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Функция на ендотела

• Ендотелът представлява най-
големия ендокринен орган в 
човешкото тяло.

•Съдовият ендотел на един         
    70 килограмов човек е с маса, 
равняваща се на 5 нормални 
човешки сърца и с площ колкото 
6 тенис корта. 

• Общата му повърхност е 
1000м2 и съдържа 
1013 ендотелни клетки

Gimbrone MA. Vascular endothelium: nature’s blood container. In: Gimbrone MA Jr, editor. Vascular endothelium in hemostasis 
and thrombosis. Edinburgh: Churchill Livingstone 1986. p. 1-13.



Роля на NO
• NO е най-мощния ендогенен вазодилататор в 
човешкото тяло

• За неговото откритие Robert F. Furchgott, Louis J. 
Ignarro и Ferid Murad получават през 1998г Нобелова 
награда

• NO се синтезира от азотен окис синтетаза (NOS) от       
          N-края на L-аргинин. 

• Веднъж синтезиран в ендотелните клетки NO навлиза 
в съдовите гладко-мускулни клетки чрез дифузия, 
стимулира гуанилат циклазата, увеличавайки 
производството на цикличния гуанозин монофосфат 
(cGMP). Това предизвиква релаксация на съдовата 
гладка мускулатура.

Furchgott RF, Zawadski JV. The obligatory role of endothelial cells in the relaxation of arterial smooth muscle by acetylcholine. 
Nature.  1980;288(5789):373-6.



Откривателите на NO – 
Нобелови лауреати

Проф. Игнаро

Проф. Фьрчгот

Проф. Мурад
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Роля на NO



Фактори, определящи отделянето на NO

 “Напречен стрес” (shear stress) – право 
пропорционален на скоростта на кръвотока и 
обратно пропорционален на диаметъра на съда

 Естествени медиатори – ацетилхолин, 
брадикинин

 Медикаменти – донори на NO 
(глицерилтринитрат, натриев нитропрусид, 
небиволол и др.)



Допълнителни ефекти на NO

 Намалено следисхемично 
реперфузионно увреждане

 Намалена пролиферация на 
гладкомускулни клетки

 Намалено пресинаптично 
катехоламиново освобождаване в 
миокарда

 Намалено отделяне на ренин от 
бъбреците



Увреждане на ендотела

Последствия

 Вазоконстрикция

 Образуване на тромби

 Намален кръвен ток и 

кислородна доставка

 Исхемично увреждане на 

тъкани и органи

Причини

 Атеросклероза

 Хипертония

 Хиперхолестеролемия

 Диабет

 Тютюнопушене 

 Стареене

Sattar N. Inflammation and endothelial dysfunction: intimate companions in the pathogenesis of vascular disease? Clin  Sci. 2004;106:443–445. 



ФАРМАКОЛОГИЯ НА НИТРАТИТЕ



История

1846 - Синтез на глицерилтринитрат  (GTN) – използван 
като експлозив

1867 - Brunton използва амилнитрит при болни за 
премахване на пристъпи от стенокардия

1879 - Първо използване на глицерилтринитрат при болни 
със стенокардни пристъпи

1950 - Създаване на нови молекули с удължено действие с 
цел предпазване от стенокардни пристъпи



Ефекти от нитратите върху 
хемодинамиката

 Редукция на миокардната кислородна 
консумация чрез

 Редукция на преднатоварването
 Венозното връщане
 Размерът и налягането на ЛК и ДК
 Стресът върху миокардната стена

 Редукция на следнатоварването
 Аортна еластичност и аортна адаптивност
 Систолно налягане
 Стрес върху стената на миокарда в систола

Lundberg JO, Weitzberg E. NO generation from nitrite and its role in vascular control. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2005;25(5):915-22.



Нитрати и NO.
Нитратите са мощен донор на NO!



