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А
ртериалната хипертония 

(АХ) и дислипидемиите са 

водещи рискови фактори за 

сърдечно-съдови усложнения в све-

товен мащаб: АХ засяга ~22%, а дис-

липидемиите ~39% от глобалната 

популация[1-5]. Тези две заболявания 

често се установяват при едни 

и същи пациенти. Проучването 

i-SEARCH установи придружаваща 

дислипидемия при всеки втори паци-

ент с АХ, а проучването NHANES IV 

показа, че при двама от всеки трима 

пациенти с АХ и дислипидемия тези 

заболявания са неконтролирани[4-8]. 

Терапевтичните стратегии при 

пациентите с АХ и дислипиде-

мия целят не само понижаване на 

стойностите на АН и липидните 

показатели, но и намаляване на 

сърдечно-съдовия риск[1,2,7]. Според 

последните препоръки на Европей-

ското кардиологично дружество за 

лечение на АХ от 2018 г. при преобла-

даващата част от хипертониците 

следва да се започне терапия с ком-

бинация в 1 таблетка, включваща ин-

хибитор на ангиотензин-конверти-

ращия ензим (АСЕ-и) или ангиотезин 

II рецепторен блокер (АРБ) с калциев 

антагонист (КА) или тиазиден/тиа-

зидоподoбен диуретик[1]. При пациен-

тите с придружаваща дислипидемия 

прилагането на комбинация в една 

таблетка, включваща антихипер-

тензивен медикамент и статин е 

предпоставка за по-добро придър-

жане към терапията и по-добри кли-

нични резултати[8-11]. Сред най-ефек-

тивните комбинации за лечение на 

АХ и дислипидемия са тези, включва-

щи telmisartan/amlodipine (например 

Raventon®) и amlodipine/atorvastatin 

(Flodil®)[1,2,12].

Тelmisartan е АРБ с най-силен афини-

тет към ангиотензин II тип1 рецеп-

тора, най-дълъг плазмен полуживот, 

най-голяма продължителност на 

действие (24 ч.), най-висока липофил-

ност и най-голямо тъканно разпре-

деление[1,3,13]. Този АРБ има най-ниска 

степен на бъбречна екскреция (~1%) 

и не изисква редукция на дозата 

дори при по-напреднало бъбречно ув-

реждане[1,7]. В допълнение, telmisartan 

стимулира PPARγ рецепторите, 

което води до положителни мета-

болитни ефекти: понижаване на 

кръвната глюкоза и триглицериди-

те, и подобряване на инсулиновата 

чувствителност[1,7]. Резултатите 

от най-голямото проучване с АРБ – 

ONTARGET, показаха, че telmisartan 

80 mg е поне толкова ефикасен за 

контрол на АХ и сърдечно-съдовия 

риск, колкото и ramipril 10 mg (нало-

жил се като „златен стандарт“ за 

АСЕ-инхибиция, след оповестяване 

на резултатите от проучването 
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HOPE) при пациенти с висок сърдеч-

но-съдов риск[1,7]. В същото проуч-

ване telmisartan е показал по-добра 

поносимост и по-ниска честота на 

нежелани лекарствени реакции от 

ramipril[1,7]. В проучванията Prisma I и 

II се доказа, че с telmisartan се пости-

га по-ефективен контрол върху АН 

в сравнение с ramipril при неконтро-

лирани хипертоници, които са били 

на лечение с други медикаменти до 

този момент[1,7,16].

Amlodipine e дихидропиридинов КА 

от трето поколение, притежаващ 

24 ч. антихипертензивен ефект[1,5,7]. 

Той намалява значимо вариабилите-

та на АН, благоприятства регреси-

ята на някои хипертония-медиирани 

органни увреждания (например лево-

камерна хипертрофия и микроалбу-

минурия), намалява честотата на 

инсултите и инфарктите по-ефек-

тивно от други антихипертензивни 

средства и е метаболитно неутра-

лен[1,5,7]. Тези качества на amlodipine 

го правят предпочитан пред други 

представители на КА при необходи-

мост от комбинирано антихипер-

тензивно лечение[1,5,7].

Аtorvastatin е сред най-често при-

лаганите в ежедневната клинична 

практика статини, с доказани пол-

зи в големи многоцентрови, рандо-

мизирани клинични проучвания[2,15-18]. 

Atorvastatin в доза 10 mg/ден може 

да понижи LDL-холестерола с 39% и 

триглицеридите с 19%, а в дози 40 

и 80 mg редуцира LDL-холестерола 

съответно с 50 и 60%, и триглицери-

дите – с 29 и 37%[2,19-22]. Още повече, 

този статин има доказани ползи в 

целия континуум на сърдечно-съ-

довия риск[4,14-16]. Приложен за пър-

вична или вторична профилактика, 

atorvastatin намалява общата смърт-

ност, както и честотата на фатал-

ни и нефатални атеротромботични 

съдови усложнения при пациенти с 

нисък, умерен, висок и много висок 

сърдечно-съдов риск[2,12]. Анализът 

на данни от клинични и постмарке-

тингови проучвания показват, че 

при необходимост от лечение със 

статин във висока доза, atorvastatin 

има най-балансирано съотношение 

клинични ползи/риск от нежелани 

лекарствени реакции[4,12-18]. Сходни-

те фармакокинетични и фармако-

динамични свойства на atorvastatin 

и amlodipine, както и доказаните 

ползи по отношение на редуциране 

на сърдечно-съдовия риск, правят 

комбинирането на тези два медика-

мента в една таблетка възможно и 

дори рационално[13-15].

При пациенти с АХ и дислипидемия, 

при които е необходимо приложе-

ние на amlodipine 10 mg, разделяне-

то на дозата на КА в две отделни 

комбинации, например telmisartan/

amlodipine (Raventon®) и amlodipine/

atorvastatin (Flodil®) допълнително 

намалява риска от нежелани лекар-

ствени реакции от КА (претибиален 

оток, флъш и др.). 

В заключение, комбинациите в една 

таблетка, включващи telmisartan/

amlodipine и amlodipine/atorvastatin 

са високоефективни за постигане 

на прицелните стойности на АН и 

LDL-х, добре толерирани от паци-

ентите и безопасни в комплексния 

терапевтичен подход, насочен пре-

ди всичко към понижаване на сърдеч-

но-съдовия риск. n
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