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Специализирано издание за лекари
Списанието излиза два пъти в годината

гията през последните шест месеца, която искахме да ви поднесем, въпреки рекордния обем от 60 страници на тази книжка…
Новостите в областта на артериалната хипертония и нейното лечение се надяваме да удовлетворят и най-любознателните читатели – на тази тема сме посветили почти половината от есенния ни брой. Интервенционалната кардиология е другата ни голяма тема.
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Вариации на тема
артериално налягане

Хранителните добавки, съдържащи витамини В12, В6 и фолиева киселина, не
намаляват риска за сърдечносъдови събития при пациентите с васкуларно заболяване, показаха резултатите от двете клинични проучвания HOPE 2 и NORVIT. Техните автори не препоръчват тези витамини да се прилагат за намаляване на плазмените нива на хомоцистеина и за профилактика на сърдечносъдовите заболявания.
В проучването Heart Outcomes Prevention Evaluation (HOPE 2) 5522 пациенти на
възраст ≥55 години със съдово заболяване или с диабет са били рандомизирани да
приемат всекидневно фолиева киселина 2.5 mg, витамин В6 50 mg и витамин В12 1
mg или плацебо за средно пет години.
Не е установена значима разлика в честотата на сърдечносъдовата смърт, миокардния инфаркт или мозъчния инсулт в двете групи – 18.8% при получавалите витамини и 19.8% в групата на плацебо (относителен риск – ОР=0.95, р=0.41). В сравнение с контролите, при взималите витамини са възникнали по-малко инсулти с
25%, но повече хоспитализации поради нестабилна ангина с 24%.
В проучването Norwegian Vitamin (NORVIT) Trial е оценена ефективността на
витамини В за намаляване на нивата на хомоцистеин с цел вторична профилактика
при пациенти със скорошен остър миокарден инфаркт. Рандомизацията е направена до седем дни след възникването на коронарния инцидент и средният период на
проследяване е 40 месеца.
Участниците (3749 души) са били разделени в четири групи, получавали съответно всеки ден: фолиева киселина 0.8 mg, витамин В12 0.4 mg и витамин В6 40 mg;
фолиева киселина 0.8 mg и витамин В12 0.4 mg; витамин В6 40 mg; или плацебо.
Комбинацията фолиева киселина и витамин В12 е постигнала редукция на общото ниво на хомоцистеин с 27%, но не е довела до значимо намаление на рекурентните инфаркти, инсулта или внезапната сърдечна смърт – композитен първичен краен
критерий за оценка (ОР=1.08; р=0.31).
Лечението с витамин В6 не е било свързано с каквито и да е било значими ползи
по отношение на проследените първични показатели (ОР=1.14; р=0.09). В групата,
получавала тройната комбинация - фолиева киселина, витамин В12 и витамин В6,
дори е установена тенденция за увелечаване на риска (ОР=1.22; р=0.05).
Комбинираните резултати от двете изследвания показват, че няма клинични
ползи от прилагането на фолиева киселина и витамин В12 (със или без добавяне на
витамин В6) при пациенти с установено съдово заболяване. Становището, че фолиевата киселина може да намалява нивото на хомоцистеина и това да е ефективна
мярка срещу прогресирането на атеросклерозата не е доказано научно.
***
За профилактика на инсулта всички пациенти с персистиращо предсърдно
мъждене (ПМ) трябва да получават антитромботична терапия, препоръчват новите
указания, издадени във Великобритания от National Collaborating Centre for Chronic
Conditions (NCC-CC).
Честотата на ПМ при възрастните хора се удвоява с всяко десетилетие – от 0.5%
в групата 50-59 години до почти 9% при тези на 80-89 години. Около 5% от инсултите се дължат на ПМ, поради което откриването и лечението на тази аритмия е
много важно.
При пациентите с персистиращо ПМ може да се избере начална терапия с една от двете стратегии – контрол на честотата или контрол на ритъма, след отчитане на предимствата и недостатъците на всеки от двата подхода, както и на придружаващата патология.
При перманентно ПМ, което не може да се лекува успешно с кардиоверзия, указанията препоръчват да се прилагат бета блокери или блокери на калциевите канали от недихидропиридиновата група като начална монотерапия за контрол на честотата при всички пациенти, докато монотерапията с digoxin да се има предвид
предимно при обездвижени болни. Допълнителна информация по темата „Предсърдно мъждене“ можете да четете в списание MD, бр. 11, ноември 2006, в рубрика
Продължаващо медицинско образование.
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On-line достъп до съдържанието на всички
досега излезли броеве на МD, както и на списанията Доктор D и Кардио D, можете да намерите на http://mbd.protos.bg. Това е нашата
Медицинска база данни, която позволява бързото намиране на информация или на конкретен материал по ключова дума или диагноза,
име на фирма или на медикамент.
Мотото на редакционните екипи на списанията ни е „да поднесем на читателите си найактуалната и полезна за клиничната практика
медицинска информация в най-кондензирания и лесен за четене формат!“
Мотото на нашата Медицинска база данни (МБD) е „да помогнем на лекарите и всички свързани с медицината в България да спрат
да търсят информация и да започнат да я намират!“
В бъдеще в МБD ще може да намирате информация и от други специализирани медицински издания.
За допълнителна информация, моля, посетете уеб страницата на МБD на адрес http://
mbd.protos.bg, обадете на телефон 02/93 76 399
или ни изпратите e-mail на md@capital.bg.

Списание Кардио Д се разпространява безплатно
само до лекари.
Всеки брой на списание Кардио Д се доставя безплатно на личния или служебен адрес на
абонатите. Ако искате да получавате Кардио Д, моля, обадете се на телефон /02/ 822 04 18
или /02/ 928 19 74 или изпратете e-mail на diabet@protos.bg
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Нови европейски указания
за лечение на артериалната
хипертония през 2007 година
Panta rei, panta res...

● Контрол на артериалното
та оценка е необходимо установяванекръвно
налягане
то на субклинично органно увреждане,
Обединените препоръки на European
(<140/90
mmHg)
тъй като то е от прогностично значение.
Society of Hypertension и European
Увеличава се броят на доказателствата
Society of Cardiology (ESH/ESC) за лечение на артериалната хипертония бяха
публикувани през 2003 година и са найчесто цитираната публикация в медицинската литература. Междувременно
се натрупаха нови доказателства от експериментални и клинични проучвания,
които налагат осъвременяване на стандартите за контрол и лечение на артериалната хипертония (АХ).
Група от експерти под ръководството
на проф. Giuseppe Mancia, от името на
ESH, и проф. Guy de Backer, от името на
ESC, подготвят нови указания, които се
очакват през 2007 година.

в подкрепа на тезата, че ползата от антихипертензивната терапия се дължи до голяма степен на понижаването на артериалното налягане per se, като постигането
на стойности <140/90 mmHg е благоприятно за пациента, независимо от типа на
прилаганите антихипертензивни средства
за реализирането на тази цел.

● По-ниски прицелни
стойности при
високорисковите пациенти
(<130/80 mmHg)

Аргументи в подкрепа на тази препоръка бяха предоставени от ретроспективния анализ на честотата на застойната
недостатъчност при пациенЛекарите са привърженици сърдечна
ти, участвали в проучването Irbesartan
на цифрите...
Diabetic Nephropathy Trial (IDNT). В таСтойности на артериалното наля- зи високорискова група с АХ, заболевагане (АН) < 140/90 mm Hg водят до по- емостта от застойната СН бе намалена
нижаване на сърдечносъдовите забо- при стойности на АН <130/90 mm Hg.
лявания и инциденти.
● Комбинираното лечение като
Доказателствата, че степента на попърво средство на избор
нижаване на АН корелира с намаляваДопълнителни доказателства в тази
не на сърдечносъдовата заболеваемост насока бяха предоставени от проучванеи на смъртността от инсулт бяха пре- то Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes
доставени през 2003 година от Blood Trial (ASCOT), в което около 90% от
Pressure Lowering Treatment Trialists’ участниците, всичките с висок риск, са
Collaboration.
получавали комбинирано лечение, за да
Проучването Valsartan Antihyperten- постигнат прицелните нива на АН.
sive Long-term Use Evaluation (VALUE)
Указанията от 2003 препоръчват компосочи, че пациентите, при които са бинираното лечение като начална терапостигнати стойности на АН <140/90 певтична стратегия при пациентите с
mmHg, имат много по-ниска сърдечно- високо АН (≥20/10 mmHg над прицелсъдова заболеваемост и по-малко остри ните стойности) или с висок сърдечносърдечносъдови инциденти в сравнение съдов риск.
с тези, при които АХ е неконтролирана.
Много е вероятно новите стандарти
В това проучване, при лекуваните с да наблегнат на ролята на комбиниранаamlodipine пациенти бе постигнато по- та антихипертензивна терапия.
ниско ниво на АН с 4 mmHg през първи- ● Поглед върху общия
те шест месеца в сравнение с получавасърдечносъдов риск
лите valsartan и тази разлика бе свързана
Степента на общия сърдечносъдов
с възникването на по-малко сърдечно- риск е важен фактор при избора на ансъдови инциденти.
тихипертензивна терапия. За негова-
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Не трябва да се допуска поддържането
на стойности на АН достатъчно високи,
за да доведат до необратимо органно увреждане.
Няколко проучвания, между които Losartan Intervention For Endpoint
Reduction in Hypertension (LIFE), установиха, че регресията на левокамерната
хипертрофия и намаляването на уринната екскреция на албумин, в резултат
на антихипертензивното лечение, понижават сърдечносъдовата заболеваемост
и смъртност.
От клинична гледна точка е важно
на пациентите с хипертония да се осигури дългосрочна защита на прицелните органи.
Във връзка с това, трябва да се признае значението на домашното и амбулаторното измерване на АН като показател за сърдечносъдов риск, както и на
редовното следене на състоянието на
прицелните органи.
Амбулаторното измерване на периферното АН не дава информация за централното артериално налягане и за неговото клинично отражение.
Мониторирането на функцията само
на един от прицелните ортани не е достатъчно.
Така например, пациентите, които
имат само микроалбуминурия или само
левокамерна хипертрофия са с по-добра
прогноза от тези, които имат и двете увреждания едновременно.
Не трябва да се гледа на артериалната хипертония само като на две цифри,
надхвърлящи приетите прагови стойности - повечето от пациентите с АН
под 140/90 mmHg имат и други сърдечносъдови рискови фактори, както и 75%
от всичките инсулти възникват при хора с нормално АН.
Стандартното измерване на артериалното налягане е недостатъчно, за да се

С Т РАТ Е Г И Я
постигне оптимизиране на лечението на
хипертонията. Клиницистите трябва да
мислят за свързаните с повишеното АН
феномени, а не само за размера на систолната и диастолната стойности, които измерват.
Познанията за артериалната биомеханика и за съдовия комплайянс
при артериална хипертония ще променят концепцията за антихипертензивна терапия.

Очаквани промени в
терапията
Диуретици и бета-блокери

Вероятно диуретиците няма да останат основно средство на първи избор
за лечение на хипертония, въпреки подкрепата в тяхна полза от проучването
ALLHAT.
Положението на бета-блокерите продължава усилено да се дискутира, но те
запазват своето водещо място при пациенти с коронарна сърдечна болест.
Данните от мета-анализ и резултатите от някои проучвания, като ASCOT и
LIFE, показаха, че класическите бетаблокери осигуряват по-слаба защита от
останалите антихипертензивни средства, което доведе до тезата, че те не са
подходящи за начална терапия на неусложнената АХ.
Според проучването International Verapamil SR-Trandolapril Study
(INVEST) обаче - независимо от вида
на началната антихипертензивна терапия, пациентите с АХ и коронарна артериална болест постигат сходни крайни резултати.
Затова, при някои групи пациенти (например тези с коронарна сърдечна болест) бета блокерите остават важна част от лечението и в тази насока не
се очакват промени.

превенцията на застойната сърдечна недостатъчност.
Проучването A Coronary disease Trial
investigating Outcome with Nifedipine
(ACTION), в което участваха пациенти със стабилна ангина пекторис, установи понижаване с 38% на честотата на
новопоявила се сърдечна недостатъчност при лекуваната с дългодействащ
nifedipine група. Това доведе до извода,
че e важно да се постигне понижаване
на АН, дори с блокер на калциевите канали, за да се осигури превенция на сърдечната недостатъчност.

ACE инхибитори и ангиотензин
рецепторни блокери

Ангиотензин-рецепторните блокери (ARB) могат да бъдат специфично
ефективни за първична и вторична профилактика на инсулта, но от четирите
проучвания, публикувани от 2003 година насам - данните от две бяха положителни (LIFE и MOSES) и от две
(SCOPE и ACCESS) не подкрепиха това твърдение.
Резултатите от IDNT и VALUE изтъкнаха предимствата на ARB за превенция на застойната СН.
IDNT и LIFE показаха също така и
ползи от ангиотензин-рецепторните блокери за първична и вторична превенция
на предсърдното мъждене. Мета-анализ
установи намаление с 28% на риска за
предсърдно мъждене при прилагането
на ACE инхибитори или на ARB. Това
ще увеличи използването на инхибитори на ренин-ангиотензин-алдостероновата система при това ритъмно нарушение, но са необходими допълнителни
изследвания, които да установят точните механизми на този ефект.

Метаболитен синдром
Очаква се новите указания да отде-

Блокери на калциевите канали лят по-голямо внимание на метаболит-

Мета-анализ на изследвания за контрол на АН при пациенти със или без диабет не установи разлика в крайните резултати, постигани с различни класове
антихипертензивни средства.
Проучването VALUE свърза блокер
на калциевите канали с малко по-добри резултати от ангиотензин-рецепторен блокер по отношение на честотата
на фатален и нефатален миокарден инфаркт. В същото време, има доказателства, че блокерите на калциевите канали
са по-малко ефективни по отношение на
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ните промени, свързани с антихипертензивното лечение. Няма съмнение, че
хората с метаболитен синдром имат повисок сърдечносъдов риск.
Понастоящем при пациентите с метаболитен синдром се препоръчва назначаването на лечение за контрол на
артериалното налягане при стойности
≥ 130/85 mmHg.
При метаболитен синдром са налице поне три сърдечносъдови рискови
фактори, често има увреждане на краен
прицелен орган, както и диабет.
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Анализ на данните от кохортното проучването Pressioni Arteriose Monitorate e
Loro Associazioni (PAMELA) показа, че
за 10 години пациентите с метаболитен
синдром имат в сравнение с останалите хора 5.5 пъти по-висок риск за диабет, два пъти - за хипертония и 2.5 пъти
– за левокамерна хипертрофия, потвърдена с ехокардиография.
Антихипертензивно лечение с бета-блокери и тиазидни диуретици е неподходящо при подобни пациенти и вероятно новите указания ще препоръчат
приложението на тези две групи да бъдат избягвано при хора с метаболитен
синдром.
Лечението с АСЕ инхибитори, ангиотензин-рецепторни блокери или
блокери на калциевите канали води
до по-малка честота на новопоявил се
диабет.
Наред с това, има доказателства, че
посочените три групи антихипертензивни средства осигуряват по-добра защита или водят до частична регресия на
различни форми на органно увреждане
в сравнение с диуретиците и бета-блокерите.
Клиничната практика показва, че
постигането на стойности на АН <140/
90 mmHg е трудно, като дори при наличието на медикаментозна терапия голяма част от пациентите (22% до 44%)
поддържат нива >180/100 mmHg.
Девет от десет пациенти с АХ и висок сърдечносъдов риск, независимо
от средството на първи избор, се нуждаят от добавянето на втори антихипертензивен препарат, за да поддържат
стойности ≤ 140/90 mmHg (по данни на
ASCOT).

Препоръки в контекста на
очакваните нови стандарти
● Клиницистите трябва да фокусират своето внимание от една страна върху абсолютните стойности
на АН при конкретния пациент с
хипертония, а от друга страна –
върху неговия общ сърдечносъдов профил
● Заболяването артериална хипертония е състояние на сърдечносъдовата система, а не само достигане на специфични нива на АН
Д-р Ивайло ТРАЯНОВ
Използван източник:
1. Mancia G. What is new in ESH guidelines? Program and abstracts
from the 16th European Meeting on Hypertension; June 12-15, 2006;
Madrid, Spain
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Бета блокерите губят позиция
като начална терапия
на неусложнена хипертония
Новите указания във Великобритания отхвърлят
рутинното приложение на бета блокери като първа
линия терапия на неусложнена артериална хипертония и ги изместват на четвърта позиция (1)
Бета блокерите запазват своята лидерска позиция
при пациенти с артериална хипертония, които имат
коронарна болест на сърцето (КСБ)
Основание за направената ревизия са данните от нов мета-анализ на девет клинични проучвания, включително и
LIFE*, сравнили различни групи антихипертензивни средства и установили, че бета блокерите (най-вече atenolol) са
по-малко ефективни в сравнение с друг медикамент за намаляване на значимите сърдечносъдови
инциденти, особено
на мозъчния инсулт.
Авторите подчертават, че в повечето от
проучвaнията е прилаган atenolol и поради
липсата на достатъчно
данни за останалите
представители на класа, не е ясно дали това
заключение се отнася
за и за други бета блокери.
Ако проучванията, в които е участвал
atenolol, се изключат
от анализа, то силата на доказателствата,
че като цяло този клас
е по-малко ефективен от останалите групи антихипертензивни средства, се намалява. Независимо от това, ако няма безспорни показания за прилагането на бета блокада (установена коронарна болест на сърцето, симптомна ангина),
представител на този клас не е подходящ за първа линия начална терапия на хипертония.
Указанията на британския NICE** отхвърлят приложението на бета блокер като втора и трета линия терапия при пациенти, които се нуждаят от комбинирано лечение за контрол на кръвното налягане.
Основание за това са отново данните, че клиничните пол-
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зи от бета блокерите за превенция на инсулта са по-малки
(16% по-голяма честота на мозъчносъдови инциденти при
сходен контрол на кръвното налягане). Поради относителната липса на данни от клинични проучвания, в които са
прилагани различни от atenolol бета блокери, опасенията за
генерализиране на това заключение за други представители
на класа, извън atenolol, остават.
Допълнително основание за изтеглянето на бета блокерите от началния терапевтичен алгоритъм на неусложнената
хипертония е повишеният риск за развитието на диабет тип
2, особено при комбинираното прилагане на бета блокер с
тиазиден тип диуретик. В това отношение, авторите на документа смятат, че препоръката им е оправдана.
Показанията
за
приложение на бета
блокери при пациенти със симптомна
ангина или с прекаран МИ са безспорни и в това отношение те без съмнение
запазват своето водещо място за контрол
на хипертонията.
Има други три класа антихипертензивни средства, които са
по-ефективни от бета
блокерите за превенция на инсулта и затова трябва да се прилагат с предимство. Бета
блокерите са подходящи при хипертония,
която е резистентна на останалата терапия за контрол на
кръвното налягане.
Безспорно, бета блокерите са най-доброто решение при
пациенти с КСБ и за вторична превенция при пациенти
с МИ. Те играят и важна роля в лечението на систолната
дисфункция при сърдечна недостатъчност.
Но, бета блокерите не изглеждат по-ефективни от останалите антихипертензивни средства за първична превенция на
МИ. Освен това, те осигуряват по-малка защита от инсулт
и се свързват с нежелани метаболитни ефекти – намаляват
HDL-C и инсулиновата чувствителност, смята д-р Norman
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Kaplan (University of Texas Southwestern Medical Center в Далас), който е един от специалистите в САЩ, според които тези медикаменти трябва да се изтеглят най-малкото като първа линия терапия на хипертонията.
Все още atenolol е не само най-често използваният бета
блокер, но е и четвъртото най-често предписвано лекарство
в САЩ (над 44 000 000 рецепти годишно).
Резултатите от трите проучвания ALLHAT, LIFE и ASCOT*
определиха оптималната начална антихипертензивна терапия (A или C/D в зависимост от възрастта или расата).
Не всички специалисти по артериална хипертония обаче
са съгласни с новите указанията във Великобритания.
В сравнителните проучвания са участвали най-вече възрастни хора, а отдавна е известно, че бета блокерите са помалко ефективни от тиазидните диуретици и блокерите на
калциевите канали при популация в напреднала възраст,
смята д-р Marvin Moser (Yale University School of Medicine
в New Haven, САЩ).
Освен това, когато съпоставяме ефективността на различните групи антихипертензивни средства, трябва да ги
прилагаме в сравними дози. А, в повечето от изследванията е използвана еднократна дневна доза на atenolol, с която
не може да постигне оптимална бета блокада (атенолол обичайно се прилага двукратно), напомня д-р Moser. В проучването ASCOT, терапията с блокер на калциевите канали ±
АСЕ инхибитор е постигнала по-голяма редукция на кръвното налягане (средна разлика 2.9/1.8 mmHg), в сравнение с
прилагането на атенолол ± тиазиден диуретик.
Бета блокерите не са подходяща първа линия антихипертензивна терапия при възрастни хора и при тези с негроиден произход, но представители на класа, които имат и алфа
блокираща активност (като carvedilol), са ефективни и при
възрастни хора.
Нещо повече, в проучването GEMINI, в което участваха
пациенти с диабет тип 2, carvedilol не бе свързан с влошаване на метаболитния контрол (повишаване на гликирания
хемоглобин).
Д-р Moser се опасява, че новите британски указания ще
доведат до отлив от прилагането на бета блокери за лечение на артериална хипертония в клиничната практика дори
и при пациенти, които имат належаща нужда от тях – млади
хора, специално тези с тахикардия, или случаи с КСБ.
Данните за атенолол могат да не са валидни за по-новите представители на класа (като nebivolol, carvedilol,
labetolol)***, които имат вазодилатативен ефект. В тази област са необходими допълнителни изследвания преди да се
направят окончателни изводи и клинични препоръки.
Д-р Диляна ЯНКОВА
* 	А кроними на проучвания:
		ALLHAT = Antihypertensive and Lipid-Lowering treatment to prevent Heart Attack Trial http://
allhat.uth.tmc.edu/
		 LIFE = Losartan Intervention For Endpoint reduction
		 ASCOT = Anglo Scandinavian Cardiac Outcomes Trial
		 GEMINI = Carvedilol-Metoprolol Comparison in Hypertension
** NICE - National Institute for Health and Clinical Excellence, UK www.nice.org
***	nebivolol има уникален вазодилатативен ефект, който се дължи на стимулиране на
продукцията на азотен окис (NO) от ендотелните клетки; тъй като е липофилен, този бета
блокер притежава най-голяма антиоксидантна активност от целия клас
		 carvedilol блокира алфа1 и бета 1,2 адренергичните рецептори
		labetolol е също алфа-бета блокер, но с различно съотношение на алфа/бета блокираща
активност от carvedilol
За допълнителна информация:
Новите антихипертензивни медикаменти намаляват риска за появата на диабет. Доктор Д, 2006,
бр.3/есен http://mbd.protos.bg
Използван източник:
1. NICE/BHS. Hypertension: management of hypertension in adults in primary care. June 28, 2006
www.nice.org.uk/CG034
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Препоръки на NICE**
1.	При пациенти с хипертония на възраст ≥ 55 години
(или от негроидната раса на всяка възраст) първи избор за начална терапия трябва да бъде блокер на калциевите канали или тиазиден тип диуретик (C/D)
2.	При пациенти с хипертония на възраст <55 години
първи избор за начална терапия трябва да бъде ACE
инхибитор или с ангиотензин-рецепторен блокер при
непоносимост към АСЕ инхибитор (A)
3.	Ако началната терапия с бло кер на калциевите канали
или с тиазиден тип диуретик е неефективна и е необходимо добавяне на втори медикамент, то да се използва ACE инхибитор (C+A или D+A). Ако началната
терапия с ACE инхибитор е неефективна и се налага
добавяне на втори медикамент, то да се използва блокер на калциевите канали или тиазиден тип диуретик
(A+C или A+D)
4.	При неоходимост от тройна комбинация, да се прилага ACE инхибитор, блокер на калциевите канали и тиазиден тип диуретик (A+C+D)
5.	Ако кръвното налягане продължава да е неконтролирано с адекватни дози от трите антихипертензивни
средства, да се обсъжда добавянето на четвърти медикамент или пациентът да се консултира със специалист
6.	Ако е необходим четвърти медикамент, да се използва една от следните възможности: да се увеличи дозата на тиазидния тип диуретик, да се добави друг
тип диуретик (препоръчва се внимателно наблюдение на пациента) или бета блокер, или селективен
алфа блокер
7.	Ако кръвното налягане продължава да е неконтролирано с адекватни дози на четворната комбинация, необходима е консултация със специалист
8.	Бета блокерите не се препоръчват за начална терапия
на хипертонията. Въпреки това, изборът на бета блокер е подохдящ при млади хора, специално при тези с
непоносимост или с противопоказания за ACE инхибитори и ангиотензин II рецепторни блокери (ARB),
жени по време на бременност и пациенти с доказано
увеличена симпатикува активност
9.	Пациенти с неконтролирано кръвно налягане (>140/90
mmHg), въпреки лечебния режим с бета блокер, трябва да преминат на комбинирана терапия, съгласно
препоръчвания алгоритъм
10.	При случаите с добре контролирано кръвно налягане
(≤140/90 mmHg) с режим, който включва бета блокер,
не е абсолютно необходимо да се преминава на алтернативен медикамент. Тези пациенти могат да останат
на досегашната си терапия и да бъдат рутинно наблюдавани
11.	Когато се преустановява приложението на бета блокер, неговата доза трябва да бъде намалена постепенно. Лечението с бета блокери не трябва да бъде преустановявано при пациенти с безспорни показания за
прилагането на тези медикаменти – случаи със симптомна ангина пекторис, тахикардия или с прекаран
миокарден инфаркт
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Проучването CAFE обяснява по-добрия
кардиопротективен ефект на амлодипин
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допълнителна информация за хемодинамичните характеристики на големите
съдове и на ефекта на антихипертензивните медикаменти върху биомеханиката на големите съдове.
CAFE е подпроучване на голямото изследване ASCOT-BPLA (Anglo Scandinavian
Outcomes Trail-Blood Pressure Lowering
Arm), в което са рандомизирани повече от 19000 пациенти на терапия с амлодипин (± периндоприл) или атенолол
(± бендрофлуметиазид, тиазиден диуретик). Участниците в ASCOT са хипертоници на средна възраст 63 години с повишен сърдечносъдов риск. Резултатите от
ASCOT доказаха по-добрата ефективност
на амлодипин-базирания режим по отношение на понижението на сърдечносъдовата и на общата заболеваемост, както и
на смъртност в сравнение с атенолол-базирания режим.
В подпроучването CAFE са подбрани
пациенти, достигнали целевите стойности на брахиалното артериално налягане, рандомизирани към същите терапевтични режими – амлодипин (±
периндоприл) или атенолол (± бендрофлуметиазид).
Резултатът от CAFE показва, че при
практически еднакви стойности на артериалното налягане, измерени с класическия брахиален метод, стойностите на
централното артериално налягане се различават значително в двете изследвани
групи, като лечението с амлодипин сигнификатно намалява централното систолно и пулсово налягане (Фиг. 1, Таблица 1).
При еднакви стойности на брахиалното артериално налягане, намалението на централното систолно артериално
налягане, както и промените в пулсовото налягане, са значително по-благоприятни в групата, лекувана с амлодипин
в сравнение с атенолол. При направения
анализ на честотата на сърдечносъдовите инциденти тези хемодинамични промени се трансформират в по-малко ус-

