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                    Нарастващ проблем  със 

 за з з         застаряващото  население 

                                                 

      

    

Население  > 65 години, възрастно  

USA  2008 3%    (39 million население ) 

               2030 20%   (72 million население )   

E U  след 2060 > 30%  от       населението   

България                      2012 14%  ( 1 200 000 население ) 

    

 

         50%  от  сега   родените   в  страни като   US,  United 

Kingdom,   France,   Denmark,   Japan      ще доживеят    да 

отпразнуват своя 100 -тен рожден ден  според  данните на  
Human Mortality Database. 

     

                                  The Lancet 2009;374:1196-208.  

                               Aging population: the challenges ahead. 

Продължителност на живота  



 

 
 

 
 Стареенето - натрупване  на промени в  човека  с времето . 

  

 

   “Процесът     на   стареене е  като  семейна двойка -  когато са млади      те 

комуникират добре , с времето живеейки  на тясно в продължение на много 

години ,комуникацията се разпада.И както при  семейните  двойки възстано-  

вяването на комуникацията решава проблема.“ 

.  
 Серия от   молекулни     процеси   правят възможна   комуникацията между ядрото и 

митохондриите  вътре в клетката . Когато комуникацията се разпадне,  стареенето 

се ускорява .   С прилагането на молекула,  естествен продукт на човешкото тяло,,  

учените възстановяват комуникационната мрежа    при възрастни мишки .  

 
 David  Sinclair senior author on the study „A New - and Reversible - Cause of  Aging” 
 December 19, 2013 ,Harvard Medical  School. Med Page  2014  July  

 

       Глобално застаряване на населението: 

                            Опасност  или  обещание? 

                                                                   

http://genetics.med.harvard.edu/sinclair/


 

  Дефиниция на възрастни и много 

възрастни 
 Различни дефиниции на  „ възрастни“:  

 

 ESH/ESC 2013 Gidelines 

 

  

 

    

 

     WHO: 

 > 65  г.  Възрастни 

 > 80 г.   Много възрастни 

 65-74 г.    Млади възрастни 

75–84 г.    Средно възрастни 

85 г.  +        Най- възрастни 



Взаимодействие между АН  и възраст в  

популация на   Framingham  
1.  САН < 120 mmHg    2. САН  120-139 mmHg   3. САН140-159mmHg 4. САН>160 mmHg 

Framingham Heart 

Study 



 Артериална хипертония   в различна 

възраст 

 Sex differences of AH in the elderly 

 Популация   на  Framingham 65-89 г.  



 Защо нараства пулсовото налягане с 

възрастта? 

Mitchell G.F   ASH 

2012 
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Mitchell GF, et al., Chapter 119, Hypertension Primer, 3rd  Ed, 2003. 



Промени в профилана аортното   и 

пулсовото налягане  в зависимост от  

от нарастването на аортната ригидност и 

стареенето   



Артериална ригидност и стареенеpertension:  

Кокошката и яйцето? 

 Артериалнита ригидност може да предшества  или може да допринася за развитието на 

AХ  

 Артериалната ригидност предшества нарастването на средното и на пулсовото   АН  

Общи генетични фактори  могат да  допринесат  за аортната ригидност и за 

калцификацията на аортата 

 
  



Артериална хипертония и стареене 

 Ефекта на стареенето  сравнен с ефекта на  АХ                    

----------------------------------------------------------------------- 

                                                               Стареене   Хипертония 
Cardiovascular  renal   and CNS 

    Cardiac output                                                            +              +( late) 

   LV filling                                                                      +              ++    

   Systolic function                                                          +              ++ 

   Coronary reserve                                                        +              ++ 

   Arterial compliance                                                     +              ++ 

   Plasma volume                                                           +              + 

   Rhythm    disorders                                                     +              ++  

   Endothelial   dysfunction                                             +                 + 

   GFR                                                                                         +                 + 

  Renal plasma flow                                                                    +               + 

  Impaired cognitive function                                          +              + 

 
                                                               H. Elliot Special management needs of the elderly hypertensive patients.  

                                                                                       Journal of RAAS System, 2002, Sept Vol 3 Suppl 1 ,25-31 

 

  



 Специален подход при АХ у 

възрастни 

 Артериална хипертония у възрастна  - дилема в  

поведението поради това, че  по- голяма част от клиничните 
проучвания    имат горна възрастова граница или не представят 
възраст- специфични резултати 

