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Мета роботи – огляд поточної доказової бази щодо ефективності дієтичних інтервенцій зі зменшення споживання
кухонної солі та доцільності їх призначень у лікуванні артеріальної гіпертензії.
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Результати. Середній рівень споживання кухонної солі в Україні та світі є понаднормовим, що асоціюється з високими
показниками серцево-судинної смертності. Окреслені стратегічні напрями дієтичного менеджменту щодо редукції
споживання кухонної солі в Україні.
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Висновки. Прихильність хворих на артеріальну гіпертензію до раціону з низьким вмістом натрію є високоефективним
та економічно вигідним інструментом нефармакологічного антигіпертензивного лікування, але потребує від лікарів і
суміжних спеціалістів поглибленого роз’яснення щодо дотримання пацієнтами цієї методики.
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Матеріали та методи. Виконали аналіз даних наукової літератури за останні 10 років, зокрема цитованих за системами
Google Scholar, Web of Science, Scopus, враховуючи результати щонайменше 20 рандомізованих міжнародних клінічних досліджень із сумарною кількістю учасників понад 300 тисяч щодо вживання кухонної солі, ризику артеріальної
гіпертензії та кардіоваскулярних ускладнень.
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Цель работы – обзор доказательной базы касательно эффективности диетических интервенций по уменьшению
потребления поваренной соли и целесообразности их назначений в лечении артериальной гипертензии.
Материалы и методы. Проведен анализ данных научной литературы за последние 10 лет, цитируемых по системам
Google Scholar, Web of Science, Scopus, с учетом результатов не менее 20 рандомизированных международных клинических исследований с суммарным количеством участников свыше 300 тысяч относительно употребления поваренной
соли, риска возникновения артериальной гипертензии и кардиоваскулярных осложнений.
Результаты. Средний уровень потребления поваренной соли в Украине и мире значительно превышает допустимые
нормативы, что ассоциируется с высокими показателями сердечно-сосудистой смертности. Определены стратегические
направления диетического менеджмента по редукции потребления поваренной соли в Украине.
Выводы. Приверженность больных артериальной гипертензией к рациону с низким содержанием натрия является
высокоэффективным и экономически выгодным инструментом нефармакологического антигипертензивного лечения,
однако требует от врачей и смежных специалистов углубленного разъяснения данной методики пациентам.

Management of table salt consumption in hypertensive patients (review)
I. M. Voloshyna
Purpose. The review is aimed to light the current evidence data about the effectiveness of dietary interventions on reducing
table salt consumption and discussing the appropriateness of dietary recommendations prescribed by physicians to hypertensive
patients.
Materials and methods. The analysis of the specialized scientific literature over the past 10 years, cited by the systems of
Google Scholar, Web of Science, Scopus considering the results of at least 20 randomized international clinical trials with more
than 300.000 participants regarding table salt consumption, hypertension risk and cardiovascular outcomes has been done.
Results. The average consumption of kitchen salt in Ukraine as well as all worldwide is excessive and associated with
high cardiovascular mortality rates. The strategic approaches of dietary intervention management in reduction of table salt
consumption Ukraine are outlined.
Conclusions. The compliance of hypertensive patients to low-sodium diet is considered as highly effective and cost-effective
non-pharmacological antihypertensive treatment but requires doctors and related professionals to provide the detailed
explanation of this diet to patients.

Артеріальна гіпертензія (АГ) – головна причина
кардіоваскулярної смертності у світі й уражає майже
25 % дорослого населення; поширеність АГ, за прогнозами, у 2025 році зросте до 1,5 млрд осіб; 7,6 млн
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передчасних смертей (майже 13,5 % від загальної
кількості), 54 % інсультів і 47 % подій, що викликані
ішемічною хворобою серця, виникають унаслідок
високого артеріального тиску (АТ) [3,18]. В Україні
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майже 12 млн осіб, які хворі на АГ, що становить у
межах 30 % дорослого населення. Крім важких ускладнень для серцево-судинної системи, нирок тощо,
АГ спричиняє раннє старіння організму, погіршення
когнітивної функції, супроводжує ожиріння, цукровий
діабет, атеросклероз, що часто розвивається вже у віці
40–50 років [17,25]. За період 1999–2013 рр. в Україні
зросли показники виявлення хворих на АГ, цереброваскулярну патологію (зокрема й асоційовану з АГ)
[19]. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ),
посилаючись на ґрунтовну доказову базу, вказує на
наявність взаємозв’язку високого рівня споживання
кухонної солі з АГ, тому закликає держави-члени вжити
заходи щодо зниження споживання кухонної солі для
зменшення кількості смертей від серцево-судинних
захворювань та інсульту [13,28].
Кухонна сіль (натрію хлорид) є загальновизнаним
стратегічним нутрієнтом, споживання якого в більшості
розвинутих країн невпинно зростає щороку [5,7,8]. За
результатами клінічних, експериментальних спостережень встановлений тісний взаємозв’язок між рівнем
споживання кухонної солі та наявністю АГ, що дало
можливість розглядати зловживання кухонною сіллю
як один із головних модифікованих факторів ризику
АГ [14,17]. Епідеміологічні дослідження показали,
що збільшене споживання кухонної солі асоціюється
з підвищеним ризиком серцево-судинних подій, а
дієтичні інтервенції, спрямовані на зменшення споживання натрію та збільшення споживання калію, дають
змогу суттєво зменшити рівень артеріального тиску
(АТ) [1,2,9,12]. Провідні світові організації з питань
охорони здоров’я наголошують, що редукція кількості
споживаної кухонної солі є найефективнішим превентивним заходом щодо запобігання кардіоваскулярним
подіям [3,28,29].
Показники споживання кухонної солі в Україні
та світі
На відміну від економічно розвинених країн, в
Україні питанням менеджменту споживання кухонної
солі приділялось недостатньо уваги як на національному рівні, так і серед медичної спільноти [26]. Уникнення
обговорення проблеми зловживання кухонною сіллю
призвело до невтішної статистики: серед мешканців
66 країн Україна посіла абсолютне перше місце за
показниками серцево-судинної смертності, що пов’язана з надмірним вживанням кухонної солі [22]. Цей
факт з’ясували експерти Гарвардського університету,
які репрезентують наукову групу NUTRICODE, що
займається системним аналізом споживання натрію
у світі та розраховує дозо-залежний вплив натрію на
рівень АТ за даними клінічних випробувань. У цей

метааналіз увійшли дані з березня 2008 до грудня
2011 р., які були систематично зібрані з результатів
попередніх національних чи субнаціональних опитувань щодо індивідуальних рівнів споживання натрію,
що ґрунтуються на показниках екскреції з сечею і/або
дієтичного раціону; загалом 205 опитувальників із 66
країн із представниками 187 націй, котрі репрезентують 74,1 % дорослого населення світу. Застосовуючи
Баєсівську ієрархічну модель, визначили середній
рівень споживання натрію зі статистичною поправкою
на показники віку, статі та календарного року серед
187 націй [21,22].
У результаті виявилось, що в 2010 р. середній
рівень споживання натрію у світі дорівнював 3,95 г на
добу (10 г кухонної солі). Серед 187 націй перевищення рекомендованої ВООЗ межі споживання натрію (2 г
на добу) зареєстровано у 181 (99,2 %) регіонах [21]. В
Україні середній рівень споживання натрію становив
4,2 г на добу (10,7 г кухонної солі). Тотожні рівні вживаного натрію виявили в Словаччині, Словенії, Португалії
та Російській Федерації. В абсолютному значенні це
були не найвищі темпи споживання: в Узбекистані
добове споживання кухонної солі становило 14,5 г; у
Вірменії та Азербайджані – 12,7 г. У країнах західної
Європи середній рівень споживання натрію становив
3,8 г на добу (9,6 г кухонної солі). Загалом по всіх
країнах прослідковано чітку тенденцію до збільшення споживання натрію зі збільшенням віку, особливо
серед осіб, старших за 70 років [21].
У 2014 році експерти Світової Ліги Гіпертензії
запропонували номенклатуру для оцінювання рівня
споживання кухонної солі, зважаючи на низку розбіжностей серед науковців щодо трактування нормального вмісту кухонної солі в раціоні (табл. 1) [3,23].
Згідно з класифікацією, середній рівень споживання
кухонної солі в Україні є дуже високим, вдвічі вищим
за рекомендовану безпечну кількість солі.
Наступним етапом дослідження NUTRICODE
стало оцінювання взаємозв’язку споживання натрію з
показниками АТ залежно від віку, наявності АГ і раси
[22]. Надалі розраховували очікуваний ефект від зменшення споживання натрію на рівень систолічного АТ,
величину змін серцево-судинного ризику. Знаючи абсолютні значення смертності в кожній країні, визначали
кількість смертей, атрибутивних до вживання натрію
вище за референтний рівень (понад 4 г на добу), стратифікованих за віком і статтю. В Україні абсолютний
показник загальної серцево-судинної смертності, що
пов’язана зі зловживанням кухонною сіллю, становив
473, інсультів – 126, ішемічної хвороби серця (ІХС) –
320 випадків на 1 млн населення. Українські значення

Таблиця 1. Номенклатура добових рівнів споживання кухонної солі (рекомендації Світової Ліги Гіпертензії)
Термінологія

Добовий вміст у харчовому раціоні
Сіль, г

Натрій, мг

Натрій, ммоль

Низький

Не визначено, але близько <0,25

Не визначено, але близько <100

Не визначено, але близько <4,3

Нормальний рівень для предків (історичні часи)

<2,5

<1000

<43

Рекомендований

<5,0

<2000

<87

Високий

≥5,0–10,0

≥2000–4000

≥87–174

Дуже високий

>10–15

>4000–6000

>174–261

Екстремально високий

>15

>6000

>261
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виявились найвищими серед усіх країн світу, що
увійшли в дослідження. Російська Федерація посіла
друге місце за абсолютною кількістю серцево-судинної
смертності, котра пов’язана з надмірним споживанням
натрію. Відповідні показники дорівнювали 400 випадків
на 1 млн населення загальної смертності, 145 випадків
інсультів і 230 смертей від ІХС. Цікаво, що в Польщі
показник загальної серцево-судинної смертності, що
пов’язана зі зловживанням кухонною сіллю, становив
148 випадків на 1 млн населення. Загалом у країнах
Західної Європи середній показник загальної кардіоваскулярної смертності, атрибутивної до дієтичного
раціону з вмістом кухонної солі понад 4 г на добу,
становив 137 випадків, інсультів – 35, ІХС – 69 подій на
1 млн населення. Це в 3–4 рази менше, ніж в Україні.
Отже, доцільність редукції кількості кухонної солі в
раціоні мешканців Україні нині є гостро актуальною
[21,22,26].
Вплив зменшення споживання кухонної солі на
артеріальний тиск і ризик асоційованих ускладнень
Численними клінічними й експериментальними
дослідженнями показано, що зменшення споживання натрію у складі кухонної солі сприяє зниженню
АТ як у хворих на АГ, так і в нормотензивних осіб
[8,10,20,29]. Група японських учених встановила, що
раціон із високим вмістом кухонної солі незалежно
асоціюється зі ступенем гіпертензивного ураження
органів-мішеней [14].
Результати міжнародного мультицентрового проекту NUTRICODE показали наявність лінійного, дозо-залежного взаємозв’язку між зменшенням споживання
кухонної солі та рівнем АТ (р < 0,001 для лінійного і
р = 0,58 для нелінійного). Коли для отриманих даних
застосували інверс-варіантну зважену метарегресію,
з’ясувалось: у середньому при зменшенні вживання
натрію на 2,3 г на добу рівень систолічного АТ зменшувався на 3,82 мм рт. ст. [22].
У дослідженні DASH щодо ефективності дієтичних
інтервенцій показано, що раціон з обмеженням кухонної солі впливає на темпи зниження АТ інтенсивніше,
ніж DASH-дієта чи стандартний «американський» тип
харчування (група контролю) [17]. Згідно з умовами
протоколу, 412 учасників проекту рандомізовані у групи
за типом раціону та кількістю натрію, що вживають за
добу. Виявили: зменшення кількості натрію з великої
до помірної асоціюється зі зниженням систолічного
АТ на 2,1 мм рт. ст. (р < 0,001) при стандартному типі
харчування, а при дотриманні DASH-дієти зниження систолічного АТ відбулось на рівні 1,3 мм рт. ст.
(р = 0,03). Зниження рівня натрію з помірного до
низького призводило до додаткового зниження САТ
на 4,6 мм рт. ст. (р < 0,001) у контрольній групі та на
1,7 мм рт. ст. (р < 0,01) у групі DASH-дієти. З’ясувалось, що вплив натрію на рівень АТ спостерігали в
усіх учасників дослідження незалежно від наявності
АГ, раси, статі. У підгрупах із раціоном на основі
DASH-дієти встановили вірогідно нижчі рівні АТ, але
найнижчі значення спостерігали при вживанні малої
кількості солі. Базуючись на цих даних, у 2010 році
створені дієтичні рекомендації для мешканців США,
в яких акцентовано важливість щоденного контролю
за споживанням солі [1].
124

ISSN 2306-8027

http://pat.zsmu.edu.ua

Вплив дієтичних інтервенцій зі зменшення
споживання кухонної солі на ризик виникнення
кардіоваскулярних подій детально вивчали в мультицентрових рандомізованих дослідженнях TOHP I і
TOHP II з тривалим періодом follow-up 10–15 років. У
дослідженні взяли участь 5159 пацієнтів віком 30–54
років із передгіпертензією, яким провели детальне
роз’яснення, спеціальне навчання зі зменшення
споживання кухонної солі та наступного контролю за
вживаною кількістю солі. Первинною кінцевою точкою
вважали серцево-судинні захворювання (інфаркт міокарда, інсульт, коронарна реваскуляризація чи смерть
від серцево-судинних подій). Пацієнти були рандомізовані у групу зниженого споживання солі чи у групу
контролю. З’ясувалось, що ризик кардіоваскулярних
подій був на 25 % нижчий у групі дієтичних інтервенцій (відносний ризик 0,75; 95 % довірчий інтервал
0,57–0,99; р = 0,04) після здійснення поправки на вік,
стать, расову належність тощо. Отже, зменшення
споживання кухонної солі, крім зниження АТ per se,
асоціювалось із тривалим зниженням ризику серцево-судинних ускладнень [8,9].
Результати метааналізу 13 клінічних досліджень за
участі 177 025 осіб показали, що високе споживання
натрію у складі кухонної солі асоціюється зі збільшенням ризику інсультів на 23 %, інших серцево-судинних
захворювань – на 14 % [12]. У Фінляндії завдяки
реалізації державного проекту «Північна Карелія»
зменшення споживання кухонної солі серед населення
скоротилось на третину, що призвело до зниження
кількості інсультів, ішемічної хвороби серця у країні
на 75 % і 80 % відповідно [16].
У дослідженні GenSalt, що тривало 4,5 року за
участю 487 дорослих громадян КНР, виявили прямий
кореляційний взаємозв’язок між кількістю вживаної
кухонної солі та рівнем АТ як при короткостроковому,
так і при тривалому спостереженні, що свідчило про
високу сіль-чутливість у загальній популяції [11].
За даними дослідження Chang H.Y. et al., показана
висока ефективність та економічна користь використання солі зі зниженим вмістом натрію, що збагачена
30 % калію хлоридом. У будинку для літніх людей 1981
особа була рандомізована у групу дієти з використанням такої солі та групу контрою з вживанням звичайної
солі. За 31 місяць спостереження в основній групі, що
споживала сіль зі зниженим вмістом калію, спостерігали на 41 % менше смертей від серцево-судинних
захворювань. Використання солі, що збагачена калієм,
асоціювалось зі збільшенням тривалості життя на 3–9
місяців і зменшенням витрат на лікування серцево-судинних хвороб на 426 доларів на рік [4].
В економічно розвинутих країнах, зважаючи на
доказову базу щодо шкоди вживання продуктів із високим вмістом натрію для здоров’я нації, постійно оновлюється законодавча база й практичні рекомендації з
контролю за кількістю вживаної кухонної солі [6,15,24].
Чинні рекомендації експертів ВООЗ свідчать про
доцільність зменшення споживання кухонної солі, що
є одним із найвпливовіших й економічно вигідних механізмів для поліпшення стану здоров’я населення та
«найшвидшим шляхом» до ефективної профілактики
хронічних хвороб [27,28].
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Отже, наявна доказова база щодо високої ефективності й економічної доцільності дієтичних інтервенцій зі зменшення споживання кухонної солі є достатньо
обґрунтованою для їхньої імплементації в Україні.
Стратегії зменшення споживання кухонної солі
в Україні
Резолюцією Світової Ліги Гіпертензії (2016 р.)
визначені глобальні світові стратегії щодо зменшення
споживання кухонної солі, котрі доцільно впроваджувати в Україні [3]. Це сприяло б зниженню частоти
виникнення АГ та асоційованих із нею ускладнень.
Основні положення:
– Державне управління має брати активну участь
у розвитку та імплементації мультисекторальної Національної стратегії зі зменшення споживання кухонної
солі в Україні.
– Регуляторні механізми та моніторинг контролю
за вмістом солі у продуктах є найбільш ефективними
за умови участі державного нагляду порівняно з добровільними намірами виробників продуктів.
– Громадянська освіта та поширення інформації
щодо джерел надходження кухонної солі з харчовими
продуктами має пріоритетне значення.
– Чіткий контроль за рівнем споживанням солі,
джерелами солі в раціоні, вмістом солі у харчах, а
також обізнаність та увага громадськості, медичних
фахівців до цієї проблеми – ключові компоненти реалізації програми з редукції споживання кухонної солі.
– Інтегративні зусилля зі зменшення споживання
кухонної солі водночас зі збільшенням споживання
калію та профілактикою йододефіциту – важливі ланки
оптимізації здоров’я населення.
– Актуальним є висвітлення, промоція досліджень,
наукових публікацій, презентацій із питань доцільності
зменшення споживання кухонної солі.
– Проведення навчальних семінарів для лікарів
та інших медичних фахівців для підвищення рівня
знань із питань зменшення кардіоваскулярного ризику
шляхом дієтичних інтервенцій є необхідним для впровадження рекомендацій зі зменшення споживання солі
у практичну діяльність.
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