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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-нататъшно 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, хиперлипидемия, диабет, повишен прием на алкохол, тютюнопушене и хипертиреоидизъм. Лечението на асимтомната левокамерна систолна дисфункция без изявена

I
(Показани)
със значителна
полза

Индикации
1.	АСЕ-инхибиция при болни с пресен инфаркт или минала
анамнеза за миокарден инфаркт, независимо от фракцията 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 изтласкване, независимо от преживян миокарден инфаркт.
5.	Клапно протезиране или реконструкция на болни с хемодинамично значима клапна стеноза или регургитация.
6.	Регулярни изследвания за поява на белези или симптоми на
сърдечна недостатъчност.

Ниво на
доказателство
А
В
А
В
В

С
II а
(добре подкрепени
Няма
доказателства)
II б
1. Дълготрайно лечение със системни вазодилататори
(слабо подкрепени
при пациенти с тежка аортна регургитация.
В
доказателства)
III
1.	Лечение с дигоксин при пациенти с левокамерна дисфункС
(няма показания)
ция, които са в синусов ритъм.
2.	Редуциране на солта в храната в по-голяма степен спрямо
дневната доза сол на здрави хора.
С
3.	Физически усилия за превенция на сърдечната недостатъчност.
С
4.	Рутинно използване на хранителни добавки за лечение
на структурна болест на сърцето или за превенция на
С
развитието на симптоми на сърдечна недостатъчност.
Табл. 1. Ръководни линии за лечение на асимтомна лeвокамерна систолна дисфункция без сърдечна недостатъчност (АСС/АНА)
Лечение на камерната дисфункция
и хроничната сърдечна недостатъчност

163

т е р а пи я

Клас

сърдечна недостатъчност е представено в табл. 1 (Guideline, T. H. Lee management
of Heart Failure In Braunwald’s Heart Disease 7th ed. Zipes DS et al, page 617).
Двете главни медикаментозни интервенции за лечението на левокамерна дисфункция 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 левокамерната 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 провеждане на операция за коригиране на клапната болест, която причинява сърдечна
недостатъчност, но липсват доказателства, подкрепящи прилагането на вазодилататори при пациенти с аортна инсуфициенция.
Лечение на хроничната сърдечна недостатъчност
Ръководни линии за диагноза и лечение на хроничната сърдечна недостатъчност, Европейско дружество по кардиология, 2005 г. Swedberg, K. et al.
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.
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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 капацитет 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 тежестта на камерната дисфункция и степента на сърдечната недостатъчност.
5.	Акцент върху етиологичното лечение и своевременно интервенционно катетър-базирано или кардиооперативно лечение.
6. Социално-медицинско осигуряване в зависимост от възможностите при конкретния случай.
7. Да се избягва полипрагмазията и скъпите нови лекарства без достатъчна научно-изследователска апробация.

Патофизиология на симптомите на сърдечната недостатъчност
Произходът на симптомите на СН не е напълно разяснен. Повишеното пулмонално 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 физическото усилие (Lipkin DP et al, Br. Heart J 1986; 55; 439-445; Puri, S. et al; 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 задуЛечение на камерната дисфункция
и хроничната сърдечна недостатъчност
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Етиологично лечение на сърдечната недостатъчност (СН) в Европа
В най-обобщен вид застойната СН може да бъде причинена от миокардна дисфункция с различна етиология (исхемична болест на сърцето, артериална хипертония, кардиомиопатии, миокардити), клапна патология, перикардна болест, вродени
сърдечни заболявания.
Популационно-базирани епидемиологични проучвания установиха рисковите
фактори за развитие на сърдечна недостатъчност: най-често хипертония, тютюнопушене, захарен диабет и затлъстяване.
Рисковите фактори за сърдечна недостатъчност според епидемиологичното проучване NHANES (Arch. Intern. Med. 161; 996; 2001) установи честота на коронарната болест 61.6 %, тютюнопушене 17.1 %, хипертония 10.1 %, ниска физическа
активност 9.2 %, мъжки пол 8.9 %, високо образование (висши училища, университети) 8.9 %, затлъстяване 8 %, диабет 3.1 %, клапна болест на сърцето 2.2 %. Причините за поява на сърдечна недостатъчност според данните на едно проучване
с 435 пациенти включват: неподходяща редукция до малки дози на кардиотерапията; поява на аритмии (тахиаритмии, маркантни брадикардии, дисоциация между
предсърдни и камерни контракции, абнормна интравентрикуларна проводимост),
миокардна исхемия или инфаркт, системна инфекция, белодробен емболизъм, физикален, 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, дилтиазем, много антиаритмични медикаменти, инхалационни и интравенозни анестетици и антинеопластични медикаменти; високи дози β-блокери с кардиодепресия,
естрогени, кортикостероиди и нестероидни антивъзпалителни медикаменти; сърдечни 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, аритмии, миокардит; състояния с високодебитна хиперкинетична циркулация при бременност или анемия също могат да бъдат причина за сърдечна недостатъчност.

