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Systolic Blood Pressure 
Intervention Trial 
 SPRINT е рандомизирано 

контролирано клинично 
проучване,което разглежда ефекта 
на лечебната стратегия , насочена 
към намаляване на систоличното 
кръвно налягане ( SBP ) до по-
ниско ниво , отколкото е 
препоръчително в момента. 



SPRINT  ВАЖНИЦЕЛИ
SPRINT проверява терапевтичната 

стратегия, целяща  да намали: 
○ САН < 120 mm Hg) 
      в сравнение с

○ Обичайната цел САН < 140 mm Hg 
до какво ниво ще намали сърдечно-

съдовите инциденти 

N = 9250



SPRINT  първичницели
 Състоящи се от:

МИ

 инсулти

Сърдечна недостатъчност

ОКС

Сърдечно-съдова смърт

Първичната хипотеза е,че честотата на ССЗ ще 
бъде по-ниска в рамото с по-интензивно лечение 
 . 



SPRINT  вторичницепи
• Бъбчени увреди

– За хронично бъбречно 
заболяване, съчетание от:

• ХБН или 50% снижаване на 
eGFR

– За нехронично БЗ, прогресия 
към ХБЗ  

• Терминано БЗ или 30% 
понижаване на eGFR към < 60 
mL/min/1.73m2



SPRINT –  другицели

SPRINT MIND ще тества дали по-ниското 
САН влияе върху появата на деменция , 
промяна в познавателните способности , 
както и промяна в структурата на мозъка (на 
MRI ) .



 :Големикритерии
 По-възрастни от 50 г
 САН

 САН: 130 – 180 mm Hg на 0 или 1 
медикамент

 САН : 130 – 170 mm Hg на повече от 2 
медикамента

 САН : 130 – 160 mm Hg на повече от 3 
медикамента

 САН : 130 – 150 mm Hg на повече от 4 
медикамента

 Риск (един или повече)
 Прояви на клинични или субклинични 

ССЗ (без инсулт)
 Хронично бъбречно заболяване(ХБЗ), 

дефинирано като eGFR 20 – 59 
ml/min/1.73m2 

 Framingham Risk Score за  10-г за ССЗ ≥ 
15%
– Без тях при 

 възраст≥ 75 години



  Големиизключващикритерии
 инсулт

 диабет

 ЗСН(симптоми  или EF < 35%)

 протеинурия >1g/d

 ХБЗ с eGFR < 20 mL/min/1.73m2  (MDRD)

 Лош комплайънс



SPRINT  стандартнолечение
 По-интензивна терапия :

САН ≥160 mm Hg на 1 визита
 ≥140 mm Hg на две визити 

 Понижено титрирне:
САН<130 mm Hg   на 1 визита
 <135 mm Hg на две визити 



SPRINT  интензивна
интервенция Лечението на АН да се титрира при 
всяка визита до достигане на САН   
<120 mm Hg

 Целта е да се постигне минимална 
разлика за АН в двете групи  10 mm Hg



   SPRINTМедикаментознатерапия в
   

  ACE инхибитори

  ARBs 

 Директни вазодилататори

 Тиазидни бримкови диуретици

 Бримкови други диуретици

 К-пестящи диуретици

 Beta-блокери

  CCB

 Alpha1- рецепторни болкери

 Симпатиколитици



Защо NIH провежда SPRINT?

 Високото кръвно налягане е едно от най-често 
срещаните състояния в средна възраст и по-
възрастни и е водещ рисков фактор за инсулт, 
сърдечно-съдови заболявания, хронични 
бъбречни заболявания, както и други условия.

 Предишни проучвания показват ефективността 
на лечение на САН до около 140 mm Hg.

 Обсервационните проучвания предполагат 
ползи от САН при нива под 120 mm Hg.

 SPRINT ще осигури критични доказателства по 
отношение на възможности и ползите и 
потенциалните рискове от по-интензивен 
контрол АН



Лечението на АН   е ефективно, 
но:  

Средното намаление на събитията при 
предишните проучвания, насочени към по-
високи прицелни САН са:

 

Инфаркт на миокарда: ~ 20-25%

Сърдечна недостатъчност: ~ 50%

Налице са ползи, свързани със степента на 
АН понижаванеМножество медикаменти 
често са необходими за контрол, но могат да 
се появят значителни странични ефекти

  Lancet. 2000;356:1955-64.



 :Големиинциденти

Systolic blood pressure difference 
between randomised groups (mmHg)
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Lancet 2003; 362: 1527–35. 
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Комбинираната терапия често е 
необходима за постигане на 
прицелните стойности на САН 

 Am J Kidney Dis. 2000;36:646-661.

BP Agents (number)
1 2 3 4

UKPDS (144 mm Hg)

RENAAL (141 mm Hg)

ALLHAT (138 mm Hg)

IDNT (138 mm Hg)

HOT (138 mm Hg)

INVEST  (133 mm Hg)

ABCD (132 mm Hg)

MDRD (132 mm Hg)

AASK (128 mm Hg)



IHD
mortality

(absolute risk 
and 95% CI)

Usual SBP (mm Hg)

Lancet. 2002;360:1903-1913.
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- :        -   Мета анализ ЛечениенаАНприцел по нискаот
140/90  Hg     мм ненамалявасмъртносттаили
заболеваемостта

Резултати RELATIVE 
RISK

95 % CI

Total mortality 0.92 0.86-1.15

MI 0.90 0.74-1.09

Stroke 0.99 0.79-1.25

CHF 0.88 0.59-1.32

Major CV events 0.94 0.83-1.07

End-Stage renal disease 
(ESRD)

1.01 0.81-1.27

n= 22,089 Arguedas J A, et al. Cochrane 
Database Syst. Rev. 
2009:CD004349.



Потенциални цена/риск ефект при 
понижаване на АН до по-ниски 
стойности 
 Повишената цена на потенциално 

ненужни лекарства
 Повишен риск от медикаментозни 

странични ефекти
 Повишен брой клинични визити ако 

понижението на  АН не е по-ниско  
 Изисква засилено наблюдение
 По-сложен режим, който може да 

застраши придържането  към основана 
на доказателства лечението на други 
рискови фактори

 



      ДаннитезапонижаванетонаСАНне
   сасъвсемеднопосочни ACCORD

 Въпрос за АН: Стратегията за 
понижаване на САН  <120 mm Hg 
намалява ли събитията  в 
сравнение с тези при  САН  <140 mm 
Hg при 4,700 участници с диабет и 
висок риск за ССЗ  ?



ACCORD резултати

Outcome
Intensive 

Events (%/yr)
Standard

Events (%/yr) HR (95% CI) P

    ССЗ) 208 (1.87) 237 (2.09) 0.88 (0.73-1.06) 0.20

СС смърт 60 (0.52) 58 (0.49) 1.06 (0.74-1.52) 0.74

инсулти 36 (0.32) 62 (0.53) 0.59 (0.39-0.89) 0.01



ACCORD Adverse Events
Adverse Events

Intensive
N (%)

Standard
N (%)

P value

Serious AE 77 (3.3) 30 (1.3) <0.0001

Hypotension 17 (0.7) 1 (0.04) <0.0001

Syncope 12 (0.5) 5 (0.2) 0.10

Bradycardia or 
Arrhythmia

12 (0.5) 3 (0.1) 0.02

Hyperkalemia 9 (0.4) 1 (0.04) 0.01

Renal Failure 5 (0.2) 1 (0.04) 0.12

eGFR ever <30 
mL/min/1.73m2

99 (4.2) 52 (2.2) <0.001

Any Dialysis or ESRD 59 (2.5) 58 (2.4) 0.93

Dizziness on Standing† 217 (44) 188 (40) 0.36

N Engl J Med. 2010;362:1575-85



ACCORD  САН

Average after 1st year: 133.5 Standard vs. 119.3 Intensive, Delta = 14.2

Mean # Meds
        Intensive:     3.2                            3.4                          3.5                            3.4
        Standard:     1.9                            2.1                          2.2                            2.3

N Engl J Med. 2010;362:1575-85



Равносметката
 Хипотезата в SPRINT никога не е бил 

тествана в обстановка на рандомизирано 
клинично проучване при участниците без 
диабет или инсулт

 Епидемиологични данни са показателни за 
успеха

 Резултатите от ACCORD , макар и 
отрицателени като цяло, не изключват 
значителна полза от по-интензивното 
понижаване, но може да има повишен риск 
от някои нежелани лекарствени реакции при  
по-ниското кръвно налягане



Обобщение
 Високото кръвно налягане е водеща 

причина за смърт и инвалидност в САЩ и 
по целия свят.

 Актуални подходи за лечение са 
ефективни, но  могат да допуснат 
остатъчен риск при  САН с нива от 140 
mm Hg.

 По-интензивният контрол на САН може да 
предотврати инсулти, ССЗ, деменция, и 
прогресията на хроничната бъбречна 
недостатъчност.

 SPRINT ще осигури критична 
доказателства по тези важни въпроси.



Данните от клинични проучвания 
показват, че ползите от лечение с по-
нисък  прицел на систолично кръвно 
налягане надхвърлят риска, но това не е 
тествано при определяне на лица с висок 
риск за ССЗ в клинично изпитване. 
SPRINT е предназначено за тестване на 
тази по-ниска цел систоличното кръвно 
налягане под <120 mm Hg.

Послания за дома



Изследването се очаква да приключи 
през 2017 г., но се вземат предвид 
резултатите от голямо значение за 
общественото здраве. Националния 
сърце, бял дроб и кръв институт вече и  
съобщил някои данни данните  .
"Това изследване дава   потенциален 
живот," казва Д-р Гари H. Гибънс, 
директор на Института.  
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Патофизиологични механизми на артериалната хипертония

Червени стрелки – повишаващи АН механизми
Сиви стрелки – понижаващи АН механизми Hypertension 2007 Ed. H. Black and Elliot 2007, p-26

АХ в контекста на глобалния 
СС риск:

   Артериалната хипертония – мултифакторно заболяване



     Изборнамедикамент смногопосочни
ефекти

АCEi

ARB

DHPCCB

Nebivolol



По-интензивно, 
но 
индивидуално
 понижаване 
на АН!

FRANZ H. MESSERLI MD 



Благодаря за вниманието!
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