Благоприятни ефекти на нитратите 
при болни със ССЗ

 Ефекти върху сърцето и съдовете:
     - намаляване на пред- и следнатоварването 
     - разширение на коронарните артерии и премахване на 

съдовия спазъм
      - преразпределение на кръвотока към исхемичните 

миокардни зони
 Клетъчни и молекулярни ефекти: 
      - потискане на тромбоцитната агрегация
      - потискане на левкоцитната адхезия към съдовата 

стена
      - предпазване на ендотелните клетки от оксидативен  
        стрес и клетъчна пролиферация
      - намалено LDL- C окисление



Ефекти на нитратите върху 
коронарния съдов ток

 Повишен ток към исхемичния участък чрез:
 Дилатация на епикардните съдове
 Дилатация на атеросклеротично променените 

съдове
 Вазодилатация въпреки ендотелната функция
 Намаляване на теледиастолното налягане в ЛК
 Повишаване на колатералния ток
 Превенция на коронарния артериален спазъм

Sadamatsu K, Tashiro H, Yoshida K, et al. Acute effects of isosorbide dinitrate and nicorandil on the coronary slow flow phenomenon. Am J Cardiovasc 
Drugs. 2010;10(3):203-8. 



Ситемни хемодиномични ефекти на Ситемни хемодиномични ефекти на 
нитратите – капацитивен ефектнитратите – капацитивен ефект

Сравнени с останалите 
антиангинозни медикаменти, 
те имат уникалния ефект 
посредством венозна 
дилатация да намаляват 
сърдечното 
преднатоварване 



Хемодинамични ефекти на нитратите

PCP = Пулмо капилярно налягане
PAP = Пулмонарно артериално налягане

Релаксация на гладката мускулатура 

Дилатиране на съдовете

Редукция преднатоварване Редукция следнатоварване Съдова резистентност

Съдов тонус/спазъмСистолно АНPCP и PAP

Теледиастолно налягане

Стрес върху
 стената в диастола

Сърдечен съдов токАртериална еластичност / къмплайънс

Вени
Дилатация на венозните

 капацитивни съдове

Артериоли
Дилатация на 

периферните резистентни съдове

Коронарни съдове
Дилатация на коронарните съдове

Оптимизиране 
на O2 баланс

O2 консумация O2 доставка

Lundberg JO, Weitzberg E. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2005;25(5):915-22.



Ефекти на нитратите върху 
тромбоцитната функция

 Намаляват агрегацията
 Намаляват адхезията
 Намалено образуване на тромби

Trepakova E.S., Cohen R.A., Bolotina V.M. (1999) Nitric oxide inhibits capacitative cation influx in human platelets by 
promoting sarcoplasmic/endoplasmic reticulum Ca2+-ATPase-dependent refilling of Ca2+ stores. Circ Res 84:201–209. 



Обобщение: физиология

 Нитратите наподобяват 
физиологичните механизми

 Нитратите действат независимо от 
ендотела

 Нитратите действат там, където не 
може да бъде произведен NO (EDRF)

 Нитратите са ефективни и при 
атеросклеротично променени съдове

Gewaltig M T , and Kojda G Cardiovasc Res 2002;55:250-260



Патофизиология на сърдечната 
недостатъчност

Сърдечна недостатъчност Смърт на 
кардиомиоцитите

Смърт на 
кардиомиоцитите

Намален минутен обем

Невро-хуморална
 стимулация

(РААС, 
симпатикова ВНС)

сАМР, InsP3
сАМР, InsP3

Цитозолен 
Са++

Съдов спазъм

Следнатоварване

Аритмми,
ВСС 

инотропизъмлузитропизъм

Изразходване на 
енргия от 
миокарда

Изразходване на 
енргия от 
миокарда

Кръвообращение Сърце 
Braunwald  E. 1998

+

+

+

- -



Порочния кръг на сърдечната недостатъчност

Пред- и 
следнатоварване 

Сърдечна
функция 

МО 
Органна 

хипоперфузия

Нитрати, 
ACE- инхибитори, 

АРБ, АИ, 
неприлизинови инх. и др.

Артериален и венозен
Съдов спазъм

Невроендокринно
активиране



Нитратите при превенцията на 
левокамерната дилатация

 Подобрена перфузия на 
периинфарктните участъци

 Намалено преднатоварване
 Намалено следнатоварване
 Намален обем на 

инфарткна тъкан
 Повишено снабдяване с NO

Venous
system

preload

Arterial
system

afterload



Намален риск от ранна смърт след МИ

Yusuf S et al., Circulation 82, Suppl II: 117-34, 1990

i.v. nitrates oral nitrates i.v. nitrates
+ oral nitrates

Placebo
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Нитрати, прилагани най-често в 
клиничната практика
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Фармакокинетика на някои нитратиФармакокинетика на някои нитрати

Липофилност Време на  
                                                                        полуелиминация

Glyceriltrinitrat   +++     2-3 min
(GTN)

Isosorbide Dinitrate    ++ 30-40 min
(ISDN)

Isosorbide Mononitrate     + 4-5 h
(ISMN)





Алгоритъм за лечение на ОСН
(ESC Gudelines 2008)

Остра Сърдечна 
Недостатъчност 

Незабавно 
симптоматично лечение!

