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П
рез 2020 г., в началото на пан-

демията от COVID-19, бяха 

публикувани глобални практи-

чески препоръки за поведение при 

артериална хипертония на Между-

народното дружество по артери-

ална хипертония. Глобалните прак-

тически препоръки по хипертония 

на ISH 2020 г. са разработени от 

Комитета за препоръки по хиперто-

ния на ISH въз основа на критерии за 

доказателства: 

 � за използване в световен мащаб; 

 � да са годни за прилагане в условия 

на ниски и високи ресурси чрез кон-

султиране по съществени и опти-

мални стандарти; 

 � да бъдат кратки, опростени и лес-

ни за използване. 

Основен акцент в документа е из-

веждането на ЕСЕНЦИАЛНИ и ОПТИ-

МАЛНИ стандарти за грижи, пред-

ставени в практически формат, 

който е лесен за използване, при 

страни с ниски, но и при страни с 

високи ресурси. Тук оптималната 

грижа се отнася до базиран на до-

казателства стандарт за грижи, 

формулиран в последните насоки, до 

голяма степен базирано на доказа-

телствата, налични в Европейските 

и Американски ръководни правила, 

докато ЕСЕНЦИАЛНИТЕ стандарти 

признават, че ОПТИМАЛНИТЕ стан-

дарти не винаги биха били възмож-

ни. Следователно основните стан-

дарти се отнасят за минималните 

стандарти за грижи[1-3].

Съвременните данни от над 100 

държави[4-5] подсказват, че средно 

по-малко от 50% от възрастните с 

хипертония получават лекарства за 

понижаване на АН, като малко стра-

ни се представят по-добре от това 

и много – по-лошо. Това е въпреки 

факта, че разликата в АН от 20/10 

mmHg е свързана с 50% разлика в сър-

дечно-съдовия риск[6].

Препоръчаните фармакологични 

стра   тегии за лечение (Фиг. 1 и Фиг. 
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1. Лечението трябва да се основава на доказателства, свързани с 
превенция на заболеваемостта/смъртността.

2. Използвайте режим веднъж дневно, който осигурява 24-часов контрол на АН.
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4. Лечението трябва да има добра поносимост.

5. Доказателства за ползите от употребата на лекарството при 
популации, към които то ще се прилага.
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ЕСЕНЦИАЛНО Таргетна редукция на АН с най-малко 20/10 
mmHg идеално до <140/90 mmHg

Целта в 
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контролиране 
на АН

ОПТИМАЛНО <65 години: таргетно АН <130/80 mmHg, 
ако се толерира (но >120/90 mmHg)
≥65 години: таргетно АН <140/90 mmHg, 
ако се толерира, но да се има предвид ин-
дивидуализирано таргетно АН в контекста 
на уязвимост, самостоятелност и вероят-
на поносимост към лечението.
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2) са до голяма степен съвместими 

с тези, направени в най-новите аме-

рикански[3] и европейски препоръки[2], 

като някои аспекти заслужават спе-

циално внимание[1]:

 � Препоръчва се незабавно фармако-

логично лечение в допълнение към 

промяна стила на живот при вто-

ри стадий артериална хипертония 

и офисно измерени стойности над 

160/100 mmHg. При стойности 

между 140-159/90-99 mmHg неза-

бавно лечение се препоръчва при 

високорискови пациенти, като та-

кива с преживян атеротромботи-

чен инцидент, хипертонично обу-

словена органна увреда, хронично 

бъбречно заболяване и захарен 

диабет. Посочените препоръки са 

еднакви за есенциалните и опти-

мални стандарти. 

 � За оптимална препоръка се счита 

започването на медикаментозно 

лечение след 3-6 месеца опит за въ-

веждане и проследяване на нефар-

макологичните мероприятия при 

пациенти с нисък и умерен риск 

и персистиращо повишени стой-

ности на артериалното налягане.

 � За първи път са изведени идеални 

характеристики на лекарствено-

то лечение (Табл. 1).

 � По отношение на таргетите на 

лечение (Табл. 2).

 � Общата схема на лечение обобща-

ва съвременното познание за из-

веждане на комбинираната анти-

хипертензивна терапия на предна 

линия, в идеалния случай чрез 

използване на фиксирана дозова 

комбинация, като монотерапия-

та остава предпочитана опция в 

ранен стадий артериална хипер-

тония и при индивиди над 80-го-

дишна възраст. Известен акцент 

в препоръките е извеждането на-

пред на комбинацията блокер на 

РААС–калциев антагонист пред 

тази с тиазиден/тиазидоподобен 

диуретик, за която са посочени 

специфични индикации, носещи до-

пълнителна полза от приложение-

то. Друг аспект е препоръката за 

стартиране с нискодозова комби-

нация от два антихипертензив-

ни медикамента, последвана от 

двойна комбинация в пълна доза 

преди преминаването на тройна 

антихипертензивна терапия на 

следваща стъпка[7-11] (Фиг. 1).

В този аспект наличието на 

фиксирана комбинация телмисар-

тан–амлодипин се доближава до 

идеалното препоръчвано сред-

ство при пациенти с артериал-

на хипертония, независимо от 

стадия на заболяването, съпът-

стваща патология и история за 

преживени съдови инциденти. 

Извън адитивния ефект на АРБ тел-

мисартан и дихидропиридиновия кал-

циев антегонист амлодипин по от-

ношение редукция на стойностите 

на артериалното налягане на широк 

кръг пациенти, неконтролирани на 

монотерапия, няколко са важните 

фактори, позволяващи универсална-

та препоръка за употреба на посо-

чената фиксирана комбинация. На 

първо място е документирането на 

значим благоприятен ефект върху 

фигура 1: 

Централна 
стратегия за 
лечение според ISH
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комбинираната точка сърдечно-съ-

дова смърт, миокарден инфаркт и 

мозъчен инсулт, установено в широ-

комащабното проучване ONTARGET 

при пациенти с преживян миокарден 

инфаркт, инсулт или диабетици с ув-

реждане на таргетни органи[12]. В по-

соченото проучване телмисартан 

е сравним със златния стандарт 

рамиприл при значимо по-добър про-

фил на безопасност и дългосрочно 

придържане към терапията, устано-

вени в рамките на проучването. До-

пълнителен, макар и рядко посочван 

ефект е превенцията на развитие 

на левокамерна хипертрофия при 

отсъствие на такава в началото 

на проучването, както и очаквана-

та регресия на левокамерната хи-

пертрофия в хода на терапията при 

тези пациенти с белези за увреда 

на таргетен орган. Добавянето на 

амлодипин, като част от фиксирана-

та комбинация, допринася в няколко 

аспекта – увеличава ефикасността 

по отношение на редукция на ар-

териалното налягане в дозо-зави-

сим ефект, наблюдаваният ефект 

настъпва бързо и позволява пълно 

разгръщане на потенциала на ангио-

тензин-рецепторния блокер, което 

има отношение и към избраната 

дозировка. Синергичният ефект на 

комбинацията намира естествено 

продължение и в ниската честота 

на странични ефекти – най-често 

периферни отоци, като контраре-

гулаторно активирането на РААС 

от самостоятелната употреба на 

калциевия антагонист се възпре-

пятства от приложението на тел-

мисартан[13] (Фиг. 2). n
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