ложнения, включително и новопоявила
се бъбречна дисфункция.
В заключение може да се каже, че систолното артериално налягане не е константна величина по хода на артериалната система и брахиалното артериално
налягане не винаги отразява клинично
важни промени, настъпили в резултат
от отразените вълни в централното систолно кръвно налягане.
Досега, като основен недостатък на
бета-блокерите и диуретиците се изтъкваше техният неблагоприятен метаболитен профил. Резултатите от CAFE предлагат алтернативно обяснение, базирано
на промени в биомеханиката на съдовете
и посочват предимствата на дългодействащия дихидропиридинов калциев антагонист амлодипин върху свойствата
на артериалната стена, респективно протекцията на таргетните органи.
Резултатите от CAFE, както и тези от
ASCOT, ще доведат до промени в терапевтичните препоръки не само поради доказването на качествата на амлодипин, но и
поради изясняване на някои нови възможности за предсказване на органопротективните ефекти на медикаментите.
Фиг. 1 При еднакви стойности на брахиалното налягане централното артериално налягане е по-ниско при лечението с амлодипин в сравнение с атенолол
Артериално налягане (mmHg)

Eдин от основните въпроси на съвременната хипертензиология е дали
различните медикаменти имат еднакъв кардиопротективен ефект при
постигнати еднакви стойности на артериалното налягане.
Досега наличните данни дават основание да се приеме, че някои по-стари
лекарства имат по-слабо изразен кардиопротективен ефект в сравнение с поновите генерации медикаменти. Така
например, в проучването LIFE - при еднакви стойности на артериалното налягане - лечението с ангиотензин рецепторен блокер има по-изразен протективен
ефект в сравнение с атенолол. Този факт
се обяснява основно с различния метаболитен профил на двата медикамента.
Резултатите от проучването CAFE
(Conduit Artery Functional Endpoint) дават алтернативно обяснение за по-добрия кардиопротективен ефект на амлодипин*-базираното антихипертензивно
лечение в сравнение с режима бета-блокер ± диуретик.
Тези нови данни се базират на различния ефект на двата режима върху
централното артериално налягане. Централното АН е налягането, измерено
в аортата, което определя степента на
стреса и увреждане на сърцето и на централните съдове. Периферното АН, измерено на артерия брахиалис, е добър
предиктор на риска за развитие на сърдечносъдови инциденти. То се използва във всички антихипертензивни проучвания за оценка на медикаментозния
ефект върху артериалното налягане и
свързания с него сърдечносъдов риск.
Различните класове антихипертензивни медикаменти обаче оказват действието
си по различни механизми и следователно могат да имат различни ефекти върху
централното артериално налягане.
Цел на проучването CAFE бе да установи клиничното значение на тези разлики. В
него за първи път проспективно се използва неинвазивен метод, наречен апланационна тонометрия (applanation tonometry),
при която, на базата на периферното (радиално) артериално налягане, се калкулира централното артериално налягане.
Анализът на пулсовата вълна дава
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Доц. д-р Асен ГУДЕВ
*

amlodipine besylate (Norvasc на фирма Pfizer)

Използван източник:
1. The CAFE Investigators, for the ASCOT Investigators, CAFE Steering
Committee and Writing Committee: Williams B., Lacy P., Thom S. et al.
Differential impact of blood pressure-lowering drugs on central aortic pressure and clinical outcomes: Principal results of the Conduit Artery Function Evaluation (CAFE) Study. Circulation 2006; 113: DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.105.595496. Available at: http://circ.ahajournals.org

Табл. 1 Промени в централното артериално налягане
Параметър

атенолол

амлодипин

Средна разлика (95% ДИ)
(атенолол - амлодипин)

p (t-test)

ЦСН (mmHg)

125.5

121.2

4.3 (3.3, 5.4)

<0.0001

ЦПН (mmHg)

46.4

43.3

3 (2.1, 3.9)

<0.0001

ДИ = доверителен интервал; ЦСН = централно систолно налягане; ЦПН = централно пулсово налягане
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Нов поглед върху лечението
на артериалната хипертония –
значението на проучването ASCOT

Prestarium (perindopril), в комбинация с amlodipine, намалява значимо сърдечносъдовата смъртност, честотата на инсулта, коронарните инциденти и честотата на новооткрития
диабет, показаха окончателните резултати от проучването
ASCOT*, представени на конгреса на Европейското кардиологично дружество през септември 2005 г. в Стокхолм.
ASCOT включва 19 257 пациенти с артериална хипертония с три или повече сърдечносъдови рискови фактори, но
без сърдечносъдови усложнения. Пациентите са били със
средна възраст 63 години, нелекувани до момента, с артериално налягане ≥160/100 mm Hg или лекувани с 1 или повече
медикамента, но недобре контролирани, т.е. с артериално налягане ≥140/90 mm Hg.
Целта на лечението е да сравни ефекта на конвенционалната антихипертензивна терапия - бета-блокер/диуретик
спрямо по-съвременно лечение – блокер на калциевите канали amlodipine и инхибитор на ангиотензин-конвертиращия
ензим Prestarium 4 до 8 mg върху понижението на смъртността и сърдечносъдовите инциденти.
Първичната крайна цел е била намаление на честотата на
нефаталния миокарден инфаркт (МИ) и на фаталната коронарна болест на сърцето (КБС).
В ASCOT пациентите са били рандомизирани да получават amlodipine с добавяне на Prestarium 4 до 8 mg или atenolol
с добавяне на bendroflumethiazide. В края на проучването само 14.3% са получавали монотерапия с amlodipine и 8.6% монотерапия с atenolol. 80% от лекуваните с amlodipine са получавали също и Prestarium 4 до 8 mg.
В групата на amlodipine и Prestarium 4 до 8 mg има
сигнификантно понижение на:
● сърдечносъдовата смъртност с 24%
● честотата на инсулта с 23%
● коронарните инциденти с 16%
● честотата на новооткрития диабет с 30%

Проучвания:
* ASCOT-BPLA - Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Blood Pressure Lowering Arm
** EUROPA – EUropean trial On reduction of cardiac events with Perindopril in stable coronary Artery disease
За допълнителна информация:
www.prestarium.com/pro/cardiologie/coversyl/coversyl_progress.asp

Разликите в степента на понижение на АН предлагат възможно обяснение за разликата по отношение на сърдечносъдовите крайни показатели. Проучването ASCOT показа, че в
групата на amlodipine и Prestarium 4 до 8 mg, понижението на
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артериалното налягане е по-ефективно отколкото в групата
на бета-блокер и диуретик при средна разлика за систолното
налягане 2.7 mm Hg, а за диастолното – 1.7 mm Hg.
Имайки предвид предишни рандомизирани проучвания
при артериална хипертония, очакваното намаление на честотата на коронарните инциденти и инсултите е съответно 8%
и 11%. Резултатите от ASCOT обаче отчитат много по-голяма полза, тъй като получените в него понижения са съответно 16% и 23%.
Следователно, разликата в понижението на артериалното
налягане не може самостоятелно да обясни горните резултати получени в ASCOT. Очевидно, ползите в групата на пациентите, получаващи amlodipine и Prestarium 4 до 8 mg, надхвърлят самостоятелното понижение на АН.
Трябва да се отбележи, че за Prestarium вече беше доказано
и в проучването EUROPA** значимо понижение с 20% на сърдечносъдовата смърт, МИ и сърдечния арест при пациенти с
коронарна болест на сърцето в рамките на пет години.
Допълнителните анализи на проучването EUROPA показаха, че благоприятните ефекти на Prestarium не са зависими
от изходните стойности на АН, както и от промените в АН,
което подчертава, че неговата ефективност надхвърля очаквания ефект от понижение на АН. Този кардиопротективен
ефект би могъл да обясни резултатите от ASCOT.
Следователно, има доказателства за ползите на Prestarium
4 до 8 mg при всички пациенти с артериална хипертония както за тези с АХ и сърдечносъдови усложнения, което бе
доказано в EUROPA, така и за тези с АХ без сърдечносъдови
усложнения, както беше доказано в ASCOT.
Проф. д-р Тихомир ДАСКАЛОВ
Кардиологично отделение, НКК - София

Използвани източници:йю
1. Dahlöf B., Sever P., Poutler N. et al. Prevention of cardiovascular events with an amlodipine ± perindopril
strategy compared with an atenolol +/- thiazide strategy. The Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes TrialBlood Pressure Lowering Arm (ASCOT-BPLA): a multicentre randomized controlled trial. Lancet 2005
www.thelancet.com
2. EUROPA Investigators. Reduction of cardiovascular events with perindopril in patients with stable coronary
artery disease. The EUROPA Study. Lancet 2003

Брой 2, 2006

С Т РАТ Е Г И Я

Денонощни вариации
на артериалното налягане
и значението им за
клиничната практика
● Циркадните (денонощните)
вариации на артериалното
налягане (АН) са значими - АН
е най-ниско през нощта, следва рязко повишаване рано сутрин, последвано от плато, и
след това от втори по-слаб
пик през късния следобед
● Нощното понижение и сутрешното повишение са две
компоненти на денонощния
профил на АН, които имат
пряко значение за сърдечносъдовата заболеваемост

Фиг. 1 24-часови криви на АН

I. Нощно понижение на артериалното
налягане

Нормалното понижение на АН през нощния период е известно, като dipping, а хипертониците с такъв тип вариация
на АН - като dippers. Според dipping статуса си, хипертониците се обособяват в четири групи: dippers, nondippers, risers
и екстремни (супер) dippers (Фигура 1).
Нощното понижение на АН се определя като процент от дневното АН под формата на така наречения дневен индекс (ДИ):
ДИ (%) = 100 х (1-нощно АН/дневно АН) (Таблица 1)
При нормотензивни пациенти, нощното понижение на АН
е около 10-20% от дневното АН и се обуславя от различни
ДИ=дневен индекс за систолно/диастолно АН
психоповеденчески фактори (1, 2). То e придружено от вариации на нервохуморалните фактори, включително на симпа- Табл. 1 Дефиниция на dipping статуса според степените
тиковата нервна система (3) и на системата ренин-ангиотенна нощно понижение на АН
зин-алдостерон (РААС) (4).
Дневен
При пациенти с хипертония, които нямат увреждане на Подгрупи
индекс (%)
таргетните органи, тази нормална денонощна вариация на Екстремни (супер) dippers - понижението на нощното АН
>20%
АН е запазена. При някои хипертоници, обаче, са налице е в по-голяма степен от обичайното
анормални промени в циркадните вариации, чиято патогене- Dippers - нормално понижение на нощното АН, послед10-20%
ното е по-ниско от дневното АН
за в скорошни проучвания се обяснява с увреждане на тар- Nondippers - липсва нормално понижение на нощното
0-10%
гетните органи. В същото време, промененият денонощен АН, но то все пак е по-ниско от дневното АН
ритъм на АН е предиктор на бъдещи сърдечносъдови съ- Risers - липсва понижение на нощното АН, като то е по<0%
високо от дневното АН
бития, независимо от стойностите на амбулаторното АН.

18

Брой 2, 2006

С Т РАТ Е Г И Я

I. 1. Клинично значение на nondippers
и risers

I. 1. 1. Механизми на контрола на
нощното АН при nondippers и risers

Хипертониците с редуцирано нощно понижение на АН са
известни като nondippers и се обособяват като отделна група
с анормални денонощни вариации. Този вид вариации се асоциират с увеличена честота на увреждане на всички таргетни органи (мозък, сърце, бъбреци) и са лош прогностичен белег за сърдечносъдови инциденти, в сравнение с пациентите,
които имат нормално понижение на нощното АН.
Честотата на nondippers се увеличава с напредване на възрастта и достига до около 50% при възрастните пациенти.
Хипертониците с нощно АН по-високо от дневното АН
(risers) имат най-лоша прогноза по отношение на сърдечносъдовата заболеваемост.
Според японското проучване JMS ABPM (Jichi Medical
School Ambulatory Pressure Monitoring), те са със сигнификантно по-висока честота на диагностицирани с магнитно
резонансно изобразяване (MRI) безсимптомни мозъчни инфаркти, в сравнение с нормалните dippers (Фигура 2) (5).

Механизмите на контрол на АН през нощта при nondippers
и risers остават неясни и често са различни при отделните пациенти (Таблица 2) (8).
Nondipping статусът е пряко свързан с повишен вътресъдов обем и солева (NaCl) чувствителност (9). Подобни връзки
са регистрирани при пациенти с вторична хипертония в резултат на ендокринни нарушения и при такива с нарушения
на автономната нервна система (например диабетна невропатия и синдром на Shy-Drager) (10).
Редица проучвания през последните години на връзката
автономна нервна система и артериална хипертония показаха, че анормалните денонощни вариации на АН са тясно
свързани с нарушения на активността на автономната нервна
система. Изследване, проведено с 24-часов спектрален анализ на вариабилитета на сърдечната честота, показа, че денонощната флуктуация на активността на автономната нервна
система е редуцирана при nondippers (11).
Съотношението нискочестотни/високочестотни вариации на сърдечната честота е редуцирано през нощта при
nondippers, което показва автономен дисбаланс с превалиране на симпатикуса над вагуса (Фигура 4).
Проучването JMS ABPM също установява намалена нощна симпатикова активност при екстремните dippers и намалена дневна симпатикусова активност при nondippers, при
които е налице редуцирано повишение на нощната парасимпатиковата активност (12).
Ортостатичните промени на налягането и различни неврохуморални фактори също са частично свързани с нарушения dipping статус при възрастни хипертоници (13, 14) и risers,
които имат тенденция към ортостатична хипотония (13).
Вечернодозираният алфа1-адренергичен блокер doxazosin
понижава значимо нощното систолно АН (САН) само при
nondippers и risers, което показва връзка между анормалните
вариации на АН и нарушенията на автономната нервна система (Фигура 5) (15).
Пациенти с нарушения в съня или на дихателната функция през нощта (например обструктивна сънна апнея) са предимно nondippers. При тези пациенти има чести микросъбуждания в резултат на хипоксията, които нарушават съня и
повишават тонуса на симпатикуса, което води до повишение
на нощното АН (16).
Скорошни проучвания показаха, че при nondippers има
повишена физическа активност през нощта, в сравнение с
dippers (17). Тя може да е провокирана от нарушението на съня или да се дължи на определени навици (свързани със ставане през нощта).
Ставането нощем се съпътства от понякога рязко повишаване на АН. Чести подобни ставания повишават като цяло нощното АН (Фигура 6). Възможно е увеличената физическа активност през нощта сама по себе си да активира автономната
нервна система, а тя - да модулира ендокринната функция (18).
Проучванията показват, че подобряването на качеството
на съня чрез прием на сънотворни или антидепресанти и намаляването на нощната физическа активност могат да нормализират нощните вариации на АН, особено при nondippers и
така да се редуцира рискът за сърдечносъдови заболявания

Фиг. 2 Честота на мозъчен инсулт при хипертоници в
зависимост от dipping статуса

МИ=мозъчен инсулт; *p=0.055, #p=0.0001 спрямо dippers

При тях рискът за клинично проявени фатални и нефатални инсулти е от 4 до 10 пъти по-висок. Хеморагичният инсулт
е най-честата форма на мозъчен инсулт при risers (6). В допълнение на по-вискота честота на мозъчен инсулт, те имат и
сигнификантно по-висок риск за сърдечни инциденти, включително за внезапна сърдечна смърт (Фигура 3) (7).
Фиг. 3 Честота на мозъчен инсулт и сърдечносъдови
инциденти при хипертоници в зависимост от
dipping статуса

МИ=мозъчен инсулт, ССИ=сърдечносъдови инциденти; *p<0.05, #p=0.005 спрямо nonrisers
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при възрастни пациенти (18).
Фиг. 5 Промяна на нощното САН след вечерен прием на
Засега липсват проучвания върху асоциацията на нощноdoxazosin в зависимост от dipping статуса
то понижение на АН с времето на настъпване на сърдечносъдови инциденти. Предполага се обаче, че денонощната вариация на настъпване на сърдечносъдови инциденти е намалена
при nondippers.
Установено бе, че при пациенти с депресия миокардният
инфаркт настъпва по-често нощем (19), а при хора с диабет денонощната вариация по отношение на началото на МИ е послабо представена (20).
Субклинично проявената депресия отскоро се разглежда,
като сърдечносъдов рисков фактор. Тя често се асоциира с лошо качество на съня. Резултати от скорошно проучване при
мъже с депресия сочат, че заболяването е свързано с тенденция към nondipping статус (21).
Табл. 2 Състояния свързани с нарушение на нормалното
нощно понижение на АН
Nondippers/risers

Екстремни dippers

Повишен интравазален обем (конгестивна
сърдечна недостатъчност, бъбречна
недостатъчност)
Нарушения на автономната нервна система
(диабет, болест на Parkinson, синдром на ShyDrager, сърдечна трансплантация, ортостатична
хипотония)
Вторична хипертония (първичен
хипералдостеронизъм, синдром на Cushing,
феохромоцитом)
Лошо качество на съня
Нарушения на нормалното дишане по време на
сън (обструктивна сънна апнея)
Метаболитен синдром
Задръжка на натрий
Депресия
Нарушена когнитивна функция
Напреднала възраст
Напреднало увреждане на таргетните органи
при хипертония (асимптоматични мозъчни
инфарктни, дълбоки лезии на бялото мозъчно
вещество, левокамерна хипертрофия,
микроалбуминурия)

Напреднала възраст
Ортостатична
хипертония
Сутрешно повишение
на кръвното налягане
Алфа-адренергична
хиперактивност?
Дехидратация?
Повишена ригидност
на аортата?

Фиг. 4 Циркадно разпределение на нискочестотните и
високочестотни вариации на сърдечната честота
и тяхното отношение в зависимост от dipping
статуса на две групи хипертоници
Нискочестотен
банд (msec2xHz)

Високочестотен
банд (msec2xHz)

Нискочестотен/
Високочестотен банд

Време (час)

20

*

p<0.001 спрямо dippers САН=систолно АН

Фиг. 6 24-запис на АН, показващ повишаване на
нощното АН в резултат на чести ставания от
леглото

I. 2. Клинично значение на eкстремните
(супер) dippers
В противоположност на nondippers и risers, при екстремните dippers редукцията на нощното АН е в по-голяма степен
от нормалната (5). При възрастните хипертоници е установено, че екстремните dippers са с по-висок риск за клинично проявен нефатален мозъчен инсулт, в сравнение с dippers
(Фигура 2) (6).
Безсимптомните мозъчни инфаркти (диагностицирани
чрез MRI) също са по-чести при екстремни dippers в сравнение с dippers (6). Причините за ексцесивното понижение на
нощното АН при тази група са комплексни: повишена ригидност на атеросклеротично променените съдове в комбинация
с намален циркулиращ кръвен обем. Обикновено това са възрастни пациенти с ортостатична хипертония и повишено АН
рано сутрин в резултат на алфа-адренергична хиперактивност (5, 8, 13, 14).
При тези пациенти, индивидуализирането на терапията,
според амбулаторното АН, може да предотврати хипертоничното увреждане на таргетните органи и настъпването на
сърдечносъдови инциденти, дължащи се на ексцесивните вариации на АН (22-26).
Трябва да се има предвид, че при екстремните dippers антихипертензивната терапия може да увеличи честотата на
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миокардни исхемични епизоди през нощта при съпътстваща Фиг. 9 С
 утрешно повишаване на АН се среща при здрави
коронарна стеноза (27). Необходими са допълнителни проучи нелекувани хипертоници
вания, които да потвърдят клиничното значение и поведение
при тази група хипертоници.

II. Сутрешно повишение на артериалното
налягане

Сутрешното повишение на АН е един от компонентите на
денонощните вариации и е частично свързано с нощното понижение. То е важен сърдечносъдов рисков фактор, тъй като
най-често клинично проявените и безсимптомните сърдечни и мозъчносъдови инциденти настъпват рано сутрин (Фигури 7, 8) (28-31).
Все още не е напълно ясно до каква степен сутрешното повишение на АН (СПАН) е директна причина за сърдечносъдов инцидент, макар че подобна асоциация е регистрирана
отдавна (Фигура 9) (32).
СПАН съвпада по време с настъпване на сърдечносъдовите събития. Екстремното повишение на АН сутрин е рисков
фактор за възрастни пациенти с хипертония и нарушена авторегулация на таргетните органи (33, 44).

