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? Какво ново в последните ръководни правила
 за лечение на АХ ?





Артериална хипертония – значение на Артериална хипертония – значение на 
проблемапроблема

The Task Force for the management of arterial hypertension of ESH and of ESC.
2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J 2013, 1282-1357. 

  Повишеното артериално налягане се асоциира с повишен 
риск от инсулт, миокарден инфаркт, внезапна сърдечна 
смърт, сърдечна недостатъчност, периферна артериална 
болест, както и с хронично бъбречно увреждане.

  Честота на АХ всред възрастна популация в Европа 30-45 
%

  Личните лекари имат водеща роля в превенцията на АХ, 
ранното диагностициране, съветване на промяна в начина 
на живот и започване на медикаментозна терапия.





Артериална хипертония – диагнозаАртериална хипертония – диагноза
• Потвърждаване на диагнозата Артериална хипертония 

• Две последователни измервания на АН в седнало положение, при 
две посещения при лекар.

• Артериална хипертония се дефинира като повишение на офисно 
измерено АН ≥ 140 mm Hg за систола и/или ≥ 90 mm Hg за диастола.

• Значение на измерване на АН в домашни условия и 24 часа 
мониториране на АН. 

The Task Force for the management of arterial hypertension of ESH and of ESC.
2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J 2013, 1282-1357. 



The Task Force for the management of arterial hypertension of ESH and of ESC.
2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J 2013, 1282-1357. 





Артериална хипертония – алгоритъмАртериална хипертония – алгоритъм
• Потвърждаване на диагнозата Артериална хипертония 

• Две последователни измервания на АН в седнало положение, при 
две посещения при лекар.

• Артериална хипертония се дефинира като повишение на офисно 
измерено АН ≥ 140 mm Hg за систола и/или ≥ 90 mm Hg за диастола.

• Значение на измерване на АН в домашни условия и 24 часа 
мониториране на АН. 

• Скрининг за таргетна органна увреда, придружаващи заболявания.

•Акцент на интегрирането на АН, СС рискови фактори, асимптомни 
органни увреди и клинични усложнения за оценка на общия СС риск.

• Скрининг за вторична хипертония, резистентна АХ

The Task Force for the management of arterial hypertension of ESH and of ESC.
2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J 2013, 1282-1357. 



Фактори повлияващи сърдечно-съдовия Фактори повлияващи сърдечно-съдовия 
риск при хипертоницириск при хипертоници

Рискови фактори
• Мъжки пол
• Възраст (мъже над 55 г, жени над 65 г)
• Тютюнопушене
• Дислипидемия

• общ холестерол > 4.9 mmol/l
• LDL-C > 3.0 mmol/l
• HDL-C > 1 mmol/l (мъже) > 1.2 mmol/l (жени)
• триглицериди > 1.7 mmol/l

• Кръвна захар на гладно 5.6 – 6.9 mmol/l
• Нарушен глюкозотолерантен тест
• Обезитас BMI > 30 kg/m2
• Талия > 102 cm мъже и > 88 cm жени
• Фамилна анамнеза за ССЗ мъже <55 г, жени <65 г 

Асимптомна органна увреда
• Пулсово налягане > 60 mm Hg
• ЕКГ данни за ЛК хипертрофия
• ЛК маса > 115 g/m2 мъже и > 95 g/m2 жени
• IMT >0.9 mm или каротидна плака
• каротидофеморална PWV > 10 m/s
• ABI < 0.9
• eGFR 30 – 60 ml/min/1.73 m2 (BSA)
• микроалбуминурия 30 – 300 mg/24h 
• албумин-креатинин о-е 30–300 mg/g; 3.4–34 mg/mmol

Захарен диабет
• кръвна захар > 7.0 mmol/l на гладно 2 измервания
• HbA1C > 7 %
• кръвна захар > 11 mmol/l след хранене

Установено ССЗ или бъбречно заболяване
• МСБ: инсулт, хеморагия, ТИА
• ИБС: инфаркт, стенокардия, реваскуларизация
• сърдечна недостатъчност
• ХАНК
• ХБЗ eGFR<30 ml/min/1.73m2; протеинурия >300 g/24h
• ретинопатия: хеморагия или ексудат; папиледем

The Task Force for the management of arterial hypertension of ESH and of ESC.
2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J 2013, 1282-1357. 







Стратификация на сърдечно-съдовия Стратификация на сърдечно-съдовия 
риск при пациенти с АХриск при пациенти с АХ

The Task Force for the management of arterial hypertension of ESH and of ESC.
2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J 2013, 1282-1357. 



Основни принципи на терапиятаОсновни принципи на терапията

 Сърдечно-съдовата протекция е функция основно на 
понижаването на артериалното налягане

 Трябва да бъдат обсъждани всички методи и 
стратегии, които понижават АН и допринасят за АХ 
контрол 

The Task Force for the management of arterial hypertension of ESH and of ESC.
2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J 2013, 1282-1357. 