    - 

 

Началният антихипертензивен медикамент трябва да бъде   
стартиран  с най- ниската доза  и постепенно повишавана  в 
зависимост от отговора на АН до максималната поносима доза 

 

Няма резон  да се прекрати  успешно и добре толерирано  
лечение, когато пациентът навърши 80 години  

 

 
EXPERT CONSENSUS DOCUMENT ACCF/AHA 2011 Expert Consensus Document on Hypertension in the 
Elderly. A Report of the American College of Cardiology Foundation Task Force JACC Vol. 57, No. 20, 2011 



 Бъдете внимателни в подхода при АХ 

у възрастни 

 

 Защото : 

 Таргетното АН  е  базирано  повече   на  експертно становище   
отколкото на данни от  RCTs 

 Болшинството от възрастните  имат други здравословни 
проблеми които се нуждаят от медикаментозно лечение  

 Риск от медикаментозни взаимодействия и  понижен 
метаболизъм 

 Висок риск от ортостатична хипотония . 

И поради това: 

 Таргетът  за различни  подгрупи трябва да е различен. 

 В най- възрастните групи може би  “less is more”. 

                                    A. Finestone. Clinical Intervention in Aging, 2014,9:1009-10 

 

 



Стойности на АН за диагноза и таргет 

за лечение  при възрастни 

 

 1 Кога да  започнем лечение   

  Patients  >  80 y.     SBP  > 160mmHg    

 

 Patients   < 80 y.       SBP  > 140mmHg                       

 

 

 САН в права позиция 

 

                                                                                                      (HYVET)      

 2. Оптимално прицелно нивоl ? 

     Препоръки за  прицелно АН  

   “ J –curve effect” 

140-150 

mmHg 

<  140 mmHg 

2013 ESH/ESC Guidelines  for the management of  AH 

140 mm Hg  



             Клинични проучвания и студии  представят  предизвикателството t     

ЗА ПАЦИЕНТИ  С  КЛИНИЧНО ИЗЯВЕНИ   ТОУ 

                                “The lower-  is  better” 

                             НО 

Антихипертензивно лечение  и редукция на  

сърдечносъдовите инциденти  

CV 
events 



J-Curve: Evidence   

J- curve:         Heart -DBP  -YES 

“Lowering DBP (too much) increases risk for coronary events… in patients  
with CAD and wide pulse pressure > 60 mm Hg” 
Panjrath GS, Messerli F-The J-point phenomenon in aggressive therapy of hypertension. Curr Atheroscler Rap. 
2012;14(2):124-9 



Риск от  неблагоприятен изход в зависимост от 

възраст и АН 

EXPERT CONSENSUS DOCUMENT   ACCF/AHA 2011 Expert Consensus Document onHypertension in the Elderly.A 

Report of  the American College of  Cardiology Foundation Task Force on JACC Vol. 57, No. 20, 2011 



 Вариабилитет на АН при възрастни - 

  хипертония/ хипотония  

  
       Барорефлексни нарушения    

     Increased arterial stiffness 

       Хипертония на бялата престилка 

        Повишение в  24- часовото  пулсово налягане  

        Значително увеличен вариабилитете в АМАН  

        Сутришен пик на АН 

        Нарушение в денонощния ритъм на АН (non-dipping) 

        Ортостатична  хипотония след нахранване - честа  

       И поради това лечението 

       трябва да бъде индивидуализирано 



 Ефект на антихипертензивните 

медикаменти върху вариабилитета на АН 

 Антихипертензивните медикамнти имат  различен ефект 

върху  краткосрочния вариабилитет на АН. 

 

  Най- голяма е  редукцията при пациенти лекувани с  

CCBs и diuretics.  

  Комбинацията   CCBs  + Diuretics  

      може би е най ефикасното лечение  за понижаване на 

вариабилитета на АН.  

  

                          Marpillat G ,G Parati et al . AH drug classes have different effects on  

                                                      short-term  BP  variability in EH . Hypertension Research 2014; 37(6): 585-90 



 Прицелно АН при възрастни с ТОУ  

AHA /ASA:  

 Прицелното АН за профилактика на повторен мозъчен инсулт  не е ясно 
дефинирано 

 

 Редукция на повторен инсулт има установена при средно понижаване на АН 
от    10/5 mm Hg 

  

   Не е препоръчително АН да се понижава  <120/80 mm Hg. 

