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Използвани съкращения: 
 

 
АХ – артериална хипертония  

МСБ - мозъчно-съдова болест  

АН - артериално налягане 

САН – систолно АН 

ДАН – диастолно АН 

ХБ – хипертонична болест 

ИБС - исхемична болест на сърцето  

АКЗ - асоциирано клинично заболяване 

       ТО- таргетен орган        

РФ- рисков фактор 

 

 ЛК – лява камера (лявокамерен) 

ЗД - захарен диабет 

ХБН – хронична бъбречна недостатъчност 

ОПЛ – общопрактикуващ лекар 

АСЕІ – ангиотензин-конвертиращ ензим инхибитор 

АРБ – ангиотензин рецепторен блокер 

КА – калциев антагонист 

LDL - липопротеини с ниска плътност 

HDL – липопротеини с висока плътност 

УЗ – ултразвук  
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 Повишеното артериално налягане се нарича артериална хипертония (АХ) и е едно от 
най-честите болестни състояния. Според клиничните класификации то може да бъде  
самостоятелно заболяване или състояние, свързано с други болести (бъбречни, ендокринни, 
неврoгенни и др.). 

Метастатистическият анализ на няколко големи епидемиологични проучвания показва, 
че АХ представлява значителна част от общата болестност и заболеваемост на населението в 
света.  

През последните години се наблюдава непрекъсната тенденция за увеличаване на за-
болеваемостта от хипертония, поради нарастване на продължителността на живота и широко-
то разпространение на множество рискови фактори, които потенцират нейното възникване и 
развитие.  

Сега АХ е един от най-сериозните медицински и медико-социални проблеми в съвре-
менното общество. 

 
 

І. ЕПИДЕМИОЛОГИЯ НА АРТЕРИАЛНАТА ХИПЕРТОНИЯ 
 
 
АХ е едно от най-честите и масови социално-значими заболявания. Според последните 

проучвания в нашата страна - 42,8 % от мъжете и 39,7 % от жените в България на възраст от 
25 до 64 години имат АХ.  

Клиничните епидемиолози считат, че 30-31% от българското население или около               
2 250 000 души имат повишено артериално налягане (АН). 

Честотата на АХ има възрастова зависимост. Тя нараства с увеличаването на възрастта 
и около 50 % от хората над 50 години са с повишено АН.  

Наблюдава се неблагоприятна тенденция в епидемиологията на АХ - заболяват все по-
вече хора в млада и активна възраст. Едновременно с това се увеличава значението й за въз-
никване на основните сърдечно-съдови заболявания с атерогенно-свързана генеза, които са 
основна причина за по-голямата преждевременна смърт сред хипертониците.  

Въпреки забележимия напредък във фармакотерапията и възможностите за профилак-
тика на АХ, тяхната ефективност все още не е висока. По-голяма част от болните трудно пос-
тигат контрол на повишеното АН. Това е причина за ранни увреждания на жизнено важни ор-
гани (мозък, сърце, бъбреци и др.), за сериозно влошаване на качеството на живот на болните 
и за по-високата смъртност на хипертониците.  

Повечето от болните с АХ са с неадекватно контролирано АН, включително и в стра-
ните, в които болните имат по-големи икономически възможности за лечение. В България са-
мо при около 6 - 10% от болните с АХ е постигнат добър контрол върху повишеното АН. 

Увеличаването на разходите за болните с АХ не се съпровожда с по-добри медицински 
и медико-социални резултати, което е един от най-сериозните и актуални проблеми на меди-
цината и здравеопазването. 

За АХ, като заболяване, продължава да важат три парадокса: 
 

• Лесна за диагностициране, често остава неразпозната; 
• Лесна за лечение, често остава без лечение; 
• Независимо от наличието на лекарства с достатъчен потенциал, често лечението е  

неефективно; 
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  Общата медицинска практика заема важно място в борбата с АХ. Тя притежава значите-
лен потенциал, който ако бъде правилно използван, могат да се получат по-добри резултати в 
профилактиката, ранното откриване и лечението на хипертонията.  

Целта на това ръководство е да подпомогне ОПЛ да извършва по-ефективно профи-
лактична и лечебна дейност при болни с АХ. 

 

 
ІІ. ДЕФИНИЦИЯ, КЛАСИФИКАЦИЯ И ПРИЧИНИ 

 
 

АХ е състояние на трайно повишено диастолно АН ≥ 90 mm Нg и/или повишено 
систолно АН над 140 mm Нg при лица над 18-годишна възраст. 

 
Всеки пациент е с хипертония, ако има стойности на систолно/диастолното АН               

≥ 140/90mm Hg, потвърдени при не по-малко от 2 или 3 измервания и установени при два и 
повече различни случая на посещения при лекар. 

 
Патогенният ефект на повишеното АН при болните се детерминира не само от него-
вото ниво, а и от съчетаното действие на редица фактори, на личностната структура 
на пациента, на  поведението му и на наличието на други съпровождащи заболявания. 

 
Стойностите на АН, при които има вероятност за настъпване на увреждане на таргет-

ните органи (т.нар. прагови стойности), при всеки болен се определят в зависимост от неговия 
рисков профил.  

За пациентите с допълнителни рискови фактори, праговите стойности на АН са по-
ниски - напр. при болни със ЗД и ХБН, прицелните нива за АН са за систолно < 130 mm Hg 
и за диастолно < 80 mm Hg.  

 
 Нормални и патологични стойности на артериалното налягане   
Основните показатели, които характеризират налягането в артериалната част на кръ-

воносната система са: систолното, диастолното и пулсовото налягане.  
Според методичните указания от 2003 г. на Европейското дружество по кардиология 

(ЕSC) и Европейското дружество по хипертония (ESH), АН и АХ се разделят в няколко кате-
гории (степени), посочени в Таблица 1. 

 
Табл. 1. КАТЕГОРИИ (СТЕПЕНИ) НА АРТЕРИАЛНОТО НАЛЯГАНЕ И АХ 

 
КАТЕГОРИЯ СИСТОЛНО АН (mm Hg) ДИАСТОЛНО (mm Hg) 

Оптимално < 120 < 80 
Нормално 120-129 80-84 
Високо нормално 130-139 85-89 
Степен 1 хипертония (лека) 140-159 90-99 
Степен 2 хипертония (умерена) 160-179 100-109 
Степен 3 хипертония (тежка) ≥ 180 ≥ 110 
Изолирана систолна хипертония  ≥ 140 < 90 

 
При един пациент, ако систолното и диастолното АН попадат в различни категории, се 

приема по-високата категория на АХ.  
Изолираната систолна хипертония се степенува според нивото на систолното АН, при 

условие, че това на диастолното Н е < 90 mm Hg.  
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АХ става все по-често заболяване в детската възраст, което се дължи на значителното 
разпространение на рисковите фактори (тютюнопушене, недостатъчна физическа активност и 
др.), особено в т.нар. тийнейджърска възраст. Стойностите на нормалното и повишено АН са 
показани на Табл. 2 А, а за българските деца - на Табл. 2 Б 

 
Табл.2 А  КЛАСИФИКАЦИЯ НА НОРМАЛНОТО И ПОВИШЕНО АН ПРИ ДЕЦА И ЮНОШИ     

  
КАТЕГОРИЯ САН (mm Hg) и/или ДАН (mm Hg) 

Нормално Р 10 – Р 90 и Р 10 – Р 90 
Прехипертония Р 90 – Р 95 или Р 90 – Р 95 
 

Всички юноши над 16 г. с АН над 120/80 mm Hg независимо, че стойностите на АН < Р 90 
Хипертония    
1-ви стадий Над Р 95 + 5 mm Hg или над Р 95  + 5 mm Hg 
2-ри стадий Над Р 99 + 5 mm Hg или над Р 99 + 5 mm Hg 

 
The Fourth Report of the Working Group on High Blood Pressure in Children and Adolescents (2004 гoдина) 
 

 
АХ при деца и подрастващи е повишеното АН минимум с 5 mm Hg над осредненото систолно 

и/или диастолно АН за 95-ти персантил, съобразено с пола, възрастта и ръста на детето, уста-
новени при 3 различни измервания и случая. Прехипертония е състояние, когато осредненото 

САН и/или ДАН е между 90 и 95-тия персантил. 
 

 
Табл.2 Б  НИВА НА АХ, СПОРЕД ВЪЗРАСТТА ПРИ БЪЛГАРСКИ ДЕЦА 

 
Физиологични стойности на 

АХ 
Прехипертония 

(високо нормално) 
Патологични стойности на 

АХ Възраст 
(години) Систолно  

налягане 
Диастолно 
налягане 

Систолно 
налягане 

Диастолно 
налягане 

Систолно  
налягане 

Диастолно 
налягане 

2 75-104 40-64 105-109 65-69 110 70 
3 80-104 40-64 105-109 65-69 110 70 
4 80-109 40-69 105-109 70-74 110 75 
5 80-109 40-69 110-114 70-74 115 75 
6 80-109 40-69 110-114 70-74 115 75 
7 80-109 40-69 110-117 69-74 118 75 
8 85-109 50-69 110-117 69-74 118 75 
9 85-109 50-69 110-119 70-74 120 75 

10 90-114 50-69 115-119 70-79 120 80 
11 90-114 50-69 115-119 70-79 120 80 
12 90-119 50-69 120-124 70-79 125 80 
13 90-120 52-74 122-129 75-79 130 80 
14 90-125 55-75 130-139 76-79 140 80 
15 95-125 60-79 130-139 80-84 140 85 

 
 Причини и рискови фактори за АХ 
Етиологията на АХ е сложна и при голяма част от болните не може с точност да се оп-

редели. В 90 – 95 % от случаите, причините остават неизяснени и само при 5 – 10 % от болни-
те с АХ, механизмите за повишаване на АН могат да се определят (Приложение №1). 

Различни по вид и действие фактори повишават вероятността (риска) от възникване на 
АХ. Те са класирани в следващата схема: 
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ОСНОВНИ ГРУПИ И ВИДОВЕ РИСКОВИ ФАКТОРИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА АН 

 
І. Управляеми рискови фактори: 
 

1. Наднормено тегло; 
2. Повишена консумация на алкохол; 
3. Повишена консумация на готварска сол (NaCl); 
4. Физическа неактивност;  
5. Психо-емоционално напрежение и стрес; 
6. Тютюнопушене; 
7. Намален прием на калий и калций; 
8. Прием на психо-активни вещества. 
 

ІІ. Неуправляеми рискови фактори: 
 

1. Възраст 
2. Пол 
3. Раса 
4. Наследственост 
5. Генетична предиспозиция 
 

 
Познаването на рисковите фактори при всеки болен, независимо дали той е с безсимптомна или 
симптомна форма на АХ, дава възможност за определянето на общия сърдечно-съдов риск и на 
рисковата категория на пациента,  което представлява научната основа на поведението на  

общопрактикуващия лекар. 
 

 
 Видове артериална хипертония 

 
Според етиологията, АХ се разпределя като: 
 

А. Първична (есенциална) хипертония - трайно повишено АН при неустановена или недо-
казана причина. 

Б. Вторична (симптоматична) хипертония - трайно повишено АН с установена причина, 
като един от симптомите на друго заболяване: бъбречно, ендокринно, съдово и др.  

В зависимост от темпа на развитие, тежестта и размера на органните поражения АХ, 
може да бъде:  

 
А. Доброкачествена АХ – с бавен темп на развитие, незначителни или късни органни ув-

реждания; 
 
Б. Злокачествена (малигнена) АХ - фаза в развитието на есенциалната и симптоматични-

те хипертонии, с екстремно високи стойности – САН > 220 mm Hg и ДАН > 130 - 140mm Hg, 
които бързо водят до тежки нарушения на сърцето, мозъка, бъбреците и очите.  