П
реустановяване на тютюнопушенето

Н
амаляване (и стабилизиране) на телесното тегло

Н
амаляване консумацията на алкохол

П
овишена физическа активност

Н
амаляване консумацията на готварска сол

У
величаване консумацията на плодове и зеленчуци, и  
намаляване  приема на мазнини, особено наситени

ESH/ESC 2013 Методични ръководства ESH/ESC 2013 Методични ръководства 
за лечение на АХ:за лечение на АХ:

Промени в начина на животПромени в начина на живот

The Task Force for the management of arterial hypertension of ESH and of ESC.
2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J 2013, 1282-1357. 



Редукция на АН
Редукция на дозата/броя на последващите АХ 

медикаменти 
Благоприятен ефект върху други съпътстващи РФ и 

общия СС риск

Благоприятен ефект отБлагоприятен ефект от
промените в начина на животпромените в начина на живот

Ограничения при прилаганеОграничения при прилагане
промените в начина на животпромените в начина на живот

Р
едукция на АН е малка и варираща между болните

Д
остигането и задържането на промените в начина на 
живот дългосрочен аспект е ниско

Д
ългосрочният благоприятен ефект в RCT не е доказан

С
триктно въвеждане с проследяване на пациента и 
навременно стартиране на медикаментозна терапия







Кога да се започне антихипертензивна 
терапия?

 АН ≥ 140/90 (I ст АХ) и висок СС риск заедно с промени в 
начина на живот (I, B)

 АН ≥ 140/90 (I ст АХ) и нисък СС риск може да влезе в 
съображение (IIA, B)

 АН≥ 160/100: начало на терапия веднага (I, A)
 Стари хора: САН ≥ 160 mmHg (I,A)
 Не се препоръчва антихипертензивна терапия при

Високо-нормално АН (130-139/85-89 mmHg) (III, A)
Изолирана систолна АХ при млади пациенти, но често 

проследяване и промяна в начина на живот (III, A)
The Task Force for the management of arterial hypertension of ESH and of ESC.

2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J 2013, 1282-1357. 



ESC 2013 Цел на терапията



Артериална хипертония – диагноза и поведение

ASH/ISH Hypertension Guidelines 2013 Weber et al. Р1 – Р13. 



Артериална хипертония – диагноза и поведение 

р1-р14



Различните ръководни 
правила

 Всяко ръководно правило е създадено независимо
 Използвана е различна методология и критерии за 

достигане на заключенията
 Различия до каква степен са прагматично 

разработени и насочени към ежедневната практика
 При всички ръководни правила са отбелязва, че 

липсва адекватен отговор на множество въпроси





Прицелни нива на АН
 Област на пълно припокриване
 Стойности 140/90 mmHg при

- индивиди под 60 год
- пациенти със захарен диабет
- пациенти с хронично бъбречно заболяване без 

значима протеинурия











 Голямото разминаване е във възрастта 60-79 год
 Съгласие за прицелни стойности 150/90 mmHg при 

възраст над 80 год
 Другите ръководни правила – ESH, NICE, Canada 

също препоръчват прицелни стойности 150/90 mmHg 
при възраст над 80 год

Прицелни нива на АН



Достигнати стойности на САН при 
проведени клинични проучвания – 

възрастни пациенти

Zanchetti et al J Hypertens 2009;27:923-34 
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Възможни последствия при 
повишаване на прага за САН

 Повишаването на прицела от 140 на 150 mmHg при 
възрастни над 60 год неминуемо ще редуцира 
интензитета на АХ лечение сред вече лекувани 
пациенти...

 ...сред тях голям брой пациенти с установено СС 
заболяване или с висок/много висок риск от развитие 
на такова (афроамериканци, множествени РФ извън 
ХБЗ, множествени белези на органна увреда)

 Повишаването на таргета може да доведе до 
промяна в наблюдаваната редукция на честотата на 
ССЗ и смъртността, свързана с тях



Date of download:  5/9/2014

From: Evidence Supporting a Systolic Blood Pressure Goal of Less Than 150 mm Hg in Patients Aged 60 Years or Older: 
The Minority ViewSystolic Blood Pressure Goal for Patients Aged 60 Years or Older

Ann Intern Med. 2014;160(7):499-503. doi:10.7326/M13-2981

Smoothed weighted frequency distribution, median, and 90th percentile of systolic blood pressure for persons aged 60 to 74 y: United States, 1959–
2010.

Reproduced from Lackland and colleagues (4). NHANES = 
National Health and Nutrition Examination Survey; NHES = 
National Health Examination Survey.

Figure Legend:

Copyright © American College of Physicians.  All rights reserved.