II. 1. Дефиниция на сутрешното
повишение на артериалното налягане

Фиг. 7 Циркадно разпределение на острия миокарден инНяма общоприети критерии за дефиниране на сутрешнофаркт (ОМИ) и мозъчния инсулт (МИ)
то повишение на АН. Най-често то се определя като разлика
между сутрешното АН и най-ниското АН през нощта (Фигура 10) (33).
Има и други периоди на повишаване на сутрешното АН,
които са важни:
– Сутрешно повишение: сутрешно АН – най-ниско нощно АН
– Повишение при събуждане: сутрешно АН – АН преди събуждане
– Повишение преди събуждане: АН преди събуждане – найниско нощно АН
– Нощно-сутрешно повишение: сутрешно АН – нощно АН.
Стойностите на АН непосредствено преди събуждане зависят от качеството на съня, докато това при събуждане – от барорецепторния рефлекс. Няма и референтни
СПАН=сутрешно повишаване на САН
стойности за сутрешно повишение на АН (СПАН). В проФиг. 8 Циркадни вариации на настъпване на
учването JMS ABPM средната стойност на СПАН е 34±18
внезапна сърдечна смърт и миокардна исхемия.
mmHg. Като показател за диференциране, пациентите са
Сърдечносъдовите инциденти са най-често в
разделени в 10% група с най-високо повишение на сутрешсутрешните часове
ното АН (>55 Hg, n=53 пациенти) и останалите (n=466 пациенти).
Амбулаторните стойности на АН в двете групи са показани на Фигура 11 (33). Разликата в СПАН между групите е обяснима поради специфичния подбор на пациентите. Прави впечатление, че в групата със СПАН - най-ниското нощно АН е
редуцирано в сравнение с групата без СПАН. Напредналата
възраст и повишеното 24-часово АН са детерминанти на ексцесивното СПАН (Фигура 12).
Трябва да се има предвид наличието и на други дефиниции. Някои автори определят СПАН като разликата между
САН след и преди изправяне. Действително, няма значима разлика между нощното АН и това при събуждане при
условие, че пациентът не се е изправил (Фигура 13) (34). В
момента на изправяне АН рязко се повишава (Фигура 14).
Други автори използват за показател разликата от пиковото или средното сутрешно АН и средната стойност по време на сън.

22

Брой 2, 2006

С Т РАТ Е Г И Я
Фиг. 10 Периоди, използвани за калкулиране на
сутрешното повишаване на систолното
артериално налягане (САН)

Фиг. 13 АН по време на определени периоди от
денонощието, свързани с активността на
пациента. СПАН се провокира от изправяне, а не
от събуждане

Вечерно САН = средна стойност от минимум 4 измервания през 2-часов период преди лягане
Най-ниско нощно САН = средна стойност от 3 измервания, центрирани около най-ниската стойност
САН преди събуждане = средна стойност от минимум 4 измервания през 2-часов период преди събуждане
Сутрешно САН = средна стойност от минимум 4 измервания през 2-часов период непосредствено след събуждане
Нощно САН = средна стойност на АН по време на нощен сън

Фиг. 14 СПАН при изправяне

Фиг. 11 А
 мбулаторно АН при две групи хипертоници със и
без сутрешно повишение на АН

II. 2. Сърдечносъдови усложнения

САН=систолно артериално налягане; *p<0.01 спрямо групата без сутрешно повишение

Фиг. 12 Честота на СПАН в зависимост от 24-часовото
систолно артериално налягане (САН)

СПАН=сутрешно повишение на артериалното налягане

Идеята за висок сърдечносъдов риск при повишаване на
сутрешните стойности на АН възниква преди 20 години поради честите сърдечносъдови инциденти в ранните сутрешни часове. Досега обаче са налице само две сравнително малки проспективни проучвания, които я подкрепят.
Първото е японското проучване JMS ABPM, проведено
при възрастни пациенти (средна възраст 72 години) (33). В течение на 41 месеци са проследени 519 хипертоници, изследвани с MRI за безсимптомни мозъчносъдови инциденти и 24часово АМАН.
JMS ABPM показа, че СПАН е статистически сигнификантно свързано с риск за развитие на безсимптомен и/или
клинично изявен мозъчен инсулт. Тази асоциация се запазва
и при балансиране на групите по възраст и 24-часово АН при
релативен риск от 2.7 за пациентите със СПАН (Фигура 15).
Основни кофактори на тази връзка са възрастта, 24-часовото АН и предшестващите тихи церебрални инфаркти (пол,
индекс на телесна маса, тютюнопушене, диабет и хиперлипидемия не са значими кофактори).
Последващият анализ, контролиращ влиянието на основните кофактори, показа, че СПАН е независим рисков фактор
за мозъчносъдова болест, като всяко негово повишение с 10
mm Hg увеличава риска с 25%, независимо от възрастта, 24часовото АН и предшестващата мозъчносъдова болест.
Второто проспективно проучване бе проведено във Франция при 507 относително по-млади хипертоници (средна възраст 49 години) и демонстрира подобни резултати (34). Включените пациенти бяха разделени на четири групи в зависимост
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степента на СПАН, дефинирано като разлика между систол- Фиг. 17 Седмична вариация на внезапната сърдечна
ното АН, измерено непосредствено преди и след ставане от
смърт (ВСС)
леглото по време на сутрешно събуждане.
Въпреки че не са отчетени значими разлики в 24-часовото
АН между групите, степента на левокамерна хипертрофия, вариабилитетът на 24-часовото САН и честотата на сърдечносъдови събития е била най-висока в групата с най-значимо СПАН.
(Фигура 16). Подобно на резултатите на JMS ABPM, при мултивариативен анализ СПАН сигнификантно се асоциира със сърдечносъдовия риск, независимо от възрастта и 24-часовото АН.
Добре известно е, че сърдечносъдовият риск варира през
седмицата – най-често сърдечносъдовите събития настъпват
в понеделник. Резултати от голямо проучване, проведено в
Европа, сочат, че честотата на внезапна сърдечна смърт вариФиг. 18 Седмична вариация на СПАН
ра значително и е най-висока в понеделник (Фигура 17) (35).
Няколко години по-късно японски автори демонстрираха
подобна вариация и на СПАН – то е най-изразено в началото
на седмицата (Фигура 18) (36). Интересно е, че подобна вариация се намира само по отношение на сутрешното и дневното
АН, но не и при нощното АН.
Фиг. 15 Честота на тиха и клинично изявена
мозъчносъдова болест. Двете групи не се
различават по възраст и 24-часово артериално
налягане

II. 3. Увреждане на таргетните органи
при хипертония

ЦИ=церебрални инфаркти; МИ=мозъчен инсулт; СПАН=сутрешно повишение на артериалното
налягане; *p<0.05 спрямо групата без СПАН

Фиг. 16 Левокамерна мускулна маса (ЛКММ) и
стандартно отклонение на 24-часовото
систолно артериално налягане (SD 24-ч
САН) и сърдечносъдови събития (ССС) при
хипертониците, разделени на квартили, според
сутрешното повишение на артериалното
налягане (СПАН)

*

СПАН с асоциира с увреда на всички таргетни органи (мозък, сърце, бъбрек, големи съдове). Тихите мозъчни инфаркти са
по-чести при хипертониците със значимо СПАН (мозъчна увреда) (Фигура 15) (33). Степента на СПАН корелира с левокамерната мускулна маса (сърдечна увреда) (Фигура 19) (34). СПАН се
асоциира и с микроалбуминурия – израз на бъбречна увреда.
В едно скорошно проучване микроалбуминурията е присъствала по-често при хипертониците с най-изразено СПАН
(бъбречна увреда) (Фигура 20) (37). Скоростта на разпространение на пулсовата вълна (индикатор за ригидността на аортата)
е била най-висока при същата група хипертоници (увреда на
големите съдове). В друго проучване дебелината на интимамедия е корелирала само със сутрешното АН (Фигура 21) (38).
Фиг. 19 Индекс на левокамерна мускулна маса
(ЛКММИ) при хипертоници, в зависимост от
разликата между сутрешното и вечерно АН

p<0.001, #p=0.03, $p<0.01
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Хипертониицте със СПАН имат удължен QT интервал,
коригиран за сърдечната честота (QTc), и повишена дисперсия на QTc в резултат на левокамерната хипертрофия (Фигура 22) (39). Интересно е, че тези аномалии на QTc са значими
само в ранния сутрешен период.
Фиг. 20 Честота на разпространение на патологична
скорост на разпространение на пулсова вълна
(PWV), левокамерна хипертрофия (ЛКХ)
и микроалбуминурия при хипертоници в
зависимост от СПАН

СПАН=сутрешно повишение на артериалното налягане; *р<0.03

Фиг. 21 Корелация между дебелината на интима-медия
на каротидната артерия (IMT) и систолното
артериално налягане (САН)

сока честота (индиректен показател на симпатиковата активност) е по-високо при хипертониците със СПАН. Смята се,
че посочените промени имат отношение към електрическата
нестабилност на миокарда и са причина за по-честите епизоди на внезапна сърдечна смърт в сутрешния период.

II. 4. Усложнения при захарен диабет
При хората с диабет неоптималният контрол на сутрешното
АН се свързва с по-чести усложнения, които са специфични за
диабета. В проучване при 170 пациенти с диабет тип 2 се установява, че тези със сутрешно АН над 130/85 mm Hg значително
по-често имат диабетна нефропатия, ретинопатия, микроангиопатия и съдови усложнения, включително коронарна и мозъчносъдова болест в сравнение с нормотониците (Фигура 23) (40).
От друга страна, при нормотензивни пациенти с новооткрит диабет тип 2, сутрешното АН и СПАН са значимо по-високи при тези с микроалбуминурия в сравнение с пациентите без
микроалбуминурия, въпреки липсата на сигнификантни разлики
в дневните и нощните стойности на АН между двете групи (41).
Пациентите с диабет, особено тези с дисфункция на автономната нервна система, по-често са non-dippers. Установено е, че това предхожда появата на микроалбуминурия (42) и е
свързано с по-лоша прогноза (43).
Тъй като диабетът е един от значимите сърдечносъдови
рискови фактори, препоръчителните таргетни стойности за
АН са по-ниски при тази популация болни - при тях нощните и сутрешните стойности на кръвното налягане трябва да
се проследяват стриктно.
Фиг. 23 Честота на диабетни усложнения в зависимост от
стойностите на сутрешното артериално налягане

Фиг. 22 Коригиран за сърдечната честота QT интервал
(QTc), QTc дисперсия и LF/HF отношение при
хипертоници в зависимост от СПАН
ИБС=исхемична болест на сърцето; МСБ=мозъчносъдова болест; *р<0.01

II. 5. Увеличение на сърдечносъдовия риск,
провокиран от сутрешна хипертония и
СПАН при високорискови популации
Свързаният със сутрешната хипертония и СПАН риск за
увреждане на таргетните органи и сърдечносъдови събития
нараства особено много при някои високорискови популации, като например пациентите с нарушена авторегулация
на кръвоносните съдове на таргетните органи.
При тях сутрешното повишение на системното АН може
директно да повиши АН в таргетните органи. Например, в
резултат на СПАН може да се повиши интрагломерулното
налягане, което от своя страна да влоши бъбречната функСПАН=сутрешно повишение на артериалното налягане; р<0.02
ция. В този аспект трябва да се има предвид, че пациентите
От друга страна, спектралният анализ на вариабилитета с диабет, дори когато са нормотензивни, могат да имат наруна сърдечната честота показва, че съотношението ниска/ви- шена авторегулация.
*
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Възрастните също имат нарушена авторегулация на таргетните органи, в сравнение с по-млади пациенти. Това обяснява по-голямата честота на внезапна сърдечна смърт в ранните сутрешни
часове при тях в сравнение с по-млади болни (Фигура 24) (35).
Затова, сутрешната хипертония и контролът на СПАН трябва да се мониторират стриктно при високорискови хипертоници с нарушена авторегулация (диабет, напреднала възраст
и увреждания на таргетните органи). Тези високорискови пациенти трябва да следят сами налягането си у дома или чрез
АМАН, дори когато клинично са нормотензивни.
Фиг. 24 Разпределение на внезапната сърдечна смърт в
денонощието в зависимост от възрастта

III. 1. Активация на симпатикусовата
нервна система и на РА системата
Активността на симпатикусовата система се повишава рано сутрин. Веднага след събуждане нивата на адреналина (А)
рязко нарастват при леко повишение на тези на норадреналина (НА). Това обуславя леко повишаване на сърдечната честота и АН (Фигура 26) (45).
При последващото изправяне нивото на НА нараства с
200%, а това на А само с 64% и с него се свързва рязкото повишаване на АН и сърдечната честота. Увеличената симпатикова активност, особено на алфа-адренергичния компонент
(46)
, повишава съдовия тонус в резистентните артериални съдове и може да повиши сутрешното АН.
Освен това е установено, че коронарният спазъм е по-чест
сутрин. Това е в съответствие с факта, че нивата на кортизола, който повиша чувствителността на коронарните артерии
към вазоконстрикторното действие на катехоламините, също
са по-високи сутрин (Фигура 27) (47).
Доказано е, че СПАН, провокирано от повишената алфа-адренергична активност, е тясно свързано с множествени мозъчни инфаркти при възрастни пациенти с хипертония
(48)
. Рано сутрин, заедно с повишаване на АН, нараства активността на РА система (Фигура 27). Тогава нивата на ренин и
алдостерон са най-високи (47).
Фиг. 26 Промяна в нивата на адреналин и норадреналин
при събуждане

III. Механизми на повишения сутрешен
сърдечносъдов риск

Механизмите, по които СПАН повишава сърдечносъдовия
риск, не са напълно ясни, но се смята, че СПАН играе основна роля. В проучването JMS ABPM честотата на сутрешни
инсулти е била по-висока в групата със СПАН отколкото в
групата без СПАН – 78% срещу 41% (р<0.05).
От друга страна, има много допълнителни фактори, действащи в този период от денонощието, които допринасят по
един или друг механизъм за настъпване на сърдечносъдово
събитие (Фигура 25) (44). Затова СПАН не може само по себе
си да обясни групирането им в ранния сутрешен период.
Фиг. 25. Механизми, отключващи сутрешни
сърдечносъдови събития
Фиг. 27 Циркадни ритми на някои физиологични
фактори

СПАН=сутрешно повишение на артериалното налягане; РАС=ренин-ангиотензин система; PAI-1=
инхибитор на плазминогенния активатор
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III. 2. Ендотелна дисфункция
Увредената ендотелна функция се асоциира с висок риск
за сърдечносъдови събития. Остро настъпващите, макар и за
кратко време, промени в нея може да са една от причините
за по-честите ССС в сутрешните периоди. В подкрепа на тази теза са данните за неблагоприятни промени в ендотелната функция рано сутрин дори при здрави лица.
Otto и сътр. демонстрират при 30 здрави доброволци, че
медиираната от повишения кръвоток вазодилатация е намалена в сутрешните часове в сравнение с другите периоди от
деня, докато вазодилатацията, която не е медиирана от кръвотока, е почти постоянна през деня (Фигура 28) (48).
Тези данни се подкрепят от по-ранно изследване, показващо
редуцирана кожна вазодилатация рано сутрин. Степента на сутрешната ендотелна дисфункция при здрави индивиди е подобна
на тази при високорискови пациенти (диабет, дислипидемия).
От друга страна, прогресивният характер на коронарната
тромбоза, която може да персистира часове преди да прогресира в инфаркт, показва възможността едно краткотрайно нарушение на ендотелната функция рано сутрин да подпомогне
инициирането на процес, който да се прояви часове по-късно. Един от механизмите, по които СПАН може да предизвика съдов спазъм, е повишеният стрес на съдовата стена.
Фиг. 28 Промяна в диаметъра на брахиалната артерия
при медиирана (FMD) и немедиирана (NFMD) от
кръвния ток вазодилатация по различно време
на денонощието при здрави доброволци

сутрешния пик на ССС имат значение и циркадните промени на
коагулацията и спонтанната фибринолитична активност.
Сутрешният период се характеризира с тенденция към хиперкоагулация, изразяваща се в редуциране на протромбиновото време и активираното парциално тромбопластиново време (51).
Изследвайки 10 здрави доброволци, Kapiotis и сътр. демонстрират сутрешно увеличение на фактор VIIa с 39% и на протромбиновите фрагменти F1+2 (индикатор за вътресъдова тромбиновата
синтеза) с 19% в сравнение с вечерните им нива (52) (Фигура 29).
Фактор VIIa е изключително важен медиатор на тромбогенните процеси, особено на местата, където кръвта е в съприкосновение с тъканни фактори (атеросклеротична плака)
или с тромботично активиран ендотел.
Инхибиторът на плазминогенния активатор 1 (PAI-1), който води до нарушения във фибринолизата, също има сутрешен
пик. Неговото сутрешно увеличение е било 46%. Синтезът на
PAI-1 частично се регулира от системата ренин-ангиотензин
(РАС) и от периферния часовников ген (53). Този ген присъства в периферните тъкани и в централните супрахиазматични
ядра в централния мозък.
Централните и периферни часовникови гени регулират
метаболизма и неврохуморалните рискови фактори. Експресията им също има циркадни вариации. По този начин активирането на РАС и часовниковите гени може индиректно да
потенцира настъпването на ССС в сутрешния период.
Фиг. 29 Динамика в активността на вътресъдова
тромбинова синтеза и фибринолиза

III. 3. Тромбоцитна хиперактивност
Друг механизъм, допринасящ за групирането на ССС в
сутрешния период, е повишената тромбоцитна агрегация рано сутрин, която заедно с повишените нива на хематокрита и
фибриногена увеличава кръвния вискозитет.
Изследвайки 17 здрави доброволци Andrews и сътр. намират значимо повишение на аденозин-медиираната и колагенмедиираната Tr агрегация (съответно 27% и 71%), нарастване
на хематокрита и броя на Tr (7% и 15%), и рязко покачване на
III. 5. Стрес и лошо качество на съня
нивата на норадреналина и адреналина (189% и 130%) (49).
Особенно важно е, че тромбоцитите могат да се активират
При високорискови пациенти със съдово увреждане (диабет,
и от по-високия съдов стрес в стенозираните участъци на ко- хипертония, хиперлипидемия и тютюнопушене), сутрешното
ронарните артерии (50).
потенциране на споменатите по-горе рискови фактори може
адитивно и синергично да тригерира настъпване на ССС.
III. 4. Нарушения в хемостазата
Стресът и лошото качество на съня също може да потенциВ допълнение на сутрешната тромбоцитна хиперактивност, рат тези фактори по всяко време. Kario и сътр., изследвайки 42
на повишения вискозитет и фибриноген, в патофизиологията на хипертоници преди и 10 дни след земетресение (VI степен пи
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Richter), намират значимо транзиторно повишение на АН, на
кръвния вискозитет (хематокрит, фибриноген), нарушена фибринолиза (PAI-1) и пролонгирана ендотелна стимулация (Von
Willebrand фактор) (54). В най-висока степен тези промени са били представени при пациентите с най-големи материални щети.

IV. Сутрешната хипертония, като
предиктор на сърдечносъдовия риск

IV. 1. Клинично значение на сутрешните
стойности на АН

АН в сутрешния период.
Това са пациенти с така наречената „маскирана хипертония“. При неоптимално контролираните хипертоници този
процент е още по-висок – над 75% са със сутрешна хипертония. Сутрешното АН трябва да се мониторира за откриване
на маскирана сутрешна хипертония, дори при клинично добре контролираните хипертоници.
Още по-вече, че адаптирането на терапията според сутрешното АН носи допълнителни ползи за превенция на уврежданията на таргетните органи и сърдечносъдовите инциденти.

Фиг. 30 Честота на маскирана сутрешна хипертония
Измерването на АН рано сутрин, преди приема на антихипертензивни медикаменти, самостоятелно от пациента в
домашни условия (домашно АН) или чрез АМАН има специфично клинично приложение за оценяване на увредата на
таргетните органи при артериална хипертония.
В японско епидемиологично проучване, проведено в
Ohasama, сутрешното домашно АН се явява най-точният
предиктор за сърдечносъдова смърт (55). В друго японско проучване (JMS ABPM) сутрешните стойности на амбулаторното АН (измерени като средна стойност през първите два часа
след ставане от сън) са били най-точният предиктор за инсулт при възрастни хипертензивни хора, независим от 24-часовото и конвенционално АН (44).
Фиг. 31 Честота на пациентите с лош контрол на
При пациенти на антихипертензивна терапия, мониториамбулаторното АН (≥135/85 mm Hg) в първите
рането на сутрешните стойности е важен показател за конттри часа след ставане от леглото, в зависимост от
рола на АН. В съответствие с препоръките на Европейското
контрола на клиничното АН
дружество по хипертония, расте броят на лекуваните с антихипертензивни медикаменти за еднократен дневен прием.
Голяма част от тях получават медикаменти си еднократно
сутрин. За съжаление, ефектът на част от тях не е 24-часов.
Дори хора с добър контрол на конвенционалното АН се оказват с неконтролирано сутрешно АН.
В проучването J-MORE (Jichi Morning-Hypertension Research)
са проследени 1027 пациенти с хипертония, за период от три месеца, без да се променя медикаментозната им терапия (56, 57).
АН е измервано сутрин преди приема на медикаментите
и вечер преди лягане. Резултатите показват, че добър контрол на офисното АН (САН <140 mmHg и ДАН <90 mmHg) е
постигнат при 41.5%. При тях, повече от половината (60.6%)
Фиг. 32 Промяна в C-реактивен протеин (CRP),
са имали повишени сутрешни стойности на АН (САН >135
интерлевкин-6 (IL-6) и дебелината на
mmHg и ДАН >85 mmHg), т.е. налягането им не е оптимално
каротидната интима-медия (CIMT) при
контролирано. Тази група се дефинира, като „маскирана сутхипертоници със СПАН, в зависимост от
решна хипертония“ (Фигура 30).
постигането на оптимален контрол върху
В многоцентровото проспективно проучване ACAMPA
сутрешното АН
(Analysis of the Control of Blood Pressure using Ambulatory Blood
Pressure Monitoring) чрез АМАН са установени подобни резултати при 240 хипертоници (58). 22% от тях са били с оптимален
контрол на конвенционалното АН (<140/90 mm Hg).
През първите часове след събуждане и ставане от леглото
по-голяма част от тях са имали сутрешна хипертония (амбулаторно АН ≥135/85 mm Hg), като през втория час такива са били
62% от пациентите с добър контрол и 82% от пациентите с неоптимален контрол на конвенционалното АН (Фигура 31).
Резултатите от двете проучвания показват, че голяма част
от лекуваните хипертоници имат високи стойности на АН
в сутрешните часове. Още по-тревожен е фактът, че над *p<0.001
50% от хипертониците с нормално АН в лекарския кабиПроучване, проведено при 108 хипертоници със СПАН,
нет, въпреки лечението си, подържат високо стойности на показа, че при тези от тях, при които е постигнат конт-

Брой 2, 2006

29

С Т РАТ Е Г И Я
рол върху сутрешното АН в по-голяма степен се редуцират нивата на редица медиатори на съдовото възпаление
(интерлевкин-6, -18, C-реактивен протеин), а дебелината на
каротидната интима-медиа се намалява в сравнение с хипертониците с неоптимален контрол на сутрешното АН
(Фигура 32) (59).
В момента е в ход проспективното проучване Japan Morning
Surge-1, което има за цел да изследва ефекта на оптималния
контрол на сутрешното АН върху увредата на таргетните органи (BNP, микроалбуминурия) при хипертоници (60).