ОПЛ може да използва и по-подробна класификация на АХ, с оглед по-точно дефини-
ране на всеки болен и по-добро определяне на своето поведение (Приложение №1). 
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ІІІ. ДИАГНОСТИКА И ДИАГНОЗА НА АХ 
 
Клиничната картина на АХ е сложна и включва разнообразие от симптоми, признаци и 

промени в хомеостазата.  
АХ много често протича безсимптомно, но може да се проявява и с голям брой неха-

рактерни симптоми, които имат различна честота:   
• задух при натоварване      42 % 
• нервност                             35 % 
• палпитации                        32 % 
• световъртеж                       30 % 
• тежест прекордиална        26 % 

• главоболие                                  23 % 
• гръдна болка           7% 
• депресивно настроение           7% 
• задух при покой                      4% 
• епистаксис                               3 % 

 
В зависимост от продължителността и тежестта на АХ, настъпват различни патоло-

гични промени в артериалните стени, сърцето, мозъка, бъбреците и др., които се проявяват с 
различни по вид и характер признаци на увреждания на сърдечно-съдовата система, бъб-
реците, очните дъна, мозъчните съдове и др.  

 
 

ИЗМЕРВАНЕ НА АРТЕРИАЛНОТО НАЛЯГАНЕ 
 

При измерването на АН, трябва да се спазват няколко основни правила: 
 

• Измерването на АН се извършва няколко минути след като пациентът  е  седнал спокойно  
• Използва се проверен апарат 
• Използва се стандартен маншет (12-13 х 35 см) за възрастни  и специален маншет за деца 
• Ръката с маншета се поставя на нивото на сърцето, при седящо или лежащо положение на пациента 
• Маншетът се напомпва до 20 mm Hg над нивото, при което не се опипва пулса 
• АН се измерва също и в изправено положение (при възрастни пациенти и при диабетици) 
• Маншетът се отпуска бавно (2 mm Hg/sec) 
• Извършват се най-малко две измервания през интервал от 1-2 минути 
• Задължително се извършват измервания на АН на двете ръце при първия преглед  

 
ОПЛ, в зависимост от образователното и културно ниво на болните, препоръчва са-

мостоятелно измерване, като провежда задължително обучение на пациента. 
Амбулаторно 24-часово мониториране се прилага при болни, при които вече е уста-

новена АХ, с оглед определяне на нейния денонощен профил и на факторите, които имат 
значение за промените й. Основания за неговото прилагане са:   

 
• Изключителна променливост на измерваното АН в кабинета  
• Явно несъответствие между измереното в кабинета и в домашни условия АН 
• Резистентност на медикаментозното лечение 
• Подозирана сънна апнея 

    
 

ОПЛ винаги трябва да има предвид,, че нормалните стойности на САН и ДАН са в зависимост 
от мястото на измерване и прилагания метод: в кабинета - 140/90 mm Hg, в домашни условия –  

135/85 mm Hg и при 24-часово амбулаторно мониториране - 125/80 mm Hg. 
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При измерването на АН в медицинския кабинет, психо-емоционални и други причи-
ни, могат да повлияят върху нивото на АН и да се наблюдава т. нар. „хипертония на бяла-
та престилка”. Тази хипертония се характеризира с постоянно повишено АН в кабинета 
над 140/90 mm Hg и с нормални стойности при 24-часово амбулаторно проследяване на АН 
в домашни условия. При тези пациенти сърдечно-съдовият риск е по-нисък, но независимо 
от това те трябва да бъдат наблюдавани и контролирани твърде внимателно от ОПЛ.  
 

 Методи и правила за изследване на болните с АХ  
ОПЛ, при установяване на повишено АН, при мониторинга и контрола му, използва 

множество конвенционални и неконвенционални методи на изследване. Чрез тях се получа-
ва разнообразна субективна и обективна информация, като нейният обем и точност влияят 
върху възможностите на ОПЛ да вземе правилно диагностично и лечебно решение и да изг-
ради добри взаимоотношения с болните. Познаването, правилното извършване на различни-
те методи на изследване и интерпретирането на получените резултати, имат решаващо зна-
чение за ОПЛ, за постигане на целите на профилактиката, диагностиката и лечението на 
болните с АХ (Приложение №2). 

 
 

ІV. ОЦЕНКА НА БОЛНИТЕ С АХ 
 

 
Оценката на болните с АХ трябва да бъде комплексна. Тя се основава не само на 

стойностите на АН, а и на други данни за пациента и неговото заболяване, като:  
 

1. Личностна и медико-социална характеристика 
2. Етиология и вид на АХ 
3. Рискови фактори (наличие, вид и интензитет)  
4. Състояние на таргетните органи (наличие, отсъствие, вид и степен на органните увреди)  
5. Наличие на асоциирани клинични заболявания (вкл. ЗД)  
6. Общ сърдечно-съдов риск и рискова категория 
7. Качество на живот 
8. Комплайанс на болния и бъдещо сътрудничество 
9. Вид и съдържание на лечението 

 
 Наличие на рискови фактори 
Рисковите фактори в най-висока степен определят сърдечно-съдовия риск и вероят-

ността от настъпването на фатален изход∗. ОПЛ трябва да определи за всеки пациент уп-
равляемите и неуправляеми рискови фактори и да направи т.нар. рискограма: 

 
1.  Възраст - мъже > 55 години и жени > 65 години 
2. Тютюнопушене – времетраене и брой на изпушените цигари 
3. Прекомерна консумация на алкохол   
4. Наличие на дислипидемия – (при среден атерогенен риск - общ холестерол > 6.2 mmol/l;                                  

LDL - холестерол > 4.1 mmol/; НDL – холестерол за мъже < 1.0 mmol/l и за жени < 1.2 mmol/) 
5. Фамилна анамнеза за ранно възникнало сърдечно-съдово заболяване - (мъже <55 и жени < 65 год) 
6. Абдоминално затлъстяване (коремна обиколка на талията при мъже ≥ 94 см и при жени ≥ 80 см) 
7. Нарушен глюкозен толеранс или ЗД (кръвна захар на гладно ≥ 7.0 mmol/l  
   и след нахранване ≥  11.0 mmol/l) 
8. C- реактивен протеин > 1mg/dl 

                                                 
∗ За определяне на сърдечно-съдовия риск вж. „Ръководство за поведение на ОПЛ при дислипидемии”.  
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Сериозна грешка в поведението на ОПЛ е започване на лечение без да е съобразено с 
рисковата категория, в която попада болният с повишено АН. 

 
 Състояние на „таргетните органи”  
ОПЛ с помощта на специфични инструментални изследвания и критерии определя 

наличието на увреждане на таргетните органи (Табл.3). 
 
 

Табл. 3. ОСНОВНИ ОРГАННИ УВРЕЖДАНИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ПРИ АХ 
 

Орган Вид на увреждането Критерий 

Сърце Лявокамерна хипертрофия ЕКГ: Соколов - Lyons > 35mm (S v1 + R v 5,6  ≥ 35 mm) 
Ехокардиограма: LVMI  м ≥ 125 g/m², ж ≥ 110 g/m²) 

Съдове  
(каротидни) 

Надебеляване на артериалната 
стена или атеросклеротична 

плака 
Каротидна IMT ≥ 0.9 mm или атеросклеротична плака 

 Бъбреци Нарушена очистителна  
функция 

Леко покачване на серумния креатинин: норма за мъже - 
115 - 133 μmol/l и за жени - 107 - 124 μmol/l 

Бъбреци Нарушена филтрационна  
Функция 

Микроалбуминурия: 30-300 mg/24 ч или съотношение  
албумин-креатинин - мъже > 22 mg/g и жени > 31 mg/g 

 
  

Уврежданията на таргетните органи, като лявокамерна хипертрофия, значително понижаване на 
 скоростта на гломерулната филтрация, микроалбуминурия и кръвоизливи в очните дъна, 

 са маркери за повишен риск при всяко ниво на АН. 
 

 
 Наличие и вид на асоциираните клинични заболявания (АКЗ) 
Развитието и изходът на АХ във висока степен се детерминират от съпровождащите 

заболявания. След тяхното установяване, ОПЛ формира специфично поведение, което от 
една страна е насочено към понижаване на АН, а от друга - към лечение на настъпилите ор-
ганни поражения. Сред тях особено значение имат: 

 
 Мозъчно-съдова болест: исхемичен и хеморагичен инсулт, преходни исхемични състояния 

 
 Сърдечно–съдова болест: ИБС-стенокардия, миокарден инфаркт, коронарна реваскуларизация;  

застойна сърдечна недостатъчност и др. 
 Бъбречно увреждане: диабетна нефропатия и бъбречна недостатъчност (серумен креатинин –  

м > 133 μmol/l, ж > 124 μmo/l и протеинурия > 300 mg/24 ч.) 
 Промени в очните и периферни съдове: напреднала ретинопатия, кръвоизливи или ексудати,  

едем на папилата, атеросклероза на съдовете на крайниците и др. 
 Захарен диабет ІІ тип: диабетна нефропатия, диабетна ретинопатия. 

 
 Рискова категория на болните с АХ 

 
ОПЛ може и трябва да оцени общия и допълнителен сърдечно-съдов риск и оттам рисковата 
категория, в която попада всеки болен - Табл. 4. 
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Табл. 4. СТРАТИФИКАЦИЯ НА ОБЩИЯ СЪРДЕЧНО-СЪДОВ РИСК ЗА ОЦЕНКА  

НА ПРОГНОЗАТА ПРИ БОЛНИ С АХ 
 

АРТЕРИАЛНО НАЛЯГАНЕ (mm Hg) 

Показатели Нормално Нормално 
високо Степен 1 Степен 2 Степен 3 

Други 
рискови 
фактори и 
заболявания 

САН 120-129 
или 

ДАН 80-84 

САН 130-139 
или 

ДАН 85-89 

САН 140-159 
или 

ДАН 90-99 

САН 160-179 
или 

ДАН 100-109 

САН ≥ 180 
или 

ДАН ≥ 110 

Няма РФ Нормален 
риск Нормален риск Нисък  

добавен риск 
Умерен 

добавен риск 
Висок 

добавен риск 

1-2 РФ Нисък добавен 
риск 

Нисък добавен 
риск 

Умерен 
добавен риск 

Умерен 
добавен риск 

Много висок 
добавен риск 

3 или повече 
РФ или  

засягане на 
ТО или ЗД 

Умерен 
добавен риск 

Висок 
добавен риск 

Висок 
добавен риск 

Висок 
добавен риск 

Много висок 
добавен риск 

Съпътстващи 
клинични  
състояния 

Висок добавен 
риск 

Много висок 
добавен риск 

Много висок 
добавен риск 

Много висок 
добавен риск 

Много висок 
добавен риск 

 
Добавеният риск, като елемент на общия риск, служи за оценка на вероятността от 

настъпване на фатално сърдечно-съдово заболяване при пациентите с АХ, като информа-
тивната стойност е много висока: 

 
• Според Фрамингамските критерии, при “нисък добавен риск” абсолютният 10-годишен риск от 

ССЗ е до 15% , при “умерен добавен риск” – 15 - 20%, при “висок добавен риск” - 20 - 30% и при 
“много висок добавен риск”  > 30%; 

• Според SCORE критериите на Европейско кардиологично дружество - приблизителният риск 
от фатално ССЗ при “нисък добавен риск” е < 4%, при “умерен добавен риск” - 4-5%, при “висок”- 
5 - 8%  и при “много висок добавен риск” > 8%.  

