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До проблеми взаємозв’язку
артеріальної гіпертензії і коронавірусної
хвороби (COVID-19): огляд літератури
Резюме. Огляд літератури присвячений проблемі взаємозв’язку між артеріальною гіпертензією
(АГ) і коронавірусною хворобою (КВХ; COVID-19), що привернула до себе увагу із самого початку
пандемії даного інфекційного захворювання. Дані літератури, незважаючи на певні розбіжності,
свідчать про більшу частоту КВХ (COVID-19) серед хворих на АГ, особливо осіб похилого віку та
хворих із коморбідними серцево-судинними захворюваннями, ожирінням і цукровим діабетом. Крім
того, показано, що у вказаних хворих COVID-19 перебігає у більш тяжкій формі. У зв’язку з цим
даним категоріям хворих необхідні забезпечення ефективної лікувально-профілактичної допомоги
та створення умов для профілактики інфікування КВХ (COVID-19) відповідно до сучасних європейських стандартів.
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Проблема взаємозв’язку між артеріальною
гіпертензією (АГ) і коронавірусною хворобою
(КВХ; COVID-19) привернула до себе увагу із
самого початку пандемії даного інфекційного
захворювання. Даний огляд базується на результатах цілої низки клінічних, епідеміологічних, експериментальних та статистичних досліджень, які були опубліковані в період пандемії
COVID-19. Треба відмітити, що вже після перших місяців від початку пандемії COVID-19 у
літературі почали з’являтись дані, які вказували
на неоднакову частоту розвитку даної хвороби
серед різних груп населення [7, 21]. Було виявлено, що найбільш схильними до захворювання
на КВХ категоріями населення є особи похилого
і старечого віку, ослаблені пацієнти, пацієнти з
множинними коморбідними захворюваннями,
а також хворі на серцево-судинні захворювання
(ССЗ), ожиріння та цукровий діабет (ЦД) [17,
26]. До переліку таких захворювань увійшла й
АГ, що є одним із найбільш поширених ССЗ, та
її масштаби також сягають розмірів пандемії [10,
14, 16, 17, 27].

Дані, які були зібрані щодо поширеності
COVID-19 у різних країнах, особливо в перші
місяці від початку епідемії КВХ, свідчать про існування достатньо тісної асоціації між даним захворюванням і АГ. Так, показано, що підвищення
артеріального тиску (АТ) реєструється в 30–50 %
пацієнтів, які були госпіталізовані з приводу КВХ
[17, 21]. Висока частота АГ серед хворих на КВХ
була зареєстрована в Китаї (до 50 %), а також у
США (56,6 %), в Іспанії (50,9 %) та Італії (49 %)
[7, 13, 20]. Однак низка інших досліджень свідчить про дещо нижчу частоту АГ серед хворих на
COVID-19. Так, у метааналізі, що об’єднав дані
8 досліджень (46 248 пацієнтів), наводиться така
частота супутніх захворювань у пацієнтів із КВХ:
АГ (у 17 % хворих), ЦД 2-го типу (у 8 % хворих),
інші ССЗ (у 5 % хворих) та захворювання бронхолегеневої системи (у 2 %) [37]. Аналогічні результати наведені і в іншому метааналізі, що включав
6 досліджень із загальною кількістю пацієнтів із
КВХ — 1527. Серед включених у метааналіз пацієнтів АГ виявлялась у 17 %, інші ССЗ — у 16 %,
ЦД — у 10 % [27].
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У цілій низці досліджень відмічається, що частота вищевказаних супутніх захворювань була
значно вища у хворих на КВХ похилого віку. Так,
АГ виявлялась у 39 % таких хворих проти 11 %
осіб середнього віку (p < 0,001), ЦД — у 18 % проти 5 % (p < 0,001), інші ССЗ — у 4 % проти 0,8 %
(р = 0,005) [26].