Пациент с болка

Белодробен застой

SatO2<95%

Нормална СЧ и ритъм

Обезболяване и
седиране 

Диуретици и 
Вазодилататори!

Увеличи FiO2, NIPPV,
Механично обдишване

Пейсиране, антиаритмици
електрокардиоверсио

да

да

да

да



Лечение на ОСН в зависимост от 
систолното АН
О2, НИВ, бримкови диуретици

± съдоразширяващи

САН > 100 mmHg САН 90-100 mmHg САН< 90 mmHg

Вазодилататор (НТГ, 
НТП, несиритид, 
левосимендан)

Вазодилататор и/или
 инотропен медикам. 

(добутамин, ФДЕИ
левосимендан )

Тествай с вливания
 на серум ± 
добутамин

При добър отговор 
- започни диуретик, 

-АСЕИ/АРБ и β-Б

Недобър отговор – 
добутамин, вазопресор,
механично подпомагане



Лечение на ОСН в зависимост от ЛК 
налягане на пълнене

Белодробен застой 
И САН> 90 mmHg

Съдоразширяващи, 
диуретици

Нормално налягане 
на пълнене на 

камерите

Тествай с вливане 
на течност (серум)

Нормален МО,
нормойония,
O2Sat>65%,

нормална органна 
перфузия

Инотропни медик.,
съдоразширяващи,

механично подпомагане
 на камерите

Бърза преоценка 
на състоянието,КБА?

да

не

да

не



Показания и дозиране на венозните 
съдоразширяващи при ОСН

Вазодилататор Вазодилататор Показание Показание Дозиране Дозиране Странични Странични 
ефектиефекти

ДругиДруги  

Глицерил-Глицерил-
тринитрат тринитрат 

Б. оток и Б. оток и 
АНАН>>90 90 mmHgmmHg

10-20 до 20010-20 до 200
µg/minµg/min

Хипотония,Хипотония,
главоболиеглавоболие

толеранстолеранс

ИСДНИСДН БО и БО и 
АНАН>>90 90 mmHgmmHg

1 1 до 10 до 10 mg/hmg/h Хипотония,Хипотония,
главоболиеглавоболие

толеранстолеранс

Нитропрусид Нитропрусид СН с високо АН СН с високо АН 
+ БО и + БО и 
АНАН>>90 90 mmHgmmHg

0,3 0,3 до до 5,05,0
µg/kg/minµg/kg/min

Хипотония, Хипотония, 
Изоцианатно Изоцианатно 
отравянеотравяне

Светло-Светло-
чувсви-чувсви-
телносттелност

Несиритид Несиритид БО и БО и 
АНАН>>90 90 mmHgmmHg

Болус 2 Болус 2 µg/min+µg/min+
Поддържаща инф.Поддържаща инф.
0,015-0,030,015-0,03µg/kg/minµg/kg/min

хипотонияхипотония



СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ НА 
НИТРАТИТЕ



Нежелани ефекти на нитратите

 Главоболие
 Хипотония
 Замаяност
 Гадене
 Повишена сърдечна честота 

(сърцебиене)
 Нитратен толеранс



Проблем ли е главоболието и как да се 
преодолее?

 Главоболието представлява най-често 
срещания страничен ефект на лечението с 
нитрати – наблюдава се в около 50% от 
случаите. 

 Други често срещани нежелани ефекти са 
затоплянето и зачервяването на кожата, 
замайване и световъртеж. 

 Важно е да се знае от лекуващия лекар и от 
пациента, че тези странични ефекти не са 
тежки и че обикновено намаляват по 
интензитет или дори изчезват при по-
продължителна употреба на медикамента.

Stable Ischemic Heart Disease. Braunwald’s Heart Disease. 
A textbook of Cardiovascular Medicine, 9th edition. Elsevier. Saunders. 2012. 



Проблем ли е главоболието и как да 
се преодолее?

 Ако главоболието персистира, то 
може лесно да бъде повлияно с 
прием на ацетил салицилова 
киселина или друго нестероидно 
противовъзпалително средство. 

