інтервал, що не містить нітратів або 

низько нітратний інтервал, щоб зменшити 

толерантність 

IIa B 

Нікоранділ, ранолазин, івабрадин або 

триметазидин слід розглядати як лікування другої 

лінії для зменшення частоти стенокардії та 

поліпшення толерантності до фізичних вправ у осіб, 

які не переносять, мають протипоказання або 

симптоми яких недостатньо контролюються ББ, БКК 

та ін.  

IIa B 

У осіб із низьким рівнем серцевого ритму та 

низьким рівнем артеріального тиску, ранолазин 

або триметазидин може розглядатися як препарат 

першого ряду для зниження частоти стенокардії та 

підвищення толерантності до фізичних 

навантажень 

IIb C 

У відібраних пацієнтів комбінація ББ або БКК з 

препаратами другої лінії (ранолазин, нікоранділ, 

івабрадин та триметазидин) може розглядатися для 

лікування першої лінії відповідно до частоти 

серцевих скорочень, АТ та толерантності. 

IIb B 

Нітрати не рекомендуються пацієнтам з 

гіпертрофічною обструктивною кардіоміопатією 

або одночасним прийомом інгібіторів 

III B 



 

 

фосфодіестерази. 

 

Профілактика подій 

 

Антитромбоцитарні препарати 

Активація та агрегація тромбоцитів є рушієм для коронарного 

тромбозу, що є основою для використання антитромбоцитарних 

препаратів у пацієнтів із ХКС з огляду на сприятливий баланс між 

профілактикою ішемічних подій та підвищеним ризиком кровотечі. 

Подвійна антитромбоцитарна терапія (ПАТ) аспірином та 

пероральним інгібітором P2Y12 є основою антитромботичної 

терапії після ІМ та/або ПКВ. 

Аспірин з низькою дозою. Аспірин діє через незворотне 

пригнічення тромбоцитарної циклооксигенази-1 і, таким чином, 

вироблення тромбоксану, яке зазвичай завершується хронічним 

дозуванням >75 мг/добу. Хоча інші неселективні нестероїдні 

протизапальні засоби, такі як ібупрофен, зворотно інгібують 

циклооксигеназу-1, їх несприятливий вплив на серцево-судинний 

ризик свідчить про те, що їх не можна рекомендувати як 

альтернативне лікування пацієнтам з непереносимістю аспірину. 

Пероральні інгібітори P2Y12. Інгібітори P2Y12 блокують рецептор 

тромбоцитів P2Y12, який відіграє ключову роль в активації 

тромбоцитів і посиленні артеріального тромбозу. Клопідогрель і 

прасугрель - це проліки тиєнопіридину, які безповоротно блокують 

P2Y12 через активні метаболіти. Тикагрелор - це зворотно зв'язуючий 

інгібітор P2Y12, який не потребує метаболічної активації. 

Випробування CAPRIE показало загальну незначну користь 

клопідогрелю порівняно з аспірином із аналогічним профілем 

безпеки для запобігання серцево-судинних подій у пацієнтів з 

попереднім ІМ, інсультом. Незважаючи на меншу 

антитромбоцитарну ефективність, клопідогрель демонстрував 

ефективність, порівняно з тикагрелором. Клопідогрель обмежений 

змінними фармакодинамічними ефектами, пов’язаними зі 



 

 

змінною ефективністю перетворення його в активний метаболіт, 

частково пов'язаний із варіантами втрати функції гена CYP2C19, що 

призводить до недостатньої ефективності у деяких пацієнтів. 

Препарати, що інгібують CYP2C19, такі як омепразол, можуть 

знижувати реакцію на клопідогрель. 

Прасугрель має більш швидкий, більш передбачуваний і, в 

середньому, більший антитромбоцитарний ефект порівняно з 

клопідогрелем. Прасугрель має більшу ефективність, ніж 

клопідогрель у пацієнтів, які отримували аспірин, які перенесли ПКВ, 

але не у пацієнтів, хворих на ГКС. Прасугрель асоціюється з 

більшим виникненням несмертельних та смертельних кровотеч, ніж 

клопідогрель у пацієнтів із ГКС, які перенесли ПКВ, що призводить до 

очевидної шкоди у пацієнтів з ішемічним інсультом в анамнезі та 

відсутності очевидної користі у осіб віком >75 років або з масою 

тіла <60 кг. 

Тикагрелор має найбільш передбачуваний та стабільно високий 

рівень пригнічення P2Y12 під час підтримуючої терапії у прихильних 

пацієнтів, а також має більш швидкий початок і також більш швидку 

та передбачувану компенсацію дії порівняно з клопідогрелем. 

Тикагрелор із завантажувальною дозою 180 мг, а потім 90 мг 2 р/д, 

досяг більшого зменшення ішемічних подій порівняно з 

клопідогрелем у пацієнтів, які отримували АСК, незалежно від 

стратегії реваскуляризації, за рахунок більшої кількості смертельної 

кровотечі. Тикагрелор у дозах 90 або 60 мг 2 р/д зменшила 3-річну 

комбіновану частоту ІМ, інсульту або серцево-судинної смерті 

порівняно з плацебо у стабільних пацієнтів, які отримували лікування 

аспірином. Еквівалентну ефективність та схожість безпеки двох доз 

тикагрелору пояснювали подібними рівнями гальмування 

тромбоцитів. Тикагрелор може викликати задишку, яка часто є 

тимчасовою, найчастіше легкою та переносимою, але періодично 

потребує переходу на тиєнопіридин. Тикагрелор метаболізується 

через CYP3A, а отже, не повинен застосовуватися з сильними 

інгібіторами CYP3A або індукторами. 

Оптимальні терміни початку інгібування P2Y12 до коронарної 

ангіографії та можливого ПКВ у пацієнтів із ССЗ є невизначеними, 

однак збільшення використання підходу променевої артерії та 



 

 

клінічного досвіду дозволило врахувати попереднє лікування 

клопідогрелем у пацієнтів, які мають високі шанси вимагати 

проведення ПКВ. Обмежені фармакодинамічні дослідження 

підтримують неліцензійне застосування прасугрелу або 

тикагрелору у стабільних пацієнтів, які перенесли ПКВ та які мають 

високий ризик тромбозу стента, але баланс безпеки/ефективності 

цього підходу, порівняно з клопідогрелом, не встановлено. 

Тривалість подвійної антитромбоцитарної терапії. Після ПКВ для 

стабільної стенокардії через 6 місяців досягається оптимальний 

баланс ефективності та безпеки у більшості пацієнтів. Передчасне 

припинення дії інгібітора P2Y12 пов'язане з підвищеним ризиком 

тромбозу стента і не рекомендується. Однак менша тривалість 

ПАТ може бути розглянута у осіб, що мають високий ризик 

кровотечі, що загрожує життю, зважаючи на дуже низький ризик 

тромбозу стента через 13 місяців. Дослідження ПАТ пацієнтів, які 

перенесли ПКВ, показало, що продовжена терапія клопідогрелем 

або прасугрелем понад 12 місяців знижує ішемічні події та 

тромбоз стента. Більша користь від розширеного клопідогрелю або 

прасугрелу спостерігалася у пацієнтів, які лікувалися від ІМ. 

Антикоагулянтні препарати при синусовому ритмі 

Антикоагулянтні препарати пригнічують дію та/або утворення 

тромбіну, який відіграє ключову роль як у згортанні, так і в активації 

тромбоцитів. Отже, показано, що антикоагулянти знижують ризик 

виникнення артеріальних тромботичних подій. Вища ефективність 

та безпека ПАТ, порівняно з аспірином та антикоагуляцією, у 

запобіганні тромбозу стента призвела до відмови останньої 

стратегії на користь ПАТ після ПКВ. Поєднання антитромбоцитарної 

терапії та стандартних антикоагулянтних доз варфарину або 

апіксабану для вторинної профілактики після ГКС було пов'язане з 

несприятливим балансом ефективності та кровотечі. Однак 

нещодавно повідомлені дослідження відновили інтерес до 

поєднання нижчих доз антикоагулянтів з антитромбоцитарною 

терапією. 

Ривароксабан з низькою дозою. Ривароксабан - інгібітор фактора 

Ха, який вивчався при низькій дозі 2,5 мг 2 р/д у декількох популяцій 



 

 

пацієнтів при синусовому ритмі. Ця доза становить одну чверть 

стандартної дози, яка застосовується для антикоагуляції у пацієнтів з 

ФП. У GEMINI-ACS (дослідження порівняння безпеки ривароксабану 

проти ацетилсаліцилової кислоти додатково до терапії 

клопідогрелом або тикагрелором при ГКС) ривароксабан 2,5 мг 2 

р/д порівнювали з аспірином у пацієнтів, які отримували інгібітор 

P2Y12, які були стабільними після ПКВ. Отримані результати 

запропонували подібну безпеку ривароксабану до аспірину в цій 

обстановці, але для обґрунтування цієї знахідки потрібні більш 

масштабні дослідження. Крім того, безпека виконання ПКВ без 

попереднього лікування аспірином невідома. 

Антикоагулянтні препарати при фібриляції передсердь 

Антикоагулянтна терапія рекомендується пацієнтам із ФП та ССЗ 

для зменшення ішемічного інсульту та інших ішемічних подій. 

Антикоагулянти у пацієнтів із ФП продемонстрували перевагу над 

монотерапією аспірином. Коли пероральна антикоагуляція 

розпочата у пацієнта з ФП, який має право на оральний 

антикоагулянт антагоніста вітаміну K (НОАК; апіксабан, дабігатран, 

едоксабан або ривароксабан), рекомендується надавати 

перевагу антагоністу вітаміну K (АВК). 

Комбінована антикоагулянтна та антитромбоцитна терапія після 

перкутанного коронарного втручання пацієнтів із фібриляцією 

передсердь або іншим показанням до пероральної антикоагуляції. 

Для перипроцедурного лікування рекомендується уникати 

переривання АВК, якщо це можливо, тоді як рекомендується 

припинити терапію НОАК за 12-48 год до ПКВ, залежно від функції 

нирок та конкретного режиму НОАК. Радіальний доступ до артерії 

є кращим разом із внутрішньопроцедурним нефракціонованим 

гепарином або у стандартній дозі (70-100 ОД/кг), або у тих, хто має 

безперебійний АВК, у меншій дозі 30-50 ОД/кг. Рекомендується 

попереднє лікування аспірином 75-100 мг на день, а замість 

клопідогрелю (навантажувальну дозу 300-600 мг, якщо не під час 

тривалої підтримуючої терапії) рекомендується надавати перевагу 

прасугрелу або тикагрелору. Пацієнти, які отримували аспірин та 

клопідогрель після ПКВ, повинні утримувати цільове міжнародне 

нормалізоване співвідношення в межах 2,0-2,5. Коли занепокоєння 



 

 

щодо ризику тромбозу переважає над занепокоєнням щодо 

ризику кровотечі, рекомендується перекрити період, коли 

припускається, що ризик тромбозу стента перевищує ризик 

кровотечі. На даний момент є обмежені докази на підтримку 

використання ОАК з тикагрелором або прасугрелем як подвійною 

терапією після ПКВ на заміну потрійній терапії. 

Тривала комбінована терапія у пацієнтів з фібриляцією 

передсердь або іншим показанням до антикоагуляції. 

Монотерапія OAК, як правило, рекомендується через 6-12 місяців 

після ПКВ у пацієнтів з ФП, оскільки не вистачає конкретних даних, 

що підтримують тривале лікування ОАК та одним антиагрегантним 

засобом; однак у дуже рідкісних випадках з високим ішемічним 

ризиком може розглядатися подвійна терапія ОАК та аспірином 

або клопідогрелем. 

Інгібітори протонної помпи 

Інгібітори протонної помпи (ІПП) знижують ризик шлунково-кишкової 

кровотечі у пацієнтів, які отримують антитромбоцитарні препарати, 

і можуть бути корисним допоміжним засобом для підвищення 

безпеки. Тривале використання ІПП пов'язане з гіпомагнійемією, 

але роль моніторингу рівня магнію в сироватці є невизначеною. 

Інгібітори протонної помпи, які інгібують CYP2C19, зокрема 

омепразол та езомепразол, можуть знизити фармакодинамічну 

відповідь на клопідогрель. Хоча, як було показано, це не впливає на 

ризик виникнення ішемічних подій або тромбозу стента, спільне 

застосування омепразолу або езомепразолу з клопідогрелом, як 

правило, не рекомендується. 

Кардіохірургія та антитромботична терапія 

Аспірин, як правило, слід продовжувати пацієнтам із ХКС, які 

перенесли операції на серці, а інші антитромботичні препарати 

припинити з інтервалом відповідно до їх тривалості дії та показань 

(прасугрел припинявся >7 днів до цього; клопідогрель >5 днів 

раніше; тикагрелору >3 дні раніше; та ривароксабан, апіксабан, 

едоксабан та дабігатран за 12 днів до цього, залежно від дози та 

функції нирок). Перезавантаження аспірину після хірургічної терапії 

АКШ може покращити прохідність трансплантата. Роль ПАТ або 



 

 

подвійної терапії аспірином та ривароксабаном після хірургічної 

терапії АКШ невизначена, оскільки не вистачає великих 

перспективних досліджень. Однак результати РКД дозволяють 

запропонувати більш високі показники прохідності трансплантата 

при ПАТ порівняно з монотерапією аспірином. 