 
 
 

V. ЛЕЧЕНИЕ НА АРТЕРИАЛНАТА ХИПЕРТОНИЯ 
 

 Цел на антихипертензивното лечение 
Целта на антихипертензивното лечение е комплексна и включва: 
 

1. Достигане на прицелното АН < 140/90 mmHg или < 130/80 mm Hg при високо-рискови пациенти 
2. Намаляване или отстраняване на риска от увреждане на таргетните органи 
3. Контрол на съпътстващите заболявания и състояния (затлъстяване, метабол. нарушения и др.) 
4. Подобряване на качеството на живота 
5. Предотвратяване на преждевременната смърт 

 
Постигането й може да стане чрез използване на различни методи и средства, които 

се разпределят в две групи: нефармакологични и фармакологични. 
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 Нефармакологично лечение  

 Включва промяна в стила на живот и коригиране на рисковите фактори, независимо 
от рисковата категория, в която попада пациента.  

Здравословният начин на живот има решаващо значение за профилактиката на АХ, 
за добрия контрол на АН, потенцира ефективността на антихипертензивните медикаменти и 
води до редукция на общия сърдечно-съдов риск.  

 
Нефармакологичното лечение не може самостоятелно да предотврати усложненията на АХ и затова 
ОПЛ не трябва да отлага и отдалечава започването на медикаментозното лечение, когато то е показа-

но и необходимо при доказан сърдечно-съдов риск на пациента. 
  
 ОПЛ задължително трябва да препоръча на болните с АХ да променят или отстранят 
някои от рисковите фактори, като: 
 
• Прекратяване на тютюнопушенето 
• Намаляване на телесното тегло (ако е наднормено) 
• Намаляване на употреба на алкохол до 20-30 g етанол/дн. за мъже и 10-20 g етанол/дн. за жени 
• Увеличаване на физическата активност – пешеходство, плуване за 30 - 40 min, 3 - 4 пъти седмично 
• Намаляване на приема на готварска сол до 5 - 6 g /дн. 
• Повишаване на приема на плодове и зеленчуци и понижаване на приема на наситени и общи мазнини 

 
 Фармакологично лечение 
В съвременната медицинска практика се прилагат голям брой лекарствени средства с 

антихипертензивно действие, които се разпределят в 6 основни групи (класове): 
 

 АСЕ инхибитори (АСЕІ) 
 Ангиотензин ІІ рецепторни блокери (АРБ) 
 Калциеви антагонисти (КА) 
 Диуретици (Д) 
 Бета блокери (ББ) 
 Други медикаменти с антихипертензивно действие 

 
Всяка група съдържа различни по химически състав и механизъм на действие препа-

рати, които не притежават еднакви възможности за понижаване на АН и за предпазване от 
увреждания на таргетните органи. Това налага ОПЛ да прави избор на медикаменти при ле-
чението на всеки болен. Антихипертензивните препарати са подходящи за начално и под-
държащо лечение, ако има достатъчно доказателства, че са ефикасни за постигане целта на 
лечението, нямат значими и чести странични ефекти 
(Приложения № 3, 4, 5, 6 и 7).  

 
 

ИНХИБИТОРИ НА АНГИОТЕНЗИН-КОНВЕРТИРАЩИЯ ЕНЗИМ  
(АСЕ - ИНХИБИТОРИ, АСЕІ) 

 
Механизъм на действие: блокират ангиотензин ІІ конвертиращия ензим (АСЕ) чрез 

подтискане ефектите на АТ ІІ и стимулиране ефектите на брадикинина; понижават продук-
цията на АТ ІІ, редуцират активността на симпатикусовата нервна система, редуцират дег-
радацията на кинините и повишават брадикинина. Фармакологичните им  качества са в за-
висимост от степента на тъканно захващане и път на елиминиране.  
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Фиг. 1. Биологични свойства на системата ренин-ангиотензин-алдостерон 
 
Лечебни ефекти: антихипертензивно действие; понижаване на периферното съдово 

съпротивление; запазване на равновесието на ендогенната фибринолиза; стабилизиране на 
атеросклеротичната плака; подобряване на ендотелната функция; благоприятно повлияване 
на вариабилността на сърдечния цикъл; подтискане на аритмиите и профилактиране репер-
фузионните аритмии; регресия на ЛК хипертрофия и съдовото ремоделиране; ренопротек-
ция (регресия на микроалбуминурията), повишаване на инсулиновата чувствителност; ли-
пидонеутралност. АСЕІ забавят прогресията на увреждане на таргетните органи; редуцират 
смъртността след преживян МИ дори при високо-рискови пациенти с коронарни и пери-
ферно-съдови заболявания.  

Странични ефекти: малко нежелани лекарствени реакции - кашлица (5-20%, свър-
зана с кинините); екзантем; ангиоедем; влошаване на бронхиалната астма (диспнея)  

(Приложение № 5). 
Приложение: при АХ, застойна СН, ЛК дисфункция, ЗД, профилактика на МИ и  

мозъчен инсулт при висок коронарен риск и риск за сърдечно-съдова смърт. 
Важни взаимодействия: с Lithium – повишаване на концентрацията; с К - пестящи 

Д – хиперкалиемия. АСЕI могат да бъдат комбинирани ефикасно с други АХ медикаменти, 
по-специално с тиазидни диуретици. 

Показания, противопоказания, препарати, дози и прием – посочени са на Табл. 5 и 
в  Приложения № 3, 4, 5 и 6. 

 
Табл. 5. ЛЕЧЕНИЕ С АСЕ-ИНХИБИТОРИ  

 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

КЛАС ПРЕПАРАТ УСЛОВИЯ, БЛАГОПРИЯТСТВАЩИ 
УПОТРЕБАТА АБСОЛЮТНИ ОТНОСИТЕЛНИ 

Инхибитори на ангио-
тензин-конвертиращия 

ензим (АСЕІ) 

Застойна СН; ЛК дисфункция;  
след миокарден инфаркт;  
ЗД; недиабетна нефропатия; диабетна нефропа-
тия тип 1; протеинурия  
Профилактика на повторен мозъчен инсулт 
Хронични бъбречни заболявания; 

Бременност;         
↑ К; 
Двустранна  
стеноза на  
бъбр. артерия 
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АНГИОТЕНЗИН-ІІ РЕЦЕПТОРН   БЛОКЕРИ  (АРБ, САРТАНИ) 

Механизъм на действие: нов клас медикаменти, блокират селективно и реверзибел-
но АТ

 общото периферно съпротивление и понижават ефек-
тивно 

нините са с отлична по-

: монотерапия при АХ; препоръчват се в съвременните методични ука-
зания з

ия: не са описани 
ти, дози и прием - посочени на Табл. 6 и в 

Прилож
 

Табл. 6. ЛЕЧЕНИЕ  АРБ (САРТАНИ) 

И
 

1 - рецепторите в РААС. Агонистичното действие на отблокираните АТ2 рецептори 
може да увеличи антихипертензивния ефект. Ефектите на АТ ІІ посредством АТ1 и АТ2 ре-
цепторите са посочени на Фигура 1: 

Лечебни ефекти: понижават
АН; редуцират заболеваемостта от мозъчен инсулт и новопоявил се диабет; подобря-

ват прогнозата при СН и след МИ; нефропротективен ефект при диабетна нефропатия, по-
добно на АСЕІ; не повлияват инсулиновата чувствителност; благоприятен ефект върху 
структурните промени на сърцето и съдовете, липидонеутралност.  
           Странични ефекти: поради неутралния си ефект спрямо ки
носимост, сравнима с плацебо; малко нежелани лекарствени реакции - отпадналост.  
(Приложение № 5). 

Приложение
а лечение на СН като алтернатива на АСЕІ; могат да се комбинират с други антихи-

пертензивно препарати, особено с тиазидни Д; според някои автори комбинацията от АСЕІ 
и АРБ има предимства при бъбречни увреждания с висока албуминурия, но според други се 
препоръчва повишаване на дозата на отделния медикамент (АСЕІ или АРБ) до оптималната 
пред тяхното комбиниране.  

Важни взаимодейств
Показания, противопоказания, препара
ения № 3, 4, 5 и 6. 

 С
 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
КЛАС ПРЕПАРАТ УСЛОВИЯ, БЛАГОПРИЯТСТВАЩИ ТРЕБАТА  УПО

АБСОЛЮТНИ ОТНОСИТЕЛНИ 

Ангиотензин ІІ рецеп- СН; ЗД; диабетна нефропатия тип 2; диабетна микро- Б
Дв  

торни блокери 
(АТ1 – блокери) 

албуминурия; протеинурия; 
ЛК хипертрофия; кашлица от АСЕІ; 
Хронични бъбречни заболявания 

ременност; ↑ К; 
устранна стеноза на
бъбр. aртерия; 

Тежко чернодробно 
увреждане 

 

 
 

Не се препоръчва при лечение на СН тройната комбинация от медикаменти, блокиращи 
РААС: АСЕІ + АРБ + ß блокери, тъй като е с доказан неблагоприятен изход. 

 
 

 КАЛЦИЕВИ АНТАГОНИСТИ (КА, БЛОКЕРИ НА КАЛЦИЕВИТЕ КАНАЛИ) 

Механизъм на действие: общ механизъм за действие на всички субтипове - блокада 
на L-ти

кия им клас: дихидропири-
динови

 
 
 

п волтаж-зависимите калциеви канали; понижават периферната резистентност; тар-
гетни области - резистивни съдове (при АХ), коронарни съдове (при ИБС), церебрални съ-
дове (при МСБ) и бъбречни съдове (при бъбречни заболявания).  

Техните ефекти върху сърцето са в зависимост от химичес
 (ДХП) или недихидропиридинови (НДХП - Верапамил и Дилтиазем). Монотерапията 

с ДХП КА не осигурява оптимална протекция при СН или върху прогресията на бъбречното 
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заболяване, но комбинацията им с други медикаменти може да бъде полезна, тъй като до-
пълнително понижава АН; НДХП КА редуцират протеинурията.  

КА имат диуретичен/натриуретичен ефект и липидонеутралност; не повлияват инсу-
линовата чувствителност; с благоприятен ефект са върху структурните промени на сърцето 
и съдовете.  
 Лечебни ефекти: блокирането на бавните Са канали на клетъчната мембрана възп-
репятства навлизането на Са от екстра- в интрацелуларното пространство, понижава вът-
реклетъчния Са, корелиращ със степента на гладко-мускулната контракция, респ. средното 
АН. Затова КА са мощни артериални дилататори и ефективни антихипертензивни медика-
менти (за монотерапия и в комбинация); полезни за редукция на риска от мозъчен инсулт; 
ефективни и при различен прием на сол с храната и са особено подходящи при пациенти, 
които трудно ограничават солта. 

КА при лечение на АХ се класифицират според химическата си структура (група) и 
поколението (генерацията), което е посочено на Табл. 7: 

 
 

Табл. 7. ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА КА 
  
Второ поколение Група тъканна 

избирателност 
Първо  

поколение Нови форми Нови препарати 
Трето поколение 

Дихидропиридини 
(артерии > сърце) 

Нифедипин 
Никардипин 

Нифедипин SR/GTS 
Фелодипин ER 
Никардипин SR 

Израдипин 
Низолдипин 
Нитрендипин 
Нимодипин 

Амлодипин 
Лацидипин 

Лерканидипин 

Бензотиазепин (ар-
терии = сърце) Дилтиазем 

Дилтиазем SR 
Дилтиазем 

Resinate 
  

Фенилалкиламин 
(артерии ≤ сърце) Верапамил Верапамил SR Галопамил*  

  
* Препаратът не е регистриран в България 
  
 За лечение на АХ се препоръчват дългодействащите КА ІІ-ро и ІІІ-то поколение, които 
осигуряват ефективно 24-часово понижение на АН при еднократен прием. Предпочитат се, 
поради постоянния и без колебания контрол на АН и ранната сутрешна протекция, когато 
има повишен риск от внезапна сърдечна смърт, мозъчен инсулт и сърдечен инфаркт. 
 