Нелекувани – 152 mmHg
Лекувани – 136 mmHg

http://www.acponline.org/
http://www.annals.org/








Предпочитани медикаменти при Предпочитани медикаменти при 
определени състоянияопределени състояния

The Task Force for the management of arterial hypertension of ESH and of ESC.
2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J 2013, 1282-1357. 



ESH/ESC ESH/ESC 2013 Лекарствени 2013 Лекарствени 
комбинациикомбинации

Предпочитани
Полезни при

 обстоятелства
По-малко тествани
Не се препоръчват



Начална медикаментозна Начална медикаментозна 
терапия – обща популация и терапия – обща популация и 

диабетдиабет







Терапевтични стратегии след първия Терапевтични стратегии след първия 
медикаментмедикамент

Какво да се прави, ако избраният медикамент:
• Има сериозни странични ефекти

• Не води до понижаване на АН
• АН е редуцирано, но не контролирано

Повишаване на 
дозата

Смяна с друга 
монотерапия

Добавяне на друг 
медикамент

Не се 
препоръчва



Съотношение между понижаващия ефект на Съотношение между понижаващия ефект на 
монотерапията в “стандартна” доза върху САН – монотерапията в “стандартна” доза върху САН – 

Да комбинираме или да удвоим?Да комбинираме или да удвоим?
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Wald et al, Combination Versus Monotherapy for Blood Pressure Reduction, The American Journal of Medicine, Vol 122, No 3, March 2009



Терапевтични стратегии след първия Терапевтични стратегии след първия 
медикаментмедикамент

Какво да се прави, ако избраният медикамент:
• Има сериозни странични ефекти

• Не води до понижаване на АН
• АН е редуцирано, но не контролирано

Повишаване на 
дозата

Смяна с друга 
монотерапия

Добавяне на друг 
медикамент

Не се 
препоръчва

Възможно, но е 
свързано с 
неудобство

Препоръчва се



• Независимо от прилаганите медикаменти, монотерапията 
постига прицелни стойности на АН само при ограничен брой 
пациенти. 

• Използването на повече от един медикамент е необходимо 
за постигане на прицел на АН при болшинството болни. 

• Реалните въпросиРеалните въпроси
• Дали комбинираната терапия трябва винаги да бъде 

предхождана от монотерапия
• Дали и кога комбинираната терапия се препоръчва като 

начален подход

Монотерапия срещу комбинирана терапияМонотерапия срещу комбинирана терапия



• Независимо от прилаганите медикаменти, монотерапията 
постига прицелни стойности на АН само при ограничен брой 
пациенти. 

• Използването на повече от един медикамент е необходимо 
за постигане на прицел на АН при болшинството болни. 

• Реалните въпросиРеалните въпроси
• Дали комбинираната терапия трябва винаги да бъде 

предхождана от монотерапия
• Дали и кога комбинираната терапия се препоръчва като 

начален подход

Монотерапия срещу комбинирана терапияМонотерапия срещу комбинирана терапия



Комбинирана терапия като начална Комбинирана терапия като начална 
стратегиястратегия

Недостатъци
 Един от медикаментите 

може да бъде неефективен
 Оценката на страничните 

ефекти - трудна

Предимства
 При неефективна монотерапия 

откриването на алтернативна 
монотерапия е труден процес, 
неблагоприятно повлияващ 
compliance

 Бърз отговор при широк кръг 
пациенти, потенциално 
благоприятен при 
високорисковите

 По-висока вероятност за 
достигане прицелни нива 

 По-ниска вероятност да повлияе 
неблагоприятно persistance

 По-малко странични ефекти










	Slide 1
	Slide 2
	Артериална хипертония – значение на проблема
	Slide 4
	Артериална хипертония – диагноза
	Slide 6
	Slide 7
	Артериална хипертония – алгоритъм
	Фактори повлияващи сърдечно-съдовия риск при хипертоници
	Slide 10
	Slide 11
	Стратификация на сърдечно-съдовия риск при пациенти с АХ
	Основни принципи на терапията
	Slide 14
	ESH/ESC 2013 Методични ръководства за лечение на АХ: Промени в начина на живот
	Благоприятен ефект от промените в начина на живот
	Slide 17
	Slide 18
	Кога да се започне антихипертензивна терапия?
	 ESC 2013 Цел на терапията 
	Артериална хипертония – диагноза и поведение
	Артериална хипертония – диагноза и поведение 
	Различните ръководни правила
	Slide 24
	Прицелни нива на АН
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Възможни последствия при повишаване на прага за САН
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Предпочитани медикаменти при определени състояния
	Slide 39
	Начална медикаментозна терапия – обща популация и диабет
	Slide 41
	Slide 42
	Терапевтични стратегии след първия медикамент
	Съотношение между понижаващия ефект на монотерапията в “стандартна” доза върху САН – Да комбинираме или да удвоим?
	Slide 45
	Slide 46
	Slide 47
	Комбинирана терапия като начална стратегия
	Slide 49
	Slide 50
	Slide 51
	Slide 52