Виявлена також асоціація АГ із більш тяжким
перебігом КВХ. Було продемонстровано більш
тяжкий перебіг КВХ у хворих на АГ: серед пацієнтів із тяжким перебігом КВХ, які потребували
переводу у відділення реанімації та інтенсивної
терапії, АГ реєструвалась у третини хворих — у
два рази частіше, ніж у хворих, які не потребували інтенсивної терапії та реанімації [20, 38]. У
метааналізі 13 досліджень також було показано,
що наявність АГ, незалежно від інших факторів,
включаючи вік, асоційована з 2,5-кратним підвищенням ризику розвитку тяжкого перебігу КВХ, а
також зі співставним підвищенням ризику смерті
порівняно з пацієнтами без АГ [28]. Багатофакторний аналіз показав, що чоловіча стать, вік
старше 50 років і АГ були незалежними факторами тяжкості COVID-19 [14].
Однак і серед пацієнтів із ЦД та іншими ССЗ
необхідність в інтенсивній терапії була частіша
(приблизно в 3 рази), ніж серед осіб без вказаних
захворювань [27].
Більш тяжкий перебіг COVID-19 та значно
вища частота летальних випадків серед пацієнтів із супутньою коморбідною патологією, у тому
числі з АГ, знайшли підтвердження також у крупному метааналізі, який був проведений у Китаї і
включив дані 339 клінік (більше ніж 1500 хворих
на COVID-19). У даній роботі було показано, що
частота летальних випадків, та/або необхідності
лікування у відділенні реанімації та інтенсивної
терапії, та/або необхідності проведення штучної
вентиляції легенів достовірно підвищувалась при
зростанні числа коморбідних станів: за наявності
одного коморбідного стану частота більш тяжкого перебігу COVID-19 становила 20 % проти 5 %
у хворих без коморбідних захворювань (р < 0,05),
за наявності двох коморбідних станів і більше —
зростала до 30 % (р < 0,001). Дуже важливим є те,
що автори даного дослідження особливо підкреслили той факт, що навіть за наявності таких факторів, як похилий вік і паління, в осіб з АГ ризик
несприятливого перебігу COVID-19 був у 1,5 раза
вищий, ніж в осіб без АГ [21].
Однак у деяких дослідженнях були отримані і
суперечливі результати щодо асоціації між частотою АГ і частотою COVID-19 та тяжкістю перебігу даного захворювання. До таких досліджень, зокрема, можливо віднести і дослідження F. Zhou та
співавт., що було проведено в Китаї у 2020 році (м.
Ухань) [38]. Так, з одного боку, за результатами
даного дослідження летальні випадки в спеціалізованих клініках в Ухані частіше реєструвались у
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хворих на COVID-19 за наявності в них таких супутніх захворювань, як АГ (48 % проти 23 % у хворих без АГ, р < 0,001), ЦД 2-го типу (31 % проти
14 % у хворих без ЦД, р < 0,01) та ішемічна хвороба серця (ІХС) (24 % проти 1 % у хворих без ІХС,
р < 0,001). Проведення однофакторного аналізу
дозволило виявити підвищення ризику смерті у
хворих з АГ більше ніж у 3 рази порівняно з хворими без АГ. Але, з іншого боку, було знайдено,
що відмічений зв’язок не зберігався при проведенні багатофакторного аналізу, за даними якого
до найбільш значимих предикторів смерті хворих
на COVID-19 були віднесені не АГ, а похилий вік,
більш високий бал за шкалою SOFA (Sequential
Organ Failure Assessment) та рівень D-димеру [38].
В іншому крупному дослідженні OpenSAFELY, в
якому були проаналізовані дані 17 млн електронних медичних звітів про пацієнтів, які перенесли
COVID-19 в Англії, також насамперед була знайдена достовірна асоціація частоти даного захворювання, тяжкості і смерті від нього з віком, а не
з АГ [36].