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 медикаментозната 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. Барорецепторната дисфункция е важна връзка между вазомоторна и невроендокринна
дисфункция. Разбирането на ЗСН се придвижи от хемодинамична концепция към приемане на значението на невроендокринни патофизиологични промени като важни
за прогресията на СН (Packer M. Am. J. Cardiol. 1993; 71:3). Активирането на различни 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).
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Възможни методи за диагнозата
на сърдечна недостатъчност в клиничната практика
Симптомите и физикалните белези са важни за установяване на възможността 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 белези 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 отпадналост (безсилие) е комплексен, включващ нисък кардиачен дебит, периферна хипоперфузия, 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 характерните 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 позитивна 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 (Т3) обикновено се счита като израз на тежка левокамерна систолна дисфункция със СН, но това може да бъде доказано, когато ТЗ изчезва след успешно лечение
на декомпенсационната симптоматика. Третият сърдечен тон (Т3) се установява
при <50% от неспециалисти и вероятно дори по-рядко в клиничната практика. Бе166
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лодробните крепитации също имат ниска позитивна предиктивна стойност и разликите 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 динамична, 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
Р2-съставка на втория сърдечен тон и когато се чува третият тон (Т3), клиничната 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 дисфункци. Обаче симптомите могат да бъдат релатирани спрямо прогнозата, особено ако персистират след терапията (Adams K.F. et al. Am 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 York
Heart Association (NYHA) (табл. 3).
Суспектна
левокамерна дисфункция

Суспектна сърдечна
недостатъчност поради наличие
на симптоми и физикални белези

Оценка на наличие на кардиачна
болест с ЕКГ, Rő-графия
или натрийуретични пептиди

Нормални СН или ЛК –
дисфункция невероятни

Абнормни тестове
Изображение с ЕхоКГ
(нуклеарна ангиография или MR*),
където е достъпно

Нормални:
сърдечна недостатъчност
или ЛК-дисфункция невероятни

Абнормни тестове

Избор на терапия

Избор на терапия

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

Фиг. 1. Алгоритъм за диагноза на сърдечна недостатъчност или левокамерна дисфункция.
MR* - магнитен резонанс
Лечение на камерната дисфункция
и хроничната сърдечна недостатъчност
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Оценка на етиология, степен,
преципитиращи фактори и тип
на сърдечна дисфункция

При остър миокарден инфаркт класификацията на СН би трябвало внимателно 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 ЛКсистолна дисфункция надминава 90%. От друга страна, наличието на преден
миокарден инфаркт с Q-зъбци и ляв бедрен блок при болни с ИБС са доста силни
предиктори на понижена левокамерна изтласна фракция. ЕКГ-белези за ляво предсърдно обременяване или левокамерна хипертрофия могат да бъдат свързани
със систолна, както и с изолирана диастолна дисфункция, но те имат ниска предиктивна (предсказваща) стойност. Ширината на QRS>120 ms показва, че сърдечната диссинхрония може да бъде налице и става цел за лечението. ЕКГ е от
решаващо значение за откриване на предсърдно мъждене или предсърдно трептене 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 клиничния статус.
Торакална Rő-графия
Торакалната Rő-графия би трябвало да бъде част от началната диагностика
на СН.
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 помалка 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)
Възможна
Вероятно
Дефинитивна
диастолна СН
диастолна СН
диастолна СН
Дефинитивни
Белези и симптоми Белези и симптоми
Белези и симптоми
доказателства за СН на СН, подкрепящи на СН, подкрепящи
на СН, подкрепящи
лабораторни
лабораторни
лабораторни тестове*
тестове* и отговор тестове* и отговор и отговор спрямо
спрямо диуретици
към диуретици
диуретици
Обективни
ЛКФИ ≥50%, но не
ЛКФИ ≥50 % в
ЛКФИ ≥50 % в рамките
доказателства за
по времето на изява рамките на 72 часа
на 72 часа на изява на СН
нормална левокамерна на СН
на изява (явления)
систолна функция
на СН
Обективни
Няма конклузивна
Няма конклузивна
Абнормна левокамерна
доказателства за
информация
информация
релаксация, пълнене и/или
левокамерна
разтежимост при кардидиастолна дисфункция
ачна катетеризация.
Табл. 4: Възможни критерии за диастолна СН. * Торакална радиография: В-тип натрийуретични пептидни нива. Адаптация от Vasan, RS, Levy D: Defining Diastolic heart failure: A coll for
standardized diagnostic criteria. Circulation 161:2115,2000.
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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 дефинитивна (табл. 4).