IV. 2. Мониториране на измереното в
домашни условия АН (домашно АН)

при медикирани хипертоници е 27% (63). Тя е по-честа при
възрастни, отколкото при млади пациенти.
Хората със сутрешна хипертония имат най-изразена левокамерна хипертрофия. Kuroda и сътр. намират корелация
между така класифицираните хипертоници и индекса левокамерна мускулна маса (Фигура 34) (64).
Табл. 3 Стойности на амбулаторното артериално
налягане според American Society of Hypertension
САН (mm Hg)
Дневно (активен период)
Нощно (пасивен период)
24-часово

Нормално

Гранично

Патологично

<135
<120
<130

135-140
120-125
130-135

>140
>125
>135

Измереното в домашни условия АН (домашно АН) не мо- ДАН (mm Hg)
Дневно (активен период)
<85
85-90
>90
же да даде директна преценка на сутрешното му повишение, Нощно (пасивен период)
<75
75-80
>80
<80
80-85
>85
както това става с 24-часови мониториращи устройства. От 24-часово
друга страна, комбинирането на сутрешното АН с вечерните САН, ДАН=систолно, диастолно артериално налягане
стойности (измерени непосредствено преди лягане) осигуряФиг. 33 Дефиниране на сутрешната хипертония според
ва допълнителна клинична информация.
стойностите на вечерното и сутрешно САН
За домашно използване се препоръчват апарати с памет
измерено в домашни условия
за регистрираните стойности. Създадени са и специални мониторни устройства, които записват сутрешните и вечерните показатели на АН, и преизчисляват различни показатели
(денонощни вариации, средни стойности, седмични и сезонни промени на АН).
В пилотното проучване J-MORE са използвани подобни
мониторни устройства за двукратно измерване на АН - сутрин (преди вземането на антихипертензивните медикаменти)
и вечер (преди лягане).
Анализът на получените по този начин данни от 519 пациенти показва, че средната стойност от сутрешно и вечерно
САН (сутрешно АН + вечерно САН/2), както и неговото сутрешно повишение (сутрешно САН - вечерно САН) са свързани с риск за мозъчен инсулт независимо от пола, индекса на
телесна маса, захарен диабет, тютюнопушене и медикацията
Фиг. 34 Индекс на левокамерна мускулна маса
(57)
. За всяко тяхно повишение с 10 mm Hg рискът от инсулт
(ИЛКММ) при 4 групи медикирани
нараства съответно 1.41 (р<0.0001) и 1.24 (р<0.002) пъти.
хипертоници в зависимост от сутрешното
IV. 3. Дефиниция на сутрешната
повишение на САН (СПАН). Р<0.01 между
хипертония
всички групи
Засега липсва единна консенсусна дефиниция за сутрешната хипертония. В проучването JMS ABPM (33) тя се определя на базата на измерените в домашни условия сутрешни и
вечерни (преди лягане) стойности на АН, като:
● средно сутрешно-вечерно САН (Ср-СВ-САН) = (сутрешно
САН + вечерно САН)/2
● сутрешно-вечерна разлика (Р-СВ-САН) = сутрешно САН
- вечерно САН
На базата на препоръчителната нормална стойност на домашното и амбулаторно дневно САН <135 mm Hg от American
Society of Hypertension и JNC7 (Таблица 3) (61, 62) и на горния
квартил за сутрешно-вечерната разлика на САН, хипертониците се разделят на четири групи, според сутрешните и вечерни стойности на САН (Фигура 33) (63).
Сутрешната хипертония е налице, ако на фона на високо
средно сутрешно-вечерно САН (Ср-СВ-САН >135 mm Hg)
разликата между сутрешното и вечерно САН (Р-СВ-САН) е
над 20 mm Hg. В проучването J-MORE, честотата на така дефинираната сутрешна хипертония, на база на домашно САН,

30

Тези резултати се потвърждават и от друго японско проучване. Пациенти с хипертония и Р-СВ-САН >10 mmHg са
имали по-високи стойности на индекса левокамерна мускулна маса, в сравнение с тези, при които Р-СВ-САН е било <10
mmHg (130+25 срещу 100+15 g/m 2, p<0.0001) (65).
В групата с добър контрол на вечерното систолно кръвно
налягане (<135 mmHg), тези с Р-СВ-САН >10 mmHg са имали по-висок индекс, в сравнение с пациенти с Р-СВ-САН <10
mmHg (128+18 срещу 98+18 g/m 2, p=0.003) (65).
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IV. 4. Амбулаторно измерване на АН

стойностите на конвенционалното АН (70, 71).
Сутрешната хипертония при нормални стойности на конвенционалното АН, наред с нощната и стрес-индуцирана
хипертония (ортостатичен, физически, психически стрес),
е проява на маскирана хипертония (Фигура 36). Последните
две форми на маскираната хипертония може да се регистрират само чрез АМАН.

Има два типа сутрешна хипертония (Фигура 35) (66):
● Сутрешен тип – обусловен от сутрешното повишаване на
САН. При него вечерното САН е нормално или ниско. При
събуждане/изправяне от леглото, САН рязко се повишава
и остава високо (<135 mm Hg) до евентуално проявяване
на ефекта на сутрешната антихипертензивна медикация.
Фиг. 36 Форми на маскирана хипертония (МХ) и възСреща се при dipping/супер dipping хипертоници
можностите за откриването й чрез домашно из● Нощен тип – обусловен от персистиращо и след събуждамерване и 24-часово мониториране на АН
нето високо нощно САН. Среща се при dippers/risers
И двата типа сутрешна хипертония са свързани с повишен
риск за сърдечносъдово заболяване, независимо един от друг. Те
се асоциират с определени клинични състояния (Таблица 4).
Сутрешното мониториране на домашното АН е полезно за
диагностициране на сутрешната хипертония, но само АМАН
може да регистрира повишените стойности по време на сън и
да диференцира различните типове сутрешна хипертония (67).
Фиг. 35 Типове сутрешна хипертония, дефинирани на
базата на нощните и сутрешни стойности на САН,
измерени чрез АМАН

V. Контрол на сутрешната хипертония

V. 1. Мониториране на домашното АН
– средство за контрол на сутрешната
хпертония

СПАН=сутрешно повишаване на артериалното налягане

Табл. 4 Състояния, асоцииращи се с определен тип
сутрешна хипертония
Нощен тип

Сутрешен тип

Медикирана хипертония
Захарен диабет
Преживян мозъчен инсулт
Застойна сърдечна недостатъчност
Сънна апнея
Ортостатична хипотония

Повишена ригидност на големите артерии
Нарушена барорефлексна сензитивност
Ортостатична хипертония

IV. 5. Сутрешната хипертония като
част от „маскираната хипертония“

Стриктният контрол на АН през цялото денонощие осигурява важна защита срещу увреждане на таргетните органи
и профилактира сърдечносъдовите заболявания. Антихипертензивна терапия, насочена към сутрешното повишение на
АН, е допълнителна протекция по време на най-рисковия период за сърдечносъдови събития.
Еднократното дневно дозиране (обикновено сутрин) на антихипертензивни медикаменти се превърна в стандарт на антихипертензивната терапия. Този начин на прилагане на медикаментите подобрява комплаянса на пациентите и оттам
оптималния контрол на АН. Въпреки това, сутрешната хипертония остава неконтролирана при повечето пациенти.
Тъй като пресорните механизми на сутрешната хипертония са различни при отделните пациенти, домашното измерване на АН е много ценен и препоръчителен метод за контрол
на сутрешното АН и за определяне на антихипертензивната
терапия при сутрешната хипертония.
Най-новите изследвания показват, че измерването на вечерното и сутрешно АН (преди приема на медикаментите) е
достатъчно за мониториране на сутрешната хипертония.
Постигането на оптимален контрол на сутрешната хипертония означава средното сутрешно-вечерно САН да е <135 mm Hg
заедно със сутрешно-вечерната разлика <15 mmHg. В идеалния
вариант абсолютните сутрешни стойности на АН трябва да
са < 135/85 mmHg. Мониторирането на тези параметри позволява да се следи ефективността на антихипертензивната терапия.

При около 10-20% от хипертониците офисното АН е нормално при високо амбулаторно АН. Това е така наречената
маскирана (скрита) хипертония. В последно време на нея се
обръща особено внимание (68).
Резултатите от проспективно проучване при възрастни пациенти показват, че сърдечносъдовият риск е еднакъв при пациентите с маскирана и при тези с трайна хипертония (69).
V. 2. Специфично и неспецифично
Други проучвания при лекувани хипертоници установяантихипертензивно лечение
ват, че тези с маскирана хипертония имат значително по-лоша сърдечносъдова прогноза, отколкото пациентите с добре
По патогенетичен механизъм антихипертензивните меконтролирано амбулаторно или домашно АН, независимо от дикаменти за контрол на сутрешната хипертония могат
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да се разделят на две групи - специфични и неспецифични Фиг. 38 Ефект на хидрохлоротиазид върху САН в
зависимост от dipping статуса на пациентите
(Фигура 37).
Неспецифичните медикаменти понижават 24-часовото
АН включително и сутрешното АН, но без да влияят значимо върху сутрешното му повишаване. Те са дългодействащи
и се дозират еднократно дневно сутрин (Таблица 5). Няма
разлика в ефективността им за редуциране на нощното АН
в зависимост от времето на приема им – сутрин или вечер.
За разлика от тях, специфичните медикаменти редуцират
избирателно сутрешното повишаване на АН и повечето от
тях понижават и 24-часовото АН. Това действие се постига
чрез потискане на различни пресорни механизми, отговорни
за сутрешния пик на АН (свръхактивност на симпатикусовата и ренин-ангиотензиновата системи). Вечерният им прием
осигурява по-голяма редукция на нощното АН в сравнение Само при non-dippers редукцията на нощното САН е значима; p<0.01.
със сутрешния.
V. 3. 2. Блокери на калциевите канали
Обикновено оптимален контрол на сутрешната хипертония се постига с комбинация на медикаменти от двеДългодействащите дихидропиридинови блокери на калциете групи.
вите канали имат силен редуциращ ефек твърху сутрешното АН.
Осемседмично лечение с lercanidipine 10 mg постига значимо
Фиг. 37 Механизъм на ефект на специфичната и
понижение на 24-часовото и сутрешното АН (Фигура 39) (73).
неспецифичната терапия на сутрешната
В друго проучване с АМАН, сравняващо ефекта от еднокхипертония
ратното дневно приложение на valsartan 160 mg и amlodipine
10 mg при хипертоници, се установява по-добър антихипертензивен ефект на amlodipine по отношение на редуциране на
сутрешното повишаване на САН (разликата от сутрешното и
най-ниската стойност на САН през нощта е -6.1 mmHg срещу
+4.5 mmHg, p<0.02) (74).
Освен това броят на нереспондерите (без намаление на
сутрешните стойности на АН) е бил значително по-нисък в
групата с amlodipine.
*

Фиг. 39 24-часово АН преди и след 8 седмично лечение
lercanidipine с 10 mg

СПАН=сутрешно повишаване на АН

Табл. 5 Антихипертензивни медикаменти,
използвани за контрол на сутрешната
хипертония
Неспецифична терапия

Специфична терапия

Дългодействащи
дихидропиридинови блокери на
калциевите канали (амлодипин,
лерканидипин, лацидипин,
манидипин)
Диуретици

ACE-инхибитори
AR-блокери
Бета-блокери
Алфа1-блокери (доксазозин), приети
непосредствено преди лягане
Блокери на калциевите канали с
негативен хронотропен ефект

V. 3. 3. Aлфа-адренергични и алфа/бетаадренергични блокери

V. 3. Характеристика на
антихипертензивните медикаменти по
отношение на ефективността им върху
сутрешната хипертония
V. 3. 1. Диуретици
Диуретците осигуряват дългосрочно намаление на АН и
тяхната ефективност за превенция на сърдечносъдовите събития е установена отдавна. Трябва да се има предвид, че прилагането на диуретици при сутрешна хипертония при nondippers променя dipping статуса към dippers (Фигура 38) (72).
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С вечерно дозиране на алфа-адренергичните блокери се
постига пиков ефект сутрин, което осигурява по-значима редукция на сутрешното повишаване на АН. В проучването
HALT (Hypertension and Lipid Trial), вечерното приложение
на алфа1-адренергичния блокер doxazosin намалява предимно сутрешните стойности на АН (Фигура 40), като ефектът е
най-изразен при non-dippers и risers (Фигура 41) (75, 76).
В друго проучване при пациенти с хипертония, сутрешното АН и сутрешното повишение на АН са били най-добре
повлияни при вечерно прилагане на doxazosin, в сравнение с

Брой 2, 2006

С Т РАТ Е Г И Я
приема на медикамента през други периоди от деня, регистрирано с амбулаторно измерване на кръвното налягане (77).
Алфа-адренергичното повишаване на сутрешното АН се
дефинира като редукция, постигната след прием на doxazosin.
То е тясно свързано с множествени безсимптомни мозъчни
инфаркти и не зависи от възрастта и 24-часовото САН.
Ефективността на бета-блокерите по отношение на кардиопротекцията е добре установена. Скорошни проучвания показват, че те са ефективни за редуциране на сутрешното АН
(78, 79)
. Все още обаче няма данни за тяхно влияние върху сутрешното повишаване на АН.
Фиг. 40 Промяна на АН през различните периоди след
вечерен прием на doxazosin

*

През последните години все повече се налага хронотерапевтичният подход за контрол на сутрешната хипертония.
Редица изследвания демонстрираха, че еднократното вечерно приложение на дългодействащи АСЕ инхибитори редуцира сутрешното АН и степента на повишаването му по-добре,
отколкото ако те се приемат еднократно сутрин.
Trandolapril е един от най-дългодействащите АСЕ инхибитори, благодарение на високата си липофилност. Приемът на медикамента вечер преди лягане реализира по-значимо намаление на
сутрешното АН в сравнение с приема сутрин без да причинява
резки понижения през нощта, при еднаква редукция на 24-часовото АН (Фигура 43) (83). Освен това, по-голям брой от пациентите на вечерен прием постигат нормализиране на сутрешното АН.
Фиг. 42 Промяна на АН през различни периоди след 8седмично лечение с lisinopril

р =0.01 спрямо базалното ниво. СПАН=сутрешно повишаване на АН

Фиг. 41 Взаимовръзка между базалното САН и
промяната му след вечерен прием на doxazosin
СПАН=сутрешно повишаване на АН (разликата между сутрешното и минималното нощно АН)
при различни групи хипертоници – супер dippers
Фиг. 43 Промяна в САН в зависимост от времето на
(СD), non-dippers (ND), risers (R), dippiers (D)
прием на trandolapril

V. 3. 4. АСЕ инхибитори

*

Нивата на циркулиращите в кръвта ренин, ангиотензин и
алдостерон (РАА системата) са най-високи в раните сутрешни часове – около 8 часа. Напоследък бе установено, че и тъканната РААС също има денонощни вариации (4, 80, 81).
Активирането на РАСС допринася за сутрешното повишение на АН и съответно на сърдечносъдовия риск. АСЕ инхибиторите с продължително действие, които са одобрени за
еднократно дневно дозиране, намаляват 24-часовото амбулаторно АН без да нарушават дневните му вариации.
Приети сутрин, с тях се постига значима редукция на сутрешното АН и неговото повишение в този период. Осемседмично проучване с 20 mg lisinopril, дозиран еднократно сутрин, демонстрира понижение на АН не само през всички
периоди на денонощието, но и на сутрешното повишаване на
САН с 6.1 mm Hg (82) (Фигура 42).
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р<0.01

Проучването HOPE (Heart Outcomes Prevention Evaluation)
показа, че ramipril значимо редуцира с 25% сърдечносъдовата заболеваемост и смъртност при пациенти с висок сърдечносъдов риск (84).
Ефектът му само частично може да бъде обяснен с намаляване на стойностите на клинично измереното АН – 2.4 mm
Hg за САН и 1.0 mm Hg за ДАН. Едно от обясненията е постигнатият добър контрол на сутрешното АН (ramipril е прилаган вечер преди лягане).
В допълнение на това, едно от подпроучванията на HOPE,
проведено с АМАН показа, че редукцията на нощното АН е
била по-голяма от тази на дневното АН (85).

V. 3. 5. Ангиотензин-рецепторни блокери
Проучванията LIFE (Losartan Intervention For Endpoint reduction
in hypertension), SCOPE (Study of Cognition and Prognosis in Elder-
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ly patients) и CHARM (Candesartan in Heart Failure – Assessment Фиг. 46 Плазмен полуживот на различните АР блокери
of Mortality and Morbidity) показаха, че ангиотензин-рецепторните (АР) блокери осигуряват ефикасна протекция на прицелните
органи и намаляват сърдечносъдовите инциденти (86, 87, 88). Това се
дължи и на понижаващия им ефект върху сутрешното АН.
Някои AR блокери реализират дори по-голяма редукция
на сутрешното АН в сравнение с ACE инхибиторите. Изследванията PRISMA I и II, сравняващи ефекта върху АН на 80
mg telmisartan и с този на 10 mg ramipril, демонстрираха поголяма редукция на сутрешното АН (Фигура 44) (89, 90) и поголямо понижение на сутрешното повишаване на САН при
групата с telmisartan (Фигура 45) (91).
Candersatan също има по-добра ефективност за редукцията на сутрешното АН в сравнение с lisinopril. Резултатите
от кръстосано проспективно проучване върху 73 пациенти с
есенциална хипертония демонстрират, че при еднаква ефективност по отношение на 24-часовото АН, candersatan понижава в по-голяма степен СПАН, отколкото lisinopril (92).
Различните AР блокери имат различен по-сила ефект вър- Фиг. 47 Сравнение на ефективността на telmisartan
ху сутрешното повишение и сутрешните стойности на АН.
80 mg и valsartan 160 mg по отношение на
Това се дължи на различния им плазмен полуживот и на стесутрешното АН в изследванията MICADO I и II
пента на свързване/дисоциация от съдовите ангиотензинови
рецептори (Фигура 46) (93, 94).
Изследванията MICADO I и II показаха по-силна редукция на АН в края на дозовия период при telmisartan в сравнение с valsartan (Фигура 47) (95).
Фиг. 44 Промяна в сутрешното АН след лечение с
telmisartan и ramipril в изследванията
PRISMA I и II

VI. Заключение

*

р<0.001

Фиг. 45 Редукция на сутрешното повишаване на САН
(СПАН) при високорисковите пациенти при
лечение с telmisartan и ramipril

Циркадните вариации на АН имат изключително значение за увредата на таргетните органи при пациентите с артериална хипертония. Както редуцираната степен на нормално понижаване на нощното АН, така и високото сутрешно
АН, и отделно повишаването на сутрешното АН са предпоставки за сериозен риск за сърдечносъдови инциденти
при хипертониците.
Значението на тези феномени е още по-голямо, като се има
предвид ниската честота на оптимално контролираните хипертоници и фактът, че над половината от тях имат неконтролирана сутрешна или нощна хипертония.
В този аспект по-честото използване на амбулаторното мониториране на АН ще помогне в откриване на неконтролираната хипертония. Добра икономическа алтернатива на този
метод е честото мониториране на домашното АН, чрез което голяма част от случаите на сутрешна хипертония могат да
бъдат открити и съответно да бъдат взети мерки за контролирането й.
Доц. д-р Димитър Раев, дм
Клиника по кардиология и интензивно лечение
Медицински институт – МВР, София
Използвани източници:
Библиографичната справка съдържа 95 източника. Редакцията на Кардио D може да я изпрати по
електронна поща на всеки от читателите ни, който прояви интерес
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Diovan (valsartan) потиска тромбоцитната
активност при лека до умерена хипертония
Резултати от проучването VIP

Valsartan инхибира тромбоцитната
агрегация и намалява експресията на
ангиотензин I рецепторите върху тромбоцитната мембрана при пациенти със
стадий 1 (лека) или стадий 2 (умерена) артериална хипертония (систолно налягане 140-179 mmHg, диастолно
налягане 90-109 mmHg; препоръки на
Световна здравна организация, 1999),
показаха резултатите от проучването
VIP (Valsartan Inhibits Platelets), публикувани в American Heart Journal(1).
Антитромбоцитните свойства на медикамента не са дозозависими, заключиха авторите на изследването. Подгруповите анализи при пациенти с
диабет тип 2 и артериална хипертония
са установили по-изразена тромбоцитна инхибиция при тази популация, което налага по-нататъшно изследване
за възможните допълнителни ползи от
valsartan при хора с висок сърдечносъдов риск.
В рандомизираното двойно-сляпо проучване VIP са участвали 75 пациенти с лека до умерена хипертония
и сходни изходни характерстики, които са получавали valsartan 80 (n=25),
valsartan 160 (n=29) или valsartan 320
mg/ден (n=21) за девет седмици.
Критерии за изключване от участие
е било приложението на антитромбоцитни средства (инхибитори на GP IIb/
IIIa, clopidogrel или ticlopidine) - един
месец, както и на ARB или на ACE инхибитори - три месеца преди подбора.
На лечение с Аspirin са били съответно
56%, 66% и 38% от пациентите в групите, получавали 80, 160 и 320 mg/ден
valsartan.
Функционално изследване на тромбоцитите е проведено в началото, на
петата и деветата седмица с конвенционална оптична агрегометрия на цитратна плазма, поточна цитометрия на цяла
кръв (за определяне на експресията на
девет рецептори върху повърхността
на тромбоцитите с помощта на моноклонални антитела)* и с експресен автоматичен анализатор PFA-100 за оценка
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на хeмостазната функция на тромбоцитите (адреналин/колаген камера за симулиране на процеса на първична хемостаза след увреждане на стената на
малък съд). Проучването е одобрено от
Western Institutional Review Board.
Valsartan е довел до ранна и сигнификантно трайна инхибиция на аденозин-дифосфат (АДФ)-индуцираната
тромбоцитна агрегация, до понижаване на индуцираната хeмостазна активация на тромбоцитите, измерена с PFA100, и до намаляване на активността на
GP IIb/IIIa.
Антитромбоцитните свойства на
valsartan са били по-изразени в подгрупата с диабет (n=28) в сравнение с
останалите участници (n=47). В пациентите с диабет е била установена посилна инхибиция на тромбоцитните
рецептори, значимо намаляване на аденозин-дифосфат- и колаген-индуцираната агрегация на тромбоцитите и посилна инхибиция на активността на GP
IIb/IIIa.
Редица рандомизирани проучвания
на ангиотензин рецепторните блокери (ARB) при пациенти с хипертония,
сърдечна недостатъчност и диабет демонстрираха благоприятните ефекти на тези медикаменти за намаляване
на сърдечносъдовата заболеваемост и
смъртност. Тези резултати повдигнаха
въпроса за възможните допълнителни
ползи на ARB в сравнение с останалите антихипертензивни средства.
Мозъчносъдовите усложнения на
хипертонията са в повечето случаи с
тромботичен произход. Хипертонията се свързва с ендотелна дисфункция,
усилена коагулация, намалена фибринолиза и тромбоцитна агрегация, които
промотират протромботично състояние. Активирането на ангиотензиновите рецептори на тромбоцитите може да
води до по-нататъшно прогресиране на
тромботичните събития.
Valsartan (Diovan на Novartis) е непептиден, перорално активен ARB,
който действа върху ангиотензиновия
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(AТ) рецептор подтип 1. Медикаментът инхибира свързването на ангиотензин II с AТ1 рецептора в много тъкани
и клетки, включително в гладкомускулните съдови клетки, надбъбречните жлези и тромбоцитите.
При повечето от участниците в проучването VIP е била установена увеличена изходна тромбоцитна активност
(по-изразена в подгрупата с диабет),
като терапията с valsartan е довела до
нейното чувствително намаляване. Не
е била открита зависимост между промените в тромбоцитните биомаркери
и прилаганата доза или продължителността на лечението с медикамента.
Приложението на valsartan от 80 до
320 mg/ден при пациенти с лека до умерена хипертония води до инхибиране
на АДФ-индуцираната конвенционална тромбоцитна агрегация, с изразена по-ранна тенденция към намаляване на колаген-индуцираната агрегация
(на пета седмица след началото на лечението).
Установена е била и намалена експресия на редица рецептори върху тромбоцитната мембрана след назначаването на терапията като: инхибиране на
GPIb и на активацията на GP IIb/IIIa,
измерена с PAC-1 антитяло (само за
valsartan 160 mg/ден); инхибиране на
витронектин, P-селектин, LAMP-1 или
на лиганда на CD40. Valsartan не е оказал ефект върху PECAM-1, GP IIb/IIIa
антигена или върху рецептора на тромбина.
В подгрупата с диабет Diovan е довел до значимо инхибиране на АДФиндуцираната конвенционална тромбоцитна агрегация на пета седмица и
до значимо понижаване на колаген-индуцираната агрегация на девета седмица. Терапията с него е била свързана с
допълнителна инхибиция на експресията на GP IIb/IIIa антигена на петата седмица и на активността на GP IIb/
IIIa на деветата седмица в сравнение с
участниците без диабет.
Тромбоцитната
инхибиция
с
valsartan не зависи от дозата и не се
променя с времето – сходен ефект при
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доза 80 mg/ден и при по-високите дози
(160-320 mg/ден). Антитромбоцитният ефект се наблюдава на 5-а седмица
и активността на експресията на повечето от тромбоцитните биомаркери не
се намалява в по-голяма степен на 9-а
седмица.
Антитромбоцитните ефекти на ARB
не са свързани с понижаването на артериалното налягане, смятат авторите
на проучването. Няма данни, които да
сравняват антитромбоцитните свойства на ARB и ACE инхибиторите.
В бъдеще, е необходимо да се изследва доколко промените в тромбоцитните биомаркери, свързани с различните
групи антихипертензивни медикаменти, могат да оказват влияние върху сърдечносъдоватата прогноза. Важно е също така да се провери дали valsartan
може да усилва недостатъчната тром-

