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акад. Илия Томов, дмн
Национална кардиологична болница

леченИе на сИсТолна И/ИлИ дИасТолна левокамерна дИсфУнкцИя 
БеЗ ИЗявенИ сИмПТомИ на сърдечна недосТаТъчносТ
При тези пациенти целта на терапията е да се намали рискът от по-ната-

тъшно увреждане на лявата камера и да се минимизира степента на прогресията 
на левокамерната дисфункция. От основно значение е контролът на рисковите 
фактори за коронарна болест и други кардиомиопатии, включващи хипертония, хи-
перлипидемия, диабет, повишен прием на алкохол, тютюнопушене и хипертиреои-
дизъм. лечението на асимтомната левокамерна систолна дисфункция без изявена 

клас Индикации
ниво на 

доказател-
ство

I  
(Показани)  

със значителна  
полза

1. аСе-инхибиция при болни с пресен инфаркт или минала 
анамнеза за миокарден инфаркт, независимо от фракция-
та на левокамерно изтласкване.

2. аСе-инхибиция при болни с редуцирана левокамерна 
фракция на изтласкване, независимо дали има или няма 
преживян миокарден инфаркт.

3. Бета-блокада на болни с пресен миокарден инфаркт, 
независимо от големината на левокамерната фракция на 
изтласкване.

4. Бета-блокада на болни с редуцирана фракция на изтласква-
не, независимо от преживян миокарден инфаркт.

5. клапно протезиране или реконструкция на болни с хемоди-
намично значима клапна стеноза или регургитация.

6. регулярни изследвания за поява на белези или симптоми на 
сърдечна недостатъчност.

а

В

а

В

В

С

II а  
(добре подкрепени 

доказателства)
Няма

II б  
(слабо подкрепени 
доказателства)

1. Дълготрайно лечение със системни вазодилататори  
при пациенти с тежка аортна регургитация. В

III  
(няма показания)

1. лечение с дигоксин при пациенти с левокамерна дисфунк-
ция, които са в синусов ритъм.

2. редуциране на солта в храната в по-голяма степен спрямо 
дневната доза сол на здрави хора.

3. физически усилия за превенция на сърдечната недоста-
тъчност.

4. рутинно използване на хранителни добавки за лечение 
на структурна болест на сърцето или за превенция на 
развитието на симптоми на сърдечна недостатъчност.

С

С

С

С

Табл. 1. ръководни линии за лечение на асимтомна лeвокамерна систолна дисфункция без сър-
дечна недостатъчност (асс/ана)
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сърдечна недостатъчност е представено в табл. 1 (guide�ine, t. H. lee �ana�e�ent 
�f Heart Fai�ure In Braunwa�d’s Heart disease 7th ed. zi�es dS et a�, �a�e 617).

двете главни медикаментозни интервенции за лечението на левокамерна дис-
функция без сърдечна недостатъчност са асе-инхибитори и бета-блокери. При 
липса на контраиндикации медикаментите от тези два класа се препоръчват при 
всички болни с анамнеза за миокарден инфаркт, независимо от степента на левока-
мерната фракция на изтласкване и за всички болни с намалена левокамерна изтласна 
фракция, независимо от анамнезата за миокарден инфаркт. Обратно, ръководните 
линии не окуражават прилагането на дигоксин при тази популация. 

тъй като тахиаритмиите могат да ускорят прогресията на левокамерната 
дисфункция, ръководните линии препоръчват без бавене да се постигне контрол 
на камерния отговор при надкамерни тахиаритмии. те подкрепят също така про-
веждане на операция за коригиране на клапната болест, която причинява сърдечна 
недостатъчност, но липсват доказателства, подкрепящи прилагането на вазоди-
лататори при пациенти с аортна инсуфициенция.

леченИе на ХронИчнаТа сърдечна недосТаТъчносТ
ръководни линии за диагноза и лечение на хроничната сърдечна недостатъч-

ност, европейско дружество по кардиология, 2005 г. Swedber�, K. et a�.
Класове на препоръки:

клас I Доказателство и�или общо съгласие, че дадена диагностична процедура и лечение 
са подобряващи, полезни и ефективни. 

клас II конфликтни данни и�или разнопосочни възгледи относно ползата�ефективността 
на лечението.

клас IIа тежестта на данните�мненията е в предимство на полза�ефективност.

клас IIб Полза�ефективност е по-малко утвърждаваща от доказателство�възглед.

клас III* Доказателство или общо съгласие, че лечението не е полезно и не е ефективно и 
при някои случаи може да бъде вредно.

* Прилагането на клас III не се насърчава от европейското дружество по кардиология (ESC, 
2005).

Нива на доказателства:
ниво на доказателство а: Данни, произлизащи от многобройни рандомизирани опити или 

мета-анализи.

ниво на доказателство в: Данни, произлизащи от единичен рандомизиран клиничен опит 
или големи нерандомизирани проучвания.

ниво на доказателство с: консенсус във възгледите на експерти и�или малки проучвания, 
ретроспективни проучвания, регистри.

целИ ПрИ леченИеТо на сърдечнаТа недосТаТъчносТ
1. Да се удължи преживяемостта.
2. Да се подобри функционалният клас и качеството на живот.
3. Да се поддържа трудоспособност в рамките на ограничения функционален ка-

пацитет при стабилизиране на сърдечната функция.

дефиниция на сърдечната недостатъчност
I. Симптоми на сърдечна недостатъчност (в покой или при физически усилия).
II. Обективни данни (за предпочитане с ехокг-белези) на сърдечната дисфункция  

(систолна и�или диастолна) (в покой) и при случаи, където диагнозата е под съмнение).
III. Отговор от лечението, насочено към сърдечна недостатъчност.
категориите I и II би трябвало да бъдат изпълнени при всички случаи. 

Табл. 2. дефиниция на сърдечната недостатъчност
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4. Своевременно трудоустрояване или пенсиониране в зависимост от тежест-
та на камерната дисфункция и степента на сърдечната недостатъчност.

5. акцент върху етиологичното лечение и своевременно интервенционно кате-
тър-базирано или кардиооперативно лечение.

6. Социално-медицинско осигуряване в зависимост от възможностите при кон-
кретния случай.

7. Да се избягва полипрагмазията и скъпите нови лекарства без достатъчна науч-
но-изследователска апробация.

еТИологИчно леченИе на сърдечнаТа недосТаТъчносТ (сн) в евроПа
В най-обобщен вид застойната СН може да бъде причинена от миокардна дис-

функция с различна етиология (исхемична болест на сърцето, артериална хиперто-
ния, кардиомиопатии, миокардити), клапна патология, перикардна болест, вродени 
сърдечни заболявания.

Популационно-базирани епидемиологични проучвания установиха рисковите 
фактори за развитие на сърдечна недостатъчност: най-често хипертония, тютю-
нопушене, захарен диабет и затлъстяване.

рисковите фактори за сърдечна недостатъчност според епидемиологично-
то проучване NHANES (arch. Intern. Med. 161; 996; 2001) установи честота на коро-
нарната болест 61.6 %, тютюнопушене 17.1 %, хипертония 10.1 %, ниска физическа 
активност 9.2 %, мъжки пол 8.9 %, високо образование (висши училища, универси-
тети) 8.9 %, затлъстяване 8 %, диабет 3.1 %, клапна болест на сърцето 2.2 %. При-
чините за поява на сърдечна недостатъчност според данните на едно проучване 
с 435 пациенти включват: неподходяща редукция до малки дози на кардиотерапи-
ята; поява на аритмии (тахиаритмии, маркантни брадикардии, дисоциация между 
предсърдни и камерни контракции, абнормна интравентрикуларна проводимост), 
миокардна исхемия или инфаркт, системна инфекция, белодробен емболизъм, физи-
кален, емоционален и стрес на обкръжаващата среда (тежки климатични промени) 
също могат да предизвикат влошаваща се сърдечна недостатъчност; сърдечни 
инфекции и възпаление, развитие на заболяване без отношение с кардиопатология, 
например развитие на остра бъбречна недостатъчност; прилагане на миокардни 
депресанти като недихидропиридинови калциеви антагонисти – верапамил, дилти-
азем, много антиаритмични медикаменти, инхалационни и интравенозни анесте-
тици и антинеопластични медикаменти; високи дози β-блокери с кардиодепресия, 
естрогени, кортикостероиди и нестероидни антивъзпалителни медикаменти; сър-
дечни токсини – на първо място алкохол, който е силен миокарден депресант и може 
да причини развитие на кардиомиопатия; кокаинът може да предизвика появата на 
остра СН, включително миокардна исхемия или инфаркт, тежка хипертония, арит-
мии, миокардит; състояния с високодебитна хиперкинетична циркулация при бре-
менност или анемия също могат да бъдат причина за сърдечна недостатъчност.

ПаТофИЗИологИя на сИмПТомИТе на сърдечнаТа недосТаТъчносТ 
Произходът на симптомите на СН не е напълно разяснен. Повишеното пулмо-

нално капилярно налягане без съмнение отчасти е отговорно за белодробния оток, 
но проучванията, проведени по време на физически усилия при болни със затойна 
СН, демонстрират само слабо отношение между пулмокапилярното налягане и фи-
зическото усилие (li��in dP et a�, Br. Heart J 1986; 55; 439-445; Puri, S. et a�; Br. Heart J 
1994; 72; 140-144). това показва, че повишеното пулмонално капилярно налягане не е 
единственият фактор, отговорен за задуха при физически усилия. В тази връзка, 
вариациите в степента на динамичната митрална регургитация ще повлияят заду-
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ха. абнормалитетът на алвеоларната капилярна газова дифузия, периферната или 
респираторната скелетна мускулна декондиция и некардиачните причини на задуха, 
такива като обезитас или белодробна болест, би трябвало винаги да бъдат взети 
в съображение. Периферният оток е със слабо отношение към десните кардиачни 
налягания: капилярният пермеабилитет за течност и намалените протеини могат 
да бъдат важни допълнителни фактори. Венозната инсуфициенция и медикамен-
тозната терапия (калциеви канални блокери) трябва да бъдат взети в съображение 
като причина за отоци.

Въпреки че подтиснатата кардиачна функция е централна за развитието на 
СН, нарушеният периферен кръвоток, специално към бъбреците и скелетната 
мускулатура, е типичен и вероятно има голяма патофизиологична важност. Също 
така активирането на редица невроендокринни системи е характерно за СН. Баро-
рецепторната дисфункция е важна връзка между вазомоторна и невроендокринна 
дисфункция. разбирането на зСН се придвижи от хемодинамична концепция към при-
емане на значението на невроендокринни патофизиологични промени като важни 
за прогресията на СН (Pac�er M. a�. J. Cardi��. 1993; 71:3). активирането на различ-
ни възпалителни пътища може да съдейства за появата на кардиачна дисфункция 
и към клиничен синдром, специално в по-напреднали стадии (Mann dl. Chest 1994; 
105:897-904).