Позасерцеві хірургічні втручання та антитромботична терапія 

Позасерцеві хірургічні втручання пов’язані з підвищеним ризиком 

ІМ. Після ПКВ, коли це можливо, рекомендується перенести 

факультативну операцію до тих пір, поки рекомендований курс 

ПАТ не буде завершений. Зазвичай це означатиме затримку 

операції до 6 місяців після проведення ПКВ, але хірургічне втручання 

між 3-6 місяцями може бути розглянуто багатодисциплінарною 

командою, включаючи інтервенційного кардіолога, якщо це клінічно 

показано. При більшості видів операцій аспірин слід продовжувати, 

оскільки користь переважає над ризиком кровотечі, але це може 

бути недоцільним для процедур, пов’язаних з надзвичайно високим 

ризиком кровотечі (внутрішньочерепні процедури, 

трансуретральна простатектомія, внутрішньоочні процедури 

тощо). Дослідження COMPASS включало пацієнтів із ІХС, які мали в 

анамнезі процедури периферичної реваскуляризації, та 

продемонструвало переваги аспірину та ривароксабану 2,5 мг 2 

р/д порівняно з аспірином, включаючи зменшення основних 

несприятливих явищ та смертності, що говорить про необхідність 

ризикувати стратифікацією пацієнтів після посерцевоих операціях 

на судиннах з приводу атеросклеротичної хвороби. 

Рекомендації щодо запобігання подій I 

Рекомендації клас рівень 

Антитромботична терапія у пацієнтів із ХКС та синусовим ритмом 

Аспірин 75-100 мг щодня рекомендується 

пацієнтам з попереднім ІМ або 

реваскуляризацією. 

I A 

Клопідогрель 75 мг щодня рекомендується як 

альтернатива аспірину пацієнтам з його 

непереносимістю. 
I B 

Можна надавати перевагу клопідогрелю у дозі 75 IIb B 



 

 

мг щодня у пацієнтів із симптоматичним або 

безсимптомним станом або в анамнезі з 

ішемічним інсультом, або з транзиторною 

ішемічною атакою. 

Аспірин 75-100 мг на добу може розглядатися у 

пацієнтів, які не мали ІМ або реваскуляризації в 

анамнезі, але з остаточним підтвердженням ХКС. 

IIb C 

Додавання другого антитромботичного 

препарату до аспірину для тривалої вторинної 

профілактики слід розглянути у пацієнтів з 

високим ризиком виникнення ішемічних подій та 

без високого ризику кровотечі. 

IIa A 

У пацієнтів, що мають помірно підвищений ризик 

виникнення ішемічної події та без високого ризику 

кровотечі, може розглядатися додавання другого 

антитромботичного препарату до аспірину для 

тривалої вторинної профілактики. 

IIb A 

Антитромботична терапія після ПКВ у пацієнтів із ХКС та 

синусовим ритмом 

Аспірин 75-100 мг щодня рекомендується після 

стентування. 
I A 

Рекомендується клопідогрель 75 мг щодня після 

відповідного навантаження (наприклад, 600 мг 

або >5 днів підтримуючої терапії) разом з 

аспірином, протягом 6 місяців після коронарного 

стентування, незалежно від типу стента, якщо не 

зазначено коротший термін (1-3 місяців) через 

ризик або виникнення небезпечної для життя 

кровотечі. 

I A 

Клопідогрель 75 мг щодня після відповідного 

навантаження (наприклад, 600 мг або >5 днів 

підтримуючої терапії) слід розглядати протягом 3 

місяців у пацієнтів з більш високим ризиком 

кровотечі, що загрожує життю. 

IIa A 

Клопідогрел 75 мг щодня після відповідного 

навантаження (наприклад, 600 мг або >5 днів 

підтримуючої терапії) може розглядатися 

протягом 1 місяця у пацієнтів з дуже високим 

ризиком життєво небезпечної кровотечі. 

IIb C 

Прасугрель або тикагрелор може розглядатися, 

принаймні, як початкова терапія, у конкретних 
IIb C 



 

 

ситуаціях високого ризику стентування 

(наприклад, неоптимальне розгортання стента 

або інші процедурні характеристики, пов’язані з 

високим ризиком тромбозу стента) або якщо 

ПАТ не можна застосовувати через 

непереносимість аспірину 

Антитромботична терапія у пацієнтів із ХКС та ФП 

Коли пероральна антикоагулянтна терапія 

розпочата у пацієнта з ФП, який має право на 

отримання НОАК, рекомендується 

використовувати НОАК, надаючи перевагу АВК. 

I A 

Тривала терапія ОАК (НОАК або АВК з часом в 

терапевтичному діапазоні >70%) рекомендується 

пацієнтам з ФП та показником СНА2DS2-VASc >2 

у чоловіків та > 3 у жінок. 

I A 

Тривалу терапію ОАК (НОАК або АВК з часом у 

терапевтичному діапазоні >70%) слід враховувати 

у пацієнтів з ФП та показниками CHA2DS2-VASc 1 

у чоловіків та 2 у жінок. 

IIa B 

Аспірин 75-100 мг на добу (або клопідогрель 75 

мг на добу) може розглядатися на додаток до 

тривалої терапії ОАК у пацієнтів з ФП, ІМ в 

анамнезі та високим ризиком повторних 

ішемічних подій, які не мають високого ризику 

кровотечі 

IIb B 

Антитромботична терапія у пацієнтів після ПКВ з ФП або іншим 

показанням до ОАК 

Рекомендується призначати перипроцедурний 

аспірин та клопідогрель пацієнтам, які перенесли 

імплантацію коронарного стента. 

I C 

Пацієнтам, які мають право на отримання НОАК, 

рекомендується використовувати НОАК 

(апіксабан 5 мг, дабігатран 150 мг, едоксабан 60 

мг або ривароксабан 20 мг) замість АВК у 

поєднанні з антитромбоцитарною терапією. 

I A 

При застосуванні ривароксабану та 

занепокоєнні з приводу ризику підвищеної 

кровотечі, геморагічного або ішемічного інсульту, 

ривароксабан 15 мг слід враховувати замість 

ривароксабану 20 мг протягом тривалості 

одночасної разової або подвійної 

IIa B 



 

 

антитромбоцитарної терапії. 

При застосуванні дабігатрану і стурбованості 

високим ризиком кровотечі та занепокоєння з 

приводу тромбозу стента або ішемічного 

інсульту, дабігатран 110 мг слід враховувати на 

перевагу дабігатрану 150 мг протягом тривалості 

одночасної разової або подвійної 

антитромбоцитарної терапії. 

IIa B 

Після неускладненого ПКВ слід розглянути 

можливість раннього припинення прийому 

аспірину (<1 тиждень) та продовження подвійної 

терапії ОАК та клопідогрелем, якщо ризик 

розвитку тромбозу стента або якщо 

занепокоєння щодо ризику кровотечі 

переважають над занепокоєнням щодо ризику 

тромбозу стента, незалежно від типу 

використовуваного стента. 

IIa B 

Потрійну терапію аспірином, клопідогрелем та 

ОАК протягом >1 місяця слід враховувати, коли 

ризик тромбозу стента перевищує ризик 

кровотечі, загальна тривалість (<6 місяців) 

визначається відповідно до оцінки цих ризиків і 

чітко визначена при виписці з лікарні . 

IIa C 

У пацієнтів, які мають покази до АВК у поєднанні з 

аспірином та/або клопідогрелем, інтенсивність 

дози АВК повинна ретельно регулюватися з 

цільовим міжнародним нормованим 

співвідношенням у межах 2,0-2,5 та з часом у 

терапевтичному діапазоні >70%. 

IIa B 

Подвійна терапія ОАК або тикагрелором, або 

прасугрелем може розглядатися як альтернатива 

трикратній терапії ОАК, аспірином та 

клопідогрелем у пацієнтів із помірним або 

високим ризиком тромбозу стента, незалежно 

від типу використовуваного стента. 

IIb C 

Застосування тикагрелору або прасугрелу не 

рекомендується у рамках потрійної 

антитромбоцитарної терапії аспірином та ОАК. 

III C 

Використання інгібіторів протонної помпи (ІПП) 

Одночасне застосування ІПП рекомендується 

пацієнтам, які отримують монотерапію 

аспірином, ПАТ або монотерапію OAК, які мають 

I A 



 

 

високий ризик шлунково-кишкової кровотечі. 
ПАТ - подвійна антитромбоцитарна терапія, ФП - фібриляція передсердь, АВК – 

антагоністи вітаміну К, НОАК – нові оральні антикоагулянти, ОАК – оральні 

антикоагулянти 

 

Таблиця 9. Варіанти лікування подвійною антитромбоцитарною 

терапією у поєднанні з аспірином 75-100 мг щодня у пацієнтів, які 

мають високий або помірний ризик виникнення ішемічних подій та 

не мають високого ризику розвитку кровотечі 

Препарати  Доза Показання Додаткові 

застереження 

Клопідогрель 75 мг 1 р/д Пост-ІМ у пацієнтів, 

які переносили ПАТ 

протягом 1 року 

- 

Прасугель 10 мг 1р/д 

або 5 мг 1 

р/д, якщо 

маса тіла 

<60 кг або вік 

>75 років 

Пост-ПКВ при ІМ у 

пацієнтів, які 

переносили ПАТ 

протягом 1 року 

Вік >75 років 

Рівароксабан 2.5 мг 2 р/д Після закінчення ІМ > 

1 рік або 

багаторічна ІХС 

Кліренс 

креатиніну 15-

29 мл/хв 

Тікагрелор 60 мг 2 р/д Пост-ІМ у пацієнтів, 

які переносили ПАТ 

протягом 1 року 

- 

 

Статини та інші ліпідознижуючі препарати 

Пацієнтів із встановленою ІХС вважають з дуже високим ризиком 

серцево-судинних подій, і лікування статинами необхідно 

враховувати, незалежно від рівня ЛПНЩ. Мета лікування - знизити 

рівень ЛПНЩ щонайменше на 50% від вихідного рівня та до <1,4 

ммоль/л (<55 мг/дл), хоча нижчий цільовий рівень ЛПНЩ <1.0 ммоль 

/л (<40 мг/дл) може розглядатися у пацієнтів, які пережили другу 

судинну подію протягом 2 років, не обов'язково того ж типу, що і 

перший, хоча приймають терапію на основі статину. Коли цього 

рівня неможливо досягти, було показано, що додавання езетимібу 

знижує рівень холестерину та ризик серцево-судинних 



 

 

захворювань у пацієнтів, які страждають на ІХС та у хворих на 

діабет, без подальшого впливу на смертність. Окрім фізичних 

вправ, дієти та контролю ваги, які слід рекомендувати всім 

пацієнтам, дієтичні добавки, включаючи фітостероли, можуть 

знижувати рівень ЛПНЩ у меншій мірі, але не було показано, що 

вони покращують клінічні результати. Вони також застосовуються у 

пацієнтів з непереносимістю статинів, які становлять групу з 

підвищеним ризиком серцево-судинних подій. Випробування, 

опубліковані з 2015 року, продемонстрували, що інгібітори 

пропротеїнової конвертази субтилисін-кексину типу 9 (PCSK9) 

(еволокумаб та алірокумаб) дуже ефективні для зниження рівня 

холестерину, стабільно знижуючи ЛПНЩ до <1,3 ммоль/л (50 

мг/дл). У результатах випробувань ці агенти продемонстрували 

зменшення серцево-судинних та в основному ішемічних подій, 

мало або взагалі не впливаючи на смертність. Дуже низький рівень 

холестерину добре переноситься і пов'язаний з меншою кількістю 

подій, але висока вартість інгібіторів PCSK9, недоступних для 

багатьох систем охорони здоров'я, та їх невідома тривала безпека 

обмежили їх використання на сьогоднішній день.  

Блокатори ренін-ангіотензин-альдостеронової системи (РАС) 

Блокатори РАС можуть знижувати смертність, ІМ, інсульт серед 

пацієнтів з дисфункцією ЛШ, попередньою судинною хворобою та 

високим ризиком діабету. Рекомендується враховувати інгібітори 

АПФ [або блокатори рецепторів ангіотензину (БРА) у випадках 

непереносимості) для лікування пацієнтів із ХКС із співіснуючою 

гіпертензією, ФВЛШ <40%, діабетом або ХСН, якщо не 

протипоказано (наприклад, сильне порушення функції нирок, 

гіперкаліємія та ін.). Однак, не всі випробування показали, що 

інгібітори АПФ зменшують загальну смерть, серцево-судинну 

смерть, смертельний ІМ, інсульт або СН у пацієнтів з 

атеросклерозом та без порушення функції ЛШ. Мета-аналіз, що 

включає 24 випробування та 61 961 пацієнта, задокументував, що у 

пацієнтів із ІХС без СН інгібітори ренін-ангіотензинової системи 

знижували серцево-судинні події та смерть лише в порівнянні з 

плацебо, але не в порівнянні з активними контролями. Отже, 

терапія інгібіторами АПФ у хворих на ХКС без СН або високого 



 

 

серцево-судинного ризику зазвичай не рекомендується, якщо це 

не вимагається для досягнення цільового АТ. 

Неприлізин - ендогенний фермент, який руйнує вазоактивні 

пептиди, такі як брадикінін та натрійуретичний пептид. 

Фармакологічне інгібування неприлізину підвищує рівень цих 

пептидів, посилюючи діурез, натрійурез, релаксацію міокарда та 

антиремоделінг, зменшуючи секрецію реніну та альдостерону. 

Перший у класі - LCZ696, який поєднує в одній таблетці валсартан 

та сакубітрил (інгібітор неприлізину). У пацієнтів з СН (ФВЛШ <35%), 

які залишаються симптоматичними, незважаючи на оптимальне 

лікування інгібітором АПФ, бета-блокатором та антагоністи 

альдостерону, сакубітрил/валсартан рекомендується замість 

інгібітора АПФ для подальшого зниження ризику госпіталізації та 

смерті у амбулаторних хворих. 

Альдостеронову блокаду спіронолактоном або еплереноном 

рекомендується застосовувати пацієнтам після ІМ, які вже 

отримують терапевтичні дози інгібітора АПФ та бета-блокатора, 

мають ФВЛШ <35% та мають діабет або СН. Слід дотримуватися 

обережності при застосуванні антагоністів альдостерону у 

пацієнтів з порушенням функції нирок [розрахунковий показник 

ШКФ <45 мл/хв/1,73 м2] та у тих, у кого рівень калію в сироватці 

крові >5,0 ммоль/л. 