У той же час проблему асоціації між АГ і КВХ
(COVID-19) неможливо було зняти з порядку денного. Це було пов’язане з виявленням того факту, що одним із клітинних рецепторів для вірусу
SARS-CoV-2, за допомогою зв’язування з яким вірус проникає в клітини легенів та інших органів, є
фермент ренін-ангіотензинової системи (РАС) —
ангіотензинперетворюючий фермент 2 (АПФ-2)
[11, 14]. А саме РАС є однією з нейрогуморальних
систем, яка відіграє ключову роль у розвитку та
прогресуванні АГ та її ускладнень [4, 11, 22].
Для розуміння суті можливого етіопатогенетичного взаємозв’язку між АГ і COVID-19 необхідно більш детально охарактеризувати РАС.
На сьогодні з’ясовано, що до РАС входить ціла
низка біологічно активних гуморальних факторів та ферментів із протеолітичною активністю,
за допомогою яких запускаються численні внутрішньоклітинні реакції регуляції АТ та системної гемодинаміки як у практично здорових осіб,
так і у хворих на АГ [10, 11, 22, 35]. До основних
протеолітичних ферментів РАС належать такі:
ренін (даний фермент перетворює ангіотензиноген печінки в неактивний ангіотензин І (АТІ))
та АПФ (даний фермент перетворює неактивний
АТІ в біологічно активний пептид АТІІ — основний пептид РАС, що зв’язується зі специфічними тканинними рецепторами і реалізує головні
гемодинамічні ефекти РАС: вазоконстрикторні,
прозапальні, проліферативні, а також призводить
до підвищення продукції великої низки інших
пресорних горомонів (насамперед катехоламінів,
альдостерону, вазопресину)) [7, 11, 22, 25]. Наведені вище ефекти АТІІ власне і мають ключове
значення для розвитку і прогресування АГ.
При характеристиці РАС необхідно вказати, що існують чотири специфічні рецептори до
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АТІІ — АТ1, АТ2, АТ3 та АТ4. Найбільш вивчені
і найбільш вагомі два типи рецепторів до АТІІ —
АТ1 і АТ2. Зв’язування АТІІ з рецепторами АТ1
викликає активацію процесів вазоконстрикції,
запалення і проліферації, тобто патогенетично
вагомих для розвитку АГ процесів. Зв’язування
АТІІ з рецепторами АТ2, навпаки, викликає
протилежні ефекти: вазодилатацію, пригнічення запалення та проліферації ендотеліальних та
гладеньком’язових клітин, що сприяє зниженню
артеріального тиску, гальмуванню патологічної
перебудови серцево-судинної системи і гальмуванню прогресування АГ загалом [22, 35].
Крім описаних вище двох протеолітичних ферментів РАС (реніну і АПФ), існує ще один фермент — АПФ-2, що, незважаючи на структурну
схожість з АПФ, викликає прямо протилежні ефекти: вазодилатацію та протизапальну і антипроліферативну дії [11, 22, 35]. Тобто активація утворення
АПФ-2 призводить до гальмування негативних
прогностично несприятливих нейрогуморальних
змін, які лежать в основі розвитку не тільки АГ, а
й інших ССЗ, таких як ІХС, ЦД, хронічна серцева
недостатність (ХСН) [12, 15, 16, 22].
Однак після початку пандемії COVID-19 АПФ2 опинився у фокусі уваги. Виявлено, що АПФ-2
існує у двох формах: мембранозв’язаній і розчинній, і зв’язування вірусу SARS-CoV-2 з мембранозв’язаною формою АПФ-2 є одним із шляхів проникнення вірусу в клітини людини [1, 12].
Гострота проблеми була обумовлена тим, що
більшість хворих із тяжким перебігом КВХ — це
особи похилого віку з наявністю коморбідної патології, і насамперед з АГ, ІХС, ЦД та ХСН, які
упродовж тривалого періоду приймають інгібітори
АПФ (ІАПФ) або блокатори рецепторів ангіотензину ІІ (БРАІІ), що, зі свого боку, призводять до
зміни (підвищення ) експресії АПФ-2 [8, 11, 14, 15].