въЗмоЖнИ меТодИ За дИагноЗаТа 
на сърдечна недосТаТъчносТ в клИнИчнаТа ПракТИка
Симптомите и физикалните белези са важни за установяване на възможност-

та за наличието на СН. клиничната суспекция за СН трябва да бъде потвърдена от 
повече обективни тестове, които оценяват сърдечната функция (фиг. 1).

сИмПТомИ И БелеЗИ За дИагноЗаТа на сн
задух, глезенен (малеоларен) оток и отпадналост са характерни симптоми и бе-

лези на СН, но може да бъдат трудни за интерпретация, специално при стари хора, 
затлъстяване и жени. те трябва да бъдат интерпретирани внимателно, защото са 
различни видове (напр. при усилия и нощна).

Безсилие (адинамия) е също основен симптом на СН. Произходът на отпад-
налост (безсилие) е комплексен, включващ нисък кардиачен дебит, периферна хи-
поперфузия, както и декондиция (детренираност) на скелетната мускулатура и 
трудност за количествена оценка на този симптом. екстракардиални причини на 
оток, които нямат отношение към СН, са чести. Няма стандартни въпросници за 
диагноза на СН.

Периферните отоци, повишеното венозно налягане и хепатомегалията са ха-
рактерните белези на застой на системните вени. клиничните белези на СН би 
трябвало да се оценят с внимателно клинично изследване, включващо наблюдение, 
палпация и аускултация. Периферният оток и хепатомегалията имат ниска пози-
тивна предиктивна стойност и без определянето на югуларното венозно налягане 
може да бъде трудно за точна преценка. Периферен оток обикновено липсва при 
добре лекувана СН и главно при левокамерна систолна дисфункция без СН, дори ако 
дисфункцията е тежка. тахикардията не е специфичен белег и може да липсва дори 
при тежка СН, специално при наличието на β-блокерна терапия. третият сърдечен 
тон (т

3
) обикновено се счита като израз на тежка левокамерна систолна дисфунк-

ция със СН, но това може да бъде доказано, когато т
з
 изчезва след успешно лечение 

на декомпенсационната симптоматика. третият сърдечен тон (т
3
) се установява 

при <50% от неспециалисти и вероятно дори по-рядко в клиничната практика. Бе-Т
е
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лодробните крепитации също имат ниска позитивна предиктивна стойност и раз-
ликите между отделните изследователи е твърде голяма. когато има сърдечни 
шумове, техният произход и роля при симптоматологията би трябвало да бъдат 
идентифицирани. Митралната регургитация често е налице и може да бъде дина-
мична, което би повлияло симптомите при физическо натоварване. 

когато има много физикални белези на СН, включващи изместване на сърдечния 
апикален удар, отоци на подбедриците, повишено венозно налягане и акцентуирана 
р

2
-съставка на втория сърдечен тон и когато се чува третият тон (т

3
), клинична-

та диагноза на СН може да се постави с известна степен на сигурност. Въпреки 
че клиничната диагноза, поставена въз основа на горепосочената симптоматика, 
може да бъде относително сигурна, идентифицирането на СН при много пациенти 
може да се постави след ползата (ефектите) от лечението.

сИмПТомИ И ТеЖесТ на сн
Налице е слабо отношение между симптомите и тежестта на сърдечната дис-

функци. Обаче симптомите могат да бъдат релатирани спрямо прогнозата, особе-
но ако персистират след терапията (ada�s K.F. et a�. a� Heart J 1998: 135:204-215)

След като се постави диагноза на СН, симптомите могат да бъдат използвани 
за класифициране на тежестта на СН и би трябвало да се използват за мониторинг 
на ефектите от терапията. Обаче симптомите не могат да бъдат ръководство 
за оптималното титриране при лечение с неврохормоналните блокери. широко 
прилагана е класификацията за степени (тежест) на хроничната СН на New Y�r� 
Heart ass�ciati�n (NYHa) (табл. 3).

Суспектна 
левокамерна дисфункция

Суспектна сърдечна 
недостатъчност поради наличие 
на симптоми и физикални белези

Абнормни тестове

Абнормни тестове

Оценка на етиология, степен, 
преципитиращи фактори и тип 

на сърдечна дисфункция

Допълнителни диагностични 
тестове, където са достъпни
(напр. коронарна ангиография)

Изображение с ЕхоКГ 
(нуклеарна ангиография или MR*), 

където е достъпно

Нормални: 
сърдечна недостатъчност 

или ЛК-дисфункция невероятни

Оценка на наличие на кардиачна
болест с ЕКГ, Rő-графия 

или натрийуретични пептиди

Нормални СН или ЛК – 
дисфункция невероятни

Избор на терапия

Избор на терапия

фиг. 1. алгоритъм за диагноза на сърдечна недостатъчност или левокамерна дисфункция.
mR* - магнитен резонанс
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При остър миокарден инфаркт класификацията на СН би трябвало внимател-
но да се преоцени.

елекТрокардИограма 
Нормалната електрокардиограма (екг) показва, че диагнозата на СН би 

трябвало внимателно да се преоцени. екг-промени при болни със СН са чести. 
Негативната предиктивна стойност на нормалната екг за изключване на лк-
систолна дисфункция надминава 90%. От друга страна, наличието на преден 
миокарден инфаркт с �-зъбци и ляв бедрен блок при болни с иБС са доста силни 
предиктори на понижена левокамерна изтласна фракция. екг-белези за ляво пред-
сърдно обременяване или левокамерна хипертрофия могат да бъдат свързани 
със систолна, както и с изолирана диастолна дисфункция, но те имат ниска пре-
диктивна (предсказваща) стойност. ширината на �RS�120 �s показва, че сър-
дечната диссинхрония може да бъде налице и става цел за лечението. екг е от 
решаващо значение за откриване на предсърдно мъждене или предсърдно треп-
тене и понякога камерна аритмия, всички от които се считат като причинни 
или съдействащи фактори за СН. Диагностичното значение на екг-патологията 
маркантно се повишава, ако клиничните симптоми и белези на СН се съчетават. 
екг-регистрации не е нужно да бъдат повтаряни при липса на промени в клинич-
ния статус.

Торакална Rő-графИя
торакалната Rő-графия би трябвало да бъде част от началната диагностика 

на СН.

критерии
Възможна 
диастолна СН

Вероятно  
диастолна СН

Дефинитивна  
диастолна СН

Дефинитивни 
доказателства за СН

Белези и симптоми 
на СН, подкрепящи 
лабораторни 
тестове* и отговор 
спрямо диуретици

Белези и симптоми 
на СН, подкрепящи 
лабораторни 
тестове* и отговор 
към диуретици

Белези и симптоми 
на СН, подкрепящи 
лабораторни тестове* 
и отговор спрямо 
диуретици

Обективни 
доказателства за 
нормална левокамерна 
систолна функция

лкфи ≥50%, но не 
по времето на изява 
на СН

лкфи ≥50 % в 
рамките на 72 часа 
на изява (явления) 
на СН

лкфи ≥50 % в рамките 
на 72 часа на изява на СН

Обективни 
доказателства за 
левокамерна
диастолна дисфункция

Няма конклузивна 
информация

Няма конклузивна 
информация

абнормна левокамерна 
релаксация, пълнене и�или 
разтежимост при карди-
ачна катетеризация.

Табл. 4: възможни критерии за диастолна сн. * Торакална радиография: в-тип натрийуре-
тични пептидни нива. адаптация от Vasa��, RS, Levy D: Defi��i��g Diastolic heart failure: A coll for 
sta��dardized diag��ostic criteria. Circulatio�� 161:2115,2000.

клас I Няма ограничения: обичайната физическа активност не причинява слабост, задух 
или сърцебиене.

клас II леко ограничение на физическата активност: без оплаквания в покой, но обичайната 
активност резултира в отпадналост�лесна умора, сърцебиене или задух.

клас III Маркантно ограничение на физическата активност: без оплаквания в покой, но по-
малка от обичайната активност резултира в симптоми.

клас Iv Невъзможност да се понася дори и лека физическа активност без оплаквания: 
симптоми на СН са налице дори в покой с повишен дискомфорт при всяка, дори и 
много лека физическа активност.

Табл. 3. класификация на сърдечната недостатъчност (NYHA)
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дИасТолна сърдечна недосТаТъчносТ
Сърдечната недостатъчност може да бъде систолна (най-често), диастолна 

или комбинирана (систолна и диастолна).
различават се три категории на диастолна СН: възможна, вероятна и дефини-

тивна (табл. 4).

Превенция на сърдечната недостатъчност
развитието на сърдечната недостатъчност може да бъде забавено или пре-

вентирано (избегнато) чрез ранно лечение на състоянията, които водят до сър-
дечна недостатъчност, специално при високорискови пациенти с хипертония и�или 
коронарна артериална болест (клас на препоръка I, ниво на доказателство а).

Превенцията на сърдечната недостатъчност би трябвало винаги да бъде 
главна цел. Много потенциални причини на миокардно увреждане могат да бъдат из-
лекувани и обширността на миокардното увреждане – редуцирана. Примери в това 
отношение включват лечение на рисковите фактори за коронарна болест на сърце-
то, лечение на миокардната исхемия, ранно лечение на острия миокарден инфаркт, 

Параметри Систолична СН Диастолична СН

анамнеза

коронарна болест на сърцето +++ ++

Хипертония ++ ++++

Диабет ++ ++

клапна болест на сърцето ++++ +

Пароксизмален задух ++ +++

физикално изследване

кардиомегалия +++ +

глухи сърдечни тонове ++++ +

трети тонен (т3) галоп +++ +

четвърти тонен (т4) галоп + +++

Хипертония ++ ++++

Митрална регургитация +++ +

Влажни хрипове ++ +

Отоци +++ +

разширени югуларни венозни съдове +++ +

торакална Rő-графия

кардиомегалия +++ +

Белодробен застой +++ +++

електрокардиограма

левокамерна хипертрофия ++ ++++

�-зъбци ++ +

Нисък волтаж +++ –

ехокардиограма

левокамерна хипертрофия ++ ++++

левокамерна дилатация ++ –

лявопредсърдна дилатация ++ ++

редуцирана левокамерна фракция на 
изтласкване

++++ –

Табл. 5. сравнение на систолна спрямо диастолна сърдечна недостатъчност. адаптация от 
You��g JB: Assessmemt of Heart Failure 3rd ed i�� Brau��wald E series Ed Atlas of Heart Failure, Filadelfia. 
Curre��t medici��e, 2002, pp 127-144. * с „+” е означена вероятността (броят отразява рела-
тивната тежест). mi��us sig��s i��dicate “��ot very suggestive”
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превенция на реинфаркт, точна идентификация и агресивно лечение на хиперто-
нията и при някои причини на специфична сърдечно-мускулна болест, своевременна 
корекция на клапните сърдечни пороци и конгенитални болести на сърцето.