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
++
++++
Q-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
Young JB: Assessmemt of Heart Failure 3rd ed in Braunwald E series Ed Atlas of Heart Failure, Filadelfia.
Current medicine, 2002, pp 127-144. * С „+” е означена вероятността (броят отразява релативната тежест). Minus signs indicate “not very suggestive”
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Превенция на сърдечната недостатъчност
Развитието на сърдечната недостатъчност може да бъде забавено или превентирано (избегнато) чрез ранно лечение на състоянията, които водят до сърдечна 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 излекувани и обширността на миокардното увреждане – редуцирана. Примери в това
отношение включват лечение на рисковите фактори за коронарна болест на сърцето, лечение на миокардната исхемия, ранно лечение на острия миокарден инфаркт,

превенция на реинфаркт, точна идентификация и агресивно лечение на хипертонията 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 артериалното налягане при хипертония е обещаваща стратегия за превенция на конгестивна 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 болнични хоспитализации по причина сърдечна недостатъчност. В опитът ALLHAT доксазозин (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 лизиноприл 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 недостатъчност при високо сърдечно-съдови рискови популации с предишна сърдечносъдова 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 недостатъчност (Xusuf, S. et al N Engl 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, терапевтичният подход се състои от общи съвети и други нефармакологични мерки, фармакологична терапия, механични устройства и операция. Съвременните достъпни видове на лечение са представени в табл. 6.
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Нефармакологично лечение, общи съвети и мерки
(Клас на препоръка I, ниво на доказателство С за нефармакологично лечение)
Обучение на пациенти и семействата им
Превенция
o	 Превенция и/или контролиране (лечение) на болести, водещи до сърдечна дисфункция и
сърдечна недостатъчност
o	 Превенция на прогреса на сърдечната недостатъчност, след като се установи
сърдечна дисфункция.
Болестност
o	 Поддържане или подобрение на качеството на живот
o	Избягване на ре-хоспитализации
Смъртност
o	 Повишена продължителност на живота
Табл. 6. Цели на лечението на сърдечната недостатъчност (ESC Guidelines, 2005).
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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 случай 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.
Диетични мерки
Натрий. Контролирането на количеството сол в диетата е по-важно при напреднала, отколкото при лека сърдечна недостатъчност. Заместниците на солта
трябва да се използват с внимание, тъй като те могат да съдържат калий. В големи 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 практика 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 разрешават. 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 неговият индекс на телесната маса (BMI) (т. е действителното телесно тегло в килограми 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 (недохранване) се намира при ~50 % от болните с тежка застойна СН. Загубата на
тотална телесна мазнина и чистата (без мазнина) телесна маса, която придружава
• Общи съвети и мерки
•	Физически тренинг
•	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
•	Реваскуларизация (катетър интервенционни и/или операция)
и операции
• 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 инструментални устройства и операция (ESC Guidelines, 2005).
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лечение
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терапия
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загубата на тегло, се нарича сърдечна кахексия. Сърдечната кахексия е важен предсказващ 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. Body mass index (BMI) (тегло/височина2) е намален <2 kg/m2.
Целта на лечението е да се постигне повишение на не-оточното телесно тегло, за предпочитане с повишение на мускулната маса чрез адекватни физически упражнения. 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 тютюнопрекъсващи 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 предпочитане 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 недостатъчност. Ако се налага да бъдат използвани, те трябва да се избягват в период от 2448 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 активност. Малко се знае относно ефектите от лечението на сърдечната недостатъчност 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 влошаването на СН. Имунизациите срещу грип (инфлуенца) се прилагат широко.
Медикаментозни консултации. Самолечението (когато е възможно) с дозирането на диуретик, базирано върху промяната на симптоми и балансът на течности,
би трябвало да бъде насърчавано. В преспецифицирани и индувидуализирани граници 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 месеци на лечение; необходимо е постепенно титриране за повишаване на дозите на
АСЕ-инхибиторите, ангиотензин-рецепторните блокери и бета-блокиращите медикаменти до желаното дозово ниво, което може да не подобри директно симптомите 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
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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 лечението с АСЕ-инхибитори може да се появи кашлица и нарушение на вкуса. Трябва да се
избягват комбинации на АСЕ-инхибитори с нестероидни възпалителни медикаменти (включително coxibs).
Медикаменти, които трябва да се избягват или да се прилагат внимателно при
всички форми на СН:
• нестероидни противовъзпалителни медикаменти (НСПВС) и coxibs;
• антиаритмици клас I;
• калциеви антагонисти (верапамил, дилтиазем), краткотрайно действащи дихидропиридинови деривати (нифедипин);
• трициклични антидепресанти;
• кортикостероиди;
• литий.

Стеди стейт тренинг
Честота на сесиите. По-кратки мултиплени дневни сесии от 5-10 min при покомпрометирани пациенти, по-дълги (20-30 min) сесии 3-5 пъти седмично би трябвало да се препоръчват на пациенти с добър функционален капацитет.
Интензивност на тренинг сесиите. Начални подобрения на аеробния капацитет и симптомите в традиционни програми настъпват за 4 седмици. Maxималното време, необходимо да се получат пикови отговори на физикалните и кардиопулмоналните 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 задържа на ниско ниво (напр. 40-50 % пик VO2), повишение на продължителността на
физическото усилие от 5 до 15 min. Продължителността и честотата на физическия тренинг се повишават според симптомите и клиничния статус. През време на подобряващия стадий интензивността се повишава постепенно (50-60%
до 70% и дори до 80%, ако се понася на пик VO2) 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 месеца тренинг.
Лечение на камерната дисфункция
и хроничната сърдечна недостатъчност
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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, голяма 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 стабилен 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 (Piepoli, M. F. et al, BMJ 2004; 328:189) (Workimg Group of the Eur.
Soc. Cardiol. Eur. Heart J 2001; 22:37-45).
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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 физически 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 възстановителна фаза са с продължителност 60 s за всяка фаза.
Фармакологична терапия (ESC Guidelines, 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, изразена 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 течност 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 подобряване 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 възможно, до дозите, които са с доказана ефективност в големите контролирани
опити със сърдечна недостатъчност (клас на препоръка I, ниво на доказателство 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 доказателство А). В съгласие с данните от опитите SOLVD Prevention Study, Survival and
Ventricular Enlargement (SAVE) и TRACE, беше доказано, че асимптомните пациенти с
левокамерна дисфункция, лекувани с АСЕ-инхибитори, имат значимо по-рядко развитие на симптомна СН и хоспитализации за сърдечна недостатъчност (The SOLVD
Investigators N. Engl J Med 1992; 327:685-691; Pfeffer M A et al N Engl J Med 1992; 327:669677; Kober, L et al N. Engl. J. Med 1955; 333:1870-1876; Jong P et al Lancet 2003: 361:18431848).
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 редуцира смъртността, хоспитализациите по повод на сърдечна недостатъчност и реинфаркт, 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 (Flather, M et al Lancet 2000, 355:1575-1581).
Абсолютната полза е най-голяма при пациенти с най-тежка СН (The CONSENSUS
Trial Study N Engl J Med 1987;316:1429-1435). АСЕ-инхибицията маркантно повишава
преживяемостта на пациенти с белези или симптоми на СН след острата фаза на
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миокарден инфаркт, дори ако симптомите са преходни (The Acute Infarction. Ramipril
Efficacy, Lacet 1993;342:821-828). В допълнение към тези ефекти върху смъртността, АСЕ-инхибиторите подобряват функционалния статус на пациенти със СН.
Обратно, незначими благоприятни ефект имат върху физическия капацитет. АСЕинхибиторите би трябвало винаги да се титрират към по-висока доза до целевата
(таргетната) доза, използвана в големи контролирани клинични опити, ако се понасят, 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, хипотония, 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 μmol/L и систолно артериално налягане до 90 mmHg 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 (Ljungman S, at al Consensus Trial Am J Cardiоl 1992;70:479-487). При повечето 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

Документирани ефекти върху смъртността/честотата на хоспитализациите
Медикамент
Начални дози
Поддържащи дози
Каптоприл
6.25 mg х 3 пъти дневно
25 – 50 mg х 3 пъти дневно
Еналаприл
2.5 mg дневно
10 mg х 2 пъти дневно
Лизиноприл
2.5 mg дневно
5 – 20 mg дневно
Рамиприл
1.25 – 2.5 mg дневно
2.5 – 5 mg х 2 пъти дневно
Трандолаприл
1 mg дневно
4 mg дневно
Табл. 9. Препоръчвани поддържащи дози на АСЕ-инхибитори, одобрени/резрешени за лечение
на сърдечната недостатъчност в Европа
Лечение на камерната дисфункция
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Проучвания на смъртността
Медикамент
Целева доза
Средна дневна доза
Проучвания на ЗСН
CONSENSUS Trial Study Group 1999 Еналаприл
20 mg х 2 пъти дневно
18.4 mg
V-HeFT, 1991
Еналаприл
10 mg х 2 пъти дневно
15 mg
The SOLVD Investigators 1991
Еналаприл
10 mg х 2 пъти дневно
16.6 mg
ATLAS, 1999
Лизиноприл
Висока доза
32.5-35 mg/дн
Ниска доза
2.5 – 5 mg/дн
Проучвания след миокарден инфаркт, левокамрна дисфункция с или без ЗСН
SAVE, 1992
Каптоприл 50 mg х 3 пъти дневно
127 mg
AIRE, 1993
Рамиприл
5 mg х 2 пъти дневно
Не ??
TRACE, 1995
Трандолаприл
4 mg дневно
Не ??
Табл. 8. Дози на АСЕ-инхибитори с доказана ефективност в големи контролирани проучвания
на сърдечната недостатъчност или левокамерната дисфункция (ESC Guidelines, 2004).

дисфункция или хипонатриемия. Промените на серумния калий са обикновено малки
(0.2 mmol/L). Леката хиперкалиемия не е контраиндикация за прилагане на АСЕ-инхибитори, серумните калиеви нива >5.5 mmol/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 редуцирана при пациенти, лекувани с режим на по-високи дози, в сравнение с тези с
режим на по-ниски дози АСЕ-инхибитори (Parker, M. et al ATLAS Study Group Circulation
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 АСЕинхибитор са дадени в табл. 10.
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Започване на АСЕ-инхибиторна терапия
Дозата на избрания АСЕ-инхибитор трябва да се титрира с повишение до достигане на максималната целева доза, използвана в клиничните проучвания. Когато
се започва терапията, трябва да се направи справка с локално разрешената информация 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 coxibs.
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 mmHg
• Серумен креатинин >150 μmol/L
• Серумен натрий <135 μmol/L
•	Тежка сърдечна недостатъчност
•	Клапна болест на сърцето като първична причина.
Табл. 10. Препоръчвани процедури за започване на АСЕ-инхибитор или ангиотензин-рецепторен блокер* (*ESC Guidelines, 2004).
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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 медикаменти, 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 изследвания;
4. по време на всяка хоспитализация.
Повишено внимание трябва да има при пациенти с ниско систолно артериално
налягане или серумен креатинин над 250 μmol/L. При пациенти със систолно налягане под 100 mmHg АСЕ-инхибиторната терапия би трябвало да започва под специални медицински грижи. Лека ортостатична хипотония може да настъпи. Ниските
артериални налягания (< 90 mmHg) по време на АСЕ-инхибиторна терапия са приемливи, ако пациентът е асимптоматичен.

Начално диуретично лечение
Бримкови диуретици или тиазиди. Винаги назначени в добавка към АСЕ-инхибитор.
Ако GFR* <30 ml/min, 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 АСЕинхибитори 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 Guidelines, 2005). *GFR
– гломерулна филтрационна степен
Лечение на камерната дисфункция
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Диуретици
Бримкови диуретици, тиазиди и метолазон
Диуретиците са необходими за симптоматично лечение, когато има обременяване 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 диуретиците 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 al. Int J Cardiol
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 всички бримкови диуретици продуцират сравнимо повишение на диурезата. Болните с

тежка СН често се нуждаят от повишени дози бримкови диуретици. Това може да
бъде причинено от влошаване на бъбречната функция или намалена стомашно чревна 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 (Vargo DL, et al, Clin Pharmacol Ther. 1995;57:601-609).
Поради по-добрата абсорбция на торасемид може да се постигне по-стабилно диуретично лечение с редуциране на повторни хоспитализации по повод на СН (Murray
MD. et al. Am J Med. 2001;111:513-520). Интравенозното приложение и по-специално
продължителната интравенозна инфузия на бримков диуретик също често преодолява диуретичната резистентност (Dormans TP et al J Am Coll Cardiol 1996;28:376382).
Тиазидните диуретици са по-малко ефективни, ако гломерулната филтрационна степен пада под 30 ml/min, състояние, което е често наблюдавано при пациенти 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 al Br. Heart J 1994;71:146-150). Вероятно тази комбинация е с повишена ефикасност 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 персистираща хипокалиемия въпреки АСЕ-инхибиция или при тежка СН въпреки комбинаMaxимална
препоръчвана
дневна доза (mg)
Бримкови диуретици

Начална доза (mg)

Фуроземид

Буметанид
Торасемид

20 – 40

250 – 500

0.5 – 1

5 – 10

5 – 10

100 – 200
Тиазиди
10

Бендрофлуметиазид 2.5
Хидрохлоротиазид
25
Метолазон
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Индапамид

2.5

50 – 75
10

хипокалемия,
хипомагнезиемия,
хипонатриемия
хиперурикемия,
глюкозен интолеранс
алкално-киселинно нарушение
хипокалемия,
хипомагнезиемия,
хипонатриемия
хиперурикемия,
глюкозен интолеранс
алкално-киселинно нарушение

5
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-инхибитор
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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 кардиомиопатия 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 доказателство А).
• Бета-блокерната терапия редуцира хоспитализациите (всички сърдечносъдови 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 препоръчва като добавка към АСЕ-инхибицията за редуциране на смъртността (клас
на препоръка I, ниво на доказателство В) (The CAPRICON randomized trial Lancet
2001;357:1385-1390).
•	Разликите в клиничните ефекти могат да бъдат налице между различни бетаблокери при пациенти със СН (The Beta-Blocker Evalution. Bucindold in patients
with advanced CHF. N. Engl J Med 2001;344:1659-1667; Poole-Wilson PA et al COMET
randomized controlled trial. Lancet 2003;362:7-13). Според получените данни само
бизопролол, карведиол, метопролол сукцинат и небиволол могат да бъдат препоръчвани (клас на препоръка I, ниво на доказателство А).
Лечение на камерната дисфункция
и хроничната сърдечна недостатъчност
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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 определена 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 Vliet
AA et al AM J Cardiol. 1993;71:21A-28A).
По-ниските дози на спиронолактон не се считат като К+-съхраняващи медикаменти. 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-инхибиторна терапия или тежка СН въпреки АСЕ-инхибитор плюс ниска доза спиронолактон. Същата рестрикция би трябвало да се прави при случай на непоносимост
на АСЕ-инхибиция и заместваща терапия с ангиотензин-рецепторни блокери. Оралната 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 креатинин 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.
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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 карведилол, 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 хоспитализациите (обща, сърдечно-съдова и сърдечна недостатъчност), подобрява функционалния 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 възраст, пол, функционален клас и исхемична или неисхемична етиология (клас на
препоръка I, ниво на доказателство А) (Erdmann E, et al Eur Heart Fail 2001;3:469479).
Обаче подобрението на левокамерната систолна функция не води до константно по-добър физически капацитет, вероятно поради негативните хронотропни 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 (Flather MD
et al SENIORS. Eur Heart J 2005;26:215-225).
В едно голямо проучване не е установена сигнификантна полза на преживяемостта при лечение с буциндолол (The Beta-Blocker Evaluition on Survival Trial Investigators
N. Engl J Med 2001;344:1659-1667). Директно сравнение мужду карведилол и метопролол тартарат беше съобщено в Carvedilol or Metoprolol European Trial (COMET)
(Poole-Wilson P M et al Lancet 2003;362:7-13). В този двойно сляп опит с рандомизирани паралелни групи в продължение на повече от 58 месеца беше установена обща
смъртност 34 % за карведилол и 40 % за метопролол (hazard ratio 0.83 [95 % Cl 0.74
– 0.93] р = 0.0017). Обратно, комбинираната крайна точка от смъртност и обща
честота на хоспитализациите не показва разлика между двете сравнявани терапевтични групи (74 % за карведилол и 76 % за метопролол, р=0.122).
Опитът COMET дава по-нататъшна подкрепа за използването на документираните/проучените бета-блокери, титрирани в проучвания. Поради това метопролол 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 дълготрайно 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 (Up-titration)
би трябвало да се адаптира към индивидуалните отговори. Анализът на ефектите спрямо дозата в проучванията MERIT (Wikstrand J et al MERIT-HF J Am Coll
Cardiol 2002;40:491-498) и CIBIS II (Simon T, et al Eur Heart J 2003;24:532-559) също
показаха редукция на смъртността при групите с по-ниски дози. Дори ниската
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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 недостатъчност. Освен това, бета-блокерите могат да инициират или екзацербират бронхиална астма и да причинят периферна вазоконстрикция. В табл. 13 са дадени препоръчваните 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 противопоказан.
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 седмици, 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 честота 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 безспорно 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-блокада, фосфодиестеразните инхибитори би трябвало да се предпочитат, защото техните ефекти не се антагонизират от бета-блокерите.
Табл. 13. Препоръчвана процедура за започване на бета-блокер при СН (ESC Guidelines, 2005)
Първа доза (mg)

Повишение
(mg/дневно)
2.5; 3.75; 5; 7.5; 10

Целева доза
(mg/дневно)
10

Титрационен
период
Седмици - месец
Седмици - месец

Бизопролол
1.25
Метопролол
12.5 / 25
25; 50; 100; 200
200
сукцинат CR
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, използвани при нови, големи контролирани проучвания. Дневна честота на назначение както
в проучванията, реферирани тук.
Лечение на камерната дисфункция
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Бета-блокер