Рекомендації щодо запобігання серцево-судинних подій 

II 

Препарати, що знижують ліпіди Клас Рівень 

Статини рекомендовані всім пацієнтам із ХКС. І А 

Якщо мета пацієнта не досягнута з максимально 

переносимою дозою статину, рекомендується 

комбінація з езетимібом. 

І В 

Пацієнтам з дуже високим ризиком, які не 

досягають своєї мети щодо максимально 

переносимої дози статину та езетимібу, 

рекомендується поєднання з інгібітором PCSK9 

І А 

Ангіотензинперетворюючий фермент 

Інгібітори АПФ (або БРА) рекомендуються, якщо у 

пацієнта є інші стани (наприклад, серцева 
І А 



 

 

недостатність, гіпертонія або діабет). 

Інгібітори АПФ повинні розглядатися у пацієнтів із 

ССЗ із дуже високим ризиком серцево-судинних 

подій. 

ІІа А 

Інші препарати 

ББ рекомендуються пацієнтам з дисфункцією 

ЛШ або систолічною СН. 
І А 

У пацієнтів з попереднім STEMI слід розглянути 

довгострокове пероральне лікування ББ. 
ІІа В 

 

Замісна гормональна терапія 

Результати великих рандомізованих досліджень показали, що 

замісна гормональна терапія не дає прогностичної користі та 

збільшує ризик ССЗ у жінок у віці >60 років 

Реваскуляризація 

У пацієнтів із ХКС оптимальна медикаментозна терапія є ключовою 

для зменшення симптомів, зупинки прогресування атеросклерозу 

та попередження атеротромботичних подій. Реваскуляризація 

міокарда відіграє центральну роль у лікуванні ХКС, крім 

медикаментозного лікування, але завжди є доповненням до 

медикаментозної терапії, не витісняючи її. Двома цілями 

реваскуляризації є купірування симптомів у пацієнтів із 

стенокардією та/або поліпшення прогнозу. 

Попередні вказівки підтримують показання до проведення 

реваскуляризації, головним чином, у пацієнтів із ХКС, які отримують 

рекомендовану наставновами оптимальну медикаментозну 

терапію та продовжують бути симптоматичними та/або у яких 

реваскуляризація може покращувати прогноз. Ці рекомендації 

свідчать про те, що реваскуляризація у пацієнтів із стенокардією та 

значним стенозом часто була терапією другого ряду після того, як 

медикаментозна терапія не була успішною. Однак стенокардія 

пов'язана з погіршенням якості життя, зниженням фізичної 

витривалості, розумовою депресією та періодичними 

госпіталізаціями та візитами до лікарні з порушеннями клінічних 

результатів. 



 

 

Реваскуляризація за допомогою ПКВ або АКШ може ефективно 

полегшити стенокардію, зменшити використання антиангінальних 

препаратів, покращити працездатність та якість життя порівняно зі 

стратегією медикаментозної терапії. За 5-річне спостереження за 

випробуванням FAME 2 реваскуляризація покращила якість життя та 

зменшила використання антиангінальних препаратів та супутніх 

побічних ефектів.  

Реваскуляризація або ПКВ, або АКШ також спрямована на 

ефективне усунення ішемії міокарда та його несприятливих 

клінічних проявів серед пацієнтів зі значним коронарним стенозом, 

а також на зменшення ризику великих гострих серцево-судинних 

подій, включаючи ІМ та серцево-судинну смерть. Численні мета-

аналізи, що порівнюють стратегію ПКВ з початковою 

медикаментозною терапією серед пацієнтів із ІХС, не знайшли 

жодної або незначної користі з точки зору виживання або ІМ для 

інвазивної стратегії. У зв'язку з цим попередні рекомендації 

визначали конкретні підгрупи пацієнтів (виходячи з анатомії 

коронарного дерева, функції ЛШ, факторів ризику тощо), у яких 

реваскуляризація може покращити прогноз, вказуючи на те, що в 

інших групах вона може не бути. 

Однак індивідуальне співвідношення ризику та вигоду завжди слід 

оцінювати, а реваскуляризацію слід розглядати лише у тому 

випадку, якщо очікувана вигода перевищує його потенційний 

ризик. Для обговорення найкращого вибору між способами 

реваскуляризації ПКВ або АКШ для окремих пацієнтів ми 

звертаємо увагу читачів до рекомендацій з реваскуляризації 

міокарда ESC 2018 року. 

Пацієнти, у яких виникла серцева недостатність або зниження 

функції лівого шлуночка 

ІХС є найпоширенішою причиною СН в Європі, і більшість 

доказових досліджень, що підтверджують рекомендації, 

ґрунтуються на дослідженнях, проведених у пацієнтів з ішемічною 

кардіоміопатією. Більшість пацієнтів із симптоматичною СН мають 

знижену фракцію викиду (<40%), хоча у пацієнтів із ХКС також може 

бути симптоматична СН та збережена фракція викиду (>50%). 



 

 

Пацієнтів із симптоматичною СН слід вести відповідно до 

рекомендацій ESC 2016 року. 

Анамнез повинен включати оцінку симптомів, що свідчать про СН, 

особливо непереносимість фізичного навантаження та задишку 

при фізичному навантаженні. Усі основні минулі події, пов'язані з 

ІХС, включаючи ІМ та реваскуляризацію, а також усі основні 

серцево-судинні захворювання, що потребують лікування, такі як 

ФП, гіпертонія або дисфункція клапанів, а також несерцево-

судинну коморбідність: ХНН, діабет, анемія або рак.  

Фізикальне обстеження повинно оцінювати харчовий статус 

пацієнтів, біологічний вік та когнітивні здібності. Зафіксовані фізичні 

ознаки включають частоту серцевих скорочень, серцевий ритм, 

артеріальний тиск у положенні лежачи, шуми, що свідчать про 

стеноз аорти або мітральну недостатність, ознаки легеневого 

застою з базальними хрипами або плевральним випотом, ознаки 

системного застою із залежним набряком, гепатомегалією та 

підвищеним яремним венозним тиском. 

Рутинна ЕКГ надає інформацію про серцебиття та ритм, 

екстрасистолію, ознаки ішемії, патологічні хвилі Q, гіпертрофію, 

порушення провідності та блокади гілок пучка Гіса. 

Візуалізація повинна включати ехокардіографічне обстеження з 

доплерографією для оцінки доказів ішемічної кардіоміопатії при 

СН зі зниженою фракцією викиду, СН із фракцією викиду 

середнього діапазону або СН із збереженою фракцією викиду, 

вогнищевою/дифузною систолічною дисфункцією ЛШ або 

правого шлуночка. Рентгенограма грудної клітки може виявити 

ознаки легеневого застою, інтерстиціального набряку, інфільтрації 

або плеврального випоту. Якщо невідомо, слід встановити 

коронарну ангіографію (або коронарну КТА), щоб встановити 

наявність та ступінь ІХС та оцінити потенціал реваскуляризації. 

Лабораторні дослідження повинні вимірювати рівень 

натрійуретичного пептиду, щоб виключити діагноз підозрюваної СН. 

Ниркову функцію разом з сироватковими електролітами слід 

регулярно вимірювати для виявлення розвитку ниркової 



 

 

недостатності, гіпонатріємії або гіперкаліємії, особливо на початку 

та під час титрування фармакологічної терапії. 

Лікування пацієнтів із симптоматичною СН потребує адекватної 

сечогінної терапії, бажано з петлевим діуретиком, для полегшення 

ознак та симптомів легеневого та системного застою. Інгібітори як 

системи РАС (інгібітори АПФ, БРА, інгібітор рецептора ангіотензину-

неприлізину), так і адренергічної нервової системи (бета-

блокатори) показані усім симптоматичним пацієнтам з СН. У 

пацієнтів із стійкими симптомами також показана КМРТ. 

Пацієнти, у яких збергіаються симптоми, із систолічною 

дисфункцією ЛШ та ознаками шлуночкової аритмії або блокади 

гілки пучка Гіса, можуть мати право на кардіостимулятор [терапія 

ресинхронізації серця/імплантаційний кардіовертер-

дефібрилятор]. Такі пристрої можуть забезпечити симптоматичне 

полегшення, знизити захворюваність та покращити виживаність. 

Пацієнти з СН можуть швидко декомпенсуватися після виникнення 

аритмії передсердь або шлуночків, і їх слід лікувати згідно з чинними 

рекомендаціями. Пацієнтам з СН та гемодинамічно значущим 

аортальним стенозом або мітральною недостатністю може 

знадобитися черезшкірне або хірургічне втручання. 

Реваскуляризацію міокарда слід розглянути у пацієнтів, які мають 

СН, виходячи з їхніх симптомів, коронарної анатомії та профілю 

ризику. Успішна реваскуляризація у хворих на СН внаслідок 

ішемічної кардіоміопатії може покращити дисфункцію ЛШ та 

прогноз. За наявності, настійно рекомендується співпраця з 

багатопрофільною командою. 

Загальні рекомендації щодо ведення пацієнтів із ХКС та 

симптоматичною СН через ішемічну кардіоміопатію та 

систолічну дисфункцію ЛШ 

Рекомендації  Клас Рівень 

Діуретична терапія рекомендується пацієнтам з 

симптоматикою з ознаками легеневого або 

системного застою для полегшення симптомів СН. 

І В 



 

 

ББ рекомендуються як основні компоненти 

лікування через їх ефективність, як для полегшення 

стенокардії, так і для зменшення захворюваності та 

смертності від СН. 

І А 

Терапія інгібітором АПФ рекомендується пацієнтам 

із симптоматичною СН або безсимптомною 

дисфункцією ЛШ після ІМ, для поліпшення 

симптомів, зниження захворюваності й смертності. 

І А 

БРА рекомендується застосовувати як альтернативу 

пацієнтам, які не переносять блокатори АПФ, або 

інгібітори рецептора ангіотензину-неприлісину у 

пацієнтів із стійкими симптомами, незважаючи на 

оптимальну медикаментозну терапію. 

І В 

Антагоністи альдостерону (АА) рекомендуються 

пацієнтам, у яких зберігаються симптоми, 

незважаючи на адекватне лікування інгібітором АПФ 

та ББ, щоб зменшити захворюваність та смертність. 

І А 

Слід враховувати пероральні або черезшкірні 

нітрати короткої дії (ефективне антиангінальне 

лікування, безпечне при СН). 

ІІа А 

Івабрадин слід враховувати у пацієнтів із синусовим 

ритмом, ЛПВЩ <35% та частотою серцевих 

скорочень у спокої >70, у яких зберігаються 

симптоми, незважаючи на адекватне лікування ББ, 

інгібітором АПФ та АА, щоб зменшити 

захворюваність та смертність. 

ІІа В 

Амлодипін може полегшувати стенокардію у 

пацієнтів з СН, які не переносять ББ, і вважається 

безпечним при СН 

ІІв В 

Для пристроїв, супутніх захворювань та реваскуляризації 

Пацієнтам з СН та брадикардією з 

атріовентрикулярною блокадою високого ступеня, 

які потребують кардіостимуляції, рекомендується 

СРТ із кардіостимулятором, а не стимуляція правого 

шлуночка. 

І А 

Імплантаційний кардіовертер-дефібрилятор 

рекомендується застосовувати пацієнтам із 

документально підтвердженою шлуночковою 

аритмією, що викликає гемодинамічну 

нестабільність (вторинна профілактика), а також 

пацієнтам із симптоматичною СН та ФВЛШ <35%, 

І А 



 

 

щоб зменшити ризик раптової смерті та 

смертності від усіх причин. 

СРТ рекомендується пацієнтам з симптоматичною 

СН при синусовому ритмі тривалістю QRS >150 мс 

та морфологією БЛНПГ QRS, а також при ФВЛШ 

<35%, незважаючи на оптимальну медикаментозну 

терапію для поліпшення симптомів та зменшення 

захворюваності та смертності. 

І А 

СРТ рекомендується пацієнтам з симптоматичною 

СН при синусовому ритмі тривалістю QRS 130 - 149 

мс та морфологією БЛНПГ QRS, а також при ФВЛШ 

<35%, незважаючи на оптимальну медикаментозну 

терапію для поліпшення симптомів та зменшення 

захворюваності та смертності. 

І В 

Рекомендується комплексне профілювання ризику 

та мультидисциплінарне ведення, включаючи 

лікування основних супутніх захворювань, таких як 

гіпертонія, гіперліпідемія, діабет, анемія та ожиріння, 

а також припинення паління та модифікація 

способу життя. 

І А 

Реваскуляризація міокарда рекомендується, коли 

стенокардія зберігається, незважаючи на лікування 

антиангінальними препаратами. 

І А 

СРТ - серцева ресинхронізуюча терапія   

 

 

Хворі з давнім діагнозом ХКС 

 

У пацієнтів з давнім діагнозом ХКС необхідне лікування та 

спостереження протягом усього життя. Клінічний перебіг хворих на 

ХКС може бути доброякісним протягом певного часу. Однак у 

пацієнтів із ХКС можуть розвиватися різноманітні серцево-судинні 

ускладнення або проходити терапевтичні заходи, деякі 

безпосередньо пов'язані з основною ІХС, а деякі мають 

терапевтичну чи прогностичну взаємодію з основним 

захворюванням.  



 

 

Можливо враховувати періодичну оцінку індивідуального ризику 

пацієнта. Показано, що результати, що застосовують клінічні 

параметри, прогнозують результати серед пацієнтів із ХКС. Більше 

того, якщо клінічні параметри доповнюються біомаркерами, такий 

показник ризику може бути ще більш точним. У 2017 році була 

розроблена модель ризику на основі біомаркерів для прогнозу 

серцево-судинної смертності у пацієнтів із ІХС. 

Пацієнти зі стабілізованими симптомами <1 року після ГКС або 

пацієнти з недавньою реваскуляризацією 

Після реваскуляризації та/або після стабілізованого ГКС (<1 року) за 

пацієнтами слід більш пильно стежити, оскільки вони мають вищий 

ризик ускладнень і тому, що вони можуть зазнати змін 

фармакологічного лікування. Таким чином, ми рекомендуємо 

принаймні два відвідування протягом першого року 

спостереження. У пацієнта, який мав систолічну дисфункцію ЛШ 

перед процедурою реваскуляризації або після ГКС, необхідно 

переглядати функцію ЛШ через 8-12 тижнів після втручання. 