боцитна инхибиция и/или неадекватните антитромботични свойства на монотерапията с Aspirin.
Няма доказателства, че приложението на ARB увеличава риска за кървене и тези медикаменти могат да се прилагат безопасно в комбинация с Аspirin
и/или clopidogrel. Липсата на клинично
значими хеморагични епизоди, които
да са свързани с ARB, ги прави много
подходящи за прилагане при хипертензивни пациенти с висок сърдечносъдов
риск, които се нуждаят от по-агресивна антитромбоцитна терапия.
Valsartan води до тромбоцитна инхибиция дори при ниска доза (80 mg/
ден), като този ефект се потвърждава с
различни лабораторни методи за функционално изследване на тромбоцитите, наблюдава се на петата седмица от
началото на лечението, не зависи от до-

зата (резултатите при доза 160-320 mg/
ден са сходни) и не се променя с течение на времето (няма разлика на деветата седмица), е основният извод от
проучването.
Доколко този ефект на медикамента
може да води до намаляване на оклузивните съдови събития посредством
модулиране на допълнителен алтернативен път на тромбоцитна инхибиция
при пациенти с хипертония, диабет,
миокарден инфаркт или исхемичен
инсулт налага допълнително изследване.
* За оценка на експресията на различните рецептори върху повърхността на тромбоцитите са използвани следните моноклонални антитела: CD41 антиген (GP IIb/IIIa); CD42b (GPIb), CD62p (P-селектин); PAC-1 (активация на GP IIb/IIIa), CD31 (тромбоцитно/ендотелноклетъчна адхезионна молекула - PECAM-1), CD51/CD61 (рецептор на витронектин), CD107a (лизозомно-свързан мембранен
протеин - LAMP-1), CD154 (лиганд на CD40); разцепен (WEDE15)
и интактен (SPAN12) рецептори на тромбоцитния тромбин.
Използван източник:
1. Serebruany V., Pokov A., Malinin A et al. Valsartan inhibits platelet
activity at different doses in mild to moderate hypertensives: Valsartan
Inhibits Platelets (VIP) trial. Am Heart J 2006; 151(1):92-99

Антихипертензивните средства понижават
различно пулсовото налягане

Ангиотензин II рецепторните блокери (ARB) и блокерите на калциевите канали (CCB) са най-фективни за понижаване на пулсовото налягане (ПН), а диуретиците
постигат най-малък отговор, показват резултатите от проучване, публикувани през октомври в Journal of Human
Hypertension (1). Степента на контрол на ПН може да подобрява профилактиката на сърдечносъдовите заболявания
при възрастни пациенти с есенциална неусложнена артериална хипертония (АХ) и този ефект на антихипертензивната терапия не трябва да се подценява от клиницистите, подчертават неговите автори.
Между различните видове артериално налягане, ПН е
главният сърдечносъдов рисков фактор - данните от проучването Framingham study посочват, че при хората на възраст
над 50 години нивото на ПН корелира по-силно с риска за
коронарна болест на сърцето отколкото това на систолното
или на диастолното АН.
„Нашите данни показват, че антихипертензивните средства, използвани във всекидневната клинична практика,
имат различна ефективност да редуцират повишеното ПН,
като най-добри резултати се постигат с ARB и CCB, тъй
като степента на понижаване на ПН е свързана с по-голяма регресия на левокамерната хипертрофия,“ обобщават др Eva Karpanou (Onassis Cardiac Surgery Center, Атина, Гърция) и сътр.
В настоящето ретроспективно проучване са участвали 10
185 пациенти с нелекувана, неусложнена есенциална АХ, на
средна възраст 56 години и със САН в седнало положение
≥140 mmHg и/или ДАН ≥90 mmHg, които са били проследени за периода 1986-2004 година.
След шест месеца антихипертензивна монотерапия в ця-
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лата група са били постигнати нива на САН<140 mmHg и на
ДАН<90 mmHg.
Регистрирани са били по-големи средни понижения на
ПН с ARB и CCB (-15 mmHg и за двете групи), следвани
от ACE инхибиторите (-12 mmHg), алфа и бета блокерите
(-10 mmHg и -9 mmHg) и диуртеците (-5 mmHg). Разликите
между средната редукция на ПН в четирите групи са значими (p<0.001).
Допълнително, ехокардиографският анализ е показал, че
ACE инхибиторите и ARB постигат най-голямо намаление
на индекса на левокамерната маса (-13.0%), последвани от
CCB (-11.0%), докато алфа и бета блокерите водят до умерена регресия (-7.5% и -7.0%) и диуртеците са най-малко ефективни в това отношение (-2.7%). Разликите между групите
са отново значими (p<0.0001).
Степента на редукцията на ПН е била сигнификантно
свързана с размера на масата на лявата камера (p<0.001) и
тази асоциация е била най-силно изразена в групата на ARB
(r=0.42) и по-лека при ACEI (r=0.18).
„Нашето проучване може да се има предвид от клиницистите, когато избират лекарство на ефективно намаление
на ПН, тъй като тови води до регресия на левокамерната хипертрофия и на ригидността на артериалната стена при пациентите с артериална хипертония“, смятат авторите.
Това становище отразява съвременните представи, че
ПН е по-сигурен маркер за увреждане на прицелните органи при АХ, отколкото традиционните сърдечносъдови рискови фактори.
Използван източник:
1. Karpanou E., Vyssoulis G., Stefanadis C., Cokkinos D. Differential pulse pressure response to various
antihypertensive drug families. J Hum Hypertens 2006, 20: 765–771 www.nature.com/jhh/journal/
v20/n10/index.html
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24-часов антихипертензивен ефект на
метопролол сукцинат с контролирано
освобождаване и метопролол тартрат
ретард в дозово отношение 1:2
Отчитайки факта, че лошият комплайянс е основна причина за неоптимален контрол на артериалното налягане (АН), Европейското кардиологично
дружество препоръча през 2003 година
преминаване към медикаменти, пригодени за еднократен дневен прием (1).
Двете форми метопролол, подходящи за еднократно дневно приложение, са metoprolol tatrate retard (MTR) и
metoprolol succinate с контролирано освобождаване (MSCR). Според единични съобщения двете форми със забавено освобождаване имат еквивалентен
антихипертензивен ефект, оценен чрез
офисно АН при дозово съотношение
MSCR/MTR = 1:2 (2, 3).
В достъпната литература (www.
pubmed.gov) до сега няма данни за сравняване на антихипертензивната им ефикасност в това дозово съотношение, извършено чрез 24-часово мониториране
на АН.
Целта на изследването е да се сравни
ефикасността на две форми метопролол
със забавено освобождаване - метопролол тартрат ретард 100 mg и метопролол
сукцинат с контролирано освобождаване 50 mg, по отношение на 24-часовия
контрол на АН при пациенти с неоптимално контролирана чрез MSCR 50 mg
(монотерапия или комбинирана терапия) лека и умерена есенциална хипертония.

Пациенти и методи
По дизайн наблюдението е мултицентрово, проспективно, кръстосано,
отворено (Фиг. 1). Изследвани са 89 амбулаторни пациенти с лека и умерена (1)
неоптимално контролирана есенциална
хипертония на моно- или комбинирана
терапия, включваща MSCR 50 mg с продължителност над осем седмици и валиден запис на АМАН с 24-часово средно ДАН ≥ 85 mmHg.

Фиг. 1 Дизайн на проучването

етична комисия при Медицински Институт - МВР. Всички пациенти подписаха информирано съгласие преди започването му.
Статистическият анализ се извърши
чрез t-тест на Student и ANOVA тест. Значима разлика се приемаше при р<0.05.

Резултати
В изследването участваха 89 пациенти.
11 от тях не го завършиха - пет пораMTR=ретарден метопролол тартрат; MSCR метопролол сукцинат
с контролирано освобождаване; САН, ДАН=систолно, диастолно ди отказ от повторно АМАН, свързан с
артериално налягане; СЧ=сърдечна честота; АМАН=амбулаторно
мониториране на АН
причинения от методиката дискомфорт,
Преди започване на наблюдението, на три поради неуспешно проследяване и
фона на обичайната терапия, включва- три поради невалиден запис на второто
ща и MSCR 50 mg, се извършваше 24-ча- АМАН (Табл. 1).
сово АМАН, след което MSCR 50 mg се
Табл. 1 Характеристика на
заменяше с MTR 100 mg в продължение
изследваната група
на осем седмици. На четвъртата седми78
N
ца след включване на MTR 100 mg се про51 (65)
Мъже (%)
веждаше клинична визита за оценяване
48.2 ± 7.2
Средна възраст (год.)
на виталните показатели – сърдечна чес6.6 ± 4.5
Давност на АХ
тота (СЧ) и АН. В края на периода се из40 (51)
<5 г. (%)
вършваше второ 24-часово АМАН. В хода
28 (36)
5-10 г (%)
на наблюдението съпътстващата терапия
10 (13)
>10 г (%)
(вид медикация и доза) не се променяше.
4.0 ± 3.3
Давност на мед. терапия (г)
Приемът на медикаментите се извър58 (74)
Съпътстваща медикация (%):
шваше в 0800 ± 1 часа. В деня на мони40 (51)
ACE инхибитори
торирането дневната доза се приемаше
26 (33)
Диуретици
пет минути след започване на измерва17 (22)
Блокери на калциевите канали
нето. На следващия ден дозата се приеAнгиотензин-рецепторни блокери 5 (6)
маше едва след сваляне на монитора.
29.0 ± 2.8
АМАН се извършваше с монитор Индекс на телесна маса (kg/m2)
32 (41)
Пушачи (%)
CardioTens, Meditech Ltd., Budapest по
36 (46)
Употреба на алкохол (%)
(4)
стандартна методика . Мониторът се
поставяше на пациента между 0830 и
Стойностите на офисните АН и СЧ
0930 часа. АН се регистрираше на 15 ми- след терапия с MTR и MSCR са предстанути. Минималното време на монито- вени на Табл. 2. MTR 100 mg редуцира
риране беше 24 часа. От регистрирани- АН и СЧ в по голяма степен, отколкоте стойности се калкулираха 24-часови; то MSCR 50 mg (p<0.001).
дневни (0700-2159), нощни (2200-0659),
24-часовите профили на АН и СЧ посутрешни (0600-1200) и през последни- казаха обичайната циркадна характете четири часа от приема АН и СЧ; 24- ристика, като тези след лечение с MTR
средночасов профил на АН.
оперираха на значимо по-ниско ниво
Провеждането на клиничното наб- в сравнение с онези на фона на MSCR
людение беше разрешено от Местната (ANOVA, p<0.001) (Фиг. 2, 3).
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S TA D A
Табл. 2 Стойности на офисни АН и СЧ след лечение с ретарден метопролол
тартрат (MTR) и метопролол сукцинат с контролирано
освобождаване (MSCR)
N=78

СЧ
(уд./мин)

САН
(mm Hg)

ДАН
(mm Hg)

Промяна в САН
при ортостатична проба (mm Hg)

MSCR 50 mg

78.5 ± 8.1

147.4 ± 8.4

95.0 ± 4.3

1.1 ± 5.8

MTR 100 mg

72.4 ± 7.4*

138.9 ± 7.0*

86.6 ± 5.6*

2.5 ± 4.0

САН, ДАН=систолно, диастолно артериално налягане; СЧ=сърдечна честота; *p<0.001 спрямо MPCR

Фиг. 2 Денонощен профил на
артериалното налягане след
лечение с ретарден метопролол
тартрат (MTR) и метопролол
сукцинат с контролирано
освобождаване (MSCR)

Фиг. 3 Денонощен профил на
сърдечната честота след лечение
с ретарден метопролол тартрат
(MTR) и метопролол сукцинат
с контролирано освобождаване
(MSCR)

Обсъждане
Това кръстосано проучване показа,
че метопролол тартрат ретард (100 mg)
притежава по-изразен антихипертензивен и брадикарден ефект в сравнение с
двойно по-ниска доза метопролол сукцинат с контролирано освобождаване
(50 mg) както по отношение на офисните, така и по отношение на амбулаторните АН и СЧ.
Напоследък у нас нараства интересът
към формите със забавено освобождаване на метопролол. С тях се подобрява
комплайянса на пациента и се редуцират страничните ефекти. На нашия фармацевтичен пазар се предлагат метоп-
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ролол тартрат ретард (Metoprolol Stada
Retard на Stada Arzneimittel и Egiloc R
на Egis Pharmaceutical) и метопролол
сукцинат с контролирано освобождаване (Betaloc Zoc на Astra Zeneca).
Нашето изследване е първото, което
сравнява антихипертензивния ефект на
две форми метопролол със забавено освобождаване чрез 24-часово мониториране
на АН. Резултатите показват ясно изразен
дозозависим ефект. Те се различават от
резултатите на други две проучвания, демонстриращи еднакъв антихипертензивен
ефект на MSCR, сравнен с този на MTR
и на конвенционален метопролол в дозово
съотношение MSCR/MTR = 1:2 (2, 3).
Bongers и сътр. в едно кръстосано изследване, проведено при 52 пациенти
със стабилна стенокардия, демонстрират еквивалентен ефект на MSCR 100
mg и MTR 200 mg по отношение на 24часовата СЧ и офисно измереното АН,
реализиращи в крайна сметка еднакво
редуциране на тоталния 24-часов исхемичен товар (2).
Omvik и сътр. намират при 64 хипертоници, че монотерапия с MSCR 50 mg
има сходни резултати с тази с конвенционален (бързодействащ) метопролол
тартрат 100 mg за редукция на офисното АН и СЧ, измерени 24 часа след приема на дозата (3).
Най-вероятната причина за противоположните на нашите резултати данни
е фактът, че и в двете проучвания антихипертензивният ефект е оценяван чрез
офисно АН, което от методологичен аспект не е най-удачния вариант.
През последните години 24-часовото
мониториране на АН е предпочитаният метод при тестване на антихипертензивна ефикасност, тъй като елиминира
грешките, породени от пристрастието
на изследователя, и дава представа за
денонощния профил на АН.
Освен това, в проучването на Bongers
и сътр. не е конкретизирано колко време след приема на медикаментите е измервано офисното АН (2). В работата на
Omvik и сътр. се сравнява ефикасността на конвенционална форма, дозирана
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еднократно дневно, и на формата със забавено действие, което обяснява различието в антихипертензивния ефект на
медикаментите, изследван 24 часа след
приемане на дозата (3).
От друга страна, конвенционалната
форма на освобождаване на метопролол
не е одобрена за еднократно дневно дозиране при артериална хипертония, така че сравняването на ефекта му с този
на MSCR е без клинично приложение.
Настоящите резултати за дозозависим
ефект при двете форми метопролол се
потвърждават от данните за еквипотентност по отношение на ефекта върху АН и СЧ на еквивалентни дози (100
mg) MTR и MSCR (5).

Заключение
Това изследване показа, че по отношение на антихипертензивните си ефекти метопролол сукцинат с контролирано освобождаване и метопролол тартрат
ретард в дозово отношение 1:2 не са еквипотентни. Ефектите на двете форми
със забавено освобождаване върху АН
и СЧ са дозозависими, като по-високата
доза резултира в по-изразен ефект.
Нашите резултати показват още, че
дори по-добрият начин на освобождаване на активната субстанция (кинетика
от нулев порядък) не може да компенсира недостатъчния ефект на по-ниската
й доза. Само оптимално дозирани, двете форми метопролол със забавено освобождаване, предлагайки по-опростен
дозов режим в сравнение с конвенционалната форма, са предпоставка за подобряване комплайянса на пациента и
от там за по-оптимален контрол на АН.
Доц. д-р Димитър РАЕВ (МИ – МВР София), Проф. д-р Младен ГРИГОРОВ
(II МБАЛ – София), Ст. МИЛАНОВ
(МБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ - София),
М. ЦЕКОВА (МБАЛ - Плевен),
Л. МИХОВ (МБАЛ „Проф. Ст.
Киркович“ – Ст. Загора),
Ст. ПЕТРАНОВ (МБАЛ - Бургас),
Ал. СПАСОВ (СИМП - Перник)
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ГЕДЕОН РИХТЕР

Diroton® при хипертонична болест
с признаци на нефропатия
Diroton® (lisinopril) - инхибитор от III
поколение на ангиотензин конвертиращия ензим (ACE), има надеждна антихипертензивна активност, дълготрайно
действие с много високо съотношение
Т/Р (trough to peak) и добра поносимост
при пациенти с хипертонична болест
(ХБ) с признаци на нефропатия.
Клиничното проучване, което подкрепя тези твърдения, е проведено при 43 души (14 мъже и 29 жени) на възраст от 39
до 74 години (средна възраст 58±9.4 години), с изходно ниво на АН 140-230/90-110
mmHg (средно 178±14.8/104±6 mmHg).
Всички участници в него са с ЕКГ данни
за левокамерна хипертрофия и хипертонична ангиопатия на ретината.
След период от 5-7 дни, през който пациентите не са получавали антихипертензивна терапия, е назначен Диротон в
дози 5-10 mg/ден, като при необходимост
дозата е титрирана до 20 mg/ден, отначало с интервал от една седмица, а след това – през четири седмици. Изследването
е с продължителност 12 седмици.
Критерият за оценка на ефективността на всяка доза Диротон е нивото на АН, измервано преди приемането
на следващата доза и в пиковия момент
на действие на медикамента (настъпващ
шест часа след приема), като за целта е
изчислявано съотношението Т/Р.
Дозата на Диротон е увеличавана два
пъти, ако средноденонощното АН не е
достигало до ниво 139/89 mmHg. На
всеки етап са оценявани ефективността,
безопасността и поносимостта към медикамента чрез използване на клиниколабораторни методи.
Изследвани са били следните показатели: стойности на АН преди и шест
часа след приемането на медикамента;
оценка на качеството на живот (самооценка); оценка на степента на протеинурия; определяне на нивото на креатинин и уреа в кръвната плазма.
Антихипертензивният ефект на Диротон в дози 5-10 mg/ден (средно 9.27±3.96
mg) се проявява още през първата седмица от приложението му както по отношение на систолното, така и на диастолното
АН. Значимо понижаване на АН (р<0.05)
е било достигнато на четвъртата седми-
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ца от лечението с продължителен по-нататъшен стабилизиращ ефект.
Средноденонощната доза Диротон,
позволяваща ефективно поддържане
на стойности на САН 139.5±7.5 и ДАН
83±5.3 mmHg, е 12.03±4.98 mg/ден. От
първата седмица на лечението съотношението Т/Р за систолното АН е трайно
90-92%, а за диастолното АН - 92-96%,
което свидетелства за високата ефективност през цялото денонощие.
Диротон има бързонастъпващ антихипертензивен ефект с последваща трайна стабилизация на стойностите на АН.
В процеса на наблюдение се изявява тенденция за намаляване на средната
сърдечна честота (в началото – 85.2±10
удара в минута; на четвъртата седмица от лечението – 76.2±4.4 и към 12-ата
седмица – 75.5±3.8 удара в минута). Тази динамика потвърждава описания антиадренергичен ефект на АСЕ инхибиторите и по отношение на Диротон.
Понижаването на АН с Диротон корелира положително с намаляването на нивото на протеинурия - загубата на албумин с урината се понижава четири пъти
към четвъртата седмица от лечението.
Едновременно се установява и прогресивно понижаване на изходното повишено ниво на креатинина и уреата в
кръвта, с нормализиране на показателите през 4-8 седмица от лечението.
Диротон е с изразени нефропротективни свойства, което се потвърждава от
намаляването до нормализирането на екскрецията на албумин в урината при пациентите с ХБ и признаци на нефропатия.
Динамиката на АН съответства на
положителната самооценка на болните в лечебния процес (изходно ниво –
1.73±0.75 точки; на четвъртата седмица
от наблюдението – 2.93±0.47).
При 30% от участниците са били изследвани (преди лечението, на четвъртата и 12-ата седмица от терапията) следните допълнителни показатели: пероксидно
окисление на липидите; свободно-радикално окисление на протеините и нискомолекулните тиоли; ниво на антиоксидантни ензими – супероксиддисмутази
(СОД) и каталази; ниво на макро- (Ca,
Mg, K, Na) и микроелементи (Zn, Cu, Fe)
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в кръвната плазма и в еритроцитите; имунологичен тест in vivo (проба на Ребака)*.
В хода на лечението с Диротон, нивото на СОД се нормализира към четвъртата седмица, което е свързано с положителна динамика на окислителните
показатели на липидите и тиолите.
Степента на белтъчно окисление също намалява (р<0.05) към четвъртата
седмица от терапията и достига пределни норми към 12-ата седмица, като тази промяна корелира с нарастване на
съотношението SH/SS (попълването на
SH-групите в състава на тиоловите съединения е показател за повишена антиоксидантна активност).Установено е подобрение и в останалите допълнителни
изследвани параметри.
Диротон подобрява антиоксидантната активност с попълване на SH-групите
в състава на тиоловите съединения, възстановя електролитния баланс с преодоляване на дефицита на микроелементи
(Zn, Cu, Fe), нормализира разпределението на клетките на мононуклеарната фагоцитна система (МФС) в биологичните
среди с възстановяване на функционалното им участие в имунореактивността
на организма, а също и на десенсибилизиращото влияние на лимфоцитите.
Диротон има изразени положителни метаболитни действия, които осигуряват подобряване на антиоксидантната
защита, възстановяване на нарушения
баланс на минералния обмен при пациентите с хипертонична нефропатия и
имунна корекция в организма.
Доц. д-р И. А. ГОРБАЧОВ, кмн
катедра Вътрешни болести,
СПбГМУ И. П. Павлов, Москва
 Индуцирано in vivo огнище на асептично кожно възпаление за
оценка на активността на мобилизиране на клетките на мононуклеарната фагоцитна система (МФС) и лимфоцитите в дермограмата, като нейният състав се съпоставя със съответстващите абсолютни клетъчни показатели в кръвта.
При пациентите с ХБ и нефропатия се наблюдава изразен дисбаланс на участието на имунокомпетентните клетки в индуцирания асептичен възпалителен процес. Привличането на моноцити и макрофаги е силно понижено, което съвпада с ниското
ниво на моноцити в циркулиращата кръв. Едно от обясненията на този факт може да е преразпределението на клетките на
МФС в организма поради повишената им адхезия и натрупване в тъканите-мишени.
 Динамиката на клетъчните показатели в дермограмите при пациенти, лекувани с Диротон, демонстрира усилване на привличането
на клетките на МФС в огнището на асептичното възпаление при
реално увеличение на количественото присъствие на моноцити в
периферната кръв.
Тези резултати показват ефективната мобилизация на клетките на МФС, което се обуславя от излизането им от циркулацията във връзка с намаляването на близкостенната адхезия в съдовете, най-вероятно вследствие на натрупването на азотен оксид
(NO) под действието на Диротон. Едновременно се наблюдава
и възстановяване на баланса на бласттрансформация на лимфоидни елементи.