Популационно-базирани проучвания ясно демонстрираха, че хипертонията е 
главен рисков фактор за зСН и съдейства в голяма част от случаите за поява на 
сърдечна недостатъчност. това показва, че ранният и агресивен контрол на арте-
риалното налягане при хипертония е обещаваща стратегия за превенция на кон-
гестивна СН. тези епидемиологични проучвания установиха, че коронарната болест 
на сърцето е главен фактор за развитието на застойна СН, специално при мъже.

При хипертония аСе-инхибиторите, ангиотензин-рецепторните блокери или 
комбинацията на диуретик с бета-блокер редуцира смъртността от СН или болнич-
ни хоспитализации по причина сърдечна недостатъчност. В опитът allHat докса-
зозин (α-рецепторен блокер) е свързан със значително повишение на честотата на 
сърдечната недостатъчност в сравнение с хлорталидон. Освен това хлорталидон 
беше свързан с по-ниска честота на сърдечна недостатъчност в сравнение с лизи-
ноприл или амлодипин. Приложимостта на опита allHat при европейска популация 
остава под дебат поради това, че в този опит е включена и значителна пропорция 
от афро-американци.

редица рандомизирани опити показаха, че ранното лечение с аСе-инхибитори 
или ангиотензин-рецепторни антагонисти редуцира значително сърдечната недос-
татъчност при високо сърдечно-съдови рискови популации с предишна сърдечно-
съдова болест, диабет с или без нефропатия и хипертония.

В популации с висок сърдечно-съдов риск статините или антитромбоцитната 
терапия с клопидогрел показаха редукция в развитието на сърдечна недостатъч-
ност (�usuf, S. et a� N en�� J Med 2001; 345:494-502).

когато миокардната дисфункция е вече налице, първата цел е да се отстрани, 
ако е възможно, подлежащата причина за камерната дисфункция (исхемия, токсични 
субстанции, алкохол, медикаменти и тироидна болест). Втората цел на модерната 
терапия е да се задържи прогресията от асимптомна левокамерна дисфункция към 
сърдечна недостатъчност.

лечение на застойна сърдечна недостатъчност 
При зСН, която се причинява от систолна сърдечна дисфункция, терапевтич-

ният подход се състои от общи съвети и други нефармакологични мерки, фармако-
логична терапия, механични устройства и операция. Съвременните достъпни видо-
ве на лечение са представени в табл. 6.

нефармакологично лечение, общи съвети и мерки
(клас на препоръка I, ниво на доказателство С за нефармакологично лечение)
Обучение на пациенти и семействата им

Превенция
� Превенция и�или контролиране (лечение) на болести, водещи до сърдечна дисфункция и 

сърдечна недостатъчност
� Превенция на прогреса на сърдечната недостатъчност, след като се установи 

сърдечна дисфункция.
Болестност
� Поддържане или подобрение на качеството на живот
� избягване на ре-хоспитализации
Смъртност
� Повишена продължителност на живота

Табл. 6. цели на лечението на сърдечната недостатъчност (ESC guideli��es, 2005).Т
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Пациентите със зСН и техните близки родственици би трябвало да получат 
общи съвети.

Мониторинг �проследяване� на телесното тегло
Болните се съветват да измерват своето телесно тегло на регулярна основа 

за мониториране на евентуално повишаване на телесното тегло (за предпочитане 
като част от регулярна дневна рутина, напр. след сутрешния тоалет). При слу-
чай на внезапно неочаквано повишение на теглото с �2 кг за 3 дни, трябва да се 
информира личния лекар за внезапно неочаквано повишение на телесното тегло и 
да се ажустира дозата на диуретика, като тя се повишава, ако увеличението на 
теглото е трайно.

�иетични мерки
Натрий. контролирането на количеството сол в диетата е по-важно при на-

преднала, отколкото при лека сърдечна недостатъчност. заместниците на солта 
трябва да се използват с внимание, тъй като те могат да съдържат калий. В го-
леми количества при комбинация с аСе-инхибитор те могат да доведат до опасна 
хиперкалиемия.

Течности. инструкциите за контрол на приеманата течност би трябвало да 
бъдат давани на пациенти с напреднала СН с или без хипонатриемия. Освен това, 
точното количество на ограничаване на течностите остава неизяснено. На прак-
тика течност в обем до 1.5-2 л. дневно се препоръчва при напреднала СН.

Алкохол. Умереният прием на алкохол (една бира или 1-2 чаши вино дневно) се раз-
решават. алкохолната консумация трябва да бъде забранена при суспектни случаи 
на алкохолна кардиомиопатия.

Затлъстяване. лечението на застойната СН при затлъстяване би трябвало 
да включва редукция на телесното тегло. Пациентът е с нормално тегло, ако него-
вият индекс на телесната маса (BMI) (т. е действителното телесно тегло в кило-
грами разделена на височината в метри на квадрат) се намира между 25 и 30, а при 
затлъстяване този индекс е �30.

Абнормна загуба на тегло. клиничната и�или субклиничната малнутриция (не-
дохранване) се намира при ~50 % от болните с тежка застойна СН. загубата на 
тотална телесна мазнина и чистата (без мазнина) телесна маса, която придружава 

Нефармакологично 
лечение

• Общи съвети и мерки
• физически тренинг

фармакологична 
терапия

• аСе-инхибитори
• Диуретици
• Бета-адреноцепторен блокер
• алдостерон-рецепторни антагонисти
• ангиотензин-рецепторни антагонисти
• Сърдечни глюкозиди
• Вазодилатиращи медикаменти (нитрати�хидралазин)
• Позитивни инотропни медикаменти (допамин, добутамин и др.)
• антикоагуланти
• антиаритмични медикаменти
• кислород

Устройства  
и операции

• реваскуларизация (катетър интервенционни и�или операция)
• Други форми на операция (митрална клапна реконструкция)
• Двукамерен пейсинг (синхронизираща терапия)
• имплантиране на кардиовертер-дефибрилатор (ICd)
• Сърдечна трансплантация, камерни помощни устройства, 

изкуствено сърце
• Ултрафилтрация, хемодиализа

Табл. 7. общи съвети и мерки, физически режим, фармакологична терапия и инструментал-
ни устройства и операция (ESC guideli��es, 2005).
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загубата на тегло, се нарича сърдечна кахексия. Сърдечната кахексия е важен пред-
сказващ фактор (предиктор) за редуцирана преживяемост.

Възможността за абнормна загуба на тегло се приема, когато:
1. телесното тегло е <90 % от идеалното телесно тегло или
2. Документираната загуба на телесно тегло от ≥5 кг или ≥75 % от предишнато 

нормално не-оточно тегло в предишните 6 месеца и�или
3. B�dy �ass index (BMI) (тегло�височина2) е намален <2 ����2.

целта на лечението е да се постигне повишение на не-оточното телесно те-
гло, за предпочитане с повишение на мускулната маса чрез адекватни физически уп-
ражнения. Малки, чести хранения са показани, когато редуцираният прием на храна 
води до поява на гадене, задух или чувство на подуване.

Тютюнопушене. Винаги трябва да бъде прекъснато. Употребата на тютю-
нопрекъсващи помощни средства трябва да бъде активно насърчавана и може да 
включва прилагането на никотин-заместващи терапии.

Пътувания. големите височини, много топлите и сухи места би трябвало да 
се избягват. По принцип, краткотрайните полети със самолет са за предпочита-
не пред дългите пътувания с други транспортни средства. При болни с тежка 
СН дълготрайните пътувания със самолет могат да причинят усложнения (напр. 
дехидратация, големи отоци на краката и дълбоки венозни тромбози) и болните 
би трябвало да бъдат предпазливи. Прилагането на диуретици и вазодилататори 
трябва да бъде адаптирано в случай на ексцесивна загуба на натрий и течност при 
топъл и сух климат.

Сексуална активност. Не е възможно да се диктуват ръководни линии относно 
сексуалната активност. ако е подходящо, дават се съвети за използване на нитрати 
преди сексуалната активност и да се намали голямата емоционална ангажираност.

PdeS-инхибиторите не се препоръчват при напреднала сърдечна недостатъч-
ност. ако се налага да бъдат използвани, те трябва да се избягват в период от 24-
48 часа след прием на нитрати (опасност от вазодилатация, колапс). Пациентите 
с клас II по NYHa са с интермедиерен риск, а болните с клас III и Iv са с висок риск за 
поява�задълбочаване на сърдечна декомпенсация, провокирана от сексуална актив-
ност. Малко се знае относно ефектите от лечението на сърдечната недостатъч-
ност върху сексуалната функция.

Съвет за имунизации. Няма официални документирани данни за ефектите на 
имунизациите при болни със СН. Пневмококовата и грипната имунизация могат да 
редуцират честотата на респираторните инфекции и с това да намалят влошава-
нето на СН. имунизациите срещу грип (инфлуенца) се прилагат широко.

Медикаментозни консултации. Самолечението (когато е възможно) с дозиране-
то на диуретик, базирано върху промяната на симптоми и балансът на течности, 
би трябвало да бъде насърчавано. В преспецифицирани и индувидуализирани грани-
ци болните могат да ажустират дозите на техните диуретици.

Неблагоприятните ефекти и страничните действия на всички медикаменти 
би трябвало да бъдат точно изяснени на пациентите. Следната информация за 
прилаганите медикаменти трябва да бъде на разположение: подобрението може 
да бъде постепенно и пълно след редица седмици и за някои медикаменти месе-
ци на лечение; необходимо е постепенно титриране за повишаване на дозите на 
аСе-инхибиторите, ангиотензин-рецепторните блокери и бета-блокиращите ме-
дикаменти до желаното дозово ниво, което може да не подобри директно симп-
томите на болните. При случаи на настъпила дехидратация (диария, профузно 
изпотяване при горещ климат) дозата на диуретика се намалява или приемането 
му временно се прекъсва. При настъпила симптоматична хипотония дозата на Т
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диуретиците се намалява и, ако е необходимо, временно се редуцира и дозата на 
аСе-инхибитора, ангиотензин-рецепторния блокер или бета-блокера. При лечение-
то с аСе-инхибитори може да се появи кашлица и нарушение на вкуса. трябва да се 
избягват комбинации на аСе-инхибитори с нестероидни възпалителни медикамен-
ти (включително c�xibs).