З урахуванням вказаних даних виникло припущення, що з наявністю АГ та прийомом ІАПФ
та БРАІІ може бути пов’язаний підвищений ризик інфікування КВХ (COVID-19) та більш тяжкий її перебіг. Однак у цілій низці клінічних та
епідеміологічних досліджень, які були проведені
упродовж останнього року, із включенням великої кількості спостережень (більше ніж 30 000
пацієнтів зі США та Італії) не було виявлено підвищення ризику захворювання на COVID-19,
частоти тяжких форм і смертності у хворих на АГ,
у тому числі в тих осіб, які приймали ІАПФ або
БРАІІ [1, 14, 19, 29, 33, 34].
У зв’язку з цим експертами Міжнародного товариства з гіпертонії [23], Європейського товариства з гіпертензії [19], Європейського товариства
кардіологів [15] і Американської кардіологічної
асоціації [34] зроблені спеціальні заяви, згідно з
якими ІАПФ/БРА рекомендовані для лікування хворих на АГ у період пандемії COVID-19 (як
тих, що не хворіли на COVID-19, так і хворих на
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гостру КВХ, а також після перенесеної КВХ),
оскільки дані препарати мають доказану кардіо-,
нефро- та церебропротекторну дію, знижують ризики серцево-судинних ускладнень і смертність
від серцево-судинних причин та не підвищують
ризик інфікування COVID-19 і не сприяють обтяженню перебігу даної хвороби. Більше того, на
сьогодні опубліковані результати досліджень, які
вказують на позитивний вплив блокаторів РАС на
перебіг КВХ (COVID-19) [8, 19].
Підсумовуючи вищенаведене, треба відмітити,
що описаний шлях проникнення вірусу в організм, безумовно, має фундаментальне значення,
але не асоціюється з ризиком інфікування даним
вірусом і тяжкістю перебігу хвороби [1, 14]. Крім
того, треба вказати, що механізми інфікування
вірусом SARS-CoV-2 і генералізації інфекції потребують подальшого поглибленого вивчення,
оскільки зараз виявлені мутації в гені АПФ-2, поліморфізм даного гена, а також описані інші клітинні рецептори і корецептори для вірусу SARSCoV-2 (матриксна металопротеїназа CD147,
дипептидилпептидаза 4, протеаза TMPRSS2),
значимість яких для інфікування різних індивідуумів не визначена [1, 14, 33]. Але все ж таки є
зрозумілим, що велика категорія осіб має підвищений ризик як інфікування КВХ, так і тяжкого
перебігу даної хвороби. До категорії таких осіб
належать ослаблені хворі з наявністю тяжкої коморбідної патології, хворі похилого і старечого
віку, у тому числі хворі на ССЗ, зокрема на АГ [2,
12, 34].
До переліку тих порушень, які виявляються
при АГ і можуть сприяти підвищенню тяжкості
перебігу КВХ (COVID-19), належать такі: активація пресорних нейрогуморальних і гормональних
систем (насамперед симпатоадреналової і РАС);
активація продукції прозапальних цитокінів,
факторів росту, які мають проліферативні, проатерогенні та профіброгенні властивості; системна вазоконстрикція; субклінічне запалення; ендотеліальна дисфункція; порушення системної і
регіональної гемодинаміки, у тому числі в нирках
(прогресуюче зниження їх функції), головному
мозку (гіпертензивна енцефалопатія та інсульти);
розвиток та прогресування гіпертензивної хвороби серця з порушеннями ритму і провідності та
формуванням СН; метаболічні порушення: інсулінорезистентність та предіабет, дисліпопротеїнемії, ініціація атерогенезу, що сприяє розвитку
ІХС, у тому числі інфаркту міокарда, цереброваскулярних ускладнень (інсульти) та подальшому
прогресуванню СН і ниркової недостатності [3,
22, 24, 31, 35]. Дуже важливе значення для розвитку тяжкого перебігу КВХ (COVID-19) у хворих
на АГ має також те, що, по-перше, у більшості
випадків АГ асоціюється з ІХС, ожирінням, ЦД
та СН, а, по-друге, у переважної більшості хворих
на АГ залишається недостатньо контрольованим
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АТ, що призводить до ураження в них органівмішеней: міокарда, судин, нирок та головного
мозку, й ускладнень: як власне АГ, так і вищевказаних супутніх коморбідних захворювань [7,
11, 14, 22]. Мабуть, із такою поліасоціацією АГ з
іншими чинниками, які здатні підвищувати ризик інфікування населення вірусом SARS-CoV-2
та обтяжувати перебіг COVID-19, і пов’язана
неоднорідність наведених вище результатів досліджень, в яких вивчався взаємозв’язок між АГ і
КВХ (COVID-19).
