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Структура на населението по 
възраст 

Класификации на възрастта  

 Класификация според СЗО 
 0-14 г. – детска възраст 
 15-44 г. – млада възраст 
 45-59 г. – средна (зряла) възраст 
 60-74 г. – възрастни хора 
 75-89 г. – стари хора (старческа възраст) 
 Над 90 г. – дълголетие 
 

 Класификация за нуждите на образованието и 
здравеопазването 
 До 1 г. – кърмаческа възраст 
 1-3 г. – ранна детска възраст 
 4-6 г. – предучилищна възраст 
 7-14 г. – училищна възраст 



“Възрастта не е порок” 

“Няма точно определение или 
сигурни биомаркери за 

понятието възрастен пациент” 



Епидемиологични данни 





Структура на население под, във 
и над трудоспособна възраст 

Години Общо 

Възрастови групи 

Под 

трудоспособна 

възраст - % 

В трудоспособна 

възраст - % 

Над 

трудоспособна 

възраст - % 

1990 100 21.6 55.5 22.9 

1995 100 19.1 56.6 24.3 

2000 100 16.8 58.3 24.9 

2001 100 16.3 59.2 24.5 

2002 100 15.9 60.1 24.0 

2003 100 15.5 60.8 23.7 

2004 100 15.1 61.6 23.3 

2010 26.31 % 









Патофизиологични 
предпоставки за СН при 

възрастни  

















Диагноза 

 Несигурни анамнестични 
данни/коморбидност, ментални отклонения/ 

 Затруднено физикално изследване 

 Акцент на инструменталните и лабораторни 
методи: 

- Рентген 

- Ехокардиография 

- BNP 











Лечение 

 Контингента на големите клинични 
проучвания обхваща пациенти на 
средна възраст 

 Ограничен брой проучвания при 
възрастни. 

 Популацията възрастни пациенти е 
различна и трудно се естраполират 
данните за лечението при тях. 



















Бета - блокери за лечение на 
сърдечна недостатъчност 

 Карведилол 

 Бизопролол 

 Метопролол сукцинат с 
бавно освобождаване 

 Небиволол 

ESC Guidelines for CHF. Eur Heart J 2005; 26:1127 



Study of Effects of Nebivolol Intervention on 
Outcomes and Rehospitalisation in Seniors 

with Heart Failure 

     Рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-
контролирано проучване, целящо да установи ефекта 

на Nebivolol върху заболеваемостта, смъртността и 
честотата на хоспитализациите при пациенти в 

напреднала възраст със СН. 

SENIORS SENIORS 



Разпределение на пациентите 
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0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

70 75 80 85 90 95 

Възраст (години) 



Обща смъртност или хоспитализации  
по повод ССЗ  
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                    p = 0.039 



Смъртност или хоспитализации по  
повод ССЗ в подгрупите 

В полза на 
Nebivolol 

 В полза на 
Placebo 
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Patients  reaching  target  dose 

SENIORS   (10 mg  o.d.) 68 % 

MERIT HF   (200 mg  o.d.)  
1 64 % 

COPERNICUS   (25 mg  bid)  
2 65.1% 

Пациенти, достигнали таргентна доза 

1 . MERIT HF Study group, Lancet 1999; 353: 2001-07; 

2. Packer M et al. N Eng J Med 2001;344(22):1651-1658 



         NEBIVOLOL отвъд β1-блокадата: 

        специфични благоприятни ефекти при 

ХСН 

 
 

 повишава УО 

намалява системното и пулмоналното съдово   

   съпротивление 

без изразена редукция на сърдечната честота 

повишава коронарния резерв 

не нарушава вентилацията 

 

 







ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В световен мащаб нараства процента на възрастните 
пациенти със СН 

 Акцент в диагнозата са инструменталните и 
лабораторни методи. 

 Липсват достатъчно клинични проучвания относно 
лечението на възрастни пациенти. 

 Медикаментите прилагани за лечението на СН при 
възрастни са подобни на общоприетите, като в 
съображение влизат – намаления толеранс, редукция 
на дозата, бъбречна функция, коморбидност , 
комплексен подход. 

 

 