Nifedipin е противопоказан при остър МИ, тъй като има доказан  
Негативен  инотропен ефект! Не трябва да се прилагат високи дози Nifedipin при възрастни 

лица с АН < 160/90 mmHg! 
 
Странични ефекти: свързани с действието им като артериоларни вазодилататори, 

понякога дозозависими и лимитират приложението им - отоци, особено около глезените, 
флъш, главоболие и тахикардия, особено при ДХП КА и запек (Приложение № 5 ). 

Приложение: всички форми на АХ във всички възрастови групи, МСБ и ИБС.  
 Важни взаимодействия: Verapamil/ß-блокери - брадикардия; Diltiazem/НСПВС – 
редуцират антихипертензивния ефект. 

Показания, противопоказания, препарати, дози и прием - посочени на Табл.8 и в 
Приложения № 3, 4, 5 и 6. 
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Табл. 8 ЛЕЧЕНИЕ С КАЛЦИЕВИ АНТАГОНИСТИ 
 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ КЛАС ПРЕПАРАТ 
Калциеви антагонисти 

УСЛОВИЯ, 
БЛАГОПРИЯТСТВАЩИ 

УПОТРЕБАТА АБСОЛЮТНИ ОТНОСИТЕЛНИ 

Дихидропиридинови 
(ДХПД) 

 

Възрастни болни; изолирана систолна 
АХ; ИБС-стенокардия; висок коронарен 
риск; ЗД; периферно съдово заболяване;
каротидна атеросклероза; бременост; 

Остър МИ Тахиаритмии 
 

Недихидропиридинови
(НДХПД) 

Верапамил, Дилтиазем

ИБС-стенокардия; каротидна  
атеросклероза; 

надкамерна тахикардия; 

АV бл.– ІІ или ІІІ ст 
Sick Sinus Syndrome; 

WPW синдром;  
декомп. застойна СН 

 

 
 
ДИУРЕТИЦИ (Д) 

  Механизъм на действие: понижават АН чрез повишаване на натриевата екскреция с 
урината и редуциране обема на плазмата, екстрацелуларните течности и сърдечния дебит; 
водят до загуба на вода и сол. Компенсаторните механизми: РААС, артериален натрий-
уретичен пептид и вазопресин се включват, за да предпазват организма от по-нататъшна за-
губа на натрий и вода и се постига ново равновесие при по-ниско ниво на плазмения обем.  
  Диуретиците според вида си имат различен ефект върху патогенезата на АХ:  
1) тиазидните диуретици (хидрохлоротиазид) - с ефект на съдово и на бъбречно ниво; 
2) бримковите диуретици - с натрийуретичен ефект на бъбречно ниво; 
3) Indapamid - с предимно съдов и значително по-слабо изразен бъбречен ефект  
 Лечебни ефекти: от трите групи диуретици (тиазидни, бримкови и К-съхраняващи) 
в лечението на АХ основно място заемат тиазидните; инхибират дисталната тубуларна ре-
абсорбация на Na+ и Cl; предизвикват периферна вазодилатация; редуцират плазмения 
обем, затова са с добър антихипертензивен ефект и доказани свойства при профилактиране 
на сърдечно-съдовите усложнения при АХ; имат широки възможности за комбинация с 
всички други класове медикаменти и повишават възможността за достигане на прицелното 
АН; препоръчват се при голяма част от хипертониците за начално самостоятелно лечение 
или по-често в комбинация с медикаменти от другите класове (АСЕI, АРБ, ß-блокери, КА).   
 Алдостероновите антагонисти чрез потискане на Na+ / K+ обмяна в дисталния тубул 
предизвикват периферна вазодилатация и редукция на плазмения обем. 
 Важни взаимодействия: с Lithium - повишават концентрацията; с НСПВС - реду-
цират антихипертензивния ефект 

Странични ефекти: тиазидите имат негативни метаболитни ефекти при продължи-
телно приложение във високи дози – хипокалиемия, хипомагнезиемия, хипер-калциемия, 
хиперурикемия, повишаване на серумните липиди; могат да провокират отключване на ЗД 
при фамилно обременени чрез повишаване на инсулиновата резистентност и понижаване на 
глюкозния толеранс. К-пестящите диуретици могат да доведат до хиперкалиемия, гинеко-
мастия и импотентност (Приложение № 5). 

Приложение: тиазидите са основна група антихипертензивни медикаменти с дока-
зана полза да редуцират сърдечно-съдовата болестност и смъртност, както при систоло-
диастолна, така и при изолирана систолна АХ. Препоръчват се в ниски дози (12,5 - 25 mg 
хидрохлоротиазид или 12,5 mg хлорталидон/дневно) или в комбинация, защото оказват ади-
тивен хипотензивен ефект.  

Бримковите диуретици не са медикаменти на първи избор за лечение на АХ, а се 
прилагат в комбинация при обемно обременяване (бъбречна и сърдечна недостатъчност).  
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К-пестящите диуретици се прилагат за лечение на АХ в комбинация (фиксирани до-
зи) с хидрохлоритиазид.  

Indapamide се прилага в ниски дози, без да се достига натрийуретичен и диуретичен 
ефект; няма нежелани странични метаболитни ефекти, което позволява Приложението му 
при високо-рискови пациенти с метаболитни нарушения (въглехидратни, липидни). 

Особено полезни за лечение на АХ са фиксираните медикаментозни комбинации на 
ниска доза хидрохлоротиазид и АСЕІ или АРБ.  
 Важни взаимодействия: К-пестящи диуретици с Digoxin – понижават ефекта му. 

Показания, противопоказания, препарати, дози и прием – посочени на Табл. 9 и в 
Приложения № 3, 4, 5 и 6. 

 
 

Табл. 9. ЛЕЧЕНИЕ С ДИУРЕТИЦИ 
 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ГРУПА 
ДИУРЕТИЦИ 

УСЛОВИЯ, БЛАГОПРИЯТСТВАЩИ 
УПОТРЕБАТА АБСОЛЮТНИ ОТНОСИТЕЛНИ 

Тиазиди 
Застойна СН; възрастни хипертоници; изоли-
рана систолна АХ; ЗД; висок коронарен риск; 

профилактика на повторен инсулт; 
Подагра Бременност 

ХБН 

Бримкови Бъбречна недостатъчност; Застойна СН;   
Анти-

алдостеронови 
 

Застойна сърдечна недостатъчност; 
След миокарден инфаркт; 

Бъбречно 
увреждане; ↑К  

 
 
БЕТА-БЛОКЕРИ (ББ) 

Механизъм на действие: блокират ß-адренергичните рецепторни ефекти; редуцират 
сърдечния дебит; предизвикват периферна вазодилатация при продължителна употреба; ин-
хибират освобождаването на ренин. ББ се разграничат по наличието или отсъствието на 
вътрешна симпатикомиметична и мембрано-стабилизираща активност, ß1-рецепторна се-
лективност, α1-блокираща активност, разтворимост, път на излъчване, мощност и продъл-
жителност на действие.  

Новите, трета генерация ББ - Nebivolol и Carvedilol в допълнение притежават пери-
ферен вазодилататорен ефект, резултат на усилена био-активност на NO радикала, който 
е ендотелен съдово-релаксиращ фактор (Nebivolol) и на α1-блокиращ ефект (Carvedilol).  

Лечебни ефекти: всички ß-блокери, които се прилагат понастоящем са антагонисти 
на β1-рецепторите в сърцето, но се различават по степента да блокират ß2-рецепторите в ек-
стракардиалните тъкани.  

За лечение на АХ се прилагат кардиоселективни ББ с дълго действие (Metoprolol, Bi-
soprolol) и ІІІ-то  поколение с вазодилататорен ефект (Nebivolol и Carvedilol ). Тези ББ са ли-
пидонеутрални, което разширява индикациите им и при високорискови хипертоници (със 
ЗД и дислипидемия). ББ са медикаменти на първи избор за лица с коронарна болест, за про-
филактика на сърдечен инфаркт и на внезапна сърдечна смърт.  

 
 Всички ß-блокери в обичайни, еквивалентни дози са с еднакъв антихипертензивен и  

    антиангинозен ефект.  
 В големи дози ß-блокерите губят кардиоселективността си! 
 Изборът на ß-блокер се определя от съпътстващите заболявания (относителните противо-
показания и от съотношението ß-1 / ß-2 блокада). 
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Странични ефекти: субективните оплаквания могат да лимитират приложението 
им - брадикардия; стомашно-чревна дисфункция; нарушения на съня; депресия; периферен 
вазоспазъм; бронхиална констрикция; хиперурикемия; понижен глюкозен толеранс; пови-
шена инсулинова резистентност; повишени серумни липиди (Приложение № 5). 

Приложение: поради дългогодишния клиничен опит и доказан добър ефект върху 
понижаване на АН, както и широките възможности за комбинация с други класове, ББ имат 
следните индикации при усложнена хипертония: стенокардия, състояние след преживян 
ОМИ, конгестивна СН (специална схема за избор и дозировка!), бременност и тахиаритмии. 

ББ се препоръчват за начално лечение на АХ при лица под 55 г., а над тази възраст - 
за лица с АХ и съпътстващи индикации като СН, стенокардия и ритъмни нарушения; те ре-
дуцират риска от смъртност и нефатален инфаркт при преживелите ОМИ и подобряват кли-
ничната прогноза при пациенти с ЛК дисфункция и СН.  

 Важни взаимодействия: Verapamil/Diltiazem– брадикардия; НСПВС/ББ - редуцират 
антихипертензивния ефект 

Показания, противопоказания, препарати, дози и прием – посочени на Табл. 10 и 
в Приложения № 3, 4, 5 и 6. 

 
 
 

Табл. 10 ЛЕЧЕНИЕ С БЕТА-БЛОКЕРИ 
 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
КЛАС 

ПРЕПАРАТ 

УСЛОВИЯ, 
БЛАГОПРИЯТСТВАЩИ 

УПОТРЕБАТА АБСОЛЮТНИ ОТНОСИТЕЛНИ 

ß- блокери 

Стенокардия; след  
миокарден инфаркт;  

застойна СН;  
бременност;  
тахиаритмия; 

Бронхиална аст-
ма; ХОББ; 

АV блок ІІ или ІІІ
– степен 

Периферно съдово  
заболяване; 

Нарушен глюкозен  
толеранс; Спортисти и  

физически активни болни 

 
 
Nebivolol в обичайна доза (5 mg), приложен еднократно за 24 часа има определени 

предимства, защото е метаболитно неутрален спрямо кръвната захар и липидите. Тези спе-
цифични качества го правят подходящ за млади хора, при които предстои продължително 
(многогодишно) антихипертензивно лечение. 

  
ДРУГИ АНТИХИПЕРТЕНЗИВНИ МЕДИКАМЕНТИ 

     
α 1 – АДРЕНЕРГИЧНИ БЛОКЕРИ 

 Механизъм на действие: блокират α1 - адренергичните рецептори. 
 Лечебни ефекти - редуцират периферната резистентност и венозното връщане. 

Странични ефекти – ортостатична реакция (ефект на първата доза);  
задръжка на  течности (Приложение № 5).  

 Важни взаимодействия: НСПВС – редуцират антихипертензивния ефект  
Показания, препарати, дози и прием - посочени на Таблица 11 и в  
Приложения № 3 - 6. 
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Табл. 11  ЛЕЧЕНИЕ С АЛФА 1 –АДРЕНЕРГИЧНИ БЛОКЕРИ  
 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
КЛАС 

ПРЕПАРАТ 

УСЛОВИЯ, 
БЛАГОПРИЯТСТВАЩИ 

УПОТРЕБАТА АБСОЛЮТНИ ОТНОСИТЕЛНИ 

α1 - блокери Доброкачествена хипертрофия на 
простатата;  хиперлипидемия; 

Ортостатична  
хипотония; Застойна СН 

 
 
 

МЕДИКАМЕНТИ С ЦЕНТРАЛЕН МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ 
ЦЕНТРАЛНИ α2 - СИМПАТИКОВИ АГОНИСТИ  

 
Механизми на действие: активират α2-адренергичните рецептори в мозъчните 

структури. 
Лечебни ефекти: редуцират АН, чрез понижаване на централния симпатиков отток, 

периферната съдова резистентност и СЧ; полезни при неспокойни пациенти. Methyldopa за-
ема основно място в съвременните схеми при лечение на АХ при бременни и кърмачки.  