Медикаменти, които трябва да се избягват или да се прилагат внимателно при 
всички форми на СН: 
• нестероидни противовъзпалителни медикаменти (НСПВС) и c�xibs;
• антиаритмици клас I;
• калциеви антагонисти (верапамил, дилтиазем), краткотрайно действащи дихи-

дропиридинови деривати (нифедипин);
• трициклични антидепресанти;
• кортикостероиди;
• литий.

Покой, физическа активност и физически тренинг
Покой. При остра СН или дестабилизирана ХСН физическият покой или покой 

на легло е строга необходимост. Пасивната физическа мобилизация се провежда за 
превенция на неблагоприятните ефекти в резултат от продължителния режим на 
легло и за намаляване на риска от венозна тромбоза.

физическа активност. за предотвратяване на мускулна детренираност, ако 
болният е в стабилно състояние, той трябва да провежда ежедневно физическа 
активност в степен, която не предизвиква симптоми (задух, стенокардия, голя-
ма умора). големите или изометрични физически усилия и състезателният спорт 
трябва да бъдат забранени! физическите тренинг-програми с регулярна физическа 
активност могат да бъдат безопасни за повишаване на физическия капацитет с 
15-25% подобряване на симптомите и качеството на живот при пациенти със ста-
билен клас II и III СН (клас на препоръка I, ниво на доказателство В). Няма значими 
влошаващи ефекти или значително влошаване на централната хемодинамика при 
физически тренинг (Pie���i, M. F. et a�, BMJ 2004; 328:189) (W�r�i�� gr�u� �f the eur. 
S�c. Cardi��. eur. Heart J 2001; 22:37-45).

стеди стейт тренинг
Честота на сесиите. По-кратки мултиплени дневни сесии от 5-10 �in при по-

компрометирани пациенти, по-дълги (20-30 �in) сесии 3-5 пъти седмично би трябва-
ло да се препоръчват на пациенти с добър функционален капацитет. 

Интензивност на тренинг сесиите. Начални подобрения на аеробния капаци-
тет и симптомите в традиционни програми настъпват за 4 седмици. Maxимал-
ното време, необходимо да се получат пикови отговори на физикалните и карди-
опулмоналните вариабилни показатели, е 16 и 26 седмици, респективно; след това 
отговорите достигат плато. три стадии за прогресия се наблюдават: начален, 
подобрение и поддържане. В началния стадии интензивността трябва да се за-
държа на ниско ниво (напр. 40-50 % пик vo

2
), повишение на продължителността на 

физическото усилие от 5 до 15 �in. Продължителността и честотата на физи-
ческия тренинг се повишават според симптомите и клиничния статус. През вре-
ме на подобряващия стадий интензивността се повишава постепенно (50-60% 
до 70% и дори до 80%, ако се понася на пик vo

2
) е първата цел; удължаването на 

сесията до 15-20 мин. и, ако се понася, се преминава до 30 мин. – това е втората 
цел. Поддържащият етап на физическите програми започва след първите 6 месе-
ца тренинг.
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Интервален тренинг
Колоездене. колоезденето, „работни фази” от 30 s и възстановителни фази 

от 60 s, може да бъде полезно при интензитет от 50% максимум краткотраен фи-
зически капацитет, определен с пациент, започващ с ненатоварено педалиране за 3 
мин. и след това повишаване на степентта на работата с 25 W на всеки 10 s. През 
фазата на възстановяване пациентът педалира на 10 W.

Тредмил �„бягаща” пътека�. Обременяването на тредмил, бягане и възстанови-
телна фаза са с продължителност 60 s за всяка фаза.

фармакологична терапия (ESC guideli��es, 2005)
Инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим (асе-инхибитори)

• аСе-инхибиторите се препоръчват като първа линия терапия при всички болни 
с или без симптоми, които имат редуцирана левокамерна изтласна фракция, из-
разена като редуцирана лкиф, т. е. <40-45 % за подобрение на преживяемост, 
симптоми, функционален капацитет и редуциране на хоспитализациите (клас 
на препоръка I, ниво на доказателство а).

• аСе-инхибиторите трябва да бъдат давани като начална терапия при липсата 
на редукция на течности (да няма дехидратация). При болни с ретенция на теч-
ност аСе-инхибиторите би трябвало да се дават заедно с диуретици (клас на 
препоръка I, ниво на доказателство В).

• аСе-инхибиторите би трябвало да се започнат при пациенти с белези или 
симптоми на сърдечна недостатъчност, дори ако тя е преходна, след острата 
фаза на миокарден инфаркт, дори ако симптомите са преходни за подобрява-
не на преживяемостта и редуциране на реинфарктите и хоспитализациите за 
сърдечна недостатъчност (клас на препоръка I, ниво на доказателство а).

• аСе-инхибиторите би трябвало да се титрират към по-високи дози, ако е въз-
можно, до дозите, които са с доказана ефективност в големите контролирани 
опити със сърдечна недостатъчност (клас на препоръка I, ниво на доказател-
ство а) и да не се титрират само въз основа на симптомно подобрение (клас 
на препоръка I, ниво на доказателство С).
асимптомните пациенти с левокамерна систолна дисфункция се подобряват 

при дълготрайна аСе-инхибиторна терапия (клас на препоръка I, ниво на доказа-
телство а). В съгласие с данните от опитите Solvd Preventi�n Study, Surviva� and 
ventricu�ar en�ar�e�ent (Save) и tRaCe, беше доказано, че асимптомните пациенти с 
левокамерна дисфункция, лекувани с аСе-инхибитори, имат значимо по-рядко разви-
тие на симптомна СН и хоспитализации за сърдечна недостатъчност (the Solvd 
Investi�at�rs N. en�� J Med 1992; 327:685-691; Pfeffer M a et a� N en�� J Med 1992; 327:669- 
677; K�ber, l et a� N. en��. J. Med 1955; 333:1870-1876; J�n� P et a� lancet 2003: 361:1843-
1848).

АСЕ-инхибитори при симптоматична сърдечна недостатъчност.
Мета-анализът на 12 763 пациенти с левокамерна дисфункция и�или сърдечна 

недостатъчност от пет големи контролирани опити, включващи три проучвания 
на пациенти след миокарден инфаркт, показаха, че аСе-инхибицията значимо реду-
цира смъртността, хоспитализациите по повод на сърдечна недостатъчност и ре-
инфаркт, независимо от възраст, пол и базисна употреба на диуретици и аспирин, 
и бета-блокада. Ползата беше явна в пълния обсег на левокамерната функция на 
базисното (изходното) състояние (F�ather, M et a� lancet 2000, 355:1575-1581).

абсолютната полза е най-голяма при пациенти с най-тежка СН (the CoNSeNSUS 
tria� Study N en�� J Med 1987;316:1429-1435). аСе-инхибицията маркантно повишава 
преживяемостта на пациенти с белези или симптоми на СН след острата фаза на Т
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миокарден инфаркт, дори ако симптомите са преходни (the acute Infarcti�n. Ra�i�ri� 
efficacy, lacet 1993;342:821-828). В допълнение към тези ефекти върху смъртност-
та, аСе-инхибиторите подобряват функционалния статус на пациенти със СН. 
Обратно, незначими благоприятни ефект имат върху физическия капацитет. аСе-
инхибиторите би трябвало винаги да се титрират към по-висока доза до целевата 
(таргетната) доза, използвана в големи контролирани клинични опити, ако се пона-
сят, за редуциране на дълготрайната болестност и смъртност. аСе-инхибиторите 
не би трябвало да бъдат титрирани въз основа на симптоматично подобрение.

Важните странични ефекти, свързани с аСе-инхибицията, са кашлица, хипо-
тония, бъбречна инсуфициенция, хиперкалиемия, ангиоедем и синкоп. Въпреки че 
кашлицата може често да бъде резултат на СН или придружаващи болести (напр. 
респираторна болест), сухата кашлица е страничен ефект на аСе-инхибиторите. 
Силната кашлица може да доведе до прекъсване на аСе-инхибиторната терапия. 
Някои пациенти могат да понесат повторното започване на аСе-инхибитора след 
медикаментозно свободен период. заместването на аСе-инхибиторите, когато не 
се понасят, би трябвало да стане с ангиотензин-рецепторен антагонист.

Промени на систолното и диастолното артериално налягане и повишение на 
серумния креатинин до 250 µ����l и систолно артериално налягане до 90 ��H� не 
са контраиндикации за аСе-инхибиторно лечение. Серумният креатинин може да се 
повиши с 10-15% при болни с тежка СН, независимо от базисния (изходния) серумен 
креатинин (ljun��an S, at a� C�nsensus tria� a� J Cardiо� 1992;70:479-487). При повече-
то от тези пациенти креатининовите нива остават стабилни или намаляват до 
предлечебните стойности през време на продължаващо лечение. Би трябвало да се 
подчертае, че смъртността е по-висока при пациенти с повишени креатининови 
нива и че тези пациенти са със специална полза от лечение с аСе-инхибитори (Banris 
gl. Weir MR arch Intern Med. 2000;160:685-693). рискът от хипотония и бъбречна 
дисфункция е повишен при пациенти в напреднала възраст и пациенти с бъбречна 

Проучвания на смъртността Медикамент целева доза Средна дневна доза

Проучвания на зСН

CoNSeNSUS tria� Study gr�u� 1999 еналаприл 20 �� х 2 пъти дневно 18.4 ��

v-HeFt, 1991 еналаприл 10 �� х 2 пъти дневно 15 ��

the Solvd Investi�at�rs 1991 еналаприл 10 �� х 2 пъти дневно 16.6 ��

atlaS, 1999 лизиноприл Висока доза
Ниска доза

32.5-35 ���дн
2.5 – 5 ���дн

Проучвания след миокарден инфаркт, левокамрна дисфункция с или без зСН

Save, 1992 каптоприл 50 �� х 3 пъти дневно 127 ��

aIRe, 1993 рамиприл 5 �� х 2 пъти дневно Не ??

tRaCe, 1995 трандолаприл 4 �� дневно Не ??

Табл. 8. дози на асе-инхибитори с доказана ефективност в големи контролирани проучвания 
на сърдечната недостатъчност или левокамерната дисфункция (ESC guideli��es, 2004).

Документирани ефекти върху смъртността�честотата на хоспитализациите

Медикамент Начални дози Поддържащи дози

каптоприл 6.25 �� х 3 пъти дневно 25 – 50 �� х 3 пъти дневно

еналаприл 2.5 �� дневно 10 �� х 2 пъти дневно

лизиноприл 2.5 �� дневно 5 – 20 �� дневно

рамиприл 1.25 – 2.5 �� дневно 2.5 – 5 �� х 2 пъти дневно

трандолаприл 1 �� дневно 4 �� дневно

Табл. �. Препоръчвани поддържащи дози на асе-инхибитори, одобрени/резрешени за лечение 
на сърдечната недостатъчност в европа
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дисфункция или хипонатриемия. Промените на серумния калий са обикновено малки 
(0.2 �����l). леката хиперкалиемия не е контраиндикация за прилагане на аСе-инхиби-
тори, серумните калиеви нива �5.5 �����l са противопоказание за аСе-инхибитори! 
ако се предписват калий-съхраняващи диуретици за корекция на серумните нива, те 
би трябвало да бъдат прекъснати при започване на терапия с аСе-инхибитори!

аСе-инхибиторното лечение е контраиндицирано при наличие на двустранни 
бъбречни артериални стенози и ангиоедем по време на предишна аСе-инхибиторна 
терапия (клас на препоръка III, ниво на доказателство а).

ефектът на аСе-инхибицията при СН е документиран при целеви дози, които 
обикновено са по-високи от тези, използвани в клиничната практика. Освен това, 
в проучването atlaS първата вторична крайна цел е определяне на честотата 
на смъртност или хоспитализации за СН с различна етиология, която е била ре-
дуцирана при пациенти, лекувани с режим на по-високи дози, в сравнение с тези с 
режим на по-ниски дози аСе-инхибитори (Par�er, M. et a� atlaS Study gr�u� Circu�ati�n 
1999;100:2312-2316). целевите поддържащи дози на аСе-инхибиторите, които са 
били ефективни в различни проучвания, са представени в табл. 8.

Препоръчаните начални и поддържащи дози на аСе-инхибиторите, които имат 
документиран ефект при СН в европа, са представени в табл. 9.

Дозата на аСе-инхибиторите винаги трябва да започва с по-ниско дозово ниво 
и да се титрира до целевата доза. Препоръчваните процедури за започване на аСе-
инхибитор са дадени в табл. 10.

Започване на асе-инхибиторна терапия
Дозата на избрания аСе-инхибитор трябва да се титрира с повишение до дос-

тигане на максималната целева доза, използвана в клиничните проучвания. когато 
се започва терапията, трябва да се направи справка с локално разрешената инфор-
мация за прилаганите дози на аСе-инхибиторите.

Определяне на необходимостта и дозата на диуретици и вазодилататори.

Да се избягват ексцесивните диурези преди лечението. Съобразяване за редуциране или 
прекъсване на диуретиците, ако те се прилагат за 24 часа.

Може да бъде даван съвет да се започне диуретичното лечение вечерта, при гръбно 
положение, за да се намали потенциално негативния ефект върху артериалното налягане, но 
няма данни при СН да се подкрепя този подход. когато диуретиците се започват сутринта, 
наблюдение за редица часове с контрол на артириалното налягане се съветва при рискови 
пациенти с бъбречна дисфункция или ниско артериално налягане.

започва се с ниска доза (табл. 9) и се повишава до поддържащи дози с установена 
ефективност от големи проучвания (табл. 8).

При значително влошаване на бъбречната функция лечението се прекъсва.

Да се избягват калий-съхраняващи диуретици при началото на терапията.

Да се избягват нестероидни противовъзпалителни средства или c�xibs.

Да се определят артериалното налягане, бъбречната функция и електролитите 1-2 седмици 
след повишаването на всяка доза, на 3 месеца и впоследствие на 6-месечни регулярни 
интервали. 

Следните пациенти би трябвало да бъдат на специални грижи:
• Случаи на СН с неизвестна етиология
• Систолно артериално налягане <100 ��H�
• Серумен креатинин �150 µ����l
• Серумен натрий <135 µ����l
• тежка сърдечна недостатъчност
• клапна болест на сърцето като първична причина.

Табл. 10. Препоръчвани процедури за започване на асе-инхибитор или ангиотензин-рецепто-
рен блокер* (*ESC guideli��es, 2004).Т
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регулярен мониторинг на бъбречната функция се препоръчва:
1. преди, 1-2 седмици след всяко повишение на дозата и на 3-6 месечен интервал;
2. когато дозата на аСе-инхибитора се повишава или се добавят други медика-

менти, напр. алдостеронов антагонист или ангиотензин-рецепторен блокер;
3. при пациенти с преживяна в миналото или настояща бъбречна дисфункция или 

електролитни нарушения трябва да се правят по-чести контролни изследва-
ния;

4. по време на всяка хоспитализация.
Повишено внимание трябва да има при пациенти с ниско систолно артериално 

налягане или серумен креатинин над 250 µ����l. При пациенти със систолно наляга-
не под 100 ��H� аСе-инхибиторната терапия би трябвало да започва под специ-
ални медицински грижи. лека ортостатична хипотония може да настъпи. Ниските 
артериални налягания (< 90 ��H�) по време на аСе-инхибиторна терапия са прием-
ливи, ако пациентът е асимптоматичен.

диуретици
Бримкови диуретици, тиазиди и метолазон
Диуретиците са необходими за симптоматично лечение, когато има обреме-

няване с течност и манифестация като белодробен застой или периферни отоци. 
Приложението на диуретици резултира в бързо подобряване на задуха и повишение 
на физическата поносимост (клас на препоръка I, ниво на доказателство а).

Няма контролирани, рандомизирани опити, които да оценят ефекта на диуре-
тиците върху симптомите и преживяемостта. Диуретиците винаги би трябвало 
да бъдат прилагани в комбинация с аСе-инхибитори и β-блокери, ако се понасят (клас 
на препоръка I, ниво на доказателство С).

Детайлни препоръки и големите странични ефекти на диуретиците са дадени 
в табл. 11 и 12.

Бримковите диуретици, тиазидите и метолазонът се използват в различните 
стадии на лечението на сърдечната недостатъчност. В сравнение с контролни 
групи, при пациентите, лекувани с диуретици, е редуциран рискът за влошаване на 
сърдечната недостатъчност и е подобрен физическият толеранс. Налице е също 
тенденция към по-ниска смъртност в малки проучвания (Faris R. et a�. Int J Cardi�� 
2002;82:149-158). леката СН може да бъде лекувана с тиазиден диуретик, но, ако СН 
се влошава, бримков диуретик обикновено е необходим. В еквивалентни дози всич-
ки бримкови диуретици продуцират сравнимо повишение на диурезата. Болните с 

Начално диуретично лечение
Бримкови диуретици или тиазиди. Винаги назначени в добавка към аСе-инхибитор.
ако gFR* <30 ����in, да не се прилагат тиазиди, с изключение на случаите, при които 
терапията се предписва синергично с бримкови диуретици.
инсуфициентен отговор:

- повишаване на дозата на диуретика;
- комбиниране на бримков диуретик и тиазид при персистираща ретенция на течност: 

добавя се бримков диуретик два пъти дневно, при тежка СН се добавя метолазон с 
често измерване на креатинин и електролити;

- калий-съхраняващи диуретици: триамтерен, амилорид, спиронолатон;
- прилагане само ако хипокалиемията персистира след започване на терапия с аСе-

инхибитори и диуретици;
- започване 1 седмица с назначение на ниски дози; проверка на серумния калий и креатинин 

след 5-7 дни и титриране според повторна проверка на всеки 5-7 дни, докато нивото на 
калия се стабилизира.

Табл. 11. диуретици при лечение на сърдечната недостатъчност (ESC guideli��es, 2005). *gFR 
– гломерулна филтрационна степен
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тежка СН често се нуждаят от повишени дози бримкови диуретици. това може да 
бъде причинено от влошаване на бъбречната функция или намалена стомашно чрев-
на абсобрция на фуроземид. При тези случаи замяната на фуроземид с торасемид 
може да бъде решението, защото бионаличността на последния бримков диуретик 
не се редуцира при болни със СН (var�� dl, et a�, C�in Phar�ac�� ther. 1995;57:601-609). 
Поради по-добрата абсорбция на торасемид може да се постигне по-стабилно диу-
ретично лечение с редуциране на повторни хоспитализации по повод на СН (Murray 
Md. et a�. a� J Med. 2001;111:513-520). интравенозното приложение и по-специално 
продължителната интравенозна инфузия на бримков диуретик също често прео-
долява диуретичната резистентност (d�r�ans tP et a� J a� C��� Cardi�� 1996;28:376-
382).

тиазидните диуретици са по-малко ефективни, ако гломерулната филтраци-
онна степен пада под 30 ����in, състояние, което е често наблюдавано при паци-
енти в напреднала възраст и със СН. При тежка СН тиазидите имат синергичен 
ефект с бримкови диуретици и може да бъдат използвани в комбинация (Channer 
KS et a� Br. Heart J 1994;71:146-150). Вероятно тази комбинация е с повишена ефи-
касност и по-малко странични ефекти при увеличаване на дозата на бримковия 
диуретик.

Металазонът е мощен диуретик, който често се използва като медикамент на 
последния резерв, добавен към бримкови диуретици, обаче той не е достъпен във 
всички европейски страни, включително и у нас. Влошаване на бъбречната функция 
и хипонатремия може да настъпи като последица на свръхупотреба на бримкови 
диуретици или диуретични комбинации.

калий-спестяващи диуретици
калий-спестяващите диуретици би трябвало да се прилагат само при персис-

тираща хипокалиемия въпреки аСе-инхибиция или при тежка СН въпреки комбина-

Начална доза (��)
Maxимална 
препоръчвана 
дневна доза (��)

големи странични ефекти

Бримкови диуретици
фуроземид

20 – 40 250 – 500
хипокалемия,

хипомагнезиемия,
хипонатриемия

Буметанид
0.5 – 1 5 – 10

хиперурикемия,
глюкозен интолеранс

торасемид 5 – 10 100 – 200 алкално-киселинно нарушение

Тиазиди
Бендрофлуметиазид 2.5 10 хипокалемия,

хипомагнезиемия,
хипонатриемия

Хидрохлоротиазид 25 50 – 75

Метолазон
2.5 10 

хиперурикемия,
глюкозен интолеранс

индапамид 2.5 5 алкално-киселинно нарушение

калий-съхраняващи диуретици
+ аСеI - аСеI + аСеI - аСеI 

амилорид 2.5 5 20 40 хиперкалиемия, обрив

триамтерен 25 50 100 200 хиперкалиемия

Спиронолактон 12.5 – 25 50 50 100 - 200 хиперкалиемия, гинекомастия,
болка в гърдите

Табл. 12. диуретици (орални): дози и странични ефекти. ACEI – ACE-инхибиторТ
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цията на аСе-инхибиция и ниска доза спиронолактон (клас на препоръка III, ниво на 
доказателство С).