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.
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Алдостерон-рецепторни антагонисти
•	Алдостерон-рецепторни антагонисти се препоръчват в добавка към АСЕ-инхибитори, бета-блокери и диуретици при напреднала сърдечна недостатъчност
(NYHA клас III-IV) за подобрение на преживяемост и болестност (клас на препоръка I, ниво на доказателство В).
•	Алдостероновите антагонисти се препоръчват в добавка към АСЕ-инхибитори и бета-блокада при СН след миокарден инфаркт с левокамерна систолна дисфункция 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-високи дози, сега беше установено, че алдостеронът има важна роля в патофизиологията на СН. Той повишава съдовата и миокардната фиброза, калиевата
и магнезиевата загуба, симпатикусовата активация, парасимпатикусовата инхибиция и барорецепторната дисфункция. АСЕ-инхибиторите инсуфициентно
подтискат циркулиращите алдостеронови нива.
Проучването RALES относно смъртността показа, че ниската доза спиронолактон (12.5 – 50 mg) на върха на лечението с АСЕ-инхибитор, бримков диуретик и
дигоксин, маркантно и прогресивно подобрява преживяемостта на болни с напреднала сърдечна недостатъчност (NYHA клас III-IV), независимо от етиологията (Pitt,
B. et al. N. Engl. 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 пациентите приемаха бета-блокер, смъртността се редуцира значимо в тази преспецифицирана 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 изтласна фракция и сърдечна недостатъчност (или диабет) след миокарден инфаркт (Pitt,
B et al N Engl J med 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 mmol/l) и креатинин (трябва да бъде <250
μmol/l).
• Добавка на ниска доза спиронолактон, 12.5-25 mg, или еплеренон, 25 mg дневно.
• Определя се серумния калий и креатинин след 4-6 дни.
•	Ако в даден момент серумният калий достигне 5-5.5 mmol/l, редуцирайте дозата с 50%.
Спиране на алдостероновия антагонист, ако серумният калий е >5.5 mmol/l.
•	Ако след 1 месец симптомите персистират и има нормокалиемия, да се повиши дозата на
спиринолактон до 50 mg дневно. Определяне на серумния калий/креатинин след 1 седмица.
Табл. 15. Назначения и дозиране на алдостероновите антагонисти (спиринолактон, еплеренон)
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от 25–50 mg 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, специално 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 възникне необходимост от прекъсване на терапията със спиронолактон. Спиронолактон и еплеренон повишават риска от тежка хиперкалиемия, но се редуцира рискът
от хипокалиемия, което подчертава необходимостта от мониторинг (Svensson, M.
et al BMJ 2003;327:1141-1142). Поради това, първите опити със спиронолактон и
еплеренон изключваха пациентите със серумен креатинин >221 μmol/l (2.5 mg/dl) и
серумен калий >5 mmol/l. Когато спиронолактон беше използван по-широко, беше
съобщено за повишен риск от хиперкалиемия (Juurlink, DN. et al N J Med 2004;351:543551).

АРБ спрямо плацебо
При симптоматични болни със застойна сърдечна недостатъчност, непонасящи АСЕ-инхибитори поради кашлица, симптоматична хипотония или бъбречна
дисфункция, кандесартан значимо редуцира сърдечно-съдовата смъртност и болничната хоспитализация за сърдечна недостатъчност и честотата на прекъсване
на проучването на медикамента е еднаква с тази на плацебо (Grandger CB, et al The
CHARM – Alternativ Trial. Lancet 2003;362:722-776). При всички пациенти със симптоматична СН, независимо от основната терапия с АСЕ-инхибитор или β-блокерна терапия, кандесартан редуцира общата смъртност специално при тези с левокамерна
систолна дисфункция (Young J.B. et al The CHARM Trials. Circulation 2004;110:2618Лечение на камерната дисфункция
и хроничната сърдечна недостатъчност
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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 левокамерна дисфункция АРБ и АСЕ-инхибиторите имат еднакви или еквивалентни 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 препоръка II а, ниво на доказателство В).
При пациенти с клас III по NYHA, които остават симптоматични въпреки терапия с диуретици, АСЕ-инхибитори и бета-блокери, няма дефинитивно доказателство дали добавката на АРБ или алдостеронов антагонист ще редуцира в по-голяма
степен хоспитализациите за сърдечна недостатъчност или смъртност. Първоначалните проучвания и впечатления относно потенциалното негативно взаимодействие между АРБ и бета-блокери не бяха потвърдени от нови проучвания при
болни след миокарден инфаркт или сърдечна недостатъчност.

2625). Освен това, болничните хоспитализации за хронична СН са били значително
редуцирани (Pfeffer MA et al Lancet 2003;362:759-766). В друг опит валсартан подобрява значимо комбинираната крайна цел на болестност и смъртност само в малка подгрупа болни, нелекувани с АСЕ-инхибитор (Maggioni, AP et al J Am Coll Cardiol
2002;40:1414-1421; Pfeffer MA et al Lancet 2003;302:759-766).
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АРБ спрямо АСЕ-инхибитори
Директното сравнение на двата класа медикаменти беше проведено в проучването еlite II при застойна СН и показа, че Losartan не е ефективен колкото
каптоприл, но честотата на прекъсване на лечение поради странични ефекти е
била редуцирана при лечение с Losartan (Pitt B, et al 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 (Coletta, AP et al: CHARM,
BASEL, EUROPA and ESTEEM Eur J Heart Fail 2003;5:697-704). Две проучвания изследват
АРБ срещу АСЕ-инхибиция при болни след миокарден инфаркт с левокамерна дисфункция или белези за СН. Директното сравнение на лозартан с каптоприл показва,
че лозартан не е толкова ефективен колкото каптоприл за редуциране на общата
смъртност (Dickstein, K. et al The OPTIMAL randomized trial, Lancet 2002, 360:752-760),
докато валсартан, въпреки че не е по-ефикасен, е толкова ефективен по отношение на редуциране на смъртността, колкото и каптоприл (Pfeffer MA et al N Engl 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 проучването Val-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 (Cohn JN et al
N Engl 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 изтласна фракция (MaMurray J.J. et al CHARM trial Lancet 2003;362:767-771). Тези резултати,
заедно с мета-анализите (Jong, P et al J Am Coll Cardiol 2002;39:463-470; Coletta, AP,
et al CHARM, BASEL, EUROPA and ESTEEM Eur J Heart Fail 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 остатъчна 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 артериалното налягане, бъбречната функция и калиевите нива при тези пациенти. В проучването 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 проучвания при комбинираното рамо показва необходимостта от внимателно мониториране на артериалното налягане, бъбречната функция и калиевите нива при
тези пациенти. При състояние след миокарден инфаркт с левокамерна дисфунк184

ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА, ТЕРАПИЯ АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ

ция или СН (VALIANT) комбинацията от АРБ с АСЕ-инхибитор има еднакъв ефект в
сравнение с лечение с всеки медикамент поотделно (монотерапия), но беше свързана с по-висока честота на странични ефекти.
АРБ и бета-блокери
Ранни проучвания, включващи ELITE II и Val-HeFT, показват тенденция към негативен ефект на комбинацията лосартан с β-блокер или валсартан с АСЕ-инхибитор 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 миокарден инфаркт.
Дозиране на ангиотензин II-рецепторните антагонисти
Фактът, че по-малките дози лозартан, използвани в проучванията ELITE II и
OPTIMAL (целева доза 50 mg) не бяха така ефективни, както тези на АСЕ-инхибитора каптоприл, докато високите дози на кандесартан (целева доза 32 mg един път
дневно) или валсартан (до 160 mg два пъти дневно) бяха свързани със значително подобрение на сърдечно-съдовата болестност и смъртност (CHARM добави и
алтернатива) или сърдечна недостатъчност и болестност (Val-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 състояние (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 симптоматична сърдечна недостатъчност, резултат най-често на левокамерна дисфункция.
Сърдечните глюкозиди забавят камерната честота, с което подобряват камерната 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 препоръка II а, ниво на доказателство В) (Khand AU et al J am Coll Cardiol 2003;42:19441951).

Лечение на камерната дисфункция
и хроничната сърдечна недостатъчност
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Медикамент
Дневна доза (mg)
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 хоспитализациите, 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. Елиминацията на дигоксин е бъбречна. Обратно, дигоксин се метаболизира в черния дроб и е
по-малко зависим от бъбречната функция, потенциално полезен при бъбречна дисфункция 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 кардиомиопатии с лека до умерена СН. Дълготрайното 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 – trial N Engl J Med 1997;336:525-533). Друго проучване съобщава, че подобър ефект се наблюдава при серумен дигоксин <0.5 mg/ml в сравнение с >9 mg/ml
(Rathore SS et al 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
(Hood, WP et al J Card Fail 2004;10:155-164).
Контраиндикациите за приложението на сърдечни глюкозиди включват брадикардия, AV-блок II и III степен, синдром на болния синусов възел (sick sinus syndrom),
каротис синус синдром, WPW-синдром, хипертрофична обструктивна кардиомиопатия, 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 mg, ако серумният креатинин е в нормални граници (при стари хора 0.0625-0.125 mg, понякога 0.25 mg). Не
е необходима натоварваща доза, когато се лекуват хронични състояния. Лечението
може да започне също с 0.25 mg два пъти дневно за 2 дни. Бъбречната функция и
плазменият калий винаги би трябвало да се определят преди започване на лечението. При бъбречна недостатъчност дневните дози би трябвало да бъдат редуцирани 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.
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Вазодилатиращи медикаменти при ЗСН
Те нямат специфична роля при лечението на застойна СН (клас на препоръки III,
ниво на доказателство А).
Cackroft and Guant: Краетининов клирънс (ml/min) =
(140 – възраст) х телесно тегло (kg) x 1.22 / серумен креатинин (μmol/l)
Стойностите би трябвало да се редуцират с 15% за жени.
The s’MDRD
Креатининов клирънс (ml/min) 1.73 m2 = 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 – creatinine in μmol/L.
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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 mg/дневно) в комбинация с високи
дози изосорбид динитрат (до 160 mg/дневно) без АСЕ-инхибиция може да имат някакви полезни ефекти върху смъртността, но не и на хоспитализациите за СН (Cohn
J N et al N Engl. J Med 1986;314:1547-1552). При тези дози комбинацията повишава
физическия толеранс повече от този при лечение е еналаприл (Cohn J N et al N Engl.
J Med 1991;325:303-310). В популация на африкано-американски пациенти назначението на 1-2 таблетки 3 пъти дневно във фиксирана дозова комбинация на изосорбид
динитрат, 20 mg, и хидралазин, 37.5 mg, редуцира смъртността и болестността и
подобрява качеството на живот (Taylor AL, et al N Engl J Med 2004;351:2049-2057).
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Нитрати
Нитратите могат да се използват като добавъчна терапия за ангина пекторис или намаляване/премахване на задух (клас на препоръка II а, ниво на доказателство 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.

Лечение на камерната дисфункция
и хроничната сърдечна недостатъчност
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