Странични ефекти: поради много изразени нежелани лекарствени реакции, като 
сънливост, депресии, сухота в устата, “rebound” хипертония (Clonidine, Methyldopa в големи 
дози) при внезапно спиране имат ограничено приложение; с най-много странични ефекти е 
Clonidine и някои пациенти трудно привикват към него и поради това, че има бързо изчерп-
ване на ефекта и e необходимо неколкократно приложение.   

Приложение: Clonidine се прилага при строго спазване правилното му дозиране и в 
комбинация с други медикаменти; като 3-ти или 4-ти медикамент при тежка АХ; показан за 
лечение на хипертония в периоперативния период и при бременност (както и Methyldopa). 
 Важни взаимодействия: с Lithium; Haloperidol (α-метилдопа). 

Показания, противопоказания, препарати, дози и прием – посочени на Табл.12 и в 
Приложения № 3, 4, 5 и 6. 

 
 

Табл. 12. ЛЕЧЕНИЕ С  ЦЕНТРАЛНИ α2 - СИМПАТИКОВИ АГОНИСТИ 
  

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
КЛАС ПРЕПАРАТ 

УСЛОВИЯ, 
БЛАГОПРИЯТСТВАЩИ 

УПОТРЕБАТА АБСОЛЮТНИ ОТНОСИТЕЛНИ 

Централни α2 – сим-
патикови агонисти 

При високостепенна хипертония; 
периоперативно; бременност; 
мигрена; глаукома; диария 

Sick sinus 
syndrome;  
тежка МСБ; 
алкохолизъм 

Професии, изискващи
повишено внимание 

(шофьори). 

 
 
 

АГОНИСТИ НА ИМИДАЗОЛИНОВИТЕ РЕЦЕПТОРИ 
 
Механизъм на действие: стимулират избирателно имидазолиновите рецептори.  
Лечебни ефекти: антихипертензивно действие, поради редуциране на периферната 

резистентност; благоприятни съдови и органно-протективни ефекти. 
Странични действия: минимум странични ефекти и много добра поносимост. 
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Приложение: Moxоnidin и Rilmenidin имат значително по-голяма продължителност 
на действие, позволяваща 1 до 2 приема/дневно, удобство за пациента и осигуряване на по-
вишен комплаянс. Необходими са още големи, рандомизирани проучвания. 

Показания, препарати, дози и прием - посочени на Табл. 13 и в Прил. № 3, 4, 5 и 6. 
 
 

Табл. 13. ЛЕЧЕНИЕ С  АГОНИСТИ НА ИМИДАЗОЛИНОВИТЕ РЕЦЕПТОРИ 
  

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
КЛАС 

ПРЕПАРАТ 

УСЛОВИЯ, 
БЛАГОПРИЯТСТВАЩИ 

УПОТРЕБАТА АБСОЛЮТНИ ОТНОСИТЕЛНИ 

Агонисти на ими-
дазолиновите  
рецептори 

Затлъстяване; нарушена глюкоз-
на толерантност; дислипидемия

Тежка депресия; ХБН; 
алкохолизъм;  
бременност;  
лактация; деца 

Шофиране 

 
Многобройните клинични проучвания за АХ и методичните указания на американс-

ки и европейски експертни комитети класират антихипертензивните медикаменти според 
възможностите им за постигане на терапевтичните цели в 3 групи по ефективност, които са 
показани на Табл. 14 

 
 

Табл. 14. КЛАСИФИКАЦИЯ НА АНТИХИПЕРТЕНЗИВНИТЕ МЕДИКАМЕНТИ,  
СПОРЕД ЕФЕКТИВНОСТТА ИМ ПРИ ПОСТИГАНЕ НА ТЕРАПЕВТИЧНИТЕ ЦЕЛИ 

 
  

ЕФЕКТИВНОСТ 
ТЕРАПЕВТИЧНА 

ЦЕЛ ДОБРА И 
ВИСОКА СРЕДНА 

С НЕЯСНА ЕФЕКТИВНОСТ 

 Постигане на  
   прицелно АН 
 Органна 

   протекция 
 Удължена    

   преживяемост 

 АСЕ инхибитори 
 АРБ 
 Бета блокери 
 Диуретици 
 Калциеви антаго-
нисти 

 Алфа  
 блокери 

 Omapatrilat* (ангиопепидазен инхибитор) 
 Eplerenon* 
Стари медикаменти с централен механизъм 
 Хлофазолин 
 Резерпин 
 Метилдопа 
Нови медикаменти с централен механизъм 
 Агонисти на имидазолиновите рецептори 

* Препаратите не са регистрирани в България 
 
При лечението на болните с АХ, ОПЛ трябва да се съобразява с доказаната ефектив-

ност на различните антихипертензивни медикаменти.  
Независимо от това, на основата на своя личен опит и на цялостната оценка на паци-

ента, той може да има предпочитания към определена група, вид или комбинация от меди-
каменти.  
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VІ. ПОВЕДЕНИЕ НА ОПЛ ПРИ БОЛНИ С АРТЕРИАЛНА 

ХИПЕРТОНИЯ 
 

 
1. Поведение на ОПЛ при „обичайно развитие” на АХ 
 

 Начало на медикаментозното антихипертензивното лечение  
Антихипертензивното лечение при болните се основава на оценката на два критерия:  

1. Глобалния и добавения сърдечно-съдов риск; 
2. Ниво на систолното и диастолното АН. 

ОПЛ прилага съвременния рисков подход при започване и провеждане на лечението 
на АХ. Това означава, че колкото е по-голям добавеният и общият сърдечно-съдов риск и 
колкото е по-голям броят и интензитета на рисковите фактори, толкова по-рано ОПЛ трябва 
да започне медикаментозното антихипертензивно лечение (Табл. 4 и 15 и Приложение № 6).  

Пациентите с “висок” и “много висок добавен риск” изискват незабавно и активно 
комплексно лечение, независимо от рисковата категория в която се намират, с оглед отдале-
чаване на настъпването на фатален изход и подобряване на качеството им на живот. Това 
може да се постигне само при активното участие на ОПЛ, съчетано с „лоялно” сътрудничес-
тво на профилни специалисти (кардиолози, нефролози, невролози и др.). 

 
При болните с АХ с „нисък” и „умерен добавен риск”, правилното поведение на ОПЛ може да  
осигури високо качество и продължителност на живот, които не се отличават съществено 

 от тези на хората с нормално АН. 

 
 Избор на антихипертензивни медикаменти 

  Правилният избор на антихипертензивните медикаменти за лечение на болните, съ-
образно техните характеристики е в силна корелационна връзка с неговите резултати. ОПЛ 
преди започване на лечението, прави своя избор за медикаменти като се основава и/или съ-
образява с няколко основни фактора: 
 

1. Степен на ефективност на понижаване на АН; 
2. Наличие и степен на органно-протективни качества на препарата; 
3. Наличие и вид на нежелани реакции и странични ефекти; 
4. Ниво на АН, вид и тежест на увреждане на таргетните органи; 
5. Наличие на съпътстващи и асоциирани клинични заболявания ; 
6. Цена на медикамента; 
7. Личен опит на лекаря; 
8. Предпочитания на пациента. 

 
При всеки болен, след оценка на тези фактори, ОПЛ взема решение кой или кои ан-

тихипертензивни медикаменти имат най-висок потенциал за постигане на целите на лечени-
ето при него.  

Той трябва да използва и показанията за прилагане на лекарствата от основните гру-
пи, доказани в многобройните клинични проучвания, вкл. неотменните индикации за при-
ложение на определени антихипертензивни медикаменти съгласно препоръките на 
СЗО/МДХ (Приложение № 6). 
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Идеалното решение е да се определят и използват медикаменти с бавно и продължително  

действие с постоянна 24-часова ефективност при еднократен прием, с което да се достигне и 
поддържа прицелното ниво на АН. 

 

 Стратегии на фармакологичното лечение 
ОПЛ може да прилага 2 терапевтични стратегии за лечение на АХ: 
 

1. С един медикамент (монотерапия)  
2. С два и повече медикамента (комбинирана терапия) 

 
Предпочитаната и прилагана стратегия е в зависимост от изходното АН, наличието 

или отсъствието на усложнения и размера на органните увреждания.  
Препоръчва се лечението да започне с един медикамент в ниска доза или с комбина-

ция от 2 медикамента в ниски дози, като се следва утвърдения алгоритъм от фиг.2:  
 

 
 
 

Фиг. 2  Избор на монотерапия и комбинирана терапия при лечението на АХ 
(Адаптирано от: Guidelines for the management of Hypertension, ESH/ESC, 2003, J Hypertension, 21, 1011-1053 ) 

 
Предимството на ниско-дозираната монотерапия е, че ефектите и страничните и не-

желани реакции се свързват пряко с определени медикаменти и ОПЛ може да вземе бързо, 
лесно и обосновано решение за промяна. 
 

Доказано е, че с монотерапия може да се постигне успех (прицелно АH) само в 25 до 40% от 
болните. Останалата част от тях (60 до 75%) се нуждае от комбинирано лечение. 
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Използването на повече от един антихипертензивен медикамент за начално лечение 

на АХ се мотивира от няколко доказателства: 
 Комбинираната терапия намалява значително риска от неуспех на лечението. 
 Прицелните нива все по-трудно се постигат при лечение само с един медикамент. 
 Относителният дял на болните, при които са постигнати прицелни нива е значително по-
висок, от този, при които се прилага монотерапия. 

 Степента на понижаването на АН от комбинирана терапия е по-голяма от тази постигната  
с моно терапия. 

 Предимствата на комбинираната антихипертензивна терапия с фиксирани дози са: 
•  многопосочни ефекти 
• различни механизми на действие и фармакологични ефекти (те могат да неутрализират неже-
ланите специфични лекарствени реакции на единия медикамент (напр. АСЕІ и АРБ неутрализират 
нежеланите метаболитни ефекти на диуретиците) 

• адитивен и синергичен ефект 
• използване на по-ниски дози от всеки медикамент, рязко понижаващо дозозависимите странични 
ефекти 

• допълнителни ползи от превенцията и регресията на увреждането на прицелните органи (напр. 
при комбинация на АСЕІ и калциев антагонист).    

В общата медицинска практика могат да се използват различни комбинации (Фиг.3)  
                                                                          
 Диуретици 

 
 
   

β-блокери     АТ рецепторни блокери 
 
 
 
   

α-блокери          Калциеви антагонисти 
 
          
 

 
АСЕ-инхибитори 

 
 

Фиг. 3  Възможни комбинации между различните класове антихипертензивни медикаменти 
 
Според Европейските и Американски методични указания, начално комбинирано  

антихипертензивно лечение е показано при: 
 

1) АН > 20/10 mm Hg над прицелното; 

2) Високорискови пациенти и специално при диабетици; 

3) Когато с един от медикаментите не може да се осигури адекватно понижаване на АН  

     (ЗД, затлъстяване, нарушена бъбречна функция и  др.); 

4) АН > 15/10 mm Hg над прицелното при ХБН. 

 
Според препоръките на Дружеството на кардиолозите в България, комбинирана-

та  терапия трябва да се прилага при всички хипертоници, които имат над среден и висок 
сърдечно-съдов риск Табл.15 
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Табл. 15  РИСКОВИ СТРАТИФИКАЦИИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА КОМБИНИРАНА ТЕРАПИЯ: 
 
 

ГРУПИ ПАЦИЕНТИ СТЕПЕН НА АХ/СТОЙНОСТИ НА АН 
 

ПРЕПОРЪЧВАНА ТЕРАПИЯ 
 

Висок риск 
АХ степен 3 (АН  ≥ 180/110 mm Нg) 
АХ степен 2 (АН ≥ 160/100 mm Нg) 
АХ степен 1 (АН ≥ 140/90 mm Нg) 

Комбинирана терапия 

Среден риск АХ степен 2 (АН ≥ 160/100 mm Нg) 
 

Комбинирана терапия 
Включваща ниски дози 

Среден риск АХ степен 1 (АН ≥ 140/90 mm Нg) Комбинирана терапия 
Включваща ниски дози 

Нисък риск АХ степен 1 (ах ≥ 140/90 mm Нg) Монотерапия 

 
Начално лечение с медикаментозна комбинация е показано при всички пациенти с  

АХ с умерен и висок “добавен” риск (АХ ≥ 140/90 mm Hg и 2 или повече РФ, или уврежда-
не на ТО, или съпътстващи клинични състояния) и АХ ≥ 180/110 mm Hg, независимо от съ-
пътстващите РФ (табл.4). 

При пациенти с АХ и ЗД с начална комбинирана терапия се постига в 45% от болни-
те редукция на систолното АН ≤ 130 mm Hg срещу 20.9% при лекуваните с монотерапия, 
което я прави задължителна за приложение. 

 
ОПЛ трябва да избере за лечение дългодействащи препарати с 24-часова ефикасност при 

еднократен дневен прием, поради техните предимства: повишаване на комплайънса (придър-
жане) на пациентите към терапията и намаляване на колебанията в стойностите на АН. 

 
 

 Препоръки за начално медикаментозно лечение на АХ 
При определяне на поведението, ОПЛ може да използва утвърдените от практиката и 

приети с консенсус правила и норми, като винаги се съобразява с конкретните характерис-
тики на болния и неговото заболяване: 

 
1. За болни с АХ над 55 г. – медикамент на първи избор за начално лечение е КА или тиазиден диуретик. 
2. За болни под 55 г. - първи избор е АСЕІ или АРБ. 
3. При начално лечение е с КА или тиазиден диуретик и необходим втори медикамент, да се добави АСЕІ 
(или АРБ при непоносимост и контраиндикации), а ако е започнато с АСЕІ - се добавя КА или тиазиден Д. 
4. Ако е необходимо три медикамента, се използва комбинацията АСЕІ (АРБ), КА и тиазиден диуретик. 
5. Ако АН остане неконтролирано от адекватни дози на трите медикаменти, да се обсъди включване на чет-
върти медикамент и да се насочи към специалист за съвет. 
6. Ако е необходим четвърти медикамент, да се избере един от следните:  

• Висока доза тиазиден диуретик или добавяне на друг диуретик, 
• Бета-блокер или 
• Селективен алфа-блокер или 
• Медикамент с централен механизъм на действие. 

7. Ако АН остане неконтролирано на адекватна доза от 4 медикамента и все още не е взет съвет от специа-
лист, това трябва да се направи. 
8. ББ не са предпочитани за начално лечение на АХ, но при болни под 55 г. са алтернатива на АСЕІ (ако те 
не се толерират или са контраиндицирани). При млади лица, ББ се препоръчат в следните случаи: 

• При непоносимост и контраиндикации за АСЕІ  и АРБ; 
• При жени в детеродна възраст; 
• Пациенти с повишен симпатикув тонус. 
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 Ако лечението е започнато с ББ и е необходим втори медикамент се добавя КА, а не тиазиден Д, за да се 
избегне риска от възникване на ЗД. 
9. При пациенти, чието АН не достига прицелните норми с ББ, лечението да се ревизира в съответствие с ал-
горитъма за начално лечение и се потърсят причини за резистентността на АХ. 
10. При пациенти с добре контролирана АХ (АН <140/90 mm Hg или <130/80 mm Hg за високо-рисковите) с 
включен ББ, контролът да продължи в обичайната схема. Не е абсолютно необходимо ББ да се замени с ал-
тернативен медикамент! 
11. Когато се спира ББ, дозата се намалява постепенно, а ББ да се запази и да не се спира при хипертоници 
с неотменни индикации като преживян МИ и симптомна стенокардия. 
12. Медикаментозното лечение на АХ редуцира риска от ССЗ и смърт и затова трябва да се започне своев-
ременно и да се води агресивно за постигане на прицелните норми. 
13. Да се предостави достъпна информация на пациентите за ползата от лечението на АХ и за възможните 
нежелани лекарствени реакции, за да се подпомогне избора на медикамент. 
14. Да се предложи терапия с добавяне на различни медикаменти за достигане на прицелните норми 
<140/90 mm Hg или <130/80 mm Hg при определени групи. При неефективна схема - смяната на медикамен-
тите става постепенно с последователна замяна на един медикамент с друг (алтернативен). 
15. Предпочитат се медикаменти с еднократен дневен прием. 
16. Да не се пропуска стойността на лечението – цената на предписаните медикаменти. 

  
3. Поведение на ОПЛ при спешни състояния на болни с АХ  
 

Спешни състояния при АХ са такива състояния, които изискват незабавно понижаване на АН 
за предотвратяване, ограничаване на увреждането на таргетните органи и/или  

преждевременна смърт. 
 
Спешните състояния при АХ трябва да се разграничават от състояние с „обичайно” 

повишено АН. Това е необходимо, защото стойностите на АН могат да не се различават съ-
ществено при двете състояние, но при „обичайно” повишеното АН не се налага незабавното 
му понижаване, тъй като: 
 степента на повишаване на АН не определя спешността на състоянието и нарушената органна 

 функция и е рядко при ДАН под 130 mmHg; 
 вероятността от увреждане на прицелните органи е свързана повече със скоростта на промяна 

 на АН, а не с абсолютното му ниво. 
 
Хипертоничната криза е най-честото спешно състояние при болните с АХ. Тя предс-

тавлява внезапно и рязко покачване на АН - за САН над 210 mm Hg и за ДАН - над 120 
(130) mm Hg, придружавано с церебрална симптоматика (главоболие, световъртеж, гадене, 
повръщане, преходни зрителни нарушения и/или хипертонична енцефалопатия до загуба на 
съзнание), сърдечно-съдови нарушения (стенокарден пристъп, ритъмни и проводни нару-
шения, ОМИ, остра лявокамерна слабост с белодробен оток) и бъбречни симптоми (белтък 
и еритроцити в урината до остра бъбречна недостатъчност с олигурия). 

Има пациенти, които живеят продължително време и понасят такива стойности на 
САН и ДАН без да имат допълнителна симптоматика, поради което те трябва да бъдат доб-
ре разграничени от ОПЛ с оглед на адекватност на поведението му. Съществуват 3 типа хи-
пертонични кризи: 

1. Хиперкинетичен – бързо нарастване на сърдечния дебит, нормално периферно съдово съпро-
тивление, умерено нарастване на диастолното АН; 

2. Хипокинетичен – понижен сърдечен дебит, много високо периферно съдово съпротивление и 
диастолно АН, тенденция към брадикардия; 

3. Еукинетичен – нормален сърдечен дебит, увеличено периферно съдово съпротивление, бър-
зо повишение на систолното и диастолното АН. 

Определянето типа на хипертоничната криза има значение за поведението на ОПЛ.  
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Основно правило при хипертонична криза е внимателното и контролирано понижа-
ване на АН, особено при възрастни, като целта на лечението е: 

 
Понижаване на средното АН: ДАН +1/3(САН – ДАН) с около 25 % за първите 2 часа или                 

ДАН до 105 – 110 mm Hg, ако изходното е над 120 – 130 mmHg. 
  
При лечението на хипертоничните кризи, задължително трябва да се ползват медикаменти, 
които имат следните характеристики:  
• доказана и висока ефективност на понижаване на АН; 
• бързо начало на действие; 
• постигат измеримо намаляване  на АН; 
• повишават кръвотока в жизненоважните органи (мозък, сърце, бъбреци); 
•  носят най-ниския възможен риск за медикаментозно предизвикана хипотония и други нежела-

ни реакции 
За да изгради правилно поведението си при хипертонични кризи, ОПЛ трябва да из-

хожда не само от нивото на АН, но и да определи дали има нарушение на функциите на 
жизненоважните органи – мозък, сърце, бъбреци, очи (остра хипертонична енцефалопатия, 
остра лявостранна СН, дисекация на аортата, животозастрашаващи ритъмни нарушения, ос-
тро настъпила олигурия, загуба на зрението и др.).  
 Основните медикаменти, които се прилагат при лечение на хипертоничните кризи са 
дадени на Табл. 16. 
  

Табл. 16  МЕДИКАМЕНТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ХИПЕРТОНИЧНА КРИЗА 
 

Медикамент Път на 
въвеждане Доза (mg) 

Начало на 
действие 

(min) 

Нежелани лекарствени 
реакции 

Продъл-
жителност

на  
действие

Clonidin Per os 0,075 – 0,3 30 - 60 
Седиране, сухост в устата;
Не при АV блок ІІ-ІІІ ст. 

Брадикардия 
3 часа 

Nitroglycerin 
spray Sublingual 0,8 – 2,4 5 - 10 Главоболие, гадене,  

повръщане 
2 -3  

минути 

Captopril Per os 6,25 – 50 30 - 60 Тежка хипотония при 
състояния с висока ПРА 6 часа 

Clonidin i.v. 0,075 – 0,30 10 Както рer os 3 часа 

Glyceryltrinitrate Инфузия 5–100 mg/min 1 – 2 Главоболие, гадене,  
повръщане 

3 – 5  
часа 

Enalapril 
 i.v. 1,25 5 -10  6 часа 

 
Терапията при болните с остри хипертонични синдроми е приета с международен 

консенсус, но трябва да бъде винаги индивидуализирана: 
 

1) Препоръчва се понижаване на средното АН с не повече от 20 - 25 % за минути до 2 часа или 
понижаване на ДАН до 100 - 110 mmHg за минути или часове.  

2) Предложено е понижаване на ДАН с 10 – 15 % или до около 110 mm Hg за 30 - 60 мин. 
3) Общоприето е, че АН трябва да се понижи незабавно, но не прекалено бързо и не непремен-

но до нормални стойности. 
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В условията на общата медицинска практика се прилага утвърден алгоритъм, който 
при голям брой от болните довежда до понижение на АН и не се налага хоспитализация. В 
случай на неуспех, болният се насочва за хоспитализация в интензивно отделение. 

 
 

АЛГОРИТЪМ ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ХИПЕРТОНИЧНА КРИЗА В ОБЩАТА ПРАКТИКА 
 

При сигурна диагноза 
  

Clonidine 0.075 – 0.150  i.v. 
или 

Captopril 6.25 – 50 mg per os 
или 

Nitroglycerin s.l. или sprаy 
или 

Enalapril 1.25 i.v. 
 

(към лечението може да се добави и Furosemid – i.m. или per os) 
 

При заплашващи или манифестни нарушения в жизненоважните органи 
       
           
   Да        Не 
           
                              Хоспитализация    Без хоспитализация за момента 
           
                              Интензивно отделение      АН стабилно 
           
          Да 

           
Контрол на АН след 24 часа  
 
 
 

Не използвайте Nifedipin при хипертонична криза, ако има опасност  
от остър коронарен синдром! 