калиевите добавки са по принцип неефективни при това състояние (клас на 
препоръка III, ниво на доказателство С).

Повечето пациенти на диуретици за СН се лекуват също и с аСе-инхибитор. 
Наскоро комбинацията от калий-спестяващи диуретици и аСе-инхибитори беше оп-
ределена като потенциално опасна. едно малко, контролирано проучване показа, че 
назначаването на спиронолактон в дози, които резултират в диуреза и натриуреза 
(напр. 50-100 мг), може да доведе до бърза редукция на теглото без хиперкалиемия 
при болни, които не отговарят на бримкови диуретици и аСе-инхибитори (van v�iet 
aa et a� aM J Cardi��. 1993;71:21a-28a).

По-ниските дози на спиронолактон не се считат като к+-съхраняващи меди-
каменти. Понастоящем к+-съхраняващите диуретици, като триамтерен, амилорид 
и релативно високи дози на спиронолактон, трябва да се прилагат само ако има 
персистираща диуретик-индуцирана хипокалиемия, въпреки придружаваща аСе-ин-
хибиторна терапия или тежка СН въпреки аСе-инхибитор плюс ниска доза спироно-
лактон. Същата рестрикция би трябвало да се прави при случай на непоносимост 
на аСе-инхибиция и заместваща терапия с ангиотензин-рецепторни блокери. Орал-
ната калиева добавка е по-малко ефективна за поддържане на телесните калиеви 
депа при диуретично лечение. По принцип прилагането на всички калий-спестяващи 
диуретици би трябвало да се мониторира чрез повторни измервания на серумния 
креатинин и калий.

Практическият подход се състои в измерването на нивата на серумния креа-
тинин и калия на всеки 5-7 дни след започване на лечението, докато стойностите 
се стабилизират. След това измерванията би трябвало да се правят на всеки 3-6 
месеца.

Бета-адреноцепторни антагонисти (бета-блокери)
• Бета-блокерите се препоръчват за лечението на всички пациенти с NYHa клас 

II – Iv при стабилна, лека, умерена и тежка СН с исхемична и неисхемична карди-
омиопатия и редуцирана левокамерна изтласна фракция (лкиф) на стандартно 
лечение, включващо диуретици и аСе-инхибитори, с изключение на тези, които 
имат контраиндикации за бета-блокери (клас на препоръка I, ниво на доказател-
ство а).

• Бета-блокерната терапия редуцира хоспитализациите (всички сърдечно-
съдови и сърдечна недостатъчност), подобрява функционалния клас и води 
до по-слабо изразена СН. този полезен ефект беше постоянно наблюдаван в 
подгрупи на различна възраст, пол, функционален клас, лкиф и исхемична и 
неисхемична етиология (клас на препоръка I, ниво на доказателство а).

• При пациенти с левокамерна систолна дисфункция с или без симптоматична 
СН, след остър миокарден инфаркт, дълготрайна бета-блокада се препоръч-
ва като добавка към аСе-инхибицията за редуциране на смъртността (клас 
на препоръка I, ниво на доказателство В) (the CaPRICoN rand��ized tria� lancet 
2001;357:1385-1390).

• разликите в клиничните ефекти могат да бъдат налице между различни бета-
блокери при пациенти със СН (the Beta-B��c�er eva�uti�n. Bucind��d in �atients 
with advanced CHF. N. en�� J Med 2001;344:1659-1667; P���e-Wi�s�n Pa et a� CoMet 
rand��ized c�ntr���ed tria�. lancet 2003;362:7-13). Според получените данни само 
бизопролол, карведиол, метопролол сукцинат и небиволол могат да бъдат пре-
поръчвани (клас на препоръка I, ниво на доказателство а).
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• Обширна информация сега е достъпна относно допълнителната стойност 
на бета-блокерите, прибавени към основна терапия с аСе-инхибитори, ако се 
понасят. В няколко големи рандомизирани плацебо-контролирани опити беше 
установена дълготрайна редукция на смъртността при лечение с карведи-
лол, бизопролол и метопролол сукцинат. Намалява се общата смъртност, 
сърдечно-съдовата смъртност, внезапната смъртност и смъртността, 
която е причинена от прогресия на СН при болни с функционален клас II – Iv. 
В тези проучвания бета-блокерната терапия редуцира също хоспитализации-
те (обща, сърдечно-съдова и сърдечна недостатъчност), подобрява функци-
оналния клас и води до по-слабо изразена СН в сравнение с групите на плацебо. 
този полезен ефект е бил трайно наблюдаван в подгрупите с различна въз-
раст, пол, функционален клас и исхемична или неисхемична етиология (клас на 
препоръка I, ниво на доказателство а) (erd�ann e, et a� eur Heart Fai� 2001;3:469-
479). 
Обаче подобрението на левокамерната систолна функция не води до кон-

стантно по-добър физически капацитет, вероятно поради негативните хронот-
ропни ефекти на β-блокерите.

редуцирането на смъртността и хоспитализациите беше демонстрирано при 
редица β-блокери в терапията на застойната СН, но големината на лечебния ефект 
може да бъде различна между отделните β-блокери. В опитът SeNIoRS небиволол 
значимо редуцира комбинацията от смърт или сърдечно-съдова хоспитализация при 
стари пациенти с редуцирана и запазена левокамерна изтласна фракция (F�ather Md 
et a� SeNIoRS. eur Heart J 2005;26:215-225).

В едно голямо проучване не е установена сигнификантна полза на преживяе-
мостта при лечение с буциндолол (the Beta-B��c�er eva�uiti�n �n Surviva� tria� Investi�at�rs 
N. en�� J Med 2001;344:1659-1667). Директно сравнение мужду карведилол и мето-
пролол тартарат беше съобщено в Carvedi��� �r Met��r���� eur��ean tria� (CoMet) 
(P���e-Wi�s�n P M et a� lancet 2003;362:7-13). В този двойно сляп опит с рандомизира-
ни паралелни групи в продължение на повече от 58 месеца беше установена обща 
смъртност 34 % за карведилол и 40 % за метопролол (hazard rati� 0.83 [95 % C� 0.74 
– 0.93] р = 0.0017). Обратно, комбинираната крайна точка от смъртност и обща 
честота на хоспитализациите не показва разлика между двете сравнявани тера-
певтични групи (74 % за карведилол и 76 % за метопролол, р=0.122).

Опитът CoMet дава по-нататъшна подкрепа за използването на документи-
раните�проучените бета-блокери, титрирани в проучвания. Поради това метопро-
лол тартарат не се препоръчва за прилагане при лечение на застойната СН в дози, 
използвани в опитът CoMet. Само бизопролол, карведилол и метопрол сукцинат 
могат да бъдат препоръчани на сегашния етап на лечение на хронична СН (клас на 
препоръка I, ниво на доказателство а).

Започване на терапия с бета-блокери
тъй като действието на бета-блокерите може да бъде бифазно с дълготрай-

но подобрение, възможно предшествано от начално влошаване, бета-блокерите 
трябва да бъдат започнати под внимателен контрол. Началната доза трябва да 
бъде малка и да се повишава бавно и прогресивно до целевата доза, използвана 
в големите клинични опити. Повишаването на дозата постепенно (U�-titrati�n) 
би трябвало да се адаптира към индивидуалните отговори. анализът на ефек-
тите спрямо дозата в проучванията MeRIt (Wi�strand J et a� MeRIt-HF J a� C��� 
Cardi�� 2002;40:491-498) и CIBIS II (Si��n t, et a� eur Heart J 2003;24:532-559) също 
показаха редукция на смъртността при групите с по-ниски дози. Дори ниската Т
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доза на бета-блокер е с по-добър резултат спрямо лечението без бета-блокер. 
Поради това въвеждането на бета-блокери би трябвало да бъде опитано дори 
ако титрационният период бъде удължен.

Бета-блокерите могат да редуцират СН често екстензивно, може временно 
да се индуцира миокардна депресия и преципитиране на сърдечна недостатъч-
ност. Освен това, бета-блокерите могат да инициират или екзацербират брон-
хиална астма и да причинят периферна вазоконстрикция. В табл. 13 са дадени пре-
поръчваните процедури за прилагането на бета-блокери в клиничната практика и 
контраиндикации. В табл. 14 е показана титрационната схема на медикаментите, 
използвани най-често в проведените проучвания.

следните болни би трябвало да бъдат поставени на специални грижи:
а) тежка сърдечна недостатъчност клас III�Iv;
б) неизвестна етиология;
в) релативни контраиндикации: асимптомна брадикардия и�или ниско артериално 

налягане;
г) непоносимост на ниски дози;

1. Пациентът би трябвало да бъде на базисна терапия с аСе-инхибитор, ако той не е про-
тивопоказан.

2. Пациентът би трябвало да бъде в релативно стабилно състояние, без необходимост от 
интравенозна инотропна терапия и без белези на маркантна ретенция на течност.

3. започва се с много ниска доза (табл. 14) и се титрира нагоре до поддържащи дози, които 
са били ефективни в големите проучвания. Дозата може да бъде удвоена на всеки 1-2 сед-
мици, ако предшестващата доза е била понасяна добре. Повечето болни могат да бъдат 
лекувани извън болница.

4. Преходно влошаване на сърдечната недостатъчност, хипотония или брадикардия могат 
да настъпят по време на титрационния период или след него.
а) Мониторинг на болния за данни на симптоми на сърдечна недостатъчност, ретенция 

на течност, хипотония и симптоматична брадикардия.
б) ако има влошаване на симптомите първо трябва да се повиши дозата на диуретиците 

или на аСе-инхибитора, временно би трябвало да се редуцира дозата на бета-блокера, 
ако това е необходимо.

в) При наличие на хипотония първо трябва да се редуцира дозата на вазодилататорите, 
дозата на бета-блокера също би трябвало да се редуцира, ако това е необходимо.