                          C. A. Feldstein, Lowering blood pressure to prevent  stroke recurrence: a systematic review 

                                    of long-term  randomized trials .J of  Amer  Soc  Hypertens, 2014 ;July,  8(7): 503–513, 

 

  Оптималните граници за АН и прицела при възрастни  с хронични 
бъбречни  заболявания  предстои да бъде определен  

                                        Evir  M, Clin J  .Am Soc  Nephrol. 2010;5(3) 531-48  

 
Нови проучвания в ход : 
              SPRINT   9250 p. > 50y SBP >130+1 RF                       SBP < 120?  < 140? 
              

     ESH CHL-SHOT  7500, > 65y  MSB  1 -6 m                  SBP < 120? < 135? < 125 ? 
 

 
 

   

 



 Има ли     “    Правилен „ медикамент   за 

АХ при възрастни? 

 Сходна ефикасност на различните класове 
антихипертензивни медикаменти при млади и възрастни 
(>65г) 

                                                   Turnbull F. et al ,2008; BMJ ,336:1121-23 

 

  Няма   медикаменти с доказани предимства  за  крайния 
изход  във  всички значими 147  РККП (RCTS) 

                                                               Law MR et al.BMJ .2009;338:b1665 

 

  Сходна редукция на АН= еквивалентна редукция на риска 

 meta- analysis  на  18  клинични проучванияclinical studies 

                                    Briasoulis  A. et al. Heart 2014;100(4):317-323 

 

                                             



 Комбинирана медикаментозна  

терапия  

 
 The largest number of elderly patients require dual or even triple    

AH  therapy  to control systolic BP.  

 

Предпочитани комбинации : 

 ACEI   ARB +  DHPCA  or+ D 

  ACCOMPLISH  ( m. a. 68.4  y   41%   > 75 y) 

 

    ACEI + DHPCA / ACEI +D        

 Primary and secondary  outcome: CV death , MI, Stroke , Revasc  , SD                                  

                   but           НО НЕ  

                                                    ПРИ ПАЦИЕНТИ СЪС  ЗАТЛЪСТЯВАНЕ   

Болшинството от  възрастните пациенти се нуждаят от  
двойна или тройна   AХ  терапия за контрол на САН   

ACEI + DHPCA  

RRR  + 20% 



 Послания за дома 

 Нарстващият брой на възрастни и много възрастни , ограничените  

доказателства от RCTs  ккакто и  различията  в  Guidelines  означава, 

че  AХ лечение остава  предизвикателство в тази популация 

пациенти 

   АН трябва да се измерва в седнала и в права позиция  

  Необходимо е 24-ч   AМАН 

  Принципът  “start low and go slow”   ще помогне  на пациентите   с 

ортостатична хипотония и бъбречна недостатъчност 

  Главние  въпроси при тази популация остават: Кой да бъде лекуван с 

какви медикаментозни класове   спрямо какъв таргет 

 В терапевтичната стратегия следва да се  интегрира  решението на 

другите  СС  променливи    РФ,   както и  хроничнибъбречни 

 



( 

  Индивидуализираното лечение е  отговорност на лекарите   

като вземат в съображение  важните аспекти  на   J-curve  

ефекта,  възрастта  ко- морбидността и съпътстващите 

медикаменти . 

  Новите проучвания които са в ход- SPRINT  и  ESH-CHL-

SHOT  трябва д а   помогнат  да се дефинира  прицелното   

АН  при възрастнипациенти с по- голяма точност. 

 

  Бъдещи проучвания  с  24-ч  AMАН  ще проникнат по- 

задълбочено  в  оптималня алгоритъм за   

 индивидуалният     профил на АН  и 

неговите характеристики .  

 Послания за дома   (продължениe) 



 Бъдещето…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Здравословно стареене 

 

                               

 

 

                   
 Може би …  

 С медикамнти  против  стареене  ?  

  



Therapeutic approach in the elderly and very 
elderly hypertensive patients  

                               
                                          

                                         

                                            Prof. Svetla Torbova 

                                    Head   Hypertension Excellence Center 

                                                      Tokuda Hospital, Sofia 
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Definition of Aging 

 Inconsistencies in the definition of 'elderly': 

•   > 65 y elderly 

•   > 80 y very elderly ”old-old” 

 

   WHO: 

• Young old   (65–74 years) 

• Middle old   (75–84 years) 

• Oldest old   (85+ years)    

 