 Нерядко изсмукването на таблетка 
валидол е всичко, което е 
необходимо за преодоляване на 
главоболието.



Как и до каква степен нитратите повлияват 
артериалното налягане?

 Нитратите са вазодилататори и обикновено предизвикват 
понижение на стойностите на артериалното налягане 
(АН). 

 В редки случаи може да се наблюдава изразена 
артериална хипотония. 

 При една част от пациентите, например в условие на 
намален съдов обем и при изправено положение, нитрат-
индуцираната артериална хипотония може да бъде 
придружена от парадоксална вазовагална реакция и 
брадикардия. 

 Такава реакция се наблюдава по-често при болните в 
напреднала възраст, които по-трудно понасят 
хиповолемията, както и при пациентите с анамнеза за 
вазовагален синкоп.

Stable Ischemic Heart Disease. Braunwald’s Heart Disease. 
A textbook of Cardiovascular Medicine, 9th edition. Elsevier. Saunders. 2012. 



Как и до каква степен нитратите повлияват 
артериалното налягане?

 Приложението на нитрати преди или скоро след 
нахранване, особено при индивиди със склонност към 
постпрандиална хипотония, може да засили венозната 
секвестрация в циркулацията, да намали 
допълнително преднатоварването на сърцето и да 
увеличи степента на спад на АН след нахранване.

Braunwald’s Heart Disease. 9th 
edition. Elsevier. Saunders. 
2012. 



Как и до каква степен нитратите повлияват 
артериалното налягане?

 Освен това, след приложение на по-
високи дози нитрати може да се 
наблюдава спад на парциалното 
налягане на кислорода в артериалната 
кръв. 

 Това е резултат на нарушение на 
баланса вентилация/перфузия в белите 
дробове, причинено от загубата на 
способността на съдовото русло да се 
контрахира в зоните на алвеоларна 
хипоксия и съответно съхраняване на 
перфузията в тези хипоксични зони.

Stable Ischemic Heart Disease. Braunwald’s Heart Disease. 
A textbook of Cardiovascular Medicine, 9th edition. Elsevier. Saunders. 2012. 



Други индикации за приложение 
на нитрати



“Понастоящем няма специфично лечение на БАХ породена от 

лявостранно сърдечно заболяване. Няколко лекарства (в това 

число диуретици, нитрати, хидралазин, ACE инхибитори,                 

            b-адренорецепторни блокери, несиритид и инотропни 

агенти) могат да понижат БАН повече или по-малко бързо 

посредством понижаване на лявостранното налягане на пълнене.”



Isosorbide dinitrate 
с удължено освобождаване 20 mg

 Продължително лечение на коронарна болест на сърцето; 

 Продължително лечение и профилактика на ангина 

пекторис (дори и след лекуван инфаркт на миокарда); 

 Продължително лечение на тежка хронична сърдечна 

недостатъчност в комбинация със сърдечни гликозиди, 

диуретици, АСЕ-инхибитори или артериални 

вазодилататори;

 Белодробна хипертония

КХП 28.07.2014



Isosorbide dinitrate 5 mg

Сублингвалноно приложение
Профилактика и лечение на остра ангина пекторис
Остър инфаркт на миокарда
Остра левокамерна недостатъчност

Перорално приложение
Продължително лечение на коронарно артериално заболяване; 
Продължително лечение и профилактика на ангина пекторис (дори и след 
лекуван инфаркт на миокарда); 
Продължително лечение на тежка хронична сърдечна недостатъчност в 
комбинация със сърдечни гликозиди, диуретици, АСЕ-инхибитори или 
артериални вазодилататори;
Белодробна хипертония

КХП 16.07.2014



Дозировки

Списък на лекарства, заплащани от НЗОК (в сила от 16.04.2015 година)

ISDN

ISDN

ISDN 
20 20 mg mg 
удължено 
дейдствие

I20.0, I20.1,
I20.8; I25.5;
I50.0; I50.1

I20.0, I20.1,
I20.8; I25.5;
I50.0; I50.1

I20.0, I20.1,
I20.8;
I50.0; I50.1



Повече от 130 години лечение с нитрати!

Schwemmer M, Bassenge E. New approaches to overcome tolerance to nitrates. Cardiovasc Drugs Ther. 2003 Mar;17(2):159-73;

Нитратите в кардиологията – заедно и в новото 
хилядолетие...



БЛАГОДАРЯ ЗА 
ВНИМАНИЕТО!
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