Серцева функція, можливо, покращилась і, навпаки, серцева 

функція може погіршитися при інших супутніх ССЗ (наприклад, 

захворювання клапанів, інфекція або запалення, аритмія тощо). У 

таких випадках ці інші згубні фактори потребують виявлення та 

лікування. Аналогічно, неінвазивна оцінка ішемії міокарда може 

розглядатися після реваскуляризації для виключення залишкової 

ішемії або для документального підтвердження залишкової ішемії як 

орієнтиру для подальших оцінок у часі. 

Пацієнти >1 року після первинної діагностики або 

реваскуляризації 

Щоб оцінити ризик пацієнта, щорічна оцінка лікаря з серцево-

судинної системи (кардіолог, загальний лікар або медсестра) 

гарантується, навіть якщо хвороба протікає безсимптомно. 

Рекомендується, щоб щорічна оцінка оцінювала загальний 

клінічний стан пацієнта та відповідність лікарським засобам, а 

також профіль ризику (відображений показниками ризику). 

Лабораторні дослідження, які включають ліпідний профіль, функції 

нирок, повний аналіз крові та, можливо, біомаркери, повинні 



 

 

проводитись кожні 2 роки. Пацієнт з погіршенням рівня ризику з 

часом може вимагати більш інтенсивної терапії або діагностичних 

заходів, хоча терапія, орієнтована на ризик, ще не була 

підтверджена для покращення результатів. 

ЕКГ у 12 відведеннях повинно бути частиною кожного такого візиту, 

щоб окреслити частоту серцевих скорочень та серцевий ритм, 

виявити зміни, що свідчать про тиху ішемію/інфаркт, та виявити 

порушення в конкретних електрокардіографічних сегментах 

(наприклад, PR, QRS та QT інтервали). Можливо, буде корисно 

оцінити функцію ЛШ (діастолічну та систолічну), клапанний статус 

та розміри серця у пацієнтів, що не мають симптомів, кожні 3-5 

років. У випадках незрозумілого зниження систолічної функції ЛШ, 

особливо місцевої, рекомендується візуалізувати анатомію 

коронарної артерії. Так само може бути корисним неінвазивна 

оцінка «німої» ішемії у, мабуть, безсимптомного пацієнта кожні 3-5 

років, переважно застосовуючи стрес-томографію. Коронарна 

КТА не повинна застосовуватися для спостереження за пацієнтами 

із встановленою ІХС, враховуючи її силу в морфологічному 

розумінні. Однак коронарна КTA може використовуватися для 

унікальних випадків, таких як розмежування прохідності коронарних 

шунтів. 

Ліпідний профіль та глікемічний статус слід періодично 

переоцінювати, щоб визначити ефективність лікування та для 

пацієнтів без діабету, щоб виявити новий розвиток діабету. Немає 

доказів, що підтверджують рекомендації щодо частоти переоцінки 

цих факторів ризику, але консенсус пропонує щорічну оцінку. 

Фактор фон Віллебранда, інтерлейкін-6 та N-кінцевий про-В-тип 

натрійуретичного пептиду (NTproBNP) визначили передвісниками 

результату. Інші легкодоступні біомаркери, показані для 

прогнозування у пацієнтів із ХКС, включають частоту серцебиття, 

гемоглобін та кількість лейкоцитів. Оцінки на основі сукупності 

біомаркерів можуть мати більший успіх, ніж окремі біомаркери. 

Багаторазовий показник біомаркерів, що поєднує в собі 

високочутливий С-реактивний білок, білок теплового шоку 70 та 

продукти деградації фібрину, значно покращив статистику та 

чистий показник перекласифікації порівняно з базовою моделлю з 



 

 

використанням клінічних даних. Подібні результати були 

зареєстровані для комбінації високочутливого серцевого тропоніну 

T, NT-proBNP та ЛПНЩ. У кількох дослідженнях було показано, що 

показники генетичного ризику покращують прогнозування ризику 

вище традиційних факторів ризику в загальних зразках популяції та 

прогнозують періодичні події у популяціях із відомим ХКС. Хоча існує 

додаткова прогностична цінність у використанні декількох 

індивідуальних та сукупності біомаркерів, наразі немає доказів 

того, що рутинне використання призводить до поліпшення догляду. 

Тим не менш, ці вимірювання можуть грати роль у відібраних 

пацієнтів. 

Пацієнтів з однозначними симптомами, що свідчать про ГКС, слід 

негайно направляти на оцінку, застосовуючи діючі рекомендації 

діагностики та лікування. Серед пацієнтів з більш вираженими 

симптомами рекомендується знімати стрес-ЕХоКГ, а якщо його 

немає, то ЕКГ підходить для ідентифікації ішемії, в якості 

альтернативи може бути використана фізична стресова 

електрокардіографія. Пацієнтам із вираженою стенокардією та 

клінічним профілем високого ризику рекомендується пряме 

направлення на ІКА, за умови, що спеціальна фізіологічна оцінка 

значущості гемодинамічного стенозу легко доступна в лабораторії 

катетеризації. Так само ІКА рекомендується застосовувати 

пацієнтам із ознаками значної ішемії, отриманих неінвазивним 

тестуванням. 

Стенокардія без обструктивного захворювання в епікардіальних 

коронарних артеріях 

 

У клінічній практиці часто зустрічається помітна розбіжність між 

результатами коронарної анатомії, наявністю симптомів та 

результатами неінвазивних тестів. Ці пацієнти заслуговують на увагу, 

оскільки стенокардія та необструктивні захворювання пов'язані з 

підвищеним ризиком несприятливих клінічних подій. Низький 

діагностичний вихід ІКА можна пояснити наявністю: (І) стенозів 

легкого або середнього ангіографічного ступеня або дифузного 

коронарного звуження, зі зниженою функціональною значимістю, 



 

 

виявленою ІКА; (ІІ) розлади, що впливають на мікроциркуляторний 

рівень, що уникає вирішення ангіографічних методик; та (ІІІ) 

динамічні стенози епікардіальних судин, спричинені коронарним 

спазмом або внутрішньоміокардіальними сполученнями, які не 

виявляються під час КTA або IКA. Внутрішньокоронарні вимірювання 

тиску корисні для обходу першого з цих сценаріїв. Для 

діагностичного обстеження пацієнти з стенокардією та/або 

ішемією міокарда, що демонструють коронарні стенози з 

неішемічними значеннями ФРК або МРК, також можуть бути 

позначені як такі, що мають не обструктивне захворювання 

епікарду. 

Наявність чітко виражених ангінальних симптомів та ненормальних 

неінвазивних тестів у пацієнтів із непрохідними епікардіальними 

судинами повинно призвести до підозри на необструктивну 

причину ішемії. Досить часто, і в основному внаслідок збереження 

симптомів, пацієнти із стенокардією та відсутністю обструктивного 

захворювання проходять безліч діагностичних тестів, включаючи 

повторні коронарні КТА або ІКА, що сприяють збільшенню витрат на 

охорону здоров'я. Оскільки діагностичні шляхи дослідження 

мікроциркуляторних або вазомоторних коронарних порушень 

часто не здійснюються, остаточний діагноз, підкріплений 

об'єктивними доказами, рідко досягається. Завдяки цьому 

тривожність та депресія пацієнтів не є рідкістю у цій клінічній 

популяції. Зазначимо, використання структурованого, 

систематизованого підходу для дослідження мікроциркуляторних та 

вазомоторних порушень у пацієнтів з необструктивною ІХС, як 

зазначено нижче, показало підвищення діагностичного результату.  

Рекомендації пацієнтам з давнім діагнозом ХКС 

Рекомендації для безсимптомних пацієнтів Клас Рівень 

Рекомендується періодичний візит до лікаря-

кардіолога для переоцінки будь-якої можливої зміни 

стану ризику, що передбачає клінічну оцінку заходів 

щодо зміни способу життя, дотримання цілей 

факторів ризику серцево-судинної системи та 

розвиток супутніх захворювань, які можуть впливати 

на лікування та результати . 

І С 



 

 

Пацієнтам з легкими або відсутніми симптомами, 

які отримують медичне лікування, у яких неінвазивна 

стратифікація ризику вказує на високий ризик, і для 

яких реваскуляризація потрібна для покращення 

прогнозу, рекомендується ІКА. 

І С 

Коронарну КТА не рекомендується застосовувати 

як рутинний тест пацієнтам із встановленою ІХС. 
ІІІ С 

Інвазивна коронарна ангіографія не 

рекомендується виключно для стратифікації ризику. 
ІІІ С 

Симптоматичні пацієнти 

Переоцінку статусу ІХС рекомендується 

застосовувати пацієнтам із погіршенням 

систолічної функції ЛШ, які не можна віднести до 

зворотної причини (наприклад, тривала тахікардія 

або міокардит). 

І С 

Стратифікація ризику рекомендується пацієнтам з 

новими або погіршеними рівнями симптомів, 

переважно, використовуючи стрес-візуалізацію або 

ЕКГ з навантаженням. 

І В 

Рекомендується оперативно направляти пацієнтів зі 

значним погіршенням симптомів для оцінки. 
І С 

ІКА (при необхідності з ФРК/МРК) рекомендується 

для стратифікації ризику у пацієнтів із тяжкою ІХС, 

особливо якщо симптоми є рефрактерними до 

медикаментозного лікування або якщо вони мають 

клінічний профіль високого ризику. 

І С 

 

  

Мікроваскулярна стенокардія 

 

Пацієнти з мікроваскулярною стенокардією, як правило, мають 

стенокардію, пов'язану з фізичними вправами та відсутність 

стенозів легкої та середньої тяжкості (40-60%), виявлених за 

допомогою IКA або КTA, які вважаються функціонально не- 

відповідними. Зважаючи на подібність симптомів стенокардії, як 

правило, підозрюють мікросудинне походження стенокардії після 

виключення обструктивних коронарних стенозів епікарду під час 



 

 

діагностичного обстеження пацієнтів із підозрою на ішемію 

міокарда. Регіональні порушення руху стінки ЛШ рідко 

розвиваються під час фізичних навантажень або стресу у пацієнтів 

з мікроваскулярною стенокардією. Деякі пацієнти також можуть 

мати змішану картину стенокардії з періодичними епізодами в 

спокої, особливо це стосується впливу холоду. 

Вторинна мікроваскулярна стенокардія за відсутності непрохідності 

епікарду може бути наслідком серцевих або системних станів, 

включаючи ті, що викликають гіпертрофію ЛШ (наприклад, 

гіпертрофічну кардіоміопатію, стеноз аорти та гіпертонічну хворобу 

серця) або запалення (наприклад, міокардит або васкуліт). 

Стратифікація ризику 

Наявність мікроциркуляторної дисфункції у пацієнтів із ХКС 

спричиняє гірший прогноз, ніж вважалося спочатку, ймовірно, тому, 

що останні результати ґрунтуються на спостереженні за 

пацієнтами, у яких відхилення у мікроциркуляції об'єктивно 

зафіксовані інвазивними або неінвазивними методами. 

Мікроциркуляторна дисфункція передує розвитку ураження 

епікарду, особливо у жінок, і пов'язана з порушеннями результатів. 

Серед пацієнтів з діабетом, які проходять діагностику, пацієнти, які 

не мають обструктивної хвороби епікарду, але мають аномальний 

коронарний потоковий резерв (КПР), мають аналогічний поганий 

довгостроковий прогноз, як і пацієнти з обструктивною хворобою 

епікарду.  

Діагностика 

Можливість мікроциркуляторного походження стенокардії слід 

враховувати у пацієнтів із чітко вираженою стенокардією, 

ненормальними неінвазивними функціональними тестами та 

коронарними судинами, які є нормальними або мають слабкий 

стеноз, який вважається функціонально несуттєвими при ІКА або 

КТА. Одним із викликів у виконанні комплексної оцінки функцій є 

тестування двох основних механізмів дисфункції: порушення 

мікроциркуляторної провідності та артеріолярна дисрегуляція. Тим 

не менш, окреслення того, який із цих двох шляхів є ураженим, є 



 

 

критично важливим при встановленні медикаментозного лікування 

для полегшення симптомів пацієнта. 

Порушена мікроциркуляторна провідність може бути 

діагностована шляхом вимірювання КПР або мінімальної 

мікроциркуляторної стійкості (зворотної провідності). КПР можна 

виміряти неінвазивно за допомогою трансторакальної 

доплерографічної ехокардіографії [за допомогою візуалізації 

лівого переднього низхідного потоку], магнітно-резонансної 

томографії (індексу перфузії міокарда) або ПЕТ. 

Мікроциркуляторний опір можна виміряти в лабораторії 

катетеризації, поєднуючи внутрішньокоронарний тиск з даними на 

основі термодилюції або швидкості потоку Доплера (для 

обчислення гіперемічного мікросудинного опору). І 

внутрішньокоронарна термодилюція, і доплерографія дозволяють 

розрахувати КПР. Для цілей прийняття рішень значення індексу 

мікроциркуляторної стійкості IMС >25 одиниць або КПР <2,0 

вказують на порушення мікроциркуляторної функції. Як КПР, так і 

IMС зазвичай вимірюють при використанні внутрішньовенних 

вазодилататорів, таких як аденозин або регаденозон. 

Навпаки, діагностика артеріолярної дисрегуляції вимагає оцінки 

функції ендотелію у коронарній мікроциркуляції шляхом 

селективної внутрішньокоронарної інфузії. За наявності 

дисфункціонального судинного ендотелію або порушення функції 

гладком’язових клітин ацетилхолін (ендотелій-залежний 

вазодилататор, який також діє безпосередньо на гладком’язові 

клітини) запускає парадоксальне артеріолярне звуження судин. 