При розгляданні асоціації АГ і COVID-19 доцільно навести також деякі дані, які стосуються
взаємозв’язків між COVID-19 й ожирінням [7,
21]. Справа в тому, що ожиріння та його найбільш
поширена форма — абдомінальне ожиріння (АО)
у переважній більшості випадків (більше ніж у
60 %) перебігає в поєднанні саме з АГ і теж за своїм масштабом може кваліфікуватись як пандемія
[14, 18, 35]. Показано, що для ожиріння, як і для
АГ, характерними є значна активація прозапальних реакцій із гіперпродукцією прозапальних цитокінів, окиснювального стресу, що призводить
до раннього розвитку тяжких метаболічних порушень: дисліпідемії з прискореним розвитком атеросклерозу, порушень вуглеводного обміну, аж до
формування ЦД 2-го типу [5, 6, 9, 18], зменшення
резервного об’єму видоху, утруднення екскурсії
діафрагми і порушення вентиляції легенів, що
може сприяти виникненню гіперзапального процесу та «цитокінового шторму» і більш тяжкому
перебігу КВХ (COVID-19) [8, 11].
Таким чином, незважаючи на певні розбіжності, результати проведених досліджень свідчать
про більшу частоту КВХ (COVID-19) серед хворих
на АГ, особливо осіб похилого віку та хворих із
коморбідними ССЗ, ожирінням і ЦД. Крім того,
показано, що у вказаних хворих КВХ (COVID-19)
перебігає у більш тяжкій формі. З урахуванням
пандемічно значної поширеності АГ, особливо
в похилому віці, і того факту, що в переважній
більшості випадків АГ асоціюється з ожирінням,
іншими ССЗ і ЦД 2-го типу та кваліфікується як
патологічний стан високого і дуже високого ризику ускладнень, перебіг КВХ (COVID-19) у таких хворих є прогностично несприятливим. У
зв’язку з цим хворим на АГ, особливо високого
і дуже високого ризику ускладнень, необхідно
обов’язково проводити корекцію способу життя,
починати або продовжувати патогенетично обґрунтовану антигіпертензивну терапію, а також
терапію з приводу наявних коморбідних станів
згідно із сучасними європейськими рекомендаціями [4, 10, 12, 16, 18, 34], ретельно контролювати
ефективність проведеної терапії, суворо дотримуватись правил профілактики інфікування КВХ
(COVID-19) і в разі зараження своєчасно звертатися до медичних закладів із метою призначення
адекватного лікування.
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On the problem of the relationship between arterial hypertension and coronavirus disease (COVID-19):
literature review
Abstact. The literature review is devoted to the problem of litus. Besides, it has been shown that in these patients, CVD
the relationship between arterial hypertension and coronavirus disease (CVD; COVID-19), which has attracted attention
from the very beginning of the pandemic of this infectious
disease. The literature data, despite certain disagreements,
indicate a higher incidence of CVD (COVID-19) among
hypertensive patients, especially the elderly and patients with
comorbid cardiovascular diseases, obesity, and diabetes mel-
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(COVID-19) has a more severe course. In this regard, these
categories of patients need to provide effective treatment
and prophylactic care and create conditions for the prevention of CVD (COVID-19) infection based on the modern
European standards.
Keywords: arterial hypertension; coronavirus disease
(COVID-19); review
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