г) редуциране или прекъсване на медикаменти, които могат да понижат сърдечната чес-
тота при наличие на брадикардия; редуциране на дозата на бета-блокерите, ако това е 
необходимо, но прекъсване на бета-блокера може да се направи само ако това е безспор-
но необходимо.

д) Винаги трябва да се обмисли отново да се започне бета-блокерна терапия и�или да се 
повиши дозата на бета-блокера, когато болният се стабилизира.

5. инотропна подкрепа, ако е необходима за лечение на декомпенсация при болни на бета-бло-
када, фосфодиестеразните инхибитори би трябвало да се предпочитат, защото техни-
те ефекти не се антагонизират от бета-блокерите.

Табл. 13. Препоръчвана процедура за започване на бета-блокер при сн (ESC guideli��es, 2005)

Бета-блокер Първа доза (��)
Повишение  
(���дневно)

целева доза  
(���дневно)

титрационен  
период

Бизопролол 1.25 2.5; 3.75; 5; 7.5; 10 10 Седмици - месец

Метопролол 
сукцинат CR

12.5 � 25 25; 50; 100; 200 200
Седмици - месец

карведилол 3.125 6.25; 12.5; 25; 50 30 Седмици - месец

Небиволол 1.25 2.5; 5; 10 10 Седмици - месец

Табл. 14. начална доза, целева доза и схема за титриране на бета-блокерни медикаменти, из-
ползвани при нови, големи контролирани проучвания. дневна честота на назначение както 
в проучванията, реферирани тук.
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д) предишно приложение на β-блокер и прекъсване поради поява на симптоми;
е) суспекция за бронхиална астма или белодробна обструктивна болест.

контраиндикации за бета-блокери при пациенти 
със сърдечна недостатъчност:

а) бронхиална астма;
б) тежка бронхиална болест;
в) симптоматична брадикардия или хипотония.

алдостерон-рецепторни антагонисти
• алдостерон-рецепторни антагонисти се препоръчват в добавка към аСе-инхи-

битори, бета-блокери и диуретици при напреднала сърдечна недостатъчност 
(NYHa клас III-Iv) за подобрение на преживяемост и болестност (клас на препо-
ръка I, ниво на доказателство В).

• алдостероновите антагонисти се препоръчват в добавка към аСе-инхибито-
ри и бета-блокада при СН след миокарден инфаркт с левокамерна систолна дис-
функция и белези на СН или диабет за редуциране на смъртност и болестност 
(клас на препоръка I, ниво на доказателство В).

• Въпреки че спиронолактон беше развит като диуретичен медикамент в по-ви-
соки дози, сега беше установено, че алдостеронът има важна роля в патофи-
зиологията на СН. той повишава съдовата и миокардната фиброза, калиевата 
и магнезиевата загуба, симпатикусовата активация, парасимпатикусовата ин-
хибиция и барорецепторната дисфункция. аСе-инхибиторите инсуфициентно 
подтискат циркулиращите алдостеронови нива.
Проучването RaleS относно смъртността показа, че ниската доза спироно-

лактон (12.5 – 50 ��) на върха на лечението с аСе-инхибитор, бримков диуретик и 
дигоксин, маркантно и прогресивно подобрява преживяемостта на болни с напред-
нала сърдечна недостатъчност (NYHa клас III-Iv), независимо от етиологията (Pitt, 
B. et a�. N. en��. J Med 1999;341:709-717). При тази доза спиронолактон няма значим 
диуретичен ефект. Смъртността от прогресираща СН и внезапната сърдечна 
смърт бяха редуцирани в проучването RaleS и въпреки че само 11% от пациенти-
те приемаха бета-блокер, смъртността се редуцира значимо в тази преспецифици-
рана подгрупа. Дали спиронолактон (алдостеронов антагонист) е с доказана полза 
при пациенти с клас II сърдечна недостатъчност или асимптоматична левокамерна 
дисфункция остава да бъде установено.

В опитът ePHeSUS се включват 6 632 болни с редуцирана левокамерна изтлас-
на фракция и сърдечна недостатъчност (или диабет) след миокарден инфаркт (Pitt, 
B et a� N en�� J �ed 2003;348:1309-1321). този опит е използван еплеренон, който 
блокира селективно минералкортикостероидния рецептор, а не глюкокортикоиден, 
прогестеронов или андрогенов рецептор. В ePHeSUS ефектът на еплеренон в доза 

• Прилагат се при пациенти с тежка сърдечна недостатъчност (NYHa клас III-Iv), въпреки 
лечение с аСе-инхибитор�диуретик.

• Определя се серумния калий (трябва да бъде <5 ������) и креатинин (трябва да бъде <250 
µ�����).

• Добавка на ниска доза спиронолактон, 12.5-25 ��, или еплеренон, 25 �� дневно.
• Определя се серумния калий и креатинин след 4-6 дни.
• ако в даден момент серумният калий достигне 5-5.5 ������, редуцирайте дозата с 50%. 

Спиране на алдостероновия антагонист, ако серумният калий е �5.5 ������.
• ако след 1 месец симптомите персистират и има нормокалиемия, да се повиши дозата на 

спиринолактон до 50 �� дневно. Определяне на серумния калий�креатинин след 1 седмица.

Табл. 15. назначения и дозиране на алдостероновите антагонисти (спиринолактон, еплере-
нон)Т
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от 25–50 �� дневно демонстрира 15% значима редукция на смъртността, както и 
намаление на броя на пациентите, хоспитализирани за сърдечна недостатъчност. 
Находките бяха също доказателни за редуциране на случаите с внезапна смърт, спе-
циално при пациенти с левокамерна изтласна фракция <30%. Безопасният профил 
на еплеренон е по-добър в тази връзка, че той не повишава риска от гинекомастия. 
Назначението и дозите на алдостероновите антагонисти са представени в табл. 
15.

странични ефекти на спиронолактон
ако се развие болезнена гинекомастия (10% в проучването RaleS), може да въз-

никне необходимост от прекъсване на терапията със спиронолактон. Спиронолак-
тон и еплеренон повишават риска от тежка хиперкалиемия, но се редуцира рискът 
от хипокалиемия, което подчертава необходимостта от мониторинг (Svenss�n, M. 
et a� BMJ 2003;327:1141-1142). Поради това, първите опити със спиронолактон и 
еплеренон изключваха пациентите със серумен креатинин �221 µ����� (2.5 ���d�) и 
серумен калий �5 ������. когато спиронолактон беше използван по-широко, беше 
съобщено за повишен риск от хиперкалиемия (Juur�in�, dN. et a� N J Med 2004;351:543-
551).

ангиотензин II-рецепторни блокери
за пациенти с левокамерна систолна дисфункция

• ангиотензин II-рецепторните блокери (арБ) могат да бъдат използвани като 
алтернатива на аСе-инхибиторите при симптоматични пациенти, които не 
понасят аСе-инхибитори за намаляване на болестността и смъртността (клас 
на препоръка II а, ниво на доказателство В).

• При остър миокарден инфаркт с белези на сърдечна недостатъчност или ле-
вокамерна дисфункция арБ и аСе-инхибиторите имат еднакви или еквивалент-
ни ефекти върху смъртността (клас на препоръка I, ниво на доказателство 
а).

• арБ може да бъдат приложени в комбинация с аСе-инхибитори при пациенти, 
които остават симптоматични за редуциране на смъртността (клас на препо-
ръка II а, ниво на доказателство В).
При пациенти с клас III по NYHa, които остават симптоматични въпреки те-

рапия с диуретици, аСе-инхибитори и бета-блокери, няма дефинитивно доказател-
ство дали добавката на арБ или алдостеронов антагонист ще редуцира в по-голяма 
степен хоспитализациите за сърдечна недостатъчност или смъртност. Първо-
началните проучвания и впечатления относно потенциалното негативно взаимо-
действие между арБ и бета-блокери не бяха потвърдени от нови проучвания при 
болни след миокарден инфаркт или сърдечна недостатъчност.

арБ спрямо плацебо
При симптоматични болни със застойна сърдечна недостатъчност, непона-

сящи аСе-инхибитори поради кашлица, симптоматична хипотония или бъбречна 
дисфункция, кандесартан значимо редуцира сърдечно-съдовата смъртност и бол-
ничната хоспитализация за сърдечна недостатъчност и честотата на прекъсване 
на проучването на медикамента е еднаква с тази на плацебо (grand�er CB, et a� the 
CHaRM – a�ternativ tria�. lancet 2003;362:722-776). При всички пациенти със симпто-
матична СН, независимо от основната терапия с аСе-инхибитор или β-блокерна те-
рапия, кандесартан редуцира общата смъртност специално при тези с левокамерна 
систолна дисфункция (Y�un� J.B. et a� the CHaRM tria�s. Circu�ati�n 2004;110:2618-
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2625). Освен това, болничните хоспитализации за хронична СН са били значително 
редуцирани (Pfeffer Ma et a� lancet 2003;362:759-766). В друг опит валсартан подо-
брява значимо комбинираната крайна цел на болестност и смъртност само в мал-
ка подгрупа болни, нелекувани с аСе-инхибитор (Ma��i�ni, aP et a� J a� C��� Cardi�� 
2002;40:1414-1421; Pfeffer Ma et a� lancet 2003;302:759-766).

арБ спрямо асе-инхибитори
Директното сравнение на двата класа медикаменти беше проведено в про-

учването еlIte II при застойна СН и показа, че l�sartan не е ефективен колкото 
каптоприл, но честотата на прекъсване на лечение поради странични ефекти е 
била редуцирана при лечение с l�sartan (Pitt B, et a� elIte II. lancet 2000;355:1582-1587). 
заедно с по-малки проучвания, мета-анализът показа еднаква ефекасност на двата 
медикамента при редукция на смъртност и болестност (C��etta, aP et a�: CHaRM, 
BaSel, eURoPa and eSteeM eur J Heart Fai� 2003;5:697-704). Две проучвания изследват 
арБ срещу аСе-инхибиция при болни след миокарден инфаркт с левокамерна дис-
функция или белези за СН. Директното сравнение на лозартан с каптоприл показва, 
че лозартан не е толкова ефективен колкото каптоприл за редуциране на общата 
смъртност (dic�stein, K. et a� the oPtIMal rand��ized tria�, lancet 2002, 360:752-760), 
докато валсартан, въпреки че не е по-ефикасен, е толкова ефективен по отноше-
ние на редуциране на смъртността, колкото и каптоприл (Pfeffer Ma et a� N en�� J 
Med 2003;349:1893-1906).

арБ, добавени към терапия с асе-инхибитори
Добавката на арБ към провеждана терапия с аСе-инхибитори при пациенти, 

оставащи симптомни, води до понижение на смъртност и болестност. В про-
учването va�-HeFt добавката на валсартан към базисната терапия, включваща 
аСе-инхибитори, редуцира сигнификантно хоспитализациите за СН и подобрява 
физикалната и симптомната находка на СН и качеството на живот (C�hn JN et a� 
N en�� J Med 2001;345:1667-1675). В проучването CHaRM добавката на кандесартан 
към лечение с аСе-инхибитори значимо редуцира главните изходни състояния, 
сърдечно-съдовата смърт или хоспитализациите за изострена СН с 15 % и всеки 
компонент на посоченото съчетание при болни с редуцирана левокамерна изтлас-
на фракция (MaMurray J.J. et a� CHaRM tria� lancet 2003;362:767-771). тези резултати, 
заедно с мета-анализите (J�n�, P et a� J a� C��� Cardi�� 2002;39:463-470; C��etta, aP, 
et a� CHaRM, BaSel, eURoPa and eSteeM eur J Heart Fai� 2003;5:697-704), показват 
значителна полза от двойната инхибиция на ренин-ангиотензиновата система 
чрез аСе-инхибиторите и ангиотензин II-рецепторна блокада при болни с оста-
тъчна симптоматика при лечение само с аСе-инхибитор. По-високата честота 
на прекъсване на лечението поради замайване�хипотония, подтисната бъбречна 
функция или хиперкалиемия в двете проучвания при пациентите с комбинирана 
медикация показва необходимостта от внимателен мониторинг на артериално-
то налягане, бъбречната функция и калиевите нива при тези пациенти. В проуч-
ването valIaNt при болни след миокарден инфаркт с левокамерна дисфункция 
или СН, комбинацията на арБ с аСе-инхибитор има еднакъв ефект в сравнение с 
монотерапия с всеки от медикаментите, но беше свързана с по-висока честота 
на странични ефекти. По-високата честота на прекъсване на лечението поради 
замайване�хипотония, бъбречно подтискане или хиперкалиемия в в двете проуч-
вания при комбинираното рамо показва необходимостта от внимателно мони-
ториране на артериалното налягане, бъбречната функция и калиевите нива при 
тези пациенти. При състояние след миокарден инфаркт с левокамерна дисфунк-Т
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ция или СН (valIaNt) комбинацията от арБ с аСе-инхибитор има еднакъв ефект в 
сравнение с лечение с всеки медикамент поотделно (монотерапия), но беше свър-
зана с по-висока честота на странични ефекти.

арБ и бета-блокери
ранни проучвания, включващи elIte II и va�-HeFt, показват тенденция към не-

гативен ефект на комбинацията лосартан с β-блокер или валсартан с аСе-инхиби-
тор и β-блокер. Обаче такива взаимодействия не бяха наблюдавани в проучването 
oPtIMal при болни след миокарден инфаркт за комбинацията лосартан с β-блокер 
в проучването CHaRM с комбинацията кандесартан с аСе-инхибитор и β-блокер 
при застойна СН и проучването valIaNt за комбинацията валсартан с каптоприл 
и β-блокер.

Поради това няма доказателства, че комбинацията арБ с β-блокер или арБ, 
аСе-инхибитор и β-блокер имат влошаващ ефект при СН и при състояния след ми-
окарден инфаркт.

дозиране на ангиотензин II-рецепторните антагонисти
фактът, че по-малките дози лозартан, използвани в проучванията elIte II и 

oPtIMal (целева доза 50 ��) не бяха така ефективни, както тези на аСе-инхибито-
ра каптоприл, докато високите дози на кандесартан (целева доза 32 �� един път 
дневно) или валсартан (до 160 �� два пъти дневно) бяха свързани със значител-
но подобрение на сърдечно-съдовата болестност и смъртност (CHaRM добави и 
алтернатива) или сърдечна недостатъчност и болестност (va�-HeFt) на върха на 
повишение на дозата на аСе-инхибитора, създаде хипотезата, че високите целеви 
дози на арБ са необходими, за да дадат полезен ефект при лечение на хронична СН 
или да бъдат толкова ефективни, колкото са аСе-инхибиторите при това състо-
яние (табл. 16).

започването и мониторирането на арБ, които са дадени в табл. 16, са еднакви 
с процедурите за аСе-инхибиторите.

сърдечни глюкозиди
Сърдечните глюкозиди са показани при предсърдно мъждене и при симптома-

тична сърдечна недостатъчност, резултат най-често на левокамерна дисфункция. 
Сърдечните глюкозиди забавят камерната честота, с което подобряват камерна-
та функция и симптоматика (клас на препоръка I, ниво на доказателство В).
• комбинацията на дигоксин и бета-блокада е с предимство пред всеки от тези 

два медикамента поотделно при болни с предсърдно мъждене (клас на препоръ-
ка II а, ниво на доказателство В) (Khand aU et a� J a� C��� Cardi�� 2003;42:1944-
1951).

Медикамент Дневна доза (��)

Документирани ефекти върху болестност�смъртност

кандесартан 4-32

Валсартан 80-320

Също достъпни

епросартан 400-800

лосартан 50-100

ирбесартан 150-300

телмисартан 40-80

Табл. 16. съвременни достъпни ангиотензин II-рецепторни антагонисти – дозировки.
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• Дигоксин няма ефект върху смъртността, но може да редуцира хоспитализа-
циите, специално при влошаване на СН и хоспитализации при болни със СН, 
причинена от левокамерна систолна дисфункция и синусов ритъм, лекувани с 
аСе-инхибитори, бета-блокери, диуретици, а при тежка СН - спиронолактон 
(клас на препоръка II а, ниво на доказателство а).
Дигоксин и дигитоксин са най-често използваните сърдечни глюкозиди. те имат 

еднакви фармакологични ефекти, но различни фармакологични профили. елиминаци-
ята на дигоксин е бъбречна. Обратно, дигоксин се метаболизира в черния дроб и е 
по-малко зависим от бъбречната функция, потенциално полезен при бъбречна дис-
функция и при пациенти в напреднала възраст. клиничните опити през последните 
години се провеждат главно с дигоксин.

В проучването dIg се включват 6 800 пациенти с иБС и неисхемични кардио-
миопатии с лека до умерена СН. �ълготрайното лечение с дигоксин не подобрява 
преживяемостта. Освен това, малкото понижение на риска от смърт от СН се 
заличава от повишението на риска от смърт по други причини. значима редукция 
беше установена по отношение на броя на хоспитализациите поради влошена СН, 
както и от всички причини на хоспитализации и общия брой на хоспитализации на 
пациент (dIg – tria� N en�� J Med 1997;336:525-533). Друго проучване съобщава, че по-
добър ефект се наблюдава при серумен дигоксин <0.5 ����� в сравнение с �9 ����� 
(Rath�re SS et a� JaMa 2003:289:871-878). главната полза и индикация за дигоксин при 
СН е редуцирането на симптомите и подобрението на клиничния статус и с това - 
намаление на риска от хоспитализация за СН без повлияване на преживяемостта 
(H��d, WP et a� J Card Fai� 2004;10:155-164).

контраиндикациите за приложението на сърдечни глюкозиди включват бради-
кардия, av-блок II и III степен, синдром на болния синусов възел (sic� sinus syndr��), 
каротис синус синдром, WPW-синдром, хипертрофична обструктивна кардиомиопа-
тия, хипокалиемия и хиперкалиемия, тъй като те могат да повишат появата на 
малигнени аритмии.

дигоксин
Обичайната дневна орална доза на дигоксин е 0.125-0.25 ��, ако серумният кре-

атинин е в нормални граници (при стари хора 0.0625-0.125 ��, понякога 0.25 ��). Не 
е необходима натоварваща доза, когато се лекуват хронични състояния. лечението 
може да започне също с 0.25 �� два пъти дневно за 2 дни. Бъбречната функция и 
плазменият калий винаги би трябвало да се определят преди започване на лечение-
то. При бъбречна недостатъчност дневните дози би трябвало да бъдат редуцира-
ни според тежестта на бъбречната недостатъчност. Дигоксиновият клирънс се 
доближава близко да креатининовия клирънс Последният би трябвало да се измерва 
или калкулира както е показано в табл. 17.

вазодилатиращи медикаменти при Зсн
те нямат специфична роля при лечението на застойна СН (клас на препоръки III, 

ниво на доказателство а).

Cac�r�ft and guant: краетининов клирънс (����in) =  
(140 – възраст) х телесно тегло (��) x 1.22 � серумен креатинин (µ�����)

Стойностите би трябвало да се редуцират с 15% за жени.
the s’MdRd

креатининов клирънс (����in) 1.73 �2 = 186.3 х (screat) – 1.154 x (възраст) – 0.203
за жени ажустиране с х 0.742 (редукция от 25%)

Табл. 17. калкулиране на модифицирания креатининов клирънс. screat = S – creati��i��e i�� µmol/L.Т
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Хидралазин – изосорбид динитрат
Вазодилатиращите медикаменти могат да бъдат използвани като добавъчна 

терапия при лечението на СН. При случаи на непоносимост на аСе-инхибитори и 
арБ, комбинацията хидралазин�нитрати може да бъде опитана (клас на препоръка I, 
ниво на доказателство В). 

релативно високи дози хидралазин (до 300 ���дневно) в комбинация с високи 
дози изосорбид динитрат (до 160 ���дневно) без аСе-инхибиция може да имат някак-
ви полезни ефекти върху смъртността, но не и на хоспитализациите за СН (C�hn 
J N et a� N en��. J Med 1986;314:1547-1552). При тези дози комбинацията повишава 
физическия толеранс повече от този при лечение е еналаприл (C�hn J N et a� N en��. 
J Med 1991;325:303-310). В популация на африкано-американски пациенти назначение-
то на 1-2 таблетки 3 пъти дневно във фиксирана дозова комбинация на изосорбид 
динитрат, 20 ��, и хидралазин, 37.5 ��, редуцира смъртността и болестността и 
подобрява качеството на живот (tay��r al, et a� N en�� J Med 2004;351:2049-2057).

нитрати
Нитратите могат да се използват като добавъчна терапия за ангина пек-

торис или намаляване�премахване на задух (клас на препоръка II а, ниво на доказа-
телство С). липсват данни, които да показват, че оралните нитрати подобряват 
симптомите на хронична СН или при остра екзацербация на задух.

ранно развитие на хемодинамичен толеранс (тахифилаксия към нитрати при 
чести дози на 4-6 часа), но е по-малък при интервала от 8-12 часа или в съчетание с 
аСе-инхибитори или хидралазин. 