Таким чином, у пацієнтів з мікросудинною стенокардією та 

артеріолярною дисрегуляцією ацетилхоліновий виклик спровокує 

мікросудинний спазм. Ця артеріолярна відповідь на ацетилхолін 

викликає стенокардитичні симптоми з супутніми ішемічними 

змінами ЕКГ або зменшенням швидкості коронарного кровотоку, 

якщо проводиться супутнє доплерівське вимірювання. Тонометрія 

периферичного пульсу під час реактивної гіперемії також може 

виявляти аномальну функцію ендотелію у пацієнтів із стенокардією 

та ІХС. 

 



 

 

Лікування 

Лікування мікросудинної стенокардії повинно вирішувати 

домінуючий механізм мікроциркуляторної дисфункції. У пацієнтів з 

аномальною КПР <2,0 або IMС >25 одиницями та негативним 

тестом на провокацію ацетилхоліном призначають бета-

блокатори, інгібітори АПФ та статини разом зі змінами способу 

життя та втратою ваги. Пацієнти, які мають зміни на ЕКГ та 

стенокардію у відповідь на тестування на ацетилхолін, але без 

вираженого епікардіального звуження (все, що говорить про 

спазми мікросудин), можуть лікуватися як пацієнти з 

вазоспастичною стенокардією.  

Дослідження у пацієнтів із підозрою на коронарну 

мікросудинну стенокардію 

Рекомендації  Клас Рівень 

Вимірювання КПР та/або мікроциркуляторної 

резистентності слід враховувати у пацієнтів із 

стійкими симптомами, але коронарні артерії 

яких або ангіографічно нормальні, або мають 

помірні стенози із збереженим ФРК/МРК. 

ІІа В 

Внутрішньокоронарний ацетилхолін з 

моніторингом ЕКГ може розглядатися під час 

ангіографії, якщо коронарні артерії або 

ангіографічно нормальні, або мають помірні 

стенози із збереженим ФРК/МРК, для оцінки 

мікросудинного вазоспазму. 

ІІв В 

Трансторакальний доплер ЛНА, КМРТ та ПЕТ 

може розглядатися для неінвазивної оцінки ЗКП. 
ІІв В 

ЛНА – ліва низхідна артерія, КМРТ – кардіальне МРТ, ЗКП - запас коронарного 

потоку, ФРК – фракційний резерв кровотоку, МРК – моментний резерв 

кровотоку. 

 

Вазоспастична стенокардія 

 

Вазоспастичну стенокардію слід підозрювати у пацієнтів із 

стенокардитичними симптомами, що виникають переважно у 

спокої, з дотриманням толерантності до навантажень. Ймовірність 



 

 

виникнення вазоспастичної стенокардії збільшується, коли напади 

слідують за циркадною схемою, при цьому більше епізодів вночі та 

в ранкові години. Пацієнти часто молодші і мають менше факторів 

ризику серцево-судинної системи, ніж пацієнти із стенокардією, за 

винятком куріння сигарет. Коронарний вазоспазм слід також 

підозрювати у пацієнтів з патентними коронарними стентами та 

стійкою стенокардією. 

Діагностика 

Діагноз вазоспастичної стенокардії базується на виявленні 

перехідних ішемічних змін сегмента ST під час нападу стенокардії 

(зазвичай у спокої). Пацієнти з стенокардією Принцметала 

представляють особливий підвид, у якого стенокардія спокою 

супроводжується тимчасовим елевацією сегмента ST. Ці ЕКГ зміни 

корелюють із проксимальною оклюзією судин та дифузним, 

дистальним субоклюзивним звуженням епікардіальних судин. 

Оскільки більшість нападів вазоспастичної стенокардії 

самообмежуються, фіксація цих змін на ЕКГ є складною. 

Амбулаторний моніторинг ЕКГ, бажано в 12 відведеннях, може бути 

корисним пацієнтам, у яких є підозра на вазоспастичну 

стенокардію. Виникнення зрушень сегмента ST при нормальному 

серцебитті підтримує ймовірність виникнення ішемії міокарда, 

викликаної спазмом. Для успішної фіксації перехідних змін 

сегмента ST у цих пацієнтів може знадобитися розширений 

Холтерівський моніторинг (протягом >1 тижня). Амбулаторний ЕКГ-

моніторинг також може бути використаний для оцінки результатів 

медикаментозної терапії для контролю частоти вазоспастичних 

подій. 

У пацієнтів із підозрою на вазоспастичну стенокардію та 

задокументованими змінами ЕКГ показано, що КTA або IКA 

виключають наявність фіксованого коронарного стенозу. 

Ангіографічна документація коронарного спазму вимагає 

використання провокаційного тесту в лабораторії катетеризації. 

Враховуючи низьку чутливість гіпервентиляції та тест на холодний 

пресор, кращою провокаційною пробою є внутрішньокоронарне 

введенням ацетилхоліну чи ергоновину під час ІКА. Великі 

фармакологічні засоби є безпечними за умови їх вибіркового 



 

 

вливання у ліву чи праву коронарну артерію та спровокований 

спазм легко контролюється інтракоронарними нітратами. Під час 

провокаційного тесту у низького відсотка пацієнтів може виникнути 

шлуночкова тахікардія/шлуночкова фібриляція або брадіаритмія 

(3,2 та 2,7% відповідно), аналогічна тій, що повідомлялася при 

спонтанних нападах спазму (7%). Внутрішньовенне введення 

ергоновину для неінвазивних тестів повинно бути обережним через 

ризик спровокувати тривалий спазм у кількох судинах, що може 

бути важким для лікування та може призвести до летального 

результату. Тест на провокацію на коронарний спазм вважається 

позитивним, коли він запускає: (І) стенокардитичні симптоми, (ІІ) 

ішемічні зміни ЕКГ та (ІІІ) сильне звуження судин епікарду. Якщо тест 

не вдався до запуску всіх трьох компонентів, його слід вважати 

однозначним. Розвиток стенокардії у відповідь на ін'єкції 

ацетилхоліну за відсутності ангіографічно очевидного спазму, з 

супутніми змінами сегмента ST або без, може свідчити про спазм 

мікросудин і часто спостерігається у пацієнтів, які мають 

мікроваскулярну стенокардію. 

Лікування 

У пацієнтів з епікардіальними або мікроциркуляторними 

вазомоторними розладами, крім контролю серцево-судинних 

факторів ризику та зміни способу життя, використовуються нітрати 

тривалої дії. Ніфедипін показав свою ефективність у зменшенні 

коронарного спазму, пов'язаного з імплантацією стента. 

Рекомендації щодо проведення досліджень у пацієнтів із 

підозрою на вазоспастичну стенокардію 

Рекомендації Клас Рівень 

ЕКГ рекомендується при стенокардії, якщо це 

можливо. 
І С 

Інвазивна ангіографія або коронарна КТА 

рекомендується пацієнтам з характерною 

епізодичною стенокардією спокою та змінами 

сегмента ST, які купуються нітратами та/або 

антагоністами кальцію, щоб визначити ступінь 

основної ішемічної хвороби. 

І С 

Амбулаторний моніторинг сегмента ST слід ІІа С 



 

 

розглянути для виявлення відхилення сегмента ST 

за відсутності збільшення частоти серцевих 

скорочень. 

Для визначення діагнозу, локалізації та виду 

спазму слід враховувати тест на 

внутрішньокоронарну провокацію для виявлення 

коронарного спазму у пацієнтів із нормальними 

результатами чи не обструктивними ураженнями 

на коронарній артеріографії та клінічною 

картиною коронарного спазму. 

ІІа В 

 

Обстеження на ІХС у безсимптомних пацієнтів 

Прагнучи знизити високу статистику коронарної смерті у 

безсимптомних дорослих, численні вимірювання факторів ризику 

та маркерів ризику, а також стрес-тести часто проводяться як 

скринінгові дослідження. Європейські рекомендації 2016 року 

щодо профілактики ССЗ у клінічній практиці були детально 

зосереджені на цих питаннях. Ці рекомендації були адаптовані для 

цілей рекомендацій. 

Загалом рекомендується використовувати системи оцінки ризику, 

такі як SCORE. У суб'єктів із сімейним анамнезом передчасної ІХС 

слід обстежитися на сімейну гіперхолестеринемію. Коронарний 

показник кальцію та ультразвукове дослідження каротидних синусів 

для виявлення бляшок можуть надавати корисну інформацію про 

атеросклеротичний ризик у вибраних пацієнтів, але рутинне 

використання біомаркерів або інших тестів візуалізації для ІХС не 

рекомендується.  

Для подальшого неінвазивного або інвазивного тестування слід 

розглядати лише суб'єктів з високим ризиком подій. Немає даних 

про те, як керувати безсимптомними пацієнтами, які отримують 

тестування та мають позитивний результат тесту, крім 

рекомендацій, перелічених у цих рекомендаціях. Однак принципи 

стратифікації ризику, описані вище для пацієнтів із 

симптоматикою, стосуються також цих осіб. Важливо пам'ятати, 

що даних, що демонструють поліпшений прогноз після відповідного 

управління на основі нових біомаркерів, все ще бракує. Важливо 



 

 

зазначити, що пацієнти з онкологічними захворюваннями, які 

проходять лікування, або хронічні запальні захворювання, такі як 

запальні захворювання кишківника, ревматоїдний артрит та 

системний червоний вовчак, можуть заслуговувати на більш 

інтенсивне обстеження, консультування та лікування. 

Особи, професія яких передбачає громадську безпеку 

(наприклад, пілоти авіакомпаній, водії вантажних автомобілів або 

автобусів) або професійні чи високо профільні спортсмени, 

зазвичай проходять періодичні тестування для оцінки можливостей 

фізичних вправ та оцінки можливих захворювань серця, включаючи 

ІХС. Хоча недостатньо даних для обґрунтування такого підходу, ці 

оцінки можуть бути зроблені з медико-правових причин. Поріг 

проведення тестування візуалізації у таких осіб може бути нижчим, 

ніж у середнього пацієнта. В іншому випадку ті ж міркування, що 

обговорювалися вище для інших безсимптомних осіб, стосуються 

цих осіб. 

Рекомендації щодо обстеження на ІХС у безсимптомних 

пацієнтів 

Рекомендації Клас Рівень 

Загальна оцінка ризику за допомогою системи 

оцінки ризику SCORE, рекомендується для 

безсимптомних дорослих >40 років без ознак ССЗ, 

діабету, ХКС або сімейної гіперхолестеринемії. 

І С 

Оцінка сімейного анамнезу передчасного ССЗ 

(визначеного, як смертельна або не смертельна 

подія ССЗ або/та встановленого діагнозу ССЗ у 

родичів першого ступеня чоловіка до 55 років або 

родичів жінки до 65 років) рекомендується в рамках 

оцінки серцево-судинних ризиків 

І С 

Рекомендується всім особам у віці <50 років із 

сімейним анамнезом передчасних ССЗ у родича 

першої лінії (<55 років у чоловіків або <65 років у 

жінок) або сімейній гіперхолестеринемії, підлягати 

обстеженню за допомогою підтвердженого 

клінічного показника . 

І В 

Оцінка кальцифікації коронарних артерій за 

допомогою КТ може розглядатися як модифікатор 

ризику в оцінці серцево-судинного ризику 

ІІb B 



 

 

безсимптомних пацієнтів. 

Виявлення ультразвуком атеросклеротичної бляшки 

сонної артерії може розглядатися, як модифікатор 

ризику в оцінці серцево-судинного ризику 

безсимптомних суб'єктів.  

IIb B 

Гомілковостопно-плечовий індекс може 

розглядатися, як модифікатор ризику в оцінці 

серцево-судинних ризиків. 

IIb B 

У безсимптомних дорослих з високим рівнем 

ризику (з діабетом, сімейним анамнезом ІХС або 

коли попередні тести з оцінки ризику свідчать про 

високий ризик розвитку ІХС), для оцінки серцево-

судинного ризику можуть розглядатися 

функціональна візуалізація або коронарна КТА. 

IIb C 

У безсимптомних дорослих (включаючи 

малорухливих дорослих, які розглядають можливість 

розпочати енергійну програму фізичних вправ) ЕКГ 

з навантаженням може розглядатися для оцінки 

серцево-судинних ризиків. 

IIb C 

Ультразвукове дослідження каротидних синусів для 

оцінки серцево-судинних ризиків не 

рекомендується. 

III A 

У дорослих без діабетичного безсимптомного 

діагнозу, коронарна КТА або функціональна 

візуалізація при ішемії не показані для подальшої 

діагностичної оцінки. 

III C 

Щоденне оцінювання циркулюючих біомаркерів не 

рекомендується для стратифікації серцево-

судинних ризиків 

III B 

 

Хронічні коронарні синдроми за конкретних 

обставин 

Порушення серцево-судинної системи 

Гіпертонія 

Гіпертонія є найпоширенішим фактором ризику серцево-судинної 

системи і тісно пов'язана з ХКС. Порогові значення для визначення 

гіпертонії наведені в таблиці 10. Пониження АТ може значно знизити 



 

 

великий серцево-судинний ризик, включаючи ІХС. Більш інтенсивні 

показники АТ (офісний АТ <130 мм. рт. ст.) були пов'язані зі 

сприятливими результатами і затверджені рекомендаціями 

ESC/ESH 2018 щодо ведення артеріальної гіпертензії. 

Рекомендується лікування хворих на гіпертонічну хворобу з ХКС до 

цільових показників 130/80 мм рт. ст., оскільки підвищений 

систолічний АТ > 140 мм рт. ст./70 мм рт. ст., пов'язаний з 

підвищеним ризиком (табл. 10). У пацієнтів з гіпертонічною 

хворобою із ІХС, ББ та блокатори РАС можуть покращити 

результати після ІМ. У пацієнтів із симптоматичною стенокардією ББ 

та БКК є кращими компонентами стратегії лікування. Комбінація 

інгібіторів АПФ та БРА не рекомендується застосовувати для 

лікування гіпертонічної хвороби через посилення ниркових побічних 

явищ без корисного впливу на результат. 