 
След успешното лечение на хипертоничната криза, ОПЛ задължително трябва да 

оцени състоянието на таргетните органни с различни инструментални и клинико-
лабораторни изследвания, като се препоръчва да използва консултативната помощ на про-
филните специалисти – кардиолог, нефролог, невролог и офталмолог. 

Дисекацията на аортата представлява не много рядко усложнение при повишено 
АН. Това е бързо и фатално спешно състояние, което се детерминира от повишеното АН и 
пулсовото натоварване и във висока степен зависи от сърдечната честота.  

ОПЛ започва незабавно лечение и осигурява бърза хоспитализация като предвари-
телно трябва да постигне: 

 
1.  Понижаване на АН и СЧ – обикновено с комбинация - вазодилататори  
   (натриев нитропрусид) и ß-блокери.  
2.  САН трябва да се понижи до 100 - 110 mmHg, колкото е възможно по-бързо.  
3.  Лечението трябва да започне с ß-блокери, тъй като вазодилататорите могат да причинят 
рефлекторна   тахикардия.  
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4. Поведение на ОПЛ при болни с „резистентна” АХ 
 

Под „резистентна” АХ се разбира повишено АН, при което правилно проведеното 
немедикаментозно и медикаментозно лечение с минимум 3 медикамента в адекватни дози 
не понижава достатъчно систолното и диастолното АН, т.е. тя не се повлиява от лечението. 

Причините за резистентната АХ са различни, сред които основно място имат:  
 

• лошо съставен и изпълнен терапевтичен план (неправилно избрани медикаменти, дозиров-
ки, комбинации от лекарства повишаващи АН, хранителни и билкови добавки и др.); 

 
• продължаване на нездравословния начин на живот (консумация на алкохол, готварска  
      сол и др.); 
 
• неправилна оценка и лечение на съпътстващите заболявания; 
 
• неправилно и неточно измерване на АН. 

 
За преодоляване на резистентна хипертония общопрактикуващият лекар трябва: 
 

  да установи вероятните причини и по възможност да ги отстрани, 
 

 да увеличи броя на контролните прегледи с оглед подобряване комплайанса с бол-
ните, вкл. да ползва консултациите на профилни специалисти, 

 
 да състави нов лечебен план. 
 
Необходимо е да се прави разлика от резистентната АХ с “псевдо-резистентната”, 

при която в действителност АН е нормално или са достигнати прицелните нива. Най-често 
тя е от типа хипертония на “бялата престилка” или се дължи на неправилно измерване на 
АН, при недостатъчно широк маншет на дебела ръка. Счита се, че около 5 % от болните са с 
псевдо-резистентна АХ, които продължават да се лекуват неправилно в общата практика. 

 
5. Поведение на ОПЛ при болни с увреждане на таргетните органи и други  
придружаващи заболявания и специфични групи пациенти.  
 

ОПЛ трябва да съобразява поведението си с множество фактори при всеки конкретен 
болен: възраст, съпътстващи заболявания, увреждания на таргетните органи и др.  

Едновременно с това, трябва да познава и спазва общите правила на диагностично и 
терапевтично поведение при различните видове болни.  

Те имат особено значение за постигане на по-добри резултати при лечение на болни-
те с АХ (Приложение № 7). 
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VIІ. ОПЛ И ПРОФИЛАКТИКАТА НА ПОВИШЕНОТО АН 
 
Профилактиката има централно място в борбата с повишеното АН. Това произтича 

от няколко основни епидемиологични, клинични и икономически характеристики:  
 

 Масово разпространение и обхващане на голяма част от населението; 
 Подмладяване на болните с повишено АН; 
 Продължително, трудно  и не всеки път ефективно лечение; 
 Значителни увреди в качеството на живот на болните; 
 Голям размер на разходите, свързани с медицинска помощ и загуби от нарушена  

      трудоспособност. 

 
Профилактиката е сложна съвкупност от дейности, които ОПЛ извършва, за да  

постигне няколко цели:   
 

1.  Да предотврати възникването (появата) на повишено АН от неговата практика; 
2.  Да открие болните с повишено АН в ранните (начални) стадии; 
3.  Да предотврати възникването на органни увреждания; 
4.  Да запази или подобри качеството на живот на болните. 

 
В зависимост от горните цели, дейностите могат условно да се разпределят в 3 групи: 
 

 Преморбидна профилактика – за предотвратяване на възникването на АХ; 
 Протоморбидна профилактика - за ранно откриване на болните с АХ; 
 Интраморбидна профилактика – за предотвратяване на усложненията и поддържане на високо 
ниво на качеството на живота. 

 
Ефективната профилактична дейност на ОПЛ, може да доведе до намаляване на за-

болеваемостта, болестността и леталитета от повишено АН при хората, които той обслужва. 
Преморбидната профилактика цели отстраняването и намаляването на силата на 

действие на редица фактори, свързани с храненето и поведението на хората, които увелича-
ват вероятността (риска) от появата на повишено АН. 

Успешната преморбидна профилактика довежда до промени в стила на живот на все-
ки човек и на групата хора от общата практика в няколко основни направления:  

 
1. Намаляване приема на натрий (Na+) в храната до 2g (100mmol)/дневно  
       (еквив. количество в 5-6 g/дневно  готварска сол). 
2. Повишаване на приема на калий (K+) и калций (Ca+) (основно чрез храни, богати на тези 

елементи и много рядко като медикаментозна добавка). 
3. Намаляване на наднорменото телесно тегло (ИТМ да бъде под 25 kg/m2). 
4. Спиране на тютюнопушенето или неговото ограничаване (до 5 цигари дневно). 
5. Повишаване на аеробната физическа активност (не по-малко от 5 км ходене или 30-40 
        минути физически упражнения дневно). 
6. Спиране или намаляване на консумацията на алкохол (по изключение до 300 ml червено вино 

или 500 ml ниско-алкохолна бира или 50 ml алкохолен концентрат/дневно). 
7. Отстраняване или намаляване на психо-емоционалния стрес (вкл. автотренинг и специал-

на психологическа тренировка). 
8. Прекратяване или намаляване на приема на психо-активни вещества (храни и напитки  
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      съдържащи кофеин, протеинови и високоенергийни добавки и др.). 

 
ОПЛ индивидуализира преморбидната профилактика при всеки свой пациент, в за-

висимост от наличието на различните рискови фактори, възраст, културна принадлежност, 
степен на сътрудничество и др. Така може да се предотврати възникването на повишеното 
АН или да се отложи неговото начало за по-късната възраст. 

 
Протоморбидната профилактика включва дейности по ранно откриване на болни-

те, при които АХ протича асимптомно или олигосимптомно и не са настъпили органни ув-
реждания. Продължителните връзки на ОПЛ с пациентите и техните чести срещи, създават 
изключително благоприятни възможности за ранно откриване на болните с повишено АН. В 
общата медицинска практика се прилагат 2 стратегии за ранно откриване:  
 1.Опортюнистична (пасивна) стратегия – ОПЛ задължително измерва АН при 
всеки пациент, независимо от повода за посещението.   
За да не се получи свръхдиагностика на повишено АН, при измерването следва да бъдат 
спазени правилата, посочени в Глава ІІІ. Пасивната протоморбидна профилактика открива 
около 75% от болните с повишено АН. Високият й потенциал се определя от обстоятелство-
то, че около 60% от хората посещават ОПЛ поне един път годишно и средно болните правят 
по 4 – 4.5 посещения при него за една година. 

2. Рисково-групова (активна) стратегия – ОПЛ активно обхваща хората от неговата 
практика, които имат носителство на някои от рисковите фактори.  

С въвеждане на електронна информационна система за здравното състояние на всеки 
пациент, вкл. и носителство на рискови фактори, тази стратегия ще повиши възможностите 
си и ще се увеличи приноса й в ранното откриване на болните с повишено АН. 

Интерморбидната профилактика се извършва при всеки болен с повишено АН,  
независимо от клиничната му принадлежност и включва провеждането на 5 групи дейности:  

 
1.  Отстраняване на рисковите фактори, които могат да потенцират развитието на повишено АН 
и да доведат до ранни органни увреждания (основно място заема профилактиката и лечението на 
дислипидемиите). 

2.  Активен и комплексен мониторинг на болните от ОПЛ – достатъчни по брой срещи с пациенти-
те в зависимост от тяхното състояние и адекватен комплекс от диагностични изследвания за оцен-
ка на развитието на състоянието (вкл. оценка на всички възможни органни увреждания). 

3.  Активно управление на развитието на повишеното АН чрез прилагане на лекарствени средства 
и схеми 

4.  Провеждане на рехабилитационни дейности с оглед възможно възстановяване на загубените 
функции при органни увреждания (мозъчен инсулт, инфаркт на миокарда и др.)  

5.  Медико-психологична и медико-социална подкрепа (насочване към групи за психотерапия, тре-
нинг, социални служби и др.) 

 
Общопрактикуващият лекар има изключително значение при реализирането на 

национални програми за профилактика и лечение на повишеното АН.  
 
Той извършва конкретно дейностите на нивото на своята практика и в много 

висока степен определя социалната, клинична и икономическа ефективност на тези 
програми. 
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VІІІ. АЛГОРИТМИ НА ДИАГНОСТИЧНОТО И ТЕРАПЕВТИЧНО 
ПОВЕДЕНИЕ ПРИ БОЛНИ С АХ В ОМП 

 
1. СТЪПКОВ АЛГОРИТЪМ НА ПОВЕДЕНИЕ НА ОПЛ ПРИ ДИАГНОСТИКАТА 

НА БОЛНИ С АХ 
(Конкретни действия за всяка стъпка са посочени в Приложение № 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗМЕРВАНЕ НА АРТЕРИАЛНОТО НАЛЯГАНЕ 
(Вж. Измерване на АН) 

МАНОМЕТРИЧНА  
ДИАГНОЗА 

ВИД НА АХ И ЕТИОЛОГИЧНА  
ДИАГНОЗА 

ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО  
НА ТАРГЕТНИТЕ ОРГАНИ 

ОЦЕНКА НА НАЛИЧНИ  
РИСКОВИ ФАКТОРИ  

(рискограма, добавен и общ сърдечно- 
съдов риск) 

АСОЦИИРАНИ КЛИНИЧНИ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА НА БОЛНИЯ 
(личностна, професионална, семейна) 

ОЦЕНКА НА ПРЕДШЕСТВАЩО 
ЛЕЧЕНИЕ И ОТГОВОРА КЪМ НЕГО  

(ако е лекувана АХ)

ИЗБОР НА ТЕРАПЕВТИЧНА 
СТРАТЕГИЯ И НАЧИН НА 

РЕАЛИЗАЦИЯ

СУБЕКТИВНО СЪСТОЯНИЕ НА 
БОЛНИЯ (симптоми и признаци)
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ТЕРАПЕВТИЧНО  
ПОВЕДЕНИЕ  

(цели и вкл. прагово АН) 
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2. АЛГОРИТЪМ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕН С НОВООТКРИТА 

(НОВОДИАГНОСТИЦИРАНА) АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ В ОБЩАТА 
 МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА  

(По препоръки на British Hypertension Society, 2006) 
 

 
 
 

ВЪЗРАСТ НА ПАЦИЕНТА 
СТЪПКА 

< 55 години > 55 години 

ACEI или АРБ  
 КА или тиазиден диуретик 

П О С Т И Г А Н Е    Н А   П Р И Ц Е Л Н И    Н И В А 
 

 
НЕ 

 
 

НЕ 

1  
ДА 

продължава лечението 
от стъпка 1 

 
СТЪПКА 2 

 
ДА 

продължава лече-
нието  

от стъпка 1 
 

СТЪПКА 2 

ACEI или АРБ + КА 
или 

ACEI или АРБ + Д 

П О С Т И Г А Н Е    Н А   П Р И Ц Е Л Н И    Н И В А 
 

 
НЕ 

 
 