*

П АТ О Ф И З И ОЛ О Г И Я

Ендотелна функция и възпалителни
процеси при коронарна болест

Промените в ендотелната функция
и възпалителните процеси съпътстват
всички фази на атеросклеротичния процес. Клиничните проучвания доказват
тяхната роля като прогностичен фактор
за развитие на исхемични усложнения
и неблагоприятен изход при остър коронарен синдром. Подобрението на ендотелната функция и ограничаване на
възпалителните процеси водят до пропорционална редукция на сърдечносъдовите инциденти (1).
Коронарната болест е основна причина за смърт и инвалидизация, свързани със значителни здравни разходи в
развитите страни. Тя се характеризира
с продължителна асимптомна фаза, която евентуално прогресира до формиране на атеросклеротични плаки. Нестабилност или оклузия на плаките води
до исхемични синдроми, които са клиничното проявление на атеросклерозата
и на коронарната болест.
През последните няколко десетилетия се установи, че възпалителните
процеси имат ключова роля не само за
възникването и прогресията на атеросклерозата, но и са отговорни за стабилността на вече възникнали атеросклеротични плаки.

ва на ендотелната дисфункция.
През последното десетилетие се изясни ролята на зависимата от азотния оксид регулация на съдовия тонус в отговор на фармакологични и физиологични
стимули в различни съдови русла. Редица инвазивни и неинвазивни изследвания показаха, че при пациенти с повишен сърдечносъдов риск или коронарна
болест е налице ендотелна дисфункция.
Много сърдечносъдови рискови фактори са свързани с нарушение на нормалната ендотелна функция. Непроменливите от тях са напреднала възраст и
мъжки пол, а променливите – хиперхоЕндотелна левкоцитна адхезия

Възпалителни механизми
при атеросклероза

Ендотелна функция
при коронарна болест
Ендотелът има важна роля в съдовата
хомеостаза. Той секретира редица медиатори като азотен оксид/окис, простациклин и ендотелин, които регулират съдовия тонус, активността на тромбоцитите,
коагулационните фактори, като в същото време повлиява съдовите възпалителни процеси и клетъчната миграция.
Редица фактори могат да увредят ендотелната структура и функция – механични травми, биохимични процеси
и имуномедиирани реакции. Това води
до промяна в ендотелната физиология
с нарушаване или загуба на нормалната функция. Нарушаването на баланса в
освобождаването на вазоконстриктори
и вазодилататори предизвиква намалена вазодилатация, която е основна проя-
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луларни патогени и особено на тези, които предизвикват ниска степен на възпалителен отговор, води до повишен риск
за коронарна атеросклероза.
Възпалителните съдови заболявания
са свързани с персистираща ендотелна
дисфункция. Наскоро бе доказано, че
леки и неспецифични вирусни инфекции могат да имат пагубно въздействие
върху съдовия ендотел.
Откриването на нови етиологични
причини доведе до увеличаване на списъка от потенциални рискови фактори,
към които спадат повишени нива на серумен хомоцистеин, тегло при раждане и
полиформизъм, свързан с експресията на
гени, регулиращи ендотелната функция.
Ендотелната вазодилатация е тест,
който интегрира влиянието на множество фактори (включително генетични)
и може да служи както за диагностичен и прогностичен критерий, така и за
потенциален обект на терапия. Изследвания по време на сърдечна катетеризация, макар и с малък брой пациенти,
показаха директна връзка между степента на ендотелна дисфункция и честотата на сърдечни усложнения.

лестеролемия, тютюнопушене, хипертония и диабет, които са основни рискови фактори едновременно за коронарна
болест и за мозъчносъдови инциденти
без разлика на възрастта и пола.
Сравнително нов рисков фактор е начинът на живот в развитите страни и
по-специално затлъстяването, атерогенната диета и ограничената физическа активност.
Резултати от епидемиологични проучвания показаха, че инфекциите и хроничното възпаление могат да предизвикат ендотелна дисфункция. Съществуват
серологични данни, които показват, че
експозицията на множествени интраце-
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При наличие на рискови фактори, съдовият ендотел първоначално реагира с
активиране на протеин киназа С и транскрипционен нуклеарен фактор кВ. Това индуцира активността на ангиотензин конвертиращия ензим, локалната
продукция на ангиотензин II и експресията на адхезионни молекули по ендотелната повърхност. Резултатът е задебеляване на интимата, формиране на
плаки и тяхната руптура с поява на клинична симптоматика.
Три клетъчни компонента – моноцити, тромбоцити и лимфоцити, заедно с
ендотелните и гладкомускулните клетки, взаимодействат по различни пътища,
съвместно с LDL, в създаването на атеросклеротични лезии. Критичен момент
в атерогенезата са проинфламаторните
цитокини и клетъчните адхезионни мо-

П АТ О Ф И З И ОЛ О Г И Я
лекули, които свързват моноцитите към
ендотелната стена.
Адхезионни молекули и моноцити.
Една от ранните фази на атеросклерозата
включва залавянето на клетки на възпалението от циркулацията върху ендотелната повърхност. Този процес се медиира
от адхезионни молекули върху съдовия
ендотел и циркулиращите левкоцити в
отговор на възпалителни стимули.
Адхезията е стъпаловиден процес,
който започва със струпване на левкоцити върху ендотелната повърхност (резултат от свързване чрез селектин). Последващата стабилна адхезия зависи от
взаимодействието на имуноглобулиноподобни молекули (съдова клетъчна адхезионна молекула 1 и интерцелуларна
клетъчна адхезионна молекула 1) върху ендотела и интегрини върху повърхността на левкоцитите.
Моноцитите и макрофагите имат
ключова роля за началото и прогресията на атеросклерозата. Струпването на моноцити върху артериалната стена е един от ранните процеси на
атеросклероза. В интимата моноцитите се развиват до макрофаги, които са
важни медиатори на възпалението и
на имунния отговор при атеросклеротични лезии.
Макрофагите участват в локалния
възпалителен отговор чрез продукция
на цитокини, свободни радикали, протеази и фактори на комплементната система. Поемането на липопротеини води
до акумулиране на холестеролови естери в тях. Макрофагите участват и в
еволюцията на атеросклеротичните лезии като предизвикват руптура на плаки чрез секретиране на матриксни металопротеинази.
В и Т лимфоцити. В атеросклеротичните лезии се откриват различни лимфоцитни популации с преобладаване на
Т лимфоцитите, които могат да навлязат в съдовата стена още преди моноцитите. Наличието на активирани лимфоцити през всички фази на формирането
на лезии е най-важното доказателство
за тяхната роля в прогресията на заболяването.
Цитокини и възпалителни маркери
при атеросклероза. Цитокините имат
различно влияние върху атерогенезата
– едни са директно проатерогенни, други – антиатерогенни, а трети променят
характеристиките на формираната плака. Проинфламаторните цитокини (ин-

терлевкин 1 и тумор некротизиращ фактор алфа) участват в проатерогенните
процеси, докато интерлевки 10 медиира
антиатерогенните.
Скорошни проучвания показаха, че
С-реактивният протеин (CRP) може да
има директна роля в патофизиологията
на атеросклерозата. В присъствието на
CRP се ускорява поемането на LDL от
макрофагите. CRP може да:
● активира комплементната система в
атеросклеротичните плаки, което води до тяхната нестабилност
● индуцира експресията на адхезионни молекули върху коронарните артерии
● предизвика ендотелна дисфункция и
прогресия на атеросклерозата

Прогностична роля на
възпалителните процеси
при коронарна болест
Наличието на възпалителна реакция
може да повлияе прогнозата при пациенти с коронарна болест не само чрез ускоряване на процеса на атеросклероза,
но и с внезапно развитие на нестабилност на съществуващи плаки.
При наличие на остър коронарен инцидент, възпалителните процеси могат
да модулират последиците от миокардна исхемия и некроза. Но степента на
влияние на тези фактори може да варира при различни групи пациенти.
Общият брой левкоцити е евтин, достъпен и лесен за интерпретиране маркер, който е свързан с неблагоприятна прогноза при пациенти със стабилна
стенокардия след миокарден инфаркт.
Експериментални проучвания показаха разнообразни механизми чрез които
левкоцитите влияят на стабилността на
плаките при остър коронарен синдром.
Един от важните фактори е левкоцитния ензим миелопероксидаза, чиито
концентрации са повишени при пациенти с ангиографски доказана коронарна болест и лезии, склонни към руптура. Миелопероксидазата е свързана с
развитието на меки плаки; активиране на протеазната каскада, която влияе
на стабилността и тромбогенността на
плаките; продукцията на цитотоксични
и протромбогенни оксидазни липиди и
консумацията на азотен оксид, което води до вазоконстрикция.
Като се има предвид патофизиологичната й роля, миелопероксидазата би
могла да е добър прогностичен маркер
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на честотата на коронарни инциденти.
Повишените концентрации на други циркулиращи инфламаторни маркери като: CRP, серумен амилоиден протеин А, интерлевкин 6 и интерлевкин 1
рецепторни антагонисти също се откриват при остър коронарен синдром. Тези
маркери отразяват степента на миокардна некроза и на исхемично-реперфузионно увреждане.
В момента за най-вероятен маркер за
сърдечносъдовия риск е приет CRP. Съществуващите тестове за неговото установяване са с висока чувствителност,
което позволява проследяването му в
нативна и замразена плазма. Липсата
на денонощни вариации в стойностите
на CRP го правят подходящ като сравнителен показател на големи популации. Установена е директна връзка между повишените концентрации на CRP и
неблагоприятната краткосрочна прогноза, която е независима от степента на
некроза и исхемия.
Няколко популационни проучвания
показаха, че концентрацията на CRP
може да участва в глобалната оценка на
сърдечносъдовия риск. При здрави мъже Aspirin намалява плазмения CRP, което е свързано с намаляване на риска за
първи миокарден инфаркт. Пациенти на
терапия с pravastatin и с ниска степен на
съдова възпалителна реакция (измерена
чрез концентрациите на CRP и серумен
амилоиден протеин А) са имали намаление с 50% на рецидивите на сърдечносъдови усложнения.

Изводи
за клиничната практика
● функцията на ендотела и съдовите възпалителни реакции участват
във всички фази на атеросклеротичния процес
● маркерите на ендотелна дисфункция и възпалителна реакция са
с потенциал за приложение като
прогностични фактори при остри
исхемични инциденти или след остър коронарен синдром
● редукцията на нивата на инфламаторните маркери е свързана с пропорционално намаление на сърдечносъдовите инциденти
Д-р Ивайло ТРАЯНОВ
Използван източник:
1. Tousoulis D., Charakida M., Stefanadis C. Endothelial function and
inflammation in coronary artery disease. Heart 2006; 92: 441-443
www.heartjnl.com
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Omacor намалява риска за
руптуриране на атеросклеротичните
плаки и развитието на тромбоза
Приемът на Omacor води до стабилизиране на напреднали
атеросклеротични плаки чрез намаляване на възпалението в
тях, показаха резултатите от проучването OCEAN (Omacor
Carotid EndArterectomy iNtervention study), представени на
Международния симпозиум за атеросклерозата, проведен в
Рим (1).
Механизмът, чрез които Omacor оказва своя сърдечносъдов протективен ефект е чрез навлизането и натрупването
на омега-3 полиненаситени мастни киселини (omega-3, n-3
PUFAs) в атеросклеротичните плаки, което води до редуциране на броя на пенестите клетки, макрофагите (CD68+) и Т
клетките (CD3+) в плаките като по-този начин се намалява
риска за тяхното руптуриране и развитието на тромбоза.
Резултатите от проучването показват значима редукция на
експресията на инфламаторни цитокини, интерлевкин-6 (IL6), интрацелуларни адхезионни молекули (ICAM-1) и матриксни металопротеинази (matrix metalloproteinases - MMPs),
за които се смята, че са една от причините за нестабилността на плаките.
В рандомизираното, двойно-сляпо, плацебо-контролирано изследване OCEAN са участвали 121 пациенти, на които
е предстояла каротидна ендартеректомия, на средна възраст
75 години (65% мъже), разделени в две групи – контроли на
плацебо и приемащи omega-3 PUFAs 2 g дневно (2 капсули
Omacor) в период от 40 до 50 дни преди оперативната интервенция. Всяка капсула от 1 g Omacor съдържа 90% етилови
естери на omega-3 мастни киселини, включително ейкозапентаенова – EPA (46%) и докозахексаенова – DHA (38%).
Изходните липидни показатели (серумни нива на триглицериди, общ холестерол и LDL-холестерол) са били сходни в
двете групи, както и прилагането на медикаментозно лечение, включително със статини. Не е имало значима разлика
между серумните нива на С-реактивния протеин. Повечето
пациенти са били с наднормено тегло, с артериална хипертония, настоящи или бивши пушачи.
След ендартеректомията, каротидните плаки са били изследвани морфологично (дебелина на фиброзната шапка, размер на липидния товар, наличието на хеморагии), хистологично (клетъчна инфилтрация чрез имунохистохимия), както
и степен на експресия на инфламаторните маркери (полимеразна верижна реакция в реално време – RT-PCR).
В плаките на лекуваните с Omacor болни е било установено значимо намаление на пенестите клетки (p=0.039) в сравнение с контролите. Повечето и от останалите крайни показатели на проследяване също са били редуцирани, въпреки
че разликата е била недостоверна в сравнение с плацебо.
Регистрирана е била силно значима обратна корелация
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между количеството на натрупана в плаката ЕРА и степента на възпаление, нестабилност и Т-клетъчна инфилтрация.
Комбинацията ЕРА плюс DHA също показала силно сигнификантна обратна корелация с възпалението, нестабилността, Т-клетъчната и тенденция към обратна корелация с макрофагеалната инфилтрация (таблица 1).
Табл. 1 Корелация между n-3 PUFAs и характеристиките
на каротидната плака (p стойности)
Характеристики
на плаката

EPA

DHA

EPA+DHA

Възпаление

0.011

0.096

0.033

–

0.022

0.057

Нестабилност

0.021

0.086

0.037

T клетки (CD3+)

0.010

0.091

0.031

Макрофаги (CD68+)

0.109

0.090

0.069

Макрофаги във
фиброзната шапка

0.105

–

–

Калцифициране

Експресията на mRNA на три от матриксните металопротеинази, които се свързват с нестабилност на плаката – MMP9, 7 и 12, е била понижена значимо в каротидните плаки на
терапевтичната група (MMP-9 с 40%, p=0.005 в сравнение с
контролите на плацебо). Не е имало разлика в експресията на
останалите четири MMP (-1,-3 и -8).
Експресията в плазмата на ICAM-1 е била значимо по-ниска в групата на Omacor (p=0.014). ICAM-1 се свързват с прогресирането на атеросклерозата и намаляването на тяхната
експресия води до понижаване на броя на макрофагите. Проинфламаторният цитокин IL-6 също бил намален в сравнение с получавалите плацебо (p=0.039).
Резултатите от OCEAN показват, че повишеният внос на
omega-3 PUFAs води до тяхното инкорпориране (специално на EPA) в плаките, което резултира в намаляване на броя
на макрофагите и пенестите клетки, както и на експресията на проинфламаторни маркери, ICAM-1, IL-6 и селектирани MMP.
Колкото повече EPA има в една плака, толкова тя е по-малко
възпалена и по-стабилна, смятат авторите на това проучване.
Д-р Камелия ПАВЛОВА
Допълнителна информация:
Павлова К. Омега-3 мастни киселини – защо и кога са необходими? MD 2006, бр.7/септември http://
mdb.protos.bg
www.solvay-omacor.com
Използван източник:
1. Cawood A., Ding R., Napper F. et al. Long chain omega-3 fatty acids enter advanced atherosclerotic
plaques and are associated with decreased inflammation and decreased inflammatory gene expression. 2006
International Symposium on Atherosclerosis; June 18-22, 2006; Rome, Italy www.isa2006.org
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Добавянето на Niaspan към
статин повишава HDL-холестерола
и понижава триглицеридите
Резултати от проучването COMPELL

Нивата на HDL-холестерола могат да бъдат повишени, а
тези на LDL-холестерола намалени до прицелните стойности без да е необходимо прилагането на високи дози статини,
показват резултатите от проучването COMParative Effects on
Lipid Levels of Niaspan and statins versus other lipid therapies
(COMPELL), представени на Международен симпозиум
по атеросклероза в Рим, Италия и публикувани в списание
Atherosclerosis (1, 2).
Комбинираното лечение с ниски дози niacin* с удължено
освобождаване (Niaspan) и atorvastatin или rosuvastatin намалява еквивалентно нивата на LDL-С в сравнение с монотерапията с умерена до висока доза rosuvastatin или с прилагането
на фиксирана таблетна форма на ezetimibe-simvastatin за период от 12 седмици. Допълнително, приложението на niacin
и статин постига значимо по-голямо повишаване на HDL-С и
намаляване на триглицеридите.
Целта на проучването (фаза 4) COMPELL е да определи
относителната ефикасност на статин, комбиниран с niacin
или с ezetimibe, в сравнение със самостоятелното приложение на статин.
Изследването е 12-седмично, отворено, рандомизирано,
с паралелни групи, проведено в 32 медицински центъра в
САЩ с измерване на липидните показатели в началото, на 8а и 12-а седмица. Средната възраст на пациентите е 58 години
и приблизително една трета са на възраст над 65 години. Повечето от участниците са от европеиден произход и с наднормено тегло (среден индекс на телесна маса 29 kg/m 2).
Пациентите (общо 292 души, 50% жени) са рандомизирани
на едно от четирите лечения:
● Niaspan 500 mg + atorvastatin 20 mg - дозата на niacin е удвоена на 4 седмица на 1000 mg/ден и на 8 седмица до 2000
mg/ден, докато дозата на atorvastatin е удвоена на 40 mg/
ден на 8 седмица
● Niaspan 500 mg + rosuvastatin 10 mg - дозата на niacin е удвоена на 4 седмица на 1000 mg/ден и не е променяна до
края на проучването, докато дозата на rosuvastatin е удвоена на 20 mg/day на 8 седмица
● Simvastatin 20 mg и ezetimibe 10 mg – дозата на simvastatin
е удвоена на 40 mg/ден на 8 седмица
● Rosuvastatin 10 mg самостоятелно – дозата на rosuvastatin е
удвоена на 20 mg/ден на 4 седмица и отново е удвоена на
40 mg/ден на 8 седмица
По отношение на редукцията на LDL-холестерола, няма
статистически значима разлика между четирите групи. Прилагането на niacin към терапията със статин увеличава значимо повече HDL в сравнение с комбинацията simvastatin и
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ezetimibe или с монотерапията с rosuvastatin. Триглицеридите също са понижени по-изразено в групата, получавала статин заедно с niacin.
COMPELL: Изходни липидни показатели
Niacin+
atorvastatin
(n=60)

Niacin+
rosuvastatin
(n=65)

Simvastatin+
ezetimibe
(n=72)

Rosuvastatin
(n=73)

LDL-С
(mmol/l)

5.0

5.0

5.2

5.1

HDL-C
(mmol/l)

1.3

1.2

1.2

1.3

Tриглицериди
(mmol/l)

2.1

1.9

1.8

1.9

Липиден
параметър

COMPELL: Резултати след 12 седмици лечение

*

Липиден
параметър

Niacin+
atorvastatin

Niacin+
rosuvastatin

Simvastatin+
ezetimibe

Rosuvastatin

Промени в
LDL-С (%)

-56

-51

-57

-53

Промени в
HDL-С (%)

+22

+24

+10*

+7*

Промени в
триглицеридите (%)

-47

-40

-33*

-25*

Промени в аполипоопротеин
B (%)

-49

-45

-45

-42*

Промени в nonHDL-C (%)

-55

-49

-54

-50

Промени в съотношението
триглицериди/
HDL-холестерол (%)

-50

-48

-47

-43*

p<0.05 спрямо niacin + atorvastatin

Данните на 8 седмица показват, че ниската доза niacin,
1000 mg/ден, съчетана с ниска доза atorvastatin (20 mg)
или rosuvastatin (10 mg) може да понижава нивата на LDLС с приблизително 50%, като води също така до значима редукция на нивата на триглицеридите в сравнение със
simvastatin+ezetimibe или само rosuvastatin, и също така повишава нивата на HDL-холестерола.
Приблизително
90%
пациентите,
лекувани
със
simvastatin+ezetimibe или с rosuvastatin, са завършили своето
участие, в сравнение със 75% от получавалите niacin и един
от двата статина. Най-честата причина за преустановяване
на участието е зачервяването на лицето (основно странично
действие на niacin) или поради други кожни реакции.
Сериозни нежелани лекарствени реакции са възникнали
при 3-4% от участниците, като тяхната честота е сходна в четирите групи.
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А К ВА Х И М – п р е д с т а в и т е л с т в о н а M E R C K
Не са били регистрирани случаи на лекарствено-свързана миопатия или на асимптомно повишени нива на креатин
киназа (>5 или >10 пъти горната нормална стойност - ULN).
При един пациент от лекуваните с rosuvastatin 40 mg/ден е установено обратимо повишение на черноодробните трансаминази (>3 x ULN).
При рандомизираните на niacin е настъпило леко увеличение на нивата на кръвната глюкоза на гладно (+0.2 до +0.3
mmol/l), но без промяна в нивата на хемоглобин A1c на 12
седмица. В COMPELL не са участвали пациенти с установен
преди това диабет.
Въпросът е дали комбинираната терапия niacin и статин понижава по-изразено риска за коронарна болест на
сърцето в сравнение с монотерапията със статин. Отговорът се очаква от проучването Atherothrombosis Intervention
in Metabolic Syndrome with Low HDL Cholesterol/High

Triglyceride and Impact on Global Health Outcomes (AIMHIGH), което е петгодишно изследване на 3300 пациенти с
атерогенна дислипидемия, лекувани със simvastatin самостоятелно или със simvastatin и niacin с удължено освобождаване (Niaspan).
Друго проучване, Heart Protection Study 2 Treatment of HDL
to Reduce the Incidence of Vascular Events (HPS2-THRIVE), което също се намира в ход, ще сравни дали новата комбинирана таблетка, съдържаща niacin с удължено освобождаване и
специфичен блокер на простагландин D2, намалява зачервяването и профилактира сърдечносъдовите инциденти при пациенти с установено съдово заболяване.
 Niacin e най-ефективното лекарствено средство за увеличаване на HDL-холестерола на настоящия етап. В това отношение той превъзхожда не само статините, но и fenofibrate

*

Използвани източници:
1. Jones P. 2006 International Symposium on Atherosclerosis; June 18-22, 2006; Rome, Italy
2. McKenney JM, Jones PH, Bays HE, et al. Comparative lipid effects of combination therapy with a statin and extendedrelease niacin versus statin plus ezetimibe versus a statin alone. Atherosclerosis 2006;7(suppl):174. Abstract Tu-W27:4

Нова биопротеза ефективна при аортна стеноза

Новата биопротеза CoreValve (www.
corevalve.com), въведена за първи път
перкутанно при пациенти с аортна стеноза, е надежден метод за високорисковите оперативни болни с клапното
заболяване, които са и с противопоказания за балонна валвулопластика, показаха резултатите от едноцентрово
проучване на Grube и сътр., публикувани през октомври в Circulation (1).
Новото инвазивно лечение
на аортната стеноза осигурява
добър хемодинамичен резултат
при пациентите и облекчаване
на клиничните симптоми, въпреки 20% периоперативна смъртност. Авторите твърдят обаче,
че при оперативни интервенции
смъртността е около 50%.
Провежданите в момента
мултицентрови проучвания с
второ поколение устройства (с
по-голям диаметър -18F) имат
за цел да докажат предимството на клапното протезиране пред хирургичното лечение на високорискови
болни с дегенеративна аортна стеноза. Според д-р William O’Neil, един от
водещите автори в проучването, това
е „иновативен и обещаващ подход при
инвазивното лечение нa аортна стеноза, като техниката на въвеждане на
CoreValve тепърва предстои да бъде овладяна“. Участниците в тези изследвания ще бъдат проследени за най-малко
шест до 12 месеца, а част от тях и дългосрочно (поне пет години).
Аортната стеноза е предимно с де-
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генеративна генеза като пациентите
обикновено са в напреднала възраст и с
множество съпътстващи заболявания,
което увеличава оперативния риск.
При тях е противопоказан методът на
избор при такива състояния – операция
при отворено сърце с имплантиране на
механична или биопротеза.
CoreValve е била въведена успешно
ретроградно перкутанно при 17 от 25

високорискови болни (68%), с краен резултат намаляване на следнатоварването и облекчаване на симптоматиката, с
подобряване на функционалния клас по
NYHA с една или две степени. При новия метод се избягват дестабилизацията,
миграцията или тромбозата на клапата,
като липсват данни за миокардна исхемия от коронарна оклузия или инсулт.
При разтягането на биопротезата
след въвеждането й, намалява възможността за перивалвуларно пропускане
на кръв, което позволява позициониране и при аортна инсуфициенция. При

Брой 2, 2006

CoreValve се избягва възможността за
травматични лезии на клапните платна, което теоретично е свързано с подълъг живот на клапата.
Въпреки тези данни, е регистрирана
висока перипроцедурна смъртност (общо пет случая)- двама от пациентите
са починали по време на манипулацията – един случай на перфорация на левокамерния вентрикул и друг с тежка
калциноза на клапата. В останалите три случая има липса
на премедикация с clopidogrel
и две тежки форми на тромбоцитопения.
Данните потвърждават необходимостта от определяне
на антитромбоцитната и антиагрегантната терапия при имплантация на устройството и
от изясняване дали CoreValve
води до тромбоцитопения извън условия на екстракорпорално кръвообращение.
Прецизното позициониране на устройството остава все още предизвикателство и е причина за около половината от неуспешните имплантации.
Бъдещото използване на трансезофагеална ехокардиография би подобрило
резултатите.
Според Grube и сътр., подходящи на
този етап за лечение са предимно жени
или пациенти с относително малък клапен пръстен и тясна възходяща аорта.
Използван източник
1. Grube Е., Laborde J., Gerckens U. et al. Percutaneous implantation
of the CoreValve self-expanding valve prosthesis in high-risk patients
with aortic valve disease: The Siegburg first-in-man study. Circulation
2006 114: 1616-1624 http://circ.ahajournals.org/current.shtml
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ACC 2006 – резултати от най-новите
проучвания за антитромботична
терапия при остър коронарен синдром
Представяме ви в обобщен вид найновите проучвания на антитромботичната терапия при остър коронарен синдром
(ACS, ОКС*), докладвани на годишната
среща на Американската колегия по кардиология (ACC**), подробности за която
може да научите на www.acc.org.

Антикоагулантни
стратегии при пациенти
със STEMI
Представени бяха резултати от две
проучвания за различни подходи в антикоагулантната терапия при пациенти с миокарден инфаркт със ST-елевация (STEMI):
● ExTRACT-TIMI 25 сравнява ефекта
от терапията с enoxaparine и нефракциониран heparin (UFH***) при пациенти с тромболитична терапия
● OASIS-6 сравнява fondaparinux с плацебо или UFH
ExTRACT-TIMI 25 включва случаи със STEMI, подложени на тромболитична терапия с TNK, tPA, rPA или
streptokinase по преценка на лекуващия
лекар. Всички болни са вземали Aspirin,
като към края на изследването са могли да получат и clopidogrel за по-добър
ефект. В крайна сметка ограничен брой
пациенти са лекувани с clopidogrel, който в повечето случаи е прилаган към момента на коронарно стентиране. Проучването предвижда допълнителен анализ
на тази група.
След провеждането на тромболитичната терапия, пациентите са рандомизирани в две групи: enoxaparin и UFH. Групата с UFH е получила медикамента в
дозировки препоръчани от ACC/AHA****
с болус доза според телесното тегло (60
U/kg, максимум 4000 U), последвана от
интравенозна инфузия в доза 12 U/kg/
час (максимална начална доза 1000 U/
час). Терапията е коригирана според
стойностите на APTT (50-70 сек).
Групата на enoxaparin е получила интравенозна болус доза от 30 mg, а след

това – 1 mg/kg подкожно на всеки 12 часа. При пациенти на възраст >75 години начална болус доза не е използвана, а е приложена терапия с 0.75 mg/kg
подкожно на всеки 12 часа. При наличие на бъбречна дисфункция, дозата на
enoxaparin е била коригирана.
Контролната група е получила UFH
за период от минимум 48 часа (според
насоките за лечение на ACC/AHA), докато терапията с enoxaparin е била попродължителна - до момента на дехоспитализация или до осмия ден (което от
двете събития настъпи по-рано).
Резултатите показват, че първичната крайна точка на проучването (композитен показател за миокарден инфаркт
(МИ) и фатален изход до 30-я ден) е била сигнификантно намалена в групата с
enoxaparin, в сравнение с UFH. Ползата
от терапията с enoxaparin се е изразила
в 2% абсолютно намаление на честотата на МИ и смърт (9.9% срещу 12% при
UFH, p<0.001).
Нефатален МИ е регистриран при 3%
от пациентите на enoxaparin срещу 4.5%
в групата с UFH (намаление на относителния риск с 33%, p<0.001); по отношение на смъртността не е имало значими разлики в двете групи, макар че като
абсолютни цифри те са били по-ниски в
групата с enoxaparin (6.9% срещу 7.5%,
p=0.11).
Композитният показател за фатален
изход, нефатален МИ или спешна реваскуларизация е бил с честота 11.7%
при enoxaparin срещу 14.5% при UFH
(p<0.001). Композитният показател за
фатален изход, нефатален МИ или нефатален интракраниален кръвоизлив
(показател за общата клинична полза от
терапията) е бил 10.1% при enoxaparin
срещу 12.2% при UFH (p<0.001).
Предимствата от терапията с
enoxaparin са започнали през първите
два дни (когато и двете групи пациенти са получавали антикоагуланти) и са
достигнали пик на 5-8 ден от терапията,
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когато пациентите са продължили терапията с enoxaparin в болнични условия.

Изводи от ExTRACT-TIMI 25
● e noxaparin предотвратява успешно
МИ и фаталния изход при пациенти със STEMI
● честотата на кървене е по-голяма
отколкото при UFH, но без сигнификантна разлика по-отношение
на интракраниални кръвоизливи
● ефектът от терапията с enoxaparin
превъзхожда значително UFH
OASIS-6 има по-сложна постановка
и сравнява ефекта на селективния инхибитор на фактор Xa fondaparinux с
различни терапевтични подходи за лечение на STEMI: първична PCI, медикаментозно лечение или тромболитична
терапия. Изследването също така сравнява fondaparinux с две контролни групи – плацебо и UFH.
OASIS-6 е международно двойносляпо проучване, което включва 12 092
пациенти със STEMI, които са рандомизирани да получат fondaparinux 2.5 mg/
ден за осем дни или стандартно лечение
(страта 1 – плацебо при противопоказания за прилагане на UFH и страта 2 –
UFH за 48 часа, последван след това от
плацебо). Всички участници са били на
fondaparinux или на плацебо между 3 и 9
ден, съгласно дизайна на проучването.
Първична крайна точка е бил композитен показател за фатален изход или
реинфаркт до 30-я ден, с последваща
вторична оценка на 3-6 месец.
След период на проследяване от
30 дни е установено предимство на
fondaparinux в сравнение с плацебо: сигнификантно намаление на първичната
крайна точка в групата с fondaparinux съответно 9.7% срещу 11.2% (редукция
на относителния рискa с 14%, p=0.008),
като тези предимства са регистрирани
през целия период на наблюдение.
Ползите от fondaparinux са регист-
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рирани още на 9-и ден (съответно 7.4%
срещу 8.9%, намаляване на рискa със
17%, р=0.003) и са се запазили по края
на проучването (съответно 13.4% срещу
14.8%, редукция с 12%, р=0.008).
Fondaparinux е превъзхождал и UFH
за профилактика на смъртта и реинфаркта на 30-и ден (намаляване на рискa със
18%, р=0.08) и до края на проследяването (редукция с 23%, р=0.008).
При лекуваните с инхибитора на фактор Ха е наблюдавана тенденция към
по-малко тежки кръвотечения (79 в контролната група срещу съответно 61,
р=0.13), като са възникнали значимо помалко случаи на сърдечна тампонада на
9-и ден (48 при плацебо срещу съответно 28, р=0.02)
Медикаментът e бил свързан със значими ползи при пациентите на тромболитично лечение с UFH (намаление на първичната крайна точка с 21%,
р=0.003), както и при тези без извършена реперфузионна терапия (редукция на
риска с 20%, р=0.03).
Авторите са отчели две тенденции
против приложението на fondaparinux
при първична PCI:
● по-голяма честота на фатален изход
или МИ при подложени на първична
PCI и fondaparinux (5 mg i.v.), в сравнение с пациенти, лекувани с PCI и
UFH.
● потвърждават се наблюдаваните резултати от проучването OASIS-5 за
случаи на катетерна тромбоза при
болни на fondaparinux, докато такива проблеми с UFH/enoxaparin почти
не са наблюдавани (0.9% срещу съответно 0.2%, 3.58 пъти по-голяма вероятност, p<0.001)

Изводи от OASIS-6
● при пациенти със STEMI и особено при тези, които не са подложени на
първична PCI, fondaparinux намалява
значимо смъртността и МИ както рано след възникването на инцидента,
така и в дългосрочен план, без да увеличава риска за кървене и инсулт
● при пациенти с първична PCI не
се препоръчва приложението на
fondaparinux
● The Fifth Organization to Assess
Strategies
in
Acute
Ischemic
Syndromes Investigators (OASIS-5)
сравни ефектите на fondaparinux (2.5
mg/ден) и enoxaparin (1 mg/kg два пъ-
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ти дневно) при 20 078 пациенти с ACS
– UA/NSTEMI. Резултатите показват,
че fondaparinux е сходен с enoxaparin
по отношение намалението на исхемични инциденти, подобрява в дългосрочен план показателите за заболеваемост и смъртност и е свързан
със сигнификантно по-ниска честота
на масивни кръвоизливи.

Изводи
за клиничната практика
● съществуват предимства при продължаване на антикоагулантната терапия по време на болничния
престой
● терапията с антикоагулант има
предимства дори при пациенти, лекувани със streptokinase; enoxaparin
е с предимства пред UFH в същата
група пациенти
● към момента има три антикоагулантни стратегии:
– класическа – UFH в доза според
телесното тегло (максимум болус
4000 U)
– fondaparinux - 2.5 mg/ден подкожно
до момента на дехоспитализация
– enoxaparin – болус доза 30 mg i.v. и
1 mg/kg подкожно на всеки 12 часа;
при пациенти на възраст >75 години - 75% от тази доза и без начална болус доза
● последните два режима са с предимство пред UFH
● въпреки че enoxaparin е свързан с
по-висока честота на кървене, като
цяло той води до най-малко усложнения и може би за момента е найдобрият избор за терапия

учването е била фатален изход, МИ
или спешна реваскуларизация до 30я ден.
Получилите GP IIb/IIIa инхибитори
са имали сигнификантно (с 25%) намаление на инцидентите, като най-значима (с 30%) е била редукцията при пациенти с позитивен тропонин. В същото
време, подобно предимство не е отчетено при болните с негативен тропонин.
Резултатите от ISAR-REACT 2 могат да се разглеждат заедно с изводите от други четири проучвания за приложението на GP IIb/IIIa инхибитори
при UA/NSTEMI – CAPTURE, PRISM,
PARAGON-B и PRISM-PLUS. Всяко от
тези изследвания е установило намаление с 50-70% на усложненията при приложение на GP IIb/IIIa инхибитори при
позитивни на тропонин пациенти с ACS.
Изводите от изследванията са, че
към предимствата на подготовката с
clopidogrel се добавят и ползите от GP
IIb/IIIa инхибиторите при високорискови позитивни за тропонин пациенти.

Изводи от ISAR-REACT 2
● необходимо е добавянето на GP
IIb/IIIa инхибитори при тропонинпозитивни пациенти, подложени
на PCI
● подготовката с clopidogrel при PCI
има предимства, което бе доказано и от проучванията PCI-CURE,
CREDO и PCI-CLARITY

● ACUITY е проучване, което има за
цел да установи най-подходящия момент за приложение на GP IIb/IIIa инхибитор при високорискови пациенти
с UA/NSTEMI. Пациентите са разделени в три групи: група с eptifibrate и
група с tirofibran, приложени в спешно
Инхибитори
отделение; група с GP IIb/IIIa инхибина гликопротеин IIb/IIIa
тор, приложен в катетеризационната
Представени бяха две проучвания –
зала (преди извършването на PCI).
ISAR-REACT-2 и ACUITY - за приложението на инхибитори на гликопротеин Изводи от ACUITY
IIb/IIIa (GP IIb/IIa) при пациенти с нес- Липсва значима разлика по отношетабилна стенокардия и миокарден ин- ние на крайния изход при пациентифаркт без ST-елевация (UA/NSTEMI)
те, на които GP IIb/IIIa инхибитор е
● ISAR-REACT 2 изследва високорис- приложен в спешното отделение или
кови пациенти с UA/NSTEMI, подло- катетеризационната зала, преди изжени на PCI и подготвени с clopidogrel вършването на PCI.
600 mg поне два часа преди интервенцията. След това пациентите са ран- ● CHARISMA е проучване, което сравдомизирани да получат abciximab
нява дългосрочните ефекти от самосв стандартна дозировка или плацетоятелното приложение на Aspirin
бо. Първична крайна точка на прос антитромботичната комбинация
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Aspirin/clopidogrel при над 15 000 пациенти за среден период на проследяване от 2.5 години.
В изследването са включени случаи
със стабилна коронарна болест, периферно съдово или мозъчносъдово заболяване, като много от тях са били с
предхождащ МИ, инсулт или множествени рискови фактори за коронарна болест и особено за диабет.
Резултатите показват несигнификантно (със 7%) намаление на честотата на
фатален изход, МИ или инсулт при комбинираната антиагрегантна терапия.
Дори при включването на показатели
като честота на рехоспитализация за исхемични инциденти, разликата е била
7.5% (почти сигнификантна).
Интересен е фактът, че крайните резултати са били повлияни от това
за какви индикации са прилагани медикаментите – първична или вторична профилактика. Докато при първична профилактика не са регистрирани
предимства на терапията с clopidogrel
в сравнение с плацебо (p=0.22), при пациенти с документирани коронарна, мозъчносъдова или периферна артериална
болест е регистрирано значимо (с 12%)
намаление на крайния композитен показател за смърт, МИ, инсулт или хоспитализация поради исхемичен инцидент (p=0.048).
Допълнителен анализ на резултатите показва, че при болни с предхождащ
МИ, инсулт или периферна артериална болест има сигнификантно (със 17%)
намаление на честотата на фатален из-

ход, МИ или инсулт.
Интерес представляват и резултатите при пациенти с предхождащ инсулт,
където добавянето на clopidogrel към
Aspirin e довелo до значими ползи по
отношение на крайния изход. От друга
страна, резултати от сходното проучване MATCH, показаха липса на ефект от
добавянето на clopidogrel към терапия
с Aspirin при пациенти след исхемичен
инсулт.

Изводи от CHARISMA
● за първична превенция при пациенти с коронарни рискови фактори
не трябва да се прилага комбинация от Aspirin и clopidogrel
● за вторична превенция комбинацията от Aspirin и clopidogrel e с
предимство, но приложението й
трябва да е след преценка на риска
за кървене и ползата от терапията
при всеки отделен пациент
● резултатите от изследването (както и от другите проучвания с
clopidogrel) не променят настоящите показания за приложение
на медикамента, особено при UA/
NSTEMI, PCI, STEMI, периферна
артериална болест и предхождащ
инсулт
● необходими са допълнителни изследвания, на основата на които да
се създадат правила за приложението на clopidogrel за период над една година при тази група болни
Д-р Ивайло ТРАЯНОВ

*
**
***
****

ACS - Acute Coronary Syndrome
American College of Cardiology
unfractionated heparin
American Heart Association www.americanheart.org

Акроними на клиничните проучвания:
ACUITY - 	Acute Catheterization and Urgent Intervention
Triage Strategy
CAPRIE - 	Clopidogrel vs Aspirin in Patients at Risk of
Ischemic Events
CAPTURE - 	c7E3 F2b Antiplatelet Therapy in Unstable
Refractory Angina
CHARISMA - 	Clopidogrel for High Atherothrombotic Risk
and Ischemic Stabilization, Management, and
Avoidance
CREDO - 	Clopidogrel for the Reduction of Events During
Observation
ExTRACT-TIMI 25 - 	Enoxaparin and Thrombolysis Reperfusion for
Acute Myocardial Infarction Treatment
ISAR-REACT-2 - 	Intracoronary Stenting and Antithrombotic
Regimen: Rapid Early Action for Coronary
Treatment 2
MATCH - 	Management of Atherothrombosis With
Clopidogrel in High-Risk Patients With Recent
Transient Ischemic Attacks or Ischemic Stroke
OASIS-6 - 	Sixth Organization to Assess Strategies in Acute
Ischemic Syndromes
PARAGON-B - 	Platelet IIb/IIIa Antagonism for the Reduction
of Acute coronary syndrome events in a Global
Organization Network-B
PCI-CLARITY - 	PCI-Clopidogrel as Adjunctive Reperfusion
Therapy
PCI-CURE - 	Percutaneous Coronary Intervention in the
Clopidogrel in Unstable angina to prevent
Recurrent Events
PRISM - 	Platelet Receptor Inhibition in Ischemic
Syndrome Management
PRISM-PLUS - 	Platelet Receptor Inhibition in Ischemic
Syndrome Management in Patients Limited by
Unstable Signs and Symptoms
____________________________
За допълнителна информация:
(Mедицинска База Dанни http://mbd.protos.bg)
Clopidogrel при остър коронарен синдром. Кардио D 2006, Бр. 1 (май)
Тандемът сlopidogrel и aspirin е ефективен при ОМИ. MD 2006; Бр.
1 (февруари)
Нови антиагреганти. MD 2005; Бр. 9 (ноември)
Предварителната подготовка с clopidogrel намалява усложненията
преди и след PCI. MD 2005; Бр. 9 (ноември)
Новини от годишната среща на Европейското дружество по
кардиология. MD 2005; Бр. 8 (октомври)
Директни инхибитори на тромбина - клинично приложение. MD
2005; Бр. 8 (октомври)
Clopidogrel е ефективен и при ОМИ със ST-елевация. MD 2005; Бр.
3 (април)
Новости за реперфузията/реваскуларизацията. Кардио D 2005, Бр.
1 (април)
Нови указания за лечение на миокарден инфаркт със ST елевация.
MD 2004; Бр. 8 (октомври)
________________________________
enoxaparin е регистриран в България (www.bda.bg) с търговското
име Clexane на Sanofi-Aventis
clopidogrel е регистриран в България с търговското име Plavix на
Sanofi-Aventis
fondaparinux sodium (Arixtra на GlaxoSmithKline) не е
регистриран в България. Одобрен е да се прилага за профилактика
на венозен тромбемболизъм, включително дълбока венозна
тромбоза и белодробна тромбемболия при пациенти, подложени на
ортопедична хирургия (операции на тазобедрена и колянна става),
както и за лечение на остра дълбока венозна тромбоза и белодробна
тромбемболия
abciximab е регистриран в България с търговското име ReoPro на
Centrocor
eptifibrate не е регистриран в България
tirofibran не е регистриран в България

Clopidogrel намалява смъртността при пациенти със STEMI

Clopidogrel (Plavix на Sanofi-Aventis) получи през септември одобрението на Европейската комисия да се прилага при
пациенти с миокарден инфаркт със ST-елевация (STEMI) за
намаляване на общата смъртност и на комбинираните крайни
резултати от реинфаркт, инсулт и смърт. Тази нова индикация
бе разрешена през август и от американската FDA.
Препоръчваният режим на clopidogrel за това показание
включва възможността за прилагане (със или без тромболитици) на 300 mg натоварваща, последвана от 75 mg/ден поддържаща доза, в комбинация с Aspirin.
Основанието за одобрение се позовава на данните от
две клинични проучвания, обхванали над 48 000 пациенти със STEMI, които са били рандомизирани да получават
clopidogrel или плацебо, в допълнение на Aspirin и стандартната терапия.
Резултатите от 28-дневното Chinese CLOpidogrel and
Metoprolol in Myocardial Infarction Study (COMMIT/CCS-2,
46 000 души) показаха, че медикаментът намалява в сравне-

ние с плацебо относителния риск за смърт със 7% (честота на
събития 7.5% срещу съответно 8.1%, р=0.03) и относителния
риск за реинфаркт, инсулт или смърт с 9% (честота на събития
9.2% срещу съответно 10.1%, р=0.002).
Данните от международното 30-дневно проучване
Clopidogrel as Adjunctive Reperfusion TherapY – Thrombolysis
In Myocardial Infarction Study (CLARITY-TIMI 28, 3500 души)
също установиха, че добавянето на медикамента към Aspirin и
останалата стандартна терапия (включително тромболитици)
намалява значимо риска за оклузия на друга артерия, повторен МИ или смърт с 36% на 8-ия ден от хоспитализацията или
при изписването на пациентите, в сравнение с Aspirin и стандартната терапия (честота на събития 15% срещу съответно
при плацебо 21.7%).
И в двете изследвания честотата на значимо кървене, включително на интракраниални хеморагии, е сходна в двете групи. Сlopidogrel се свързва с 0.4% честотата на интракраниални хеморагии и с 0.05% случаи на тежка неутропения.
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Високотехнологична първична PCI

Високотехнологичната
перкутанна коронарна интервенция* (PCI) води
до запазване на по-голяма част от миокарда при остър инфаркт и подобрява хемодинамичния статус при лечението на STEMI (ST elevation myocardial
infarction). Успехът на лечението зависи от избора на пациент, зоната на лезия в коронарната артерия и имплантирането на подходящи устройства,
показаха резултатите от проучване на
Favero и сътр., публикувани в Italian
Heart Journal (1).
Първичната PCI води до по-добро отваряне на съда, в сравнение с тромболитичната терапия, което гарантира целостта на инфаркт-свързаната артерия
(infarct-related artery – IRA). Превъзходството на инвазивния метод се дължи
и на въведените напоследък подобрени
интервенционални техники, нови устройства и фармакологични средства.
Имплантирането на стентове и адювантната терапия с инхибитори
на гликопротеин IIb/IIIa рецепторите в тромбоцитите подобрява клиничната прогноза и
първичните резултати от процедурата (96% достигат възстановяване на коронарния кръвоток
по TIMI** скалата 3 - нормален).
Въпреки това, PCI все по-често
е придружавана от високотехнологични методи за усъвършенстване на процедурата.
Конвенционалното
инвазивно лечение включва риск
за придвижване на тромба или на материи от атеросклеротичната плака,
с краен резултат дистална емболизация на съда. Реканализацията на IRA
не означава непременно възстановяване на миокардната реперфузия – в до
29% от случаите тя липсва или е недостатъчна (невъзможността за реперфузия се определя като феномен на невъзобновяване на кръвотока - no-reflow
phenomenon)***.
Този феномен се диагностицира чрез
анализ на ST сегмента на ЕКГ, ехокардиография, магнитно резонансно изобразяване (МРИ, MRI) или други методи на образна диагностика (blush grade
при коронарната ангиография, коронарен Doppler flow wire).
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Патофизиологията на no-reflow феномена се свързва с ендотелна дисфункция в резултат на исхемията и реперфузионната увреда, левкоцитни
„запушалки“ в малките съдове, както
и компресиране на съдовете от тъканния едем и дистална дислокализация
на тромби и детритни материи.
Средствата за преодоляване на това
усложнение включват:
● аспириране на тромбите (тромбектомични устройства)
● залавяне и премахване на дислоцираните тромби или атеросклеротични материи от дисталната част на
епикардния съд (протекционни устройства)
Други средства за предотвратяване на миокардната увреда и микроваскуларните усложнения са интракоронарната хипероксемична инфузия
(последиците от нормоксемичната реперфузия, водеща до образуване на сво-

бодни радикали, се предотвратяват
вероятно чрез подобряване на капилярната плътност и превенция на липидната пероксидация), хипотермия и
инжектиране в IRA на отделни медикаменти.
Тромбектомирането представлява
отстраняване на тромби или атероми
преди балонна дилатация или стентиране с цел минимализиране или пълно
избягване на риска за дистална емболизация. Използват се тромбектомизиращи устройства като X-Sizer (White
Bear Lake****, САЩ) и AngioJet (Possis
Medical, САЩ).
AngioJet използва ефекта на Вентури, посредством което се фрагментира
тромбът (реолитична тромбектомия),
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като е необходима и изпомпваща система, която, чрез високо налягане, да
аспирира повече материал. С по-опростено действие са въведените напоследък катетри с подпомагащи системи за тромбектомия – Rescue на Boston
Scientific*****, Diver на Invatec, Pronto
extraction catheter на Vascular Solutions.
Успеваемостта на PCI-тромбектомията е около 90%, но има два основни
недостатъка. При проксимален тортуозитет (нагънатост) на съда и наличие
на калцификати е невъзможно устройството да бъде въведено през съда. Вторият недостатък е необходимостта от
„прокарване“ на механизма през съда
при наличието на няколко лезии, което води до опасност от дисекация или
перфорация.
Според резултатите от проведените
досега три клинични проучвания (едно мултицентрово и две едноцентрови),
прилагането на инвазивното лечение,
заедно с тромбектомия, води до
значително подобряване на кръвотока по TIMI (2), намаляване на
дисталната емболизация, снижение на ST сегмента (резултатите
се отнасят за X-sizer).
Въпреки доказаните категорични ползи и за останалите устройства за тромбектомия, все
още предстои да се изясни положителният ефект по отношение на клиничните показатели
на всички уреди.
Подпомагащите системи за
дистална протекция включват дистален оклудиращ балон, дистални филтри и проксимални протектиращи системи. Механизмът, чрез който работи
първата система, е въвеждането с водещ катетер на балон, позиционирането
и последващото му раздуване дистално от стенозата, след което се извършва ангиопластика и стентиране.
Следва аспирирането на кръвта и детритните материи в стентирания участък
до балона, като по този начин се избягва рискът за попадането им в дисталната част на оклудирания съд. Най-накрая
балонът и водачът се отстраняват.
Дисталните филтри (представляват
метални конструкции, обвити от специална пореста мембрана) се въвеж-
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дат и отстраняват чрез два вида катетри – за вкарването им дистално от
стенозата и отстраняването им след това (delivery – retrieval). След разполагането им на края на водача, те се позиционират в края на съда и филтърът се
отваря. След извършване на стентирането, филтърът се премахва.
Двете описани системи се разполагат най-малко на 15 мм от дисталната зона на лезията и при възможност
проксимално от клоновете на главния
засегнат съд. Дисталната балонна система позволява по-добро преминаване
през съда в случай на наличие на калций или нагънат съд, но не осигурява
видимост на дисталния участък по време на работа.
По данни от мултицентърното проспективно рандомизирано проучване
EMERALD, както и от друго изследване – ASPARAGUS, дисталната протекционна система PercueSearch GuardWire
води до намаляване на ангиографски
констатирания no-reflow феномен, но
не показва предимства по отношение
на размера на инфаркта, реперфузионните параметри (намаляване на ST сегмента) и главните сърдечни събития в
последващите 30 дни.
Дисталните филтриращи системи също подобряват ангиографския no-reflow
феномен, като имат и предимство по отношение на размера на инфаркта, снижаване на ST сегмента, по-малък пик
на MB фракцията на креатинкиназата и
редукция на главните сърдечни събития
30 дни след коронарния инцидент.

Хипероксемичната реперфузия се
провежда след приключване на първичната PCI – методът се състои в използване на воден разтвор на кислород (течна
комбинация от кислород и вода, която
може да се смеси с кръвта). След изтеглянето от организма кръвта се смесва с
разтвора в специални устройства.
След получаването на хипероксемична кръв (рО2 600 – 800 mmHg), тя се
вкарва селективно чрез водещ катетeр
или суперселективно чрез катетeр за
коронарна инфузия за около 60 до 90
минути. Методът, използван до шестия
час от началото на инцидента, води до
по-бързо снижение на ST сегмента, намаляване на камерното ремоделиране и
ограничаване на зоната на инфаркта.
Системната хипотермия представлява въвеждане на студен физиологичен разтвор чрез катетър от 10 F
(French) в долна куха вена през vena
femoralis. Охлаждането започва непосредствено преди коронарната интервенция и продължава три часа след
приключването й, с таргетна температура до 33 градуса.
Главният страничен ефект – треската – се преодолява чрез buspirone и
meperedine. Методът на системната хипотермия няма сериозни странични
ефекти, но не показва значими предимства пред конвенционалната PCI, освен
незначително намаляване на размера
на инфарктната зона при хипотермия
под 35 градуса.
Принципът на работа на интрааортния балонен контрапулсатор (IABCP)

се изразява в бързо спадане на интрааортното налягане, синхронизирано с
левокамерната систола, последвано от
бързото му покачване през периода на
изоволуметрична ралаксация. Това води до намаляване на следнатоварването и покачване на диастолното налягане, което предизвиква подобряване на
коронарната реперфузия.
По този начин се облекчава работата на сърцето и кислородните нужди
на миокарда намаляват. Обикновено
устройството се използва за пациенти
с кардиогенен шок, като техническите
иновации напоследък намалиха размера на интраартериалното дезиле, през
което се въвежда IABCP до 8F с размери на балона до 30-50 ml.
Устройството е доказало своите предимства преди настъпването на интервенционалната ера в лечението на миокардния инфаркт. Сега използването
му се препоръчва при пациенти със
STEMI и кардиогенен шок като стабилизираща мярка по време на коронарна
ангиография и реваскуларизация.
Д-р Олберк ИБИШЕВ
 Percutaneous coronary intervention
 Thrombolysis in Myocardial Infarction
 Феноменът „no-reflow“ се дефинира като остра или тежка редукция на коронарния кръвоток (TIMI от 0 до 2) след
отстраняване на артериална оклузия при липса на спазъм,
тромби, тежки остатъчни лезии и артериална дисекация.
Той не трябва да се обърка с бавния кръвоток, който е помалко критично и обикновено реверзибилно състояние.
****
 www.medcompare.com /details/35053/X-SIZER-CatheterSystem.html, www.possis.com/products/prod_system.php
*****
 www.bostonscientific.com, www.invatec.it, www.
vascularsolutions.com
*

**

***

Използвани източници:
1. Favero L., Pasquetto G., Cernetti C. et al. High-tech primary
percutaneous coronary intervention. Italian Heart Journal 2005;
6 (6): 465–474 www.italheartj.com
2. Napodano M., Pasquetto G., Sacca S. et al. Intracoronary
thrombectomy improves myocardial reperfusion in patients
undergoing direct angioplasty for acute nyocardial. J Am Coll
Cardiol 2003; 42: 1395-402 www.jacconline.org

Nicardipine е високоефективен
при „no-reflow“ по време на PCI

Интракоронарното инжектиране на блокера на калциевите канали nicardipine е безопасно и ефективно за възстановяване на „no-reflow“ феномена по време на първична
перкутанна коронарна интервенция (PCI), показаха резултатите от най-голямото проучване, изследвало до момента това състояние, публикувани през октомври в списание
Catheterization and Cardiovascular Interventions (1).
Феноменът „no-reflow“ се наблюдава при 5% от пациентите с остри коронарни синдроми, подложени на първична
PCI. При случаите със заболяване на венозния байпас графт
честотата на опасното усложнение достига до 30%.
В настоящото проучване са участвали 72 пациенти с noreflow по време на PCI, при които nicardipine (средна доза
460 ± 360 mcg) е бил приложен интракоронарно.
Терапията е довела до пълно възстановяване на коронар-

ния кръвоток (Thrombolysis In Myocardial Infarction - TIMI
3) при 71 от болните. Средният кръвоток по скалата TIMI
при лекуваните с медикамента се увеличил от 1.65 до 2.97
(p<0.001).
Nicardipine e бил с добра поносимост, без нежелани хемодиначни или хронотропни действия.
„Това проучване показва, че nicardipine има добър профил
на ефективност и безопасност за въстановянане на коронарния кръвоток при no-reflow по време на PCI. Медикаментът
предлага допълнителна полза при този опасен феномен и
налага по-нататъшна оценка в проспективно рандомизирано проучване“, пишат в заключение изследователите.
Използван източник
1. Huang R., Patel P.,Walinsky P. et al. Efficacy of intracoronary nicardipine in the treatment
of no-ref low during percutaneous coronary intervention. Catheter Cardiovasc Interv 2006,
Published Online:Oct 10 http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/abstract/113392680/
ABSTRACT
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Сравнително проучване на
ефективността на vardenafil и sildenafil

Инхибиторите на фосфодиестераза 5 (PDE-5) се превърнаха в средство на избор за лечение на еректилната дисфункция
(ЕД). Viagra имаше огромен успех и се превърна в синоним
на потентност. По-късно се появи и vardenafil (Levitra).
От предклиничните данни се знаеше, че vardenafil има повисока специфичност за PDE-5 и по-мощен инхибиращ ефект
върху ензима в сравнение със sildenafil. Не беше ясно обаче,
доколко тези разлики могат да имат клинично значение.
Липсваха убедителни данни от сравнителни проучвания,
а проведените изследвания не отговаряха напълно на изискванията на медицината на доказателствата. Когато показателят за сравнение има субективен характер, каквато е ЕД,
обикновено се използват въпросници за впечатленията на пациентите от действието и страничните ефекти на всеки медикамент, като на тази основа се правят изводи за предпочитанието към единия или другия медикамент.
Наскоро приключи едно от най-големите интервенционални проучвания в областта на ЕД – CONFIRMED (COmparing
vardeNafil and sildenaFil In the tReatment of Men with Erectile
Dysfunction and risk factors for cardiovascular disease – сравняване на vardenafil и sildenafil в лечението на мъже с еректилна дисфункция и рискови фактори за сърдечносъдово заболяване). Резултатите от него бяха представени през септември
на конгреса на International Society of Sexual Medicine (ISSM)
в Кайро, Египет и бяха публикувани в Journal of Sexual
Medicine (http://jsm.issir.org).
Както показва името, целта на CONFIRMED беше да се
сравни ефектът (ефикасност и сигурност) на двата медикамента при пациенти със сърдечносъдов риск. Изборът на такава популация не е случаен. Известно е, че поради сходните
съдови патогенетични механизми, ЕД много често съпровожда тази патология или е дори предиктор на сърдечносъдовите
заболявания (1). Такива пациенти с повишен съдов риск са на
практика най-честите кандидати за PDE-5 инхибитори.

(Global Assessment Question - GAQ); Общо предпочитание
по отношение на безопасността; Отговорите на въпросите в
домена за ЕД и IIEF (International Index of Erectile Function);
Записите в дневника на пациента (Sexual Encounter Profile SEP2 и SEP3); Предпочитание по отношение на ригидността; Удовлетворение от лечението (Treatment Satisfaction
Scores - TSS)
За обективизиране на ЕД e използван широко прилаганият и валидиран International Index of Erectile Function –
IIEF (2). Неговият домен за еректилна функция включва въпросите 1-5 и 15:
1. През последните 4 седмици колко често сте успявали да
получите ерекция по време на сексуална активност?
2. През последните 4 седмици колко често при получаване
на ерекция тя е била достатъчно твърда, за да можете да
въведете члена си (пенетрация)?
3. През последните 4 седмици колко често при сексуален
контакт сте бил в състояние да осъществите пенетрация?
4. През последните 4 седмици колко често след пенетрацията сте бил в състояние да поддържате ерекцията си?
5. През последните 4 седмици колко често сте бил състояние да поддържате ерекцията си до завършване на половия контакт?
15. През последните 4 седмици как оценявате своята увереност, че можете да поддържате достатъчно добра ерекция?
На отговор се дават от 1 до 5 точки. В проучването се анализират и другите домени на IIEF (Табл. 1). Освен IIEF, са използвани и въпросите от Sexual Encounter Profile (SEP): „Бяхте ли в състояние на въведете пениса си във влагалището на
партньорката си?“ (SEP2) и „Беше ли ерекцията Ви достатъчно продължителна, за успешен полов акт?“ (SEP3).
Прилагането на стандартните и станали нарицателни за
двата медикамента комерсиални таблетки в студията е недопустимо. Външният вид на таблетките е бил „уеднаквен“, като те са били капсулирани. В проучването се сравняват макДизайн на проучването
сималните препоръчвани засега дози vardenafil 20 mg със
Проучването е рандомизирано, двойно сляпо, кръстосано sildenafil 100 mg.
и има следния дизайн (Фиг. 1):
Демография: средните възраст и тегло на пациентите са
били 57.9 г. и 90.3 кг. От Кавказката раса са били 71% (участФиг. 1
ниците са били от Европа и САЩ). Семейни са били 85%.
От започналите студията 1057 души са я завършили 943
20 mg vardenafil
100 mg sildenafil
(89%). Прекратили са участието си преждевременно поради:
n = 1057
странични ефекти – 2%; отказ от даденото информирано съг100 mg sildenafil
20 mg vardenafil
ласие – 3%; загуба на наблюдението – 2%; незадоволителен
4 седмици
4 седмици
1 седмица
4 седмици
комплаянс – 2%.
без лечение

Пациентите са над 18 години, с ЕД и придружаващи захарен диабет и/или артериална хипертония и/или хиперлипидемия. Включвани са били и хора, които по-рано са използвали някой от двата тествани препарата.
Критерии за оценка:
● първичният е бил общото предпочитание на пациента
● вторичните са били: Отговор на въпроса за обща оценка
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Резултати
По отношение на първичния критерий – общо предпочитание на медикамент – резултатите са представени на фигура 2. От всички участници 38.9% са предпочели vardenafil,
34.5% - sildenafil, a 26.6% не са имали определено становище.
От еднозначно отговорилите, 53% са предпочели vardenafil и
47% - sildenafil.
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Фиг. 2

Предпочитания на пациентите

50
38,9

(%)

40

В дневниците на пациентите се дават отговори и на редица други въпроси (Табл. 1). Достоверно по-голяма е удовлетвореността от твърдостта на ерекцията и сексуалното изживяване като цяло при приложение на vardenafil.
Мъжете, без значение на използваната последователност
на медикаментите в студията, отдават предпочитание на
vardenafil и са склонни да приемат неговите странични ефекти по-леко в сравнение с тези на sildenafil, макар че като цяло
и двата медикамента се толерират много добре.

Vardenafil 20 mg
Sildenafil 100 mg
Без предпочитания

34,5

30

26,6

20
10
0

n=36

n=32

n=24

Повишението на IIEF е било сигнификантно по-голямо Табл. 1 Други изследвани показатели и предпочитание
при лекуваните с vardenafil (Фиг. 3). Разпределението на тона мъжете (%)
зи благоприятен ефект по отношение на отделните въпроси в Въпрос
vardenafil sildenafil Без
мнение
домена на IIEF за еректилна функция (Q1-5 и Q15) е предста- Бяхте ли удовлетворен от твърдостта на ерекцията си?
53
56
вено на фигура 4.
Бяхте ли удовлетворен от сексуалното изживяване?
65
61
*

**

Промяна на IIEF от изходната стойност
Vardenafil 20 mg
Sildenafil 100 mg
p=0.0052

Фиг. 7

Отговорите на мъжете на въпросите от SEP2 и SEP3 са
изобразени графично на фигури 5 и 6. Установява се достоверно по-висока степен на вагинална пенетрация, както и
стабилност и продължителност на ерекцията с vardenafil.

Отговорили
положително (%)

Фиг. 5
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Фиг. 6

Отговорили
положително (%)

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Отговор на SEP 2 (успешна пенетрация)
84

82

Vardenafil 20 mg
Sildenafil 100 mg
p=0,0389

*

*

2,5
2
1,5
1
0,5
0

увереност в действието
на медикамента

Въпроси

*

увереност
при завършване на акта

Q15

*

*

увереност
при започване на акта

Q5

*

удовлетвореност
при оргазма

Q4

*

удоволствие
от секса

Q3

*
*

3

сексуално
желание

Q2

4
3,5

спонтанен отговор
при възможност

0,5
Q1

Vardenafil 20 mg
Sildenafil 100 mg
p≤0,0

1,4 1,3*

1,0

0,0

Резултати от TSS

странични
ефекти

Vardenafil 20 mg
Sildenafil 100 mg

закъсняваща
еякулация

1,6 1,5*

1,7* 1,6

1,7*

твърдост
на ерекцията

1,5

1,9

преждевременна
еякулация

Промяна (точки)

Фиг. 4 Промяна в отделните въпроси на домена за
еректилна функция на IIEF

продължителност
на ефекта

8

1,8 1,7*

62.3

тревожност
в определен момент

9

1,7 1,6

37

В TSS се включват някои допълнителни аспекти, формиращи общото впечатление на пациента от неговото лечение: време и лекота на достигане на ерекцията, продължителност и твърдост на ерекцията, спонтанност, увереност в
започването и завършването на акта и в действието на медикамента, продължителност на ефекта. При повечето показатели се установява сигнификантно по-благоприятен ефект
на vardenafil (Фиг. 7).

9,4

2,0

29.5
47
16.8
45

продължителност
на ерекцията

10

*

77

33.4
53
20.7
55

време до достигане
на ерекцията

10*

79

Всички
Предпочитан медикамент
според твърдост на ерекцията Еднозначно отговорили
Всички
Предпочитат страничните
ефекти на единия препарат
Еднозначно отговорили

лесно достигане
на ерекция

IIEF (точки)

11

Еякулирахте ли?

TSS средни стойности (точки)

Фиг. 3

*

Отговор на SEP 3 (стабилност на ерекцията)
74*

72

Vardenafil 20 mg
Sildenafil 100 mg
p=0,0038

*

Извод

Това е първото клинично изследване, отговарящо на всички
изисквания за сравнително проучване на медикаменти за лечение на ЕД (3). То показа статистически по-благоприятен ефект
на vardenafil в сравнение със sildenafil по отношение на:
● SEP2
● SEP3
● Домена за еректилна функция на IIEF
● Домена за удовлетвореност от половия акт на IIEF
● Домена за обща удовлетвореност на IIEF
Използвани източници:
1. Montorsi P., Montorsi F., Schulman C. Is erectile dysfunction the „tip of the iceberg“ of a systemic vascular
disorder? Eur Urol. 2003 Sep;44(3):352-4
2. Rosen R., Riley А., Wagner G. et al. The international index of erectile function (IIEF): а multidimensional
scale for assessment of erectile function. Urology 1997;49:822-830
3. Mulhall J., Montorsi F. Evaluating preference trials of oral phosphodiesterase 5 inhibitors for erectile
dysfunction. Eur Urol. 2006 Jan; 49(1):30-7 www.uroweb.org/index.php?structure_id=106
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ДАЙДЖЕСТ
15.8%, редукция с 43%).
„Резултатите от post-hoc анализа на
проучването SMILE силно подкрепят
приложението на zofenopril като първа линия терапия в ранната фаза на
NSTEMI на предната стена“, е заключението на Borghi и сътр.

КАРДИО
ДАйджест
Zofenopril
е ефективен
при NSTEMI
на предната стена
Ранното въвеждане на АСЕ инхибитора zofenopril (Zofen на Berlin-Chemie)
има благоприятен ефект при пациенти
с миокарден инфаркт на предната стена без ST-елевация (NSTEMI), показаха резултатите от проучване, публикувани в American Heart Journal (2006, 152:
470-477 http://journals.elsevierhealth.com/
periodicals/ymhj).
До момента липсваха данни за ефикасността на АСЕ инхибитор, приложен
през първите 24 часа от появата на гръдната болка при пациенти с NSTEMI, без
извършена тромболитична терапия или
реперфузия.
В проучването Survival of Myocardial
Infarction Long-term Evaluation Study
(SMILE) са участвали 526 души с преден NSTEMI, които са били рандомизирани да получават zofenopril (начална
доза 7.5 mg до максимална доза 30 mg
при систолно налягане над 100 mmHg)
или плацебо за шест седмици.
Лечението с АСЕ инхибитора е било свързано със значимо намаление на
честотата на комбинирания краен показател от смърт и застойна сърдечна недостатъчност (СН) след шест седмици в
сравнение с плацебо (3.6% срещу съответно 10.3%, редукция на относителния
риск с 65%).
Регистрирано е и значимо намаление
на честотата на тежката застойна СН в
групата на zofenopril на шеста седмица (0.4% срещу 4.0%, редукция с 85%),
както и на смъртността в края на първата година след инцидента (7.9% срещу
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Ресинхронизираща
терапия
при сърдечна
недостатъчност
NYHA клас II?
Сърдечната ресинхронизираща терапия (RT)*, която понастоящем се препоръчва при пациенти със сърдечна недостатъчност функционален клас по NYHA
III-IV, може да бъде от полза и при па-

циенти със СН функционален клас II
и левокамерна систолна дисфункция,
показаха резултатите от проспективно проучване, публикувани през юли в
American Journal of Cardiology (1).
Проследяването за шест месеца на 50
болни със СН клас II са показали, че ресинхронизиращата терапия води до зна-

чимо подобрение на функционалния
клас, електрокардиографските и ехокардиографските параметри, както и на качеството на живот (таблица 1).
Увеличаването на фракцията на изтласкване на лява камера (ЛКФИ) и обратното развитие на камерното ремоделиране са били сходни на резултатите,
постигнати от RT при пациенти със СН
клас III-IV (контролна група от 50 души). Всичките участници са имали
ЛКФИ ≤35% и QRS комплекс >120 ms.
Според авторите на проучването (Bleeker и сътр. от Leiden University
в Холандия), RT при пациенти със СН
клас II, дължаща се на исхемична или на
неисхемична кардиомиопатия, може да
профилактира прогресирането на симптомите на сърдечна недостатъчност,
като ефектите по отношение на ресинхронизацията на ЛК, подобряването на
ЛКФИ и обратното развитие на ЛК ремоделиране са сходни с тези при болните със СН ФК III-IV.
Тежестта на изходната десинхронизация на ЛК (определена с цветен тъканен
Doppler) не се е различавала значимо
между пациентите в двете групи (83±49
спрямо 96±51 ms, p=NS).
При болните с NYHA клас II ресинхронизиращата терапия е довела до значимо подобряване на ЛКФИ (от 25±7%
на 33±10%, p<0.001) и до намаляване на
крайния систолен обем на ЛК (от 168±55
на 132±51 ml, p<0.001), като само 8% от лекуваните са прогресирали до СН ФК III.
 RT e форма на сърдечна стимулация, която е показана за лечение на СН при пациенти с ЛКФИ ≤35%, синусов ритъм, симптоми на ФК III-IV по NYHA, въпреки оптималната медикаментозна терапия, и ширина на QRS комплекса >120 ms (препоръка
клас I, степен на доказателственост А)

*
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therapy in patients with systolic left ventricular dysfunction and
symptoms of mild heart failure secondary to ischemic or nonischemic
cardiomyopathy. Am J Cardiol 2006; 98:230-235 www.ajconline.org

Табл. 1 Средни резултати при 50 пациенти със СН NYHA клас II, изходно и
шест месеца след сърдечна ресинхронизираща терапия (бивентрикуларно пейсиране - BVP)
Параметър
NYHA клас
Качество на живот
Растояние, изминавано
за 6 минути (m)
ЛКФИ (%)
ЛК - краен диастолен обем
(ml)
ЛК - краен систолен обем (ml)
Митрална регургитация
(степен)

Брой 2, 2006

Изходно ниво След 6 месеца
2
1.7
22
13
430
469

p
<0.01
<0.001
<0.01

25
219

33
191

<0.001
<0.001

168
1.2

132
1.0

<0.001
0.001