Таблиця 10. Порогові показники АТ для визначення гіпертонії з 

різними видами вимірювачів артеріального тиску 

Категорія 

 

Систолічний АТ 

(мм. рт. ст.) 

 

 Діастолічний АТ 

(мм. рт. ст.) 

Офісний АТ ≥140 Та/або ≥90 

≥80 років ≥160 Та/або ≥90 

Амбулаторний 

АТ 

   

 денний ≥135 Та/або ≥85 

 нічний ≥120 Та/або ≥70 

 24 год ≥130 Та/або ≥80 

Домашній АТ ≥135 Та/або ≥85 

 

Рекомендації щодо лікування гіпертонії при ХКС 

Рекомендації  Клас Рівень 

Рекомендується контролювати офісний АТ до 

цільових значень: систолічний АТ 120-130 мм. рт. ст. 

загалом та систолічний АТ - 130-140 мм. рт. ст. у 

пацієнтів старшого віку (у віці > 65 років). 

І А 

У пацієнтів з гіпертонічною хворобою з недавнім ІМ 

рекомендується застосовувати ББ та блокатори 

РАС. 

І А 



 

 

Пацієнтам із симптоматичною стенокардією 

рекомендуються ББ та/або БКК. 
І А 

Поєднання інгібіторів АПФ та БРА не 

рекомендується 
ІІІ А 

 

Хвороби клапанів серця (включаючи планову імплантацію 

транскатетерного клапана аорти) 

Коронарна ангіографія для оцінки ІХС рекомендується перед 

хірургічним втручанням на клапані або коли планується 

черезшкірне втручання, щоб визначити, чи потрібна 

реваскуляризація. Коронарна КТА може розглядатися у пацієнтів із 

низьким ризиком розвитку ІХС або у пацієнтів, у яких звичайна ІКА 

технічно недоцільна або пов'язана з підвищеним ризиком. 

Поєднання ПКВ та імплантації транскатетерного аортального 

клапана видається можливим і безпечним, але для отримання 

певних рекомендацій необхідно отримати більше даних. Рутинне 

використання стресових тестів для виявлення ІХС, пов’язаних з 

важким симптоматичним захворюванням клапанів, не 

рекомендується через низьку діагностичну цінність та потенційний 

ризик. Стрес-тестування з обмеженими симптомами у пацієнтів з 

клапанною вадою серця виявляється безпечним і може бути 

корисним для розкриття симптомів у безсимптомних пацієнтів або 

у пацієнтів з двозначними симптомами. 

Рекомендації щодо клапанної хвороби при ХКС 

Рекомендації Клас Рівень 

ІКА рекомендується перед операцією на клапані 

та при будь-якому з наступного: в анамнезі ССЗ, 

підозра на ішемію міокарда, систолічна 

дисфункція ЛШ, чоловіки >40 років та жінки в пост 

менопаузі, або один або кілька серцево-

судинних факторів ризику. 

І С 

ІКА рекомендується при оцінці середньої та 

важкої мітральної регургітації. 
І С 

Коронарна КТА повинна розглядатися як 

альтернатива коронарній ангіографії перед 

клапанним втручанням у пацієнтів із тяжкою 

ІІа С 



 

 

клапанною хворобою серця та низькою 

ймовірністю ІХС. 

ПКВ слід враховувати пацієнтам, які перенесли 

імплантацію транскатетерного аортального 

клапана та стеноз діаметру коронарної артерії > 

70% у проксимальних сегментах. 

ІІа С 

При важких захворюваннях клапанів серця, стрес-

тестування не слід регулярно застосовувати для 

виявлення ІХС через низький діагностичний вихід та 

потенційні ризики. 

ІІІ С 

 

Після пересадки серця 

Для подальшого спостереження та оцінки довготермінових 

пацієнтів, які пережили трансплантацію серця, потрібні конкретні 

ноу-хау. Трансплантаційна ІХС є значною мірою імунологічним 

явищем і залишається важливою причиною захворюваності та 

смертності. IКA рекомендується для оцінки трансплантаційної ІХС і 

повинен проводитися щорічно протягом 5 років після 

трансплантації. Якщо суттєвих відхилень немає, ангіограми можна 

робити після цього і раз на два роки. Внутрішньосудинне 

ультразвукове дослідження може бути корисним при оцінці 

васкулопатії та стабільності бляшок серцевого алотрансплантата. 

Варіанти лікування ІХС у реципієнтів трансплантації включають 

фармакотерапію та реваскуляризацію. ПКВ в трансплантованому 

серці став усталеною терапією. 

Несерцево-судинні супутні захворювання 

Рак 

Виникнення ІХС у хворих на активний рак зростає як побічний 

ефект терапії раку (тобто променевої терапії грудної клітки/ 

середостіння, кардіотоксичної хіміотерапії або імунотерапії) або 

внаслідок розширеної терапії раку у літніх людей. ІХС у пацієнтів з 

активним раком асоціюється з викликами для клініцистів, оскільки 

рішення щодо лікування повинні бути предметом індивідуальних 

обговорень на основі тривалості життя, додаткових супутніх 

захворювань, таких як тромбоцитопенія, посилення тромбозу та 



 

 

схильності до кровотеч, а також можливих взаємодій між 

препаратами, що застосовуються для лікування ІХС, та 

антинеопластичними засобами. У хворих на рак із вираженою 

слабкістю рекомендуються найменш інвазивні процедури 

реваскуляризації. Для отримання додаткової інформації дивіться 

документ з позиції ESC щодо лікування раку та серцево-судинної 

токсичності.  

Рекомендації щодо активного раку при ХКС 

Рекомендації Клас Рівень 

Рішення щодо лікування повинні ґрунтуватися на 

тривалості життя, додаткових супутніх 

захворюваннях, таких як тромбоцитопенія, 

підвищена схильність до тромбозу та потенційній 

взаємодії між препаратами, що застосовуються 

для лікування ІХС, та протипухлинними 

препаратами. 

І С 

Якщо реваскуляризація показана у симптомних 

пацієнтів з активним онкологічним захворюванням 

та підвищеною слабкістю, рекомендується 

найменш інвазивна процедура. 

І С 

 

Цукровий діабет 

Цукровий діабет передбачає вдвічі підвищений ризик для ІХС і 

рекомендується контролювати фактори ризику для профілактики 

ССЗ. Систолічний АТ у пацієнтів з діабетом повинен бути 

орієнтований на <130 мм. рт. ст., якщо переноситься, але не <120 

мм рт. ст., а діастолічний АТ до <80 мм. рт. ст., але не <70 мм. рт. 

ст. Початкове антигіпертензивне лікування повинно складатися з 

комбінації блокатора РАС, БКК або тіазидного/тіазидоподібного 

діуретика. Інгібітори АПФ зменшують альбумінурію та появу або 

прогресування діабетичної нефропатії ефективніше, ніж інші класи 

лікарських засобів. Хворі на ЦД та ІХС мають дуже високий ризик; 

отже, рівень ЛПНЩ слід знизити до <1,8 ммоль/л (<70 мг/дл) або 

підвищити на >50%, якщо вихідний рівень ЛПНЩ становить від 1,8 до 

3,5 ммоль/л (70 і 135 мг/дл). Більшості пацієнтів з діабетом та ІХС 

рекомендується досягнутий цільовий рівень глікованого HbA1c <7% 



 

 

(<53 ммоль/л). Великі дослідження безпеки щодо нових препаратів, 

що знижують глюкозу, а саме ко-транспортерів натрію-глюкози-2 та 

агоністів рецепторів пептиду-1, що нагадують глюкагон, 

продемонстрували значне зменшення серцево-судинних подій. 

Показання до їх клінічного використання описані в 

ESC/Європейській асоціації з вивчення діабету в 2019 році щодо 

цукрового діабету та серцево-судинних захворювань. 

ЕКГ у 12 відведеннях рекомендується в рамках звичайної оцінки 

обстеження на порушення провідності, гіпертрофії ЛШ та аритмії. 

Висока поширеність значної ІХС та надмірно висока серцево-

судинна смертність можуть підказати користь рутинного скринінгу 

на ІХС (з функціональним тестуванням візуалізації або коронарним 

КТА) у безсимптомних пацієнтів із діабетом, однак жодні дані не 

показали поліпшення результатів до цих пір. Тому не 

рекомендується регулярне застосування КТА у безсимптомних 

хворих на діабет. 

Рекомендації щодо цукрового діабету при ХКС 

Рекомендації Клас Рівень 

Контроль факторів ризику (АТ, ЛПНЩ та HbA1c) 

рекомендується застосовувати пацієнтам із ІХС та 

цукровим діабетом. 

І A 

У безсимптомних хворих на цукровий діабет 

рекомендується періодичне ЕКГ дослідження у 

спокої для виявлення серцево-судинних порушень 

провідності, СН та ІМ. 

І C 

Лікування інгібіторами АПФ рекомендується хворим 

на ХКС з діабетом для профілактики подій. 
І B 

Інгібітори ко-транспортеру натрію-глюкози 2: 

емпагліфлозин, канагліфлозин або дапагліфлозин 

рекомендуються пацієнтам з діабетом та ССЗ. 

І A 

Агоніст рецептора пептиду-1, що нагадує глюкагон 

(ліраглутид або семаглутид) рекомендується 

пацієнтам з діабетом та ССЗ. 

I A 

У безсимптомних дорослих (вік >40 років), хворих 

на діабет, функціональну візуалізацію або 

коронарну КТА можна розглядати для розширеної 

оцінки серцево-судинних ризиків 

ІІb B 



 

 

Хронічна хвороба нирок (ХХН) 

ІХС є дуже поширеною у хворих на ХХН, і все більша кількість 

пацієнтів, які перенесли ПКВ, мають супутню ХХН. Медичне 

лікування для контролю факторів ризику (ліпіди, АТ та глюкоза) 

може покращити результати. Неінвазивний стресовий тест показує 

знижену точність у хворих на ХХН. Використання йодованої 

контрастної речовини слід мінімізувати для запобігання подальшого 

погіршення функції нирок. Рішення щодо діагностики та способів 

лікування повинні прийматися відповідно. Цікаво, що пацієнти з ХХН 

рідше отримують інвазивне лікування ІХС порівняно з пацієнтами, які 

не мають ХХН, хоча про користь інвазивного лікування 

повідомлялося. Варіанти реваскуляризації у хворих на ХХН 

включають АКШ та ПКВ. Мета-аналізи дозволяють припустити, що ІХС 

пов'язаний з більш високим короткочасним ризиком смерті, 

інсульту та повторної реваскуляризації, тоді як ПКВ з стентом нового 

покоління асоціюється з більш високим довгостроковим ризиком 

повторної реваскуляризації. Дані про пацієнтів на гемодіалізі дуже 

обмежені, що ускладнює узагальнення рекомендацій щодо 

лікування. 

Рекомендації щодо хронічної хвороби нирок при ХКС 

Рекомендації Клас Рівень 

Фактори ризику рекомендується контролювати до 

цільових значень. 
І А 

Рекомендується особливу увагу приділяти 

можливим коригуванням дози препаратів з 

нирковою екскрецією, що застосовуються при ІХС. 

І С 

Рекомендується мінімізувати використання 

йодованих контрастних речовин у пацієнтів із 

вираженою ХХН та збереженим виробленням сечі 

для запобігання подальшого погіршення стану. 

І В 

 

Літні люди 

У людей старшого віку є більша схильність до високої 

захворюваності та поширеності ІХС як у чоловіків, так і у жінок. 

Пацієнти похилого віку (вік >75 років) мають найбільший ризик 



 

 

смертності та захворюваності, який можна віднести до ХКС, який 

збагачується високою поширеністю супутніх захворювань 

(наприклад, гіпертонічна хвороба, ЦД, ХХН тощо). Ця популяція, як 

правило, недостатньо лікується, діагностується і недостатньо 

представлена в клінічних дослідженнях. У пацієнтів літнього віку 

часто спостерігаються атипові симптоми, що може затримати 

правильну діагностику. Лікування ССЗ у літніх людей ускладнюється 

більшою вразливістю до ускладнень як для консервативних, так і для 

інвазивних стратегій, таких як кровотеча, ниркова недостатність та 

неврологічні порушення. Радимо використовувати радіальний 

доступ, коли це можливо для зменшення ускладнень на місці 

доступу, коли вибираєте інвазивну стратегію ведення пацієнта. 

Використання хімічно покритих стентів, порівняно з звичайними 

стентами, у поєднанні з короткою тривалістю ІХС пов'язане зі 

значними перевагами безпеки та ефективності у пацієнтів літнього 

віку. 

Рекомендації для літніх пацієнтів з хронічними 

коронарними синдромами 

Рекомендації Клас Рівень 

Рекомендується особливу увагу приділяти побічним 

ефектам ліків, непереносимості та передозуванню 

у пацієнтів літнього віку. 

І С 

Пацієнтам літнього віку рекомендується 

застосування хімічно покритих стентів. 
І А 

Радіальний доступ рекомендується пацієнтам 

літнього віку для зменшення ускладнень кровотечі на 

місці доступу. 

І В 

Рекомендується, щоб рішення щодо діагностики та 

реваскуляризації ґрунтувалися на симптомах, 

ступеня ішемії, слабкості, тривалості життя та 

супутніх захворюваннях. 

І С 

  

Стать 

Складаючи <30% досліджуваної популяції, жінки широко 

недостатньо представлені у дослідженнях серцево-судинної 

системи. Таке зміщення при прийомі спричиняє розрив доказів, 

оскільки не вистачає рандомізованих контрольованих досліджень 



 

 

на основі статі, і більшість даних витягуються з мета-аналізів та пост-

спеціальних аналізів випробувань у пацієнтів із ГКС. Чи існують 

справжні статеві відмінності в смертності після ішемії міокарда, чи 

вони обумовлені старшим віком або більшою поширеністю 

супутніх захворювань у жінок, залишається не повністю зрозумілим. 

Стало очевидним, що різницю смертності особливо мають 

пацієнти молодшого віку, як правило, у віці <60 років. Причини такої 

вікової залежності у смертності залишаються незрозумілими. 

Однак особливості та методи лікування пацієнтів не повністю 

враховують статеві відмінності в результатах, навіть після ПКВ. Тому 

рекомендується жінкам, які мають ознаки, що свідчать про ішемію 

серця, пройти ретельне дослідження, оскільки клінічні симптоми 

можуть бути нетиповими. Діагностична точність ЕКГ навіть нижча у 

жінок, ніж у чоловіків, що частково пов'язане з функціональним 

порушенням, що перешкоджає деяким жінкам досягти 

достатнього навантаження. Стресова ехокардіографія при 

фізичному навантаженні або добутаміновому стресі - це точна, 

неінвазивна методика виявлення обструктивної ІХС та ризику серед 

жінок із підозрою на ХКС. Жінки мають більш високий рівень 

ускладнень після АКШ та можуть також мати високий ризик 

смертності, особливо у пацієнтів літнього віку. Гормональна 

замісна терапія у жінок в постменопаузі не знижує ризик ішемічної 

хвороби міокарда, а тому не рекомендується для первинної та 

вторинної профілактики. 

Рекомендація щодо питань статі та ХКС 

Рекомендація Клас Рівень 

Гормональна замісна терапія не рекомендована 

для зниження ризику у жінок в постменопаузі. 
ІІІ С 

 

 

Хворі з рефрактерною стенокардією 

Рефрактерна стенокардія стосується тривалих симптомів 

(протягом >3 місяців) через встановлену оборотну ішемію за 

наявності обструктивної ІХС, яку неможливо контролювати шляхом 

ескалації медикаментозної терапії із застосуванням 



 

 

фармакологічних препаратів другої та третьої ліній, шунтування, 

або стентування, включаючи ПКВ хронічної тотальної коронарної 

оклюзії. Якість життя пацієнтів з рефрактерною стенокардією 

низька, з частою госпіталізацією та високим рівнем використання 

ресурсів. Пацієнтів із рефрактерною стенокардією найкраще 

лікувати у спеціалізованих "клініках стенокардії" 

багатодисциплінарними командами, що мають досвід вибору 

найбільш підходящого терапевтичного підходу для конкретного 

пацієнта на основі точного діагнозу та механізму больового 

синдрому. Нові методи терапії можна класифікувати за 

механізмом дії: сприяння росту колатералей, трансмуральний 

перерозподіл кровотоку та нейромодуляція серцевого больового 

синдрому.  

Тести STARTSTIM і RENEW були недостатніми через передчасне 

припинення дослідження. Слід зазначити, що підсумковий аналіз на 

304 пацієнтах, включених у три подвійні сліпі плацебо-контрольовані 

дослідження, серед яких було дослідження RENEW, показав, що 

активне лікування аутологічними гематопоетичними клітинами 

суттєво впливало на час фізичного навантаження та частоту 

стенокардії. 

Виходячи з позитивних результатів двох РКД у малих груп пацієнтів, як 

посилена зовнішня контрпульсація, так і пристрій редуктора 

коронарного синуса представляють альтернативні варіанти у 

пацієнтів із рефрактерною стенокардією, яка є резистентною після 

вичерпання всіх варіантів медикаментозної терапії та механічної 

реваскуляризації. Контрольоване звуження коронарного синуса з 

імплантацією великого нержавіючого пристрою збільшує 

коронарний синусовий тиск, що призводить до поліпшення 

перфузії лівої низхідної коронарної артерії . 

Загальний опитаний досвід щодо всіх нових терапевтичних варіантів 

залишається обмеженим, як щодо кількості пролікованих пацієнтів, 

так і тривалості спостереження. Потрібні більші РКД, щоб визначити 

роль кожної модальності лікування для конкретних підгруп, знизити 

рівень невідповідальності та встановити користь поза потенційними 

ефектами плацебо. 



 

 

Рекомендації щодо варіантів лікування рефрактерної 

стенокардії 

Рекомендації Клас Рівень 

Поліпшена зовнішня контрпульсація може 

розглядатися для купірування симптомів у пацієнтів 

із виснажливою стенокардією, рефрактерною до 

оптимальних медичних та реваскуляризаційних 

стратегій. 

ІІb B 

Редукторний пристрій для звуження коронарної 

пазухи може використовуватися для зниження 

симптомів виснажливої стенокардії, рефрактерної 

до оптимальних медичних та реваскуляризаційних 

стратегій. 

IIb B 

Стимуляція спинного мозку може полегшити 

симптоми та якість життя пацієнтів із виснажливою 

стенокардією, рефрактерною до оптимальних 

медичних та реваскуляризаційних стратегій. 

IIb B 

Трансміокардіальна реваскуляризація не 

рекомендується пацієнтам з виснажливою 

стенокардією, рефрактерною до оптимальних 

медичних та реваскуляризаційних стратегій. 

III A 

 

  

"Що робити" та "що не робити" - повідомлення з 

рекомендацій 

Рекомендації Клас Рівень 

Основні біохімічні дослідження при первинному діагностичному 

лікуванні пацієнтів із підозрою на ІХС 

Якщо оцінка свідчить про клінічну нестабільність або 

ГКС, рекомендується повторне вимірювання 

тропоніну, переважно з використанням 

високочутливих або надчутливих аналізів, щоб 

виключити ГКС. 

І А 

У всіх пацієнтів рекомендуються наступні аналізи крові: 

Загальний аналіз крові І В 

Вимірювання креатиніну та оцінка ниркової функції; І А 

Ліпідний профіль (включаючи ЛПНЩ). І А 

Рекомендується проводити скринінг на ЦД 2 типу у І В 



 

 

пацієнтів із підозрою та встановленим ХКС з 

використанням вимірювань глюкози плазми натще 

та HbA1c, а також слід додавати пероральний тест 

толерантності до глюкози, якщо результати глюкози 

в плазмі крові натще не є переконливими. 

Оцінка функції щитовидної залози рекомендується 

у випадках, коли є клінічні підозри на порушення 

функції щитовидної залози. 

І С 

ЕКГ в спокої в початковому діагностичному лікуванні пацієнтів із 

підозрою на ІХС 

ЕКГ у 12 відведеннях в спокої рекомендується 

застосовувати всім пацієнтам із болем у грудях без 

очевидних несерцевих причин. 

І С 

ЕКГ у 12 відведеннях в спокої рекомендується 

виконувати всім пацієнтам під час або 

безпосередньо після епізоду стенокардії, при 

підозрі на нестабільну ІХС. 

І С 

Зміни сегмента ST, зафіксовані під час 

надшлуночкової тахіаритмії, не повинні 

використовуватися як доказ ІХС. 

ІІІ С 

Амбулаторний ЕКГ-моніторинг при первинному діагностичному 

лікуванні пацієнтів із підозрою на ІХС 

Амбулаторне моніторування ЕКГ рекомендується 

пацієнтам з болем у грудях та підозрі на аритмію. 
І С 

Амбулаторний моніторинг ЕКГ не слід 

застосовувати в якості звичайного обстеження у 

пацієнтів із підозрою на ХКС. 

ІІІ С 

Ехокардіографія у спокої та КМРТ при первинному діагностичному 

лікуванні пацієнтів із підозрою на ІХС 

Трансторакальна ехокардіографія рекомендована 

всім пацієнтам для: 

• виключення альтернативних причин стенокардії; 

• визначення регіональних відхилень руху стінки, що 

наводять на думку ІХС; 

• вимірювання ФВЛШ з метою стратифікації ризику; 

• оцінки діастолічної функції. 

І В 

Рентгенографія грудної клітки при первинному діагностичному 

лікуванні пацієнтів із підозрою на ІХС 

Рентген грудної клітки рекомендується пацієнтам з 

атиповим проявами, ознаками та симптомами СН 

або підозрою на легеневі захворювання. 

І С 



 

 

Використання діагностичних тестів візуалізації в початковому 

діагностичному лікуванні симптоматичних пацієнтів із підозрою 

на ІХС 

Неінвазивна функціональна візуалізація при ішемії 

міокарда або коронарна КТА рекомендуються в 

якості початкового тесту для діагностики ІХС у 

пацієнтів із симптоматикою, у яких ІХС не може 

бути виключена лише за допомогою клінічної 

оцінки. 

І В 

Рекомендується відбір початкового неінвазивного 

діагностичного тесту виходячи з клінічної вірогідності 

ІХС та інших характеристик пацієнта, які впливають 

на ефективність тесту. 

І С 

Функціональна візуалізація при ішемії міокарда 

рекомендується, якщо коронарна КТА виявила ІХС 

невизначеного функціонального генезу або не є 

діагностичною. 

І В 

Iнвазивна ангіографія рекомендується в якості 

альтернативного тесту для діагностики ІХС у 

пацієнтів з високою клінічною вірогідністю та 

вираженими симптомами, рефрактерними до 

медикаментозної терапії, або типовою 

стенокардією при низькому рівні фізичних вправ, 

що свідчить про високий ризик події. Інвазивна 

функціональна оцінка повинна бути доступною і 

використовуватись для оцінки стенозів перед 

реваскуляризацією, у випадку високого ступеня 

стенозу (стеноз діаметром >90%). 

І В 

Коронарна КТА не рекомендується при великій 

коронарній кальцифікації, нерегулярному 

серцебитті, значному ожирінні, неможливості 

виконувати командами затримки дихання або будь-

які інші умови, які роблять хорошу якість зображення 

малоймовірною. 

ІІІ С 

Виявлення коронарної кальцифікації за допомогою 

КТ не рекомендується у осіб з обструктивною ІХС. 
ІІІ С 

ЕКГ з навантаженням при первинному діагностичному лікуванні 

пацієнтів із підозрою на ІХС 

Для оцінки толерантності до фізичних навантажень, 

симптомів, аритмій, АТ та ризику виникнення подій у 

вибраних пацієнтів рекомендується проводити ЕКГ. 

І С 



 

 

Рекомендації щодо оцінки ризику 

Стратифікація ризику має ґрунтуватися на клінічній 

оцінці та результаті діагностичного тесту, який був 

застосований для постановки діагнозу ІХС. 

І В 

Ехокардіографія в спокої рекомендується для 

кількісної оцінки функції ЛШ у всіх пацієнтів із 

підозрою на ІХС. 

І С 

Стратифікація ризику, переважно із застосуванням 

стресових зображень або коронарної КТА (якщо 

дозволяє місцева експертиза та наявність), або ЕКГ 

напруги (якщо можна виконати значну вправу і ЕКГ 

піддається виявленню ішемічних змін), 

рекомендується пацієнтам із підозрою або щойно 

діагностованою ІХС. 

І В 

У пацієнтів з клінічним профілем високого ризику. 

ІКА, доповнена інвазивними фізіологічними 

вказівками, рекомендується для стратифікації 

серцево-судинних ризиків, особливо якщо 

симптоми неадекватно реагують на 

медикаментозне лікування та реваскуляризація 

потрібна для покращення прогнозу. 

І А 

У пацієнтів із слабкими або відсутніми 

симптомами. ІКА, доповнена інвазивними 

фізіологічними вказівками, рекомендується 

пацієнтам, які проходять медикаментозне лікування 

та у яких неінвазивна стратифікація ризику вказує 

на високий ризик події. Для покращення прогнозу 

потрібна реваскуляризація. 

І А 

IКA не рекомендується виключно для стратифікації 

ризику. 
ІІІ С 

Рекомендації щодо менеджменту способу життя 

Рекомендується покращення факторів способу 

життя на додаток до відповідного фармакологічного 

лікування. 

І А 

Когнітивні поведінкові втручання рекомендуються, 

щоб допомогти людям досягти здорового способу 

життя. 

І А 

Серцева реабілітація на основі фізичних вправ 

рекомендована, як ефективний засіб для пацієнтів 

із ХКС для досягнення здорового способу життя та 

управління факторами ризику. 

І А 



 

 

Рекомендується залучення мультидисциплінарних 

медичних працівників (кардіологів, лікарів загальної 

практики, медсестер, дієтологів, фізіотерапевтів, 

психологів та фармацевтів). 

І А 

Для поліпшення симптомів депресії у пацієнтів із 

ХКС рекомендуються психологічні втручання. 
І В 

Щорічна вакцинація проти грипу рекомендується 

хворим на ХКС, особливо у літнім людям. 
І В 

Рекомендації щодо протиішемічних препаратів у пацієнтів із ХКС 

Загальні міркування 

Для медикаментозного лікування симптоматичних 

пацієнтів необхідний один або кілька препаратів для 

полегшення стенокардії/ішемії разом з 

препаратом для профілактики подій. 

І С 

Пацієнтам рекомендується ознайомитись із 

захворюванням, факторами ризику та стратегією 

лікування. 

І С 

Рекомендується своєчасний огляд реакції пацієнта 

на медикаментозну терапію (наприклад, через 2-4 

тижні після початку прийому ліків). 

І С 

Полегшення стенокардії/ішемії 

Нітрати короткої дії рекомендуються для негайного 

полегшення стенокардії. 
І В 

Лікування першої лінії показано за допомогою ББ 

та/або БКК для контролю частоти серцевих 

скорочень та симптомів. 

І А 

Нітрати не рекомендується застосовувати 

пацієнтам з гіпертрофічною обструктивною 

кардіоміопатією або з інгібіторами 

фосфодіестерази. 

ІІІ В 

Рекомендації щодо запобігання подіям 

Антитромботична терапія пацієнтам із ХСС та синусовим ритмом  

Аспірин 75-100 мг щодня рекомендується 

пацієнтам із попереднім ІМ або 

реваскуляризацією. 

І А 

Клопідогрель 75 мг щодня рекомендується як 

альтернатива аспірину пацієнтам з 

непереносимістю аспірину. 

І В 

Антитромботична терапія після ПКВ у пацієнтів із ХКС та 

синусовим ритмом 



 

 

Аспірин 75-100 мг щодня рекомендується після 

стентування. 
І А 

Клопідогрель 75 мг щодня після відповідного 

навантаження (наприклад, 600 мг >5 днів або 

підтримуюча терапія) рекомендується, крім 

аспірину, протягом 6 місяців після коронарного 

стентування, незалежно від типу стенту, якщо 

коротший термін не буде (1-3 місяці) показаний 

через ризик або виникнення небезпечної для життя 

кровотечі.  

І А 

Антитромбоцитарна терапія у пацієнтів із ХКС та ФП 

Коли пероральна антикоагулянт на терапія 

розпочата у пацієнта з ФП, який має право на 

отримання НОАК, рекомендується НОАК, надаючи 

перевагу АВК. 

І А 

Для пацієнтів із ФП та балом CHA2DS2-VASc >2 у 

чоловіків та >3 у жінок рекомендується тривала 

OAК-терапія (НОАК або АВК з часом 

терапевтичного діапазону >70%). 

І А 

Антитромбоцитарна терапія у пацієнтів після ПКВ з ФП або іншим 

показанням до ОАК 

Рекомендується призначати перипроцедурний 

аспірин та клопідогрель пацієнтам, які перенесли 

імплантацію коронарного стента. 

І С 

Пацієнтам, які мають право на отримання НOAК, 

рекомендується використовувати НOAК (апіксабан 

5 мг 2 р/д, дабігатран 150 мг 2 р/д, едоксабан 60 мг 

1 р/д або ривароксабан 20 мг 1 р/д) надаючи 

перевагу перед АВК у поєднанні з 

антитромбоцитарною терапією. 

І А 

Застосування тикагрелору або прасугрелу не 

рекомендується в рамках потрійної 

антитромбоцитарної терапії аспірином та ОАК. 

ІІІ С 

Використання інгібіторів протонної помпи 

Одночасне застосування ІПП рекомендується 

пацієнтам, які отримують монотерапію аспірином, 

ПАТ або монотерапію OAК, які мають високий 

ризик шлунково-кишкової кровотечі. 

 

І 

 

А 

Препарати, що знижують ліпіди 

Статини рекомендовані всім пацієнтам із ХКС. І А 

Якщо цілі не досягнуті при максимально І В 



 

 

переносимої дозі статину, рекомендується 

комбінація з езетимібом. 

Для пацієнтів з дуже високим ризиком, які не 

досягають терапевтичної мети використанням 

максимально переносимої дози статину та 

езетимібу, рекомендується комбінація з інгібітором 

PCSK9. 

І А 

Інгібітори АПФ 

Інгібітори АПФ рекомендуються при наявності інших 

станів (наприклад, гіпертонії або діабету). 
І А 

Інші препарати 

Бета-адреноблокатори рекомендуються пацієнтам 

з дисфункцією ЛШ або систолічною СН. 
І А 

Загальні рекомендації щодо ведення хворих на ХКС та 

симптоматичну СН через ішемічну кардіоміопатію та систолічну 

дисфункцію ЛШ. 

Рекомендації щодо медикаментозної терапії 

Діуретична терапія рекомендується пацієнтам з 

симптоматикою та з ознаками легеневого або 

системного застою для полегшення симптомів СН. 

І В 

ББ рекомендуються, як важливий компонент 

лікування, через їх ефективність для полегшення 

стенокардії так для зменшення захворюваності та 

смертності від ІХС. 

І А 

Терапія інгібіторами АПФ рекомендується 

пацієнтам із симптоматичною СН або 

безсимптомною дисфункцією ЛШ після ІМ, для 

поліпшення симптомів та зниження захворюваності 

та смертності. 

І А 

БРА рекомендується застосовувати як альтернативу 

пацієнтам, які не переносять інгібітори АПФ або 

інгібітори рецептору ангіотензину-неприлізину у 

пацієнтів із стійкими симптомами, незважаючи на 

оптимальну медикаментозну терапію. 

І В 

Антагоністи альдостерону рекомендуються 

пацієнтам, які залишаються симптоматичними, 

незважаючи на адекватне лікування інгібітором АПФ 

та ББ для зменшення захворюваності та смертності. 

І А 

Для стимуляторів, супутніх захворювань та реваскуляризації 

Пацієнтам з СН та брадикардією з І А 



 

 

атріовентрикулярною блокадою високого ступеня, 

які потребують кардіостимуляції, рекомендується із 

кардіостимулятором, а не стимуляція правого 

шлуночка. 

Імплантаційний кардіовертер-дефібрилятор 

рекомендується застосовувати пацієнтам із 

документально підтвердженою шлуночковою 

дизритмією, що викликає гемодинамічну 

нестабільність (вторинна профілактика), а також 

пацієнтам із симптоматичною СН та ФВЛШ <35%, 

щоб зменшити ризик раптової смерті. 

І А 

Серцева ресинхронізуюча терапія рекомендується 

для симптоматичних пацієнтів із СН та синусовим 

ритмом тривалістю QRS >150 мс, БЛНПГ та ФВЛШ 

<35%, незважаючи на оптимальну медикаментозну 

терапію для поліпшення симптомів та зменшення 

захворюваності та смертності. 

І А 

Серцева ресинхронізуюча терапія рекомендується 

пацієнтам з симптоматичною СН та синусовим 

ритмом тривалістю QRS 130-149 мс, БЛНПГ та при 

ФФВЛШ <35%, незважаючи на оптимальну 

медикаментозну терапію для поліпшення 

симптомів та зниження захворюваності та 

смертності. 

І В 

Рекомендується комплексне профілювання ризику 

та мультидисциплінарне ведення, включаючи 

лікування основних супутніх захворювань, таких як 

гіпертонія, гіперліпідемія, діабет, анемія та ожиріння, 

а також припинення паління та модифікація 

способу життя. 

І А 

Реваскуляризація міокарда рекомендується, коли 

стенокардія зберігається, незважаючи на лікування 

антиангінальними препаратами. 

І А 

Рекомендації пацієнтам з давнім діагнозом ХКС 

Безсимптомні пацієнти 

Рекомендується періодичне відвідування медичного 

працівника з серцево-судинної системи для 

повторної оцінки можливих змін стану ризику 

пацієнтів, що передбачає клінічну оцінку заходів 

щодо зміни способу життя, дотримання цілей 

факторів серцево-судинного ризику та розвиток 

І С 



 

 

супутніх захворювань, які можуть вплинути на 

лікування та результати. 

Пацієнтам із легкими або відсутніми симптомами, 

які отримують медичне лікування, у яких неінвазивна 

стратифікація ризику вказує на високий ризик, і для 

яких реваскуляризація потрібна для поліпшення 

прогнозу, рекомендується ІКА. 

І С 

Коронарну КТА не рекомендується застосовувати 

як рутинний тест пацієнтам із встановленою ІХС. 
ІІІ С 

IКA не рекомендується виключно для стратифікації 

ризику. 
ІІІ С 

Симптоматичні хворі 

Переоцінку статусу ІХС рекомендується 

застосовувати пацієнтам із погіршенням 

систолічної функції ЛШ, які не можна віднести до 

оборотної причини (наприклад, тривалої тахікардії 

або міокардиту). 

І С 

Стратифікація ризику рекомендується пацієнтам з 

новими або прогресуючими рівнями симптомів, 

використовуючи стресову візуалізацію або ЕКГ 

напруги. 

І В 

Рекомендується пацієнтів зі значним погіршенням 

симптомів оперативно направляти на оцінку. 
І С 

IКA рекомендується для стратифікації ризику у 

пацієнтів із тяжким перебігом ССЗ, особливо якщо 

симптоми є рефрактерними до 

медикаментозного лікування або якщо вони мають 

клінічний профіль високого ризику. 

І С 

Дослідження пацієнтів із підозрою на вазоспастичну стенокардію  

ЕКГ рекомендується при стенокардії, якщо це 

можливо. 
І С 

Інвазивну ангіографію або коронарну КТА 

рекомендується застосовувати пацієнтам з 

характерною епізодичною стенокардією спокою та 

змінами сегмента ST, які знімаються за допомогою 

нітратів та/або антагоністів кальцію для визначення 

ступеня основної ішемічної хвороби. 

І С 

Обстеження на ІХС у безсимптомних пацієнтів  

Оцінка загального ризику за допомогою системи 

оцінки ризику, такої як SCORE, рекомендується 

безсимптомним дорослим у віці >40 років без 

І С 



 

 

ознак ССЗ, діабету, ХСН або сімейної 

гіперхолестеринемії. 

Оцінка сімейного анамнезу на передчасні ССЗ 

(визначеного як смертельний чи не смертельний 

випадок ССЗ та/або встановленого діагнозу ССЗ у 

родичів першого ступеня чоловічої статі до 55 років 

або у родичів жінок до 65 років) рекомендується як 

частина оцінки серцево-судинних ризиків 

І С 

Рекомендується всім особам у віці <50 років із 

сімейним анамнезом передчасного ССЗ у родича 

першої ступеня (<55 років у чоловіків, <65 років у 

жінок) обстежуватись на сімейну 

гіперхолестеринемію за допомогою 

підтвердженого клінічного показника . 

І В 

Ультразвукове дослідження каротидних синусів для 

оцінки серцево-судинних ризиків не 

рекомендується. 

ІІІ А 

У дорослих без діабетичного безсимптомного 

діагнозу коронарна КТА або функціональна 

томографія не показана для подальшої 

діагностичної оцінки. 

ІІІ С 

Не рекомендується регулярна оцінка циркулюючих 

біомаркерів для стратифікації серцево-судинних 

ризиків. 

ІІІ В 

Рекомендації щодо лікування гіпертонічної хвороби при ХКС 

Рекомендується контролювати офісний АТ до 

цільових значень: систолічний АТ 120-130 мм рт. ст. в 

загальній популяції та систолічний АТ 130-140 мм рт. 

ст. у пацієнтів старшого віку (у віці > 65 років). 

І А 

У пацієнтів з гіпертонічною хворобою з недавнім ІМ 

рекомендуються бета-блокатори та блокатори 

РАС. 

І А 

Пацієнтам із симптоматичною стенокардією 

рекомендуються бета-блокатори та/або БКК. 
І А 

Поєднання інгібіторів АПФ та БРА не 

рекомендується. 
ІІІ А 

Рекомендації щодо захворювання клапанів при ХКС 

IКA рекомендується перед операцією на клапані 

та будь-чим з наступного: анамнез ССЗ, підозра на 

ішемію міокарда, систолічна дисфункція ЛШ, 

чоловіки у віці >40 років та жінки у постменопаузі, 

І С 



 

 

один або декілька факторів ризику серцево-

судинної системи. 

ІКА рекомендується при оцінці середньої та важкої 

мітральної регургітації. 
І С 

При важких захворюваннях клапанів серця, стрес-

тестування не слід регулярно застосовувати для 

виявлення ІХС через низький діагностичний вихід та 

потенційні ризики. 

ІІІ С 

Рекомендації щодо активного раку при ХКС 

Рішення щодо лікування повинні ґрунтуватися на 

тривалості життя, додаткових супутніх 

захворюваннях, таких як тромбоцитопенія, 

підвищена схильність до тромбозу та потенційній 

взаємодії між препаратами, що застосовуються 

для лікування ХКС та протипухлинними 

препаратами. 

І С 

Якщо реваскуляризація показана у пацієнтів з 

активним онкологічним захворюванням та 

підвищеною слабкістю, рекомендується найменш 

інвазивна процедура. 

І С 

Рекомендації щодо цукрового діабету при ХКС 

Контроль факторів ризику (АТ, ЛПНЩ та HbA1c) 

рекомендується застосовувати пацієнтам із ІХС та 

цукровим діабетом. 

І А 

У безсимптомних хворих на ЦД рекомендується 

періодичне ЕКГ дослідження в спокої для виявлення 

серцево-судинних порушень провідності, ФП та 

«німого» ІМ. 

І С 

Лікування інгібіторами АПФ рекомендується 

пацієнтам із ССЗ, хворим на діабет, для 

профілактики подій. 

І В 

Інгібітори ко-транспортеру натрію-глюкози 2: 

емпагліфлозин, канагліфлозин або дапагліфлозин 

рекомендуються пацієнтам з діабетом та ССЗ. 

І А 

Агоніст рецептора пептиду-1, що нагадує глюкагон 

(ліраглутид або семаглутид) рекомендується 

пацієнтам з діабетом та ССЗ. 

І А 

Рекомендації щодо ХХН при ХКС 

Фактори ризику рекомендується контролювати до 

цільових значень. 
І А 

Рекомендується звернути особливу увагу на І С 



 

 

можливе коригування дози препаратів з нирковою 

екскрецією, що застосовуються при ХКС. 

Рекомендується мінімізувати використання 

йодованих контрастних речовин у пацієнтів із 

вираженою ХХН та збереженем виробленням сечі 

для запобігання подальшого погіршення стану. 

І В 

Рекомендації для пацієнтів літнього віку з ХКС 

Рекомендується особливу увагу приділяти побічним 

ефектам ліків, непереносимості та передозуванню 

у пацієнтів літнього віку. 

І С 

Застосування хімічно покритих стентів 

рекомендується пацієнтам літнього віку. 
І А 

Радіальний доступ рекомендується пацієнтам 

літнього віку для зменшення ускладнень кровотечі на 

місці доступу. 

І В 

Рекомендується, щоб рішення щодо діагностики та 

реваскуляризації ґрунтувалися на симптомах, 

ступені ішемії, слабкості, тривалості життя та 

супутніх захворюваннях. 

І С 

Рекомендація з питань статі та ХКС 

Гормональна замісна терапія не рекомендується 

для зниження ризику у жінок в постменопаузі. 
ІІІ С 

Варіанти лікування при рефрактерній стенокардії 

Трансміокардіальна реваскуляризація не 

рекомендується пацієнтам з виснажливою 

стенокардією, рефрактерною до оптимальних 

медичних та реваскуляризаційних стратегій. 

ІІІ А 
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