НЕ 

2  
ДА 

продължава лечението 
от стъпка 2 

 
СТЪПКА3 

 
ДА 

продължава лече-
нието  

от стъпка 2 

 
СТЪПКА 3 

ACEI или АРБ + КА + Д 

П О С Т И Г А Н Е    Н А   П Р И Ц Е Л Н И    Н И В А 

 
 

НЕ 

 
 

НЕ 

3  
ДА 

продължава лечението 
от стъпка 3 

 
СТЪПКА 4 

 
ДА 

продължава лече-
нието  

от стъпка 3  
СТЪПКА 4 

4 
след 

консултация с 
кардиолог 

 
ACEI или АРБ + КА + Д + β блокер 

или 
ACEI или АРБ + КА + Д + селективен α-блокер 

или 
ACEI или АРБ + КА + Д + медикамент с централен механизъм на действие 
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3. СТЪПКОВ АЛГОРИТЪМ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА АХ В ОБЩАТА ПРАКТИКА 

 
 
 ПОТВЪРДЕНА ДИАГНОЗА АХ 

АН > 140/90 mm Hg и > 130/80 mm Hg при 
ЗД  

ЦЕЛИ НА ЛЕЧЕНИЕТО 
(вкл. прицелно АН) 

ИЗБОР НА 
ТЕРАПЕВТИЧНА 
СТРАТЕГИЯ

МОНОТЕРАПИЯ 
 АХ І ст. (RR 140-159 /  

   90-99 mm Hg) 
 Без РФ, без увреждане на  
 ТО и АКЗ 
 Нисък добавен риск 

КОМБИНИРАНА ТЕРАПИЯ 
 АХ ІІ ст.(RR 160-179/100-109 mm 
Hg) и АХ ІІІ ст. (RR ≥ 180 / ≥ 110 
mm Hg) 

 Без и с РФ, увреждане на ТО, АКЗ 
 Среден и висок добавен риск 
АХ І ст + > 2 РФ и/или СКЗ

ИЗБОР НА МЕДИКАМЕНТ 
 

Без задължителни индика-
ции

Със задължителни индика-
ции

< 55 години – АСЕІ, АРБ, КА,  
тиазиден диуретик, β - блокер  
> 55 години - диуретик, КА,  
АСЕІ, АРБ 

 
(Според  

Приложение № 6) 
 

ПОСТИГНАТО  
ПРИЦЕЛНО  

НИВО 

НЕПОСТИГНАТО  
ПРИЦЕЛНО  

НИВО 

Добър комплайанс 
Липса на нежелани странични 
ефекти и лекарствени реакции

 Оптимизирай 
дозата 
 Прибавяй пос-
ледователно 
медикаменти от 
други групи с 
повишаване до-
зите до макси-
малната тера-
певтична 

При лош  
резултат: 
 смени тера-
певт. схема 
 последовател-
на смяна на ме-
дикамаменти. 
 потърси кон-
султант 

ПРОДЪЛЖИ ЛЕЧЕНИЕТО С 
ИЗБРАНИТЕ МЕДИКАМЕНТИ 
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4.  АЛГОРИТЪМ ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА БОЛНИТЕ С АХ В 

ОБЩАТА ПРАКТИКА 
 
 

 
САН≥140–159 и  

ДАН≥90–99 mm Hg 
Риск < 5 % 

 

 
САН≥160–179 и  

ДАН≥100–109 mm Hg 
а) Риск < 5 % и  
б) Риск > 5 % 

 
САН ≥ 180 и  

ДАН ≥ 110 mm Hg 
 

 
Немедикаментозно и медика-

ментозно лечение 
 

(монотерапия) 
 
 

 
Немедикаментозно и меди-

каментозно лечение 
 

(комбинирана терапия, 
начало с ниска доза) 

 

 
Немедикаментозно и медика-
ментозно лечение незабавно, 
независимо от общия риск 

 
(комбинирана терапия) 

 
 

Контролен преглед след 
 1 месец,  

вкл. извършване на основните 
 инструментални и  

клинико-лабораторни изслед-
вания 

 
 
 
 

 
Контролен преглед след  

1 месец,  
вкл. извършване на основ-
ните инструментални и 
клинико-лабораторни  

изследвания 
 
 
 
 

 
Контролни прегледи след 

 2 седмици вкл. пълен набор от 
инструментални и  

клинико-лабораторни изслед-
вания и  

 
Контролни прегледи всеки 
месец  до постигане прицел-

ното АН 
 

 
 

При недостигнат контрол  
на АН  

Оптимизиране на терапията и 
 

Контролен преглед след  
1 месец 

 
 

 
При недостигнат контрол 

на АН 
Оптимизиране на терапията 

 
Контролен преглед след 

1 месец 
 
 

 
При недостигнат контрол  

на АН 
Оптимизиране на терапията 

 
Контролен преглед след  

1 месец  
 
 

 
 

След постигане на  
контрол АН  

 
Контролни прегледи  
след 3 (6) месеца 

 

 
След постигане  
прицелното АН  

 
Различие в честотата на 
контролните прегледи 

                   
през 6 месеца през 3 месeца 
а)  риск < 5%   б) риск > 5 % 

 
Инструментални и  

клинико-лабораторни  
изследвания по  
преценка на ОПЛ 

 
След постигане  
прицелното АН  

 
Контролни прегледи през 3 

месеца 
 

Инструментални и  
клинико-лабораторни 

 изследвания по преценка  
на ОПЛ 
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5. АЛГОРИТЪМ НА ПОВЕДЕНИЕ НА ОПЛ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ХИПЕРТОНИЯ И ДИАБЕТ 

(Адаптирано от: Diabetes Care, vol.26, Supplement 1, January 2003) 
 
 
 
 

АН <130/80 АН 130-139/80-89 АН ≥140/90 

Нефармакологично лечение  
(контрол на три месеца) 

АН <130/80 

да неМониторинг на  
АН при всяко посе-
щение, независимо от 

повода 

ACEI или AРБ 

Нефармакологично лечение 
+  

фармакологично лечение 

Първоначален избор на медикамент 

• микроалбуминурия или 
клинична (макро)-
албуминурия  
    ИЛИ  
• възраст > 55 години 

да

не 

• ACEI /AРБ 
• β -блокер 
    или 
• Диуретик 

Обмислете 
използване 
на β-блокер 
при висок 
риск от МИ 

Понася ли се те-
рапията? да не

АН <130/80 

да не

Обмислете използване 
на НДХП КА

Насочете към  
специалист за  
консултация 

При ACEI/ AРБ  
следете бъбр. 
функции и К+
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6. АЛГОРИТЪМ НА ПОВЕДЕНИЕ НА ОПЛ ПРИ ДЕЦА И ЮНОШИ С 
ХИПЕРТОНИЯ 

 
(Адаптирано от: Working Group on High Blood Pressure in Children and Adolescents, 2004) 
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Приложение № 1 

 
КЛАСИФИКАЦИЯ НА АРТЕРИАЛНАТА ХИПЕРТОНИЯ 

І. СИСТОЛНА И ДИАСТОЛНА ХИПЕРТОНИЯ 
 

А. Първична, eсенциална 
Б. Вторични хипертонии 
 
1. Бъбречна симптоматична хипертония 
А) При бъбречни паренхимни заболявания: остър гломерулонефрит, хроничен нефрит, бъбречна  
поликистоза, диабетна нефропатия, бъбречно засягане при болести на съединителната тъкан. 
Б) Реноваскуларна болест 
В) Ренин-продуциращи тумори 
Г) Ренопривна болест 
Д) Първична задръжка на Na - синром на Lidlle и синдром на Gordon 
 
2. Ендокринна хипертония  
 
А) Акромегалия 
Б) Хипотиреоидизъм 
В) Хипертиреоидизъм 
Г) Хиперкалциемия 
Д) Заболявания на надбъбреците: болестни промени в надбъбречната кора: синдром на Coon,  
първичен алдо-стеронизъм, конгенитална адренална хиперплазия; болести на медулата:  
феохромоцитом, хромафинен тумор, карциноид. 
Е) при приложение на екзогенни хормони: естрогени, глюкокортикоиди, минералкортикоиди,  
симпатикомиметици  
 
3. Коарктация на аортата 
 
4. Хипертония на бремеността 
 
5. Неврологични заболявания 
 
А) Увеличено вътречерепно налягане при мозъчен тумор, енцефалит 
Б) Квадриплегия 
В) Оловно отравяне 
Г) Синдром на Guillain-Barre 
6. Остър стрес: психогенна стимулация, изгаряне, панкреатит, алкохолна абстиненция,  
постоперативно 
7. Увеличен вътресъдов обем 
8. Употреба на медикаменти, увеличаващи артериалното налягане 

 
II. СИСТОЛНА АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ 

 
1. При увеличен сърдечен дебит 
А) Недостатъчност на аортната клапа 
Б) Артерио-венозна фистула 
В) Тиреотоксикоза 
Г) Болест на Paget 
Д) Бери-бери 
Е) Хиперкинетизъм 
2. Ригидност на аортата 
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Приложение № 2 

 
ОСНОВНИ СТЪПКИ ПРИ ДИАГНОСТИКАТА НА БОЛНИ С АХ 

 
 

1. ПЪЛНА И ПОДРОБНА АНАМНЕЗА: 
 
Фамилна обремененост с: 

- с АХ 
- сърдечен инфаркт, мозъчен инсулт, ВСС преди 65 години 
- Захарен диабет 

 
Стил на живот: 

- семейство, условия на работа, 
стресови ситуации 

- тютюнопушене 

- алкохолна консумация 
- начин на хранене и предпочитани храни 
- физическа активност 

 
Минали и настоящи заболявания: 

- сърдечно съдови заболявания 
включително стенокардия при уси-
лие 

- инсулт или ПИНМК 
- захарен диабет 

- периферни съдови заболявания 
- бъбречни и урологични заболявания 
- ендокринни нарушения 
- метаболитни заболявания, специално по-

дагра и дислипидемия 
 
История на хипертонията: 

- давност 
- повишено АН по време на бремен-

ност и в отговор на контрацептиви 
- предишно лечение 

- симптоми, насочващи към вторична хи-
пертония 

- медикаменти 
 

 
 
2.    ФИЗИКАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ: 
 
1. Общ физикален преглед 

• Ръст, тегло – ИТМ 
• Обиколна на талията 

• Белези на ендокринно заболяване 
• Белези на сърдечна недостатъчност 

 
2. Стандартизирано измерване на АН: 

• В седнало положение • В права позиция 
 
3.Сърдечно-съдова система: 

• Аускултация на сърце 
• Периферен съдов статус 

• Аускултации на бъбречни артерии 

 
4. Дихателна система: 

• Белези за застой 
 
5. Корем: 

• Аускултация • Хепатомегалия 
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3. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТАЛНИ И КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНИ 

ИЗСЛЕДВАНИЯ  
 
1. Минимален пакет 
 
• Кръвна захар (за предпочитане на гладно) 
• Общ и LDL-холестерол; триглицериди на 
гладно 
• Серумен креатинин 
• Пикочна киселина 

• Серумен калий 
• Хемоглобин и хематокрит 
• Изследване на урина (албумин и седимент) 
• Електрокардиограма 

 
2. Разширен пакет 
 
• Ехокардиография 
• Каротидно (и феморално) УЗ изследване 
• Кръвна захар след нахранване                                       
(при стойност ≥ 6.1 mmol/l или 110 mg/dl ) 

   
• Количествено изследване на протеинурията              
(при положителни качествени тестове) 

• СRP (висока чувствителност) 

• Микроалбуминурия (основно при диабетици) 

• Изследване на очни дъна (при тежка АХ) 

 
 
4.  ИНДИКАЦИИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗШИРЕН ПАКