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29 квітня 2020 року відбулося online засідання об'єднаної
експертної ради судинних хірургів, присвячене питанням
антитромботичної терапії у пацієнтів із захворюванням периферичних артерій (ЗПА) нижніх кінцівок. Засідання проводилося за участі професійної Асоціації судинних хірургів, флебологів та ангіологів України.
В групі експертів відбулося обговорення ряду питань, зокрема актуальність медичної проблеми в Україні, поточні
клінічні рекомендації, дані нових досліджень та терапевтичні підходи, які дозволяють знизити наявні ризики у пацієнтів із ЗПА, в тому числі, і після реваскуляризації.
Захворювання периферичних артерій нижніх кінцівок
– це поширена хвороба, що вражає понад 200 мільйонів
людей у всьому світі. Експертами було відзначено, що проблема ЗПА в Україні також є дуже актуальною, але недооціненою: щонайменше у0,4 млн. людей наявні високі ризики
значущих несприятливих подій з кінцівкою і серцево–судинних подій, зумовлених ЗПА.
Хоча атеросклероз, що лежить в основі ЗПА, маніфестує
у кінцівках, проте це системний патологічний процес, якому притаманні, окрім ризиків ішемії кінцівки, також високі ризики серцево–судинних ускладнень, таких як інфаркт
міокарда та інсульт, що часто призводять до інвалідизації та
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смерті пацієнта. Саме тому ефективні стратегії профілактики
серцево–судинних ускладнень при ЗПА є вкрай важливими.
ЗПА асоціюється із симптомами, що значно впливають
на життя хворих: починаючи з«переміжної» кульгавості на
ранній стадії, поступово прогресує до хронічної загрозливої ішемії кінцівок, призводить до появи ішемічного болю у
спокої та у подальшому – до втрати тканин кінцівки. Завдяки
високій ефективності, ендоваскулярна та хірургічна реваскуляризація стали основою симптоматичного лікування ЗПА,
оскільки усувають клінічні прояви ішемії та сприяють збереженню кінцівок. Проте, на сьогодні існують докази того, що
ризик розвитку ускладнень з боку кінцівок та ризики серцево–судинних подій у пацієнтів, які раніше пройшли процедуру реваскуляризації нижніх кінцівок, залишаються високими, включаючи в 4 рази вищий ризик гострої ішемії кінцівок та приблизно на 30% підвищений ризик виникнення
інфаркту міокарда. Так, за даними дослідження H. Reinecke
та співавторів, на фоні звичайного лікування, що в 65% випадків передбачало реваскуляризацію протягом 12 місяців
після виникнення хронічної загрозливої ішемії кінцівки померло 16% пацієнтів категорії 1 за Rutherford і 35% пацієнтів категорії 6 за Rutherford. Отже, пацієнти, яким здійснена периферична реваскуляризація, є субпопуляцією паці-
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єнтів із ЗПА та особливо високим ризиком виникнення судинних ішемічних подій.
Існують обмежені докази щодо користі антитромботичної терапії для зменшення судинних ризиків в популяції пацієнтів із ЗПА після проведеної реваскуляризації. В поточних
керівництвах щодо ведення цієї групи пацієнтів є суперечливі рекомендації відносно необхідності посилення постреваскуляризаційної антитромбоцитарної терапії. Відсутність послідовних рекомендацій в керівництвах є наслідком наявності лише загальних слабких первинних доказів, а також одного масштабного дослідження, яке не виявило користі від
подвійної антитромбоцитарної терапії (ПАТТ) після інфраінгвінального шунтування. Для чіткого визначення ризиків, переваг, оптимального дозування та тривалості ПАТТ необхідне проведення рандомізованих клінічних досліджень.
Таким чином, експерти прийшли до консенсусу в тому,
що незважаючи на традиційне лікування із використанням
антитромбоцитарних препаратів, ризик розвитку ішемічних ускладнень у пацієнтів із ЗПА наразі залишається неприйнятно високим.
Впродовж дискусії було зазначено, що застосування підходів, що базуються на даних доказової медицини є вкрай
важливим для спільноти українських судинних хірургів.
Враховуючи позицію МОЗ України, наші спеціалісти можуть користуватися провідними міжнародними керівництвами, але наявність сучасних національних рекомендацій
та клінічних протоколів значно б покращила запровадження сучасних підходів в повсякденну практику.
В сучасних рекомендаціях європейської асоціації судинної медицини (ESVM 2019) та у глобальних судинних рекомендаціях щодо ведення пацієнтів із ішемією, що загрожує
кінцівці(ESVS 2019) вже зазначена необхідність призначення ривароксабану 2,5 мг 2 рази на добу в поєднанні з низькою дозою ацетилсоліцилової кислоти (АСК) для зниження
несприятливих серцево–судинних подій і ішемічних подій
з боку кінцівки пацієнтам з ішемією, яка загрожує кінцівці.
Ці рекомендації базуються на даних дослідження
COMPASS – першого найбільшого дослідження, що включало 27 395 пацієнтів із атеросклерозом.
Аналіз дослідження у популяції пацієнтів із ЗПА показав,
що терапія ривароксабаном в вазопротекторній дозі 2,5 мг
2 рази на добу в комбінації з АСК у дозі 100 мг 1 раз на добу
дозволяє знизити відносний ризик серцево–судинної смерті, інфаркту міокарда, інсульту на 28%, а також відносний
ризик несприятливих ішемічних подій з кінцівкою на 46%
і ампутацій на 70% в порівнянні з монотерапією АСК, при
зіставному рівні смертельних кровотеч, внутрішньочерепних крововиливів або кровотеч в життєво важливі органи.
Експертами зазначено, що на сьогоднішній день ми також маємо нещодавно представлені результати дослідження VOYAGER PAD, в якому досліджувалася антитромботична терапія ривароксабаном в дозі 2,5 мг 2 рази на добу в
комбінації з АСК у пацієнтів із ЗПА після реваскуляризації.
В дослідження було включено 6564 пацієнтів із симптомним ЗПА нижніх кінцівок, яким була проведена реваскуляризація з приводу «переміжної» кульгавості (77%) та хронічної загрозливої ішемії кінцівки (23% пацієнтів). Пацієнти
включалися в дослідження протягом 10 діб після успішно
проведеної процедури, спостереження тривало 30 місяців.
У 65% пацієнтів проводилася ендоваскулярна реваскуляризація, у 35% – хірургічна. Близько 50% пацієнтів на момент
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рандомізації приймали клопідогрель, переважна більшість
з яких приймала його протягом 1 місяця. Пацієнти, які потребували тривалого прийому клопідогрелю (більше 6 місяців) на момент рандомізації, в випробування не включалися.
Аналіз дослідження показав, що терапія ривароксабаном
2,5 мг 2 рази на добу разом із АСК 100 мг 1 раз на добу асоційована з достовірно нижчим ризиком сукупності подій гострої ішемії кінцівок, великої ампутації за судинними показаннями, інфаркту міокарда, ішемічного інсульту та смерті,
спричиненої серцево–судинною патологією на 15% у порівнянні з монотерапією АСК. В групі пацієнтів, у яких застосовували вазопротекторну дозу ривароксабану 2,5 мг 2 рази
на добу разом із АСК 100 мг, ризик гострої ішемії кінцівок
був нижчим на 33%, ризик незапланованих повторних реваскуляризацій на 12%, ризик госпіталізацій внаслідок коронарних або периферичних тромботичних подій на 22%.
Між групами не спостерігалося статистично значущих
відмінностей за частотою кровотеч зі смертельними наслідками, внутрішньочерепних крововиливів або кровотеч в життєво важливі органи. Слід зазначити, що показник абсолютної клінічної користі постійно збільшувався з
часом. Безпека та відношення користь/ризик при застосуванні ривароксабану 2,5 мг 2 рази на добу разом із АСК 100
мг залишилися стабільними, незважаючи на супутній прийом клопідогрелю або його відсутність.
Отже, наразі VOYAGERPAD – це єдине проспективне рандомізоване дослідження щодо оптимізації антитромботичного лікування у пацієнтів із ЗПА, що пройшли нещодавню
реваскуляризацію, в якому доведені значні переваги при
застосуванні ривароксабану 2,5 мг 2 рази на добу разом із
АСК 100 мг в зниженні як серцево–судинних подій, так і подій із кінцівками.
Таким чином, в результаті обговорення результатів дослідження VOYAGERPADексперти дійшли згоди, що використання комбінації ривароксабану у вазопротекторній дозі
2,5 мг два рази на добу разом із АСК 100 мг на добу суттєво
покращує прогноз лікування пацієнтів із ЗПА щодо ішемічних подій із кінцівками та серцево–судинних подій. Саме
тому тривале призначення такої схеми доцільно розглянути у всіх пацієнтів із ЗПА після проведення реваскуляризації, з метою зменшення ризиків як серцево–судинних подій, так і рецидиву ішемії кінцівки, яка може вимагати повторної реваскуляризації.
Необхідне створення адаптованого Національного керівництва щодо ведення пацієнтів із ЗПА для подальшого
впровадження сучасних підходів в практику судинного хірурга з метою покращення короткострокових та віддалених результатів лікування цієї складної категорії пацієнтів.
Експерти узгодили, що при розробці, доцільно брати до уваги текст Консенсусу для доповнення розділу, що стосується
консервативної терапії.
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(LNHOERRP-:&RQQROO\6-%RVFK-'DJHQDLV*5+DUW5*6KHVWDNRYV
ND2HWDO5LYDUR[DEDQZLWKRUZLWKRXW$VSLULQLQ6WDEOH&DUGLRYDVFX
ODU'LVHDVH1(QJO-0HG  GRL1(-
0RD(SXE$XJ30,'
$QDQG66%RVFK-(LNHOERRP-:HWDO5LYDUR[DEDQZLWKRUZLWKRXW
DVSLULQLQSDWLHQWVZLWKVWDEOHSHULSKHUDORUFDURWLGDUWHU\GLVHDVHDQLQ
WHUQDWLRQDOUDQGRPLVHGGRXEOHEOLQGSODFHERFRQWUROOHGWULDO/DQFHW
  GRL6  (SXE
1RY30,'
&DSHOO:+%RQDFD031HKOHU05&KHQ(.LWWHOVRQ-0$QDQG66HW
DO5DWLRQDOHDQGGHVLJQIRUWKH9DVFXODU2XWFRPHVVWXG\RI$6$DORQJZLWK
ULYDUR[DEDQLQHQGRYDVFXODURUVXUJLFDOOLPEUHYDVFXODUL]DWLRQIRUSHULSK
HUDODUWHU\GLVHDVH 92<$*(53$' $P+HDUW-GRL
MDKM(SXE)HE30,'
%RQDFD03%DXHUVDFKV50$QDQG66'HEXV(61HKOHU053DWHO05
HWDO5LYDUR[DEDQLQ3HULSKHUDO$UWHU\'LVHDVHDIWHU5HYDVFXODUL]DWLRQ1
(QJO-0HG  GRL1(-0RD(SXE
0DU30,'
5HLQHFNH+8QUDWK0)UHLVLQJHU(%XQ]HPHLHU+0H\ERUJ0/GHUV
)HWDO3HULSKHUDODUWHULDOGLVHDVHDQGFULWLFDOOLPELVFKDHPLDVWLOOSRRU
RXWFRPHVDQGODFNRIJXLGHOLQHDGKHUHQFH(XU+HDUW-  
GRLHXUKHDUWMHKY(SXE)HE30,'
0LQLVWU\RI+HDOWKRI8NUDLQH7KH0LQLVWU\RI+HDOWKRI8NUDLQHLVODXQFK
LQJDQRQOLQHSODWIRUPZLWKSURWRFROVEDVHGRQHYLGHQFHEDVHGPHGLFLQH
0D\>,QWHUQHW@$YDLODEOHIURPKWWSVPR]JRYXDDUWLFOHQHZV
PR]XNUDLQL]DSXVNDHRQODMQSODWIRUPX]SURWRNRODPLQD]DVDGDKGRND
]RYRLPHGLFLQL>,Q8NUDLQLDQ@
)UDQN81LNRO6%HOFK-%RF9%URGPDQQ0&DUSHQWLHU3+HWDO(690
*XLGHOLQHRQSHULSKHUDODUWHULDOGLVHDVH9DVD 6XSSO 
GRLD30,'
&RQWH06%UDGEXU\$:.ROK3:KLWH-9'LFN))LWULGJH5HWDO*ORE
DOYDVFXODUJXLGHOLQHVRQWKHPDQDJHPHQWRIFKURQLFOLPEWKUHDWHQLQJLVFK
HPLD-9DVF6XUJ 6 66HGRLMMYV
(SXE0D\(UUDWXPLQ-9DVF6XUJ$XJ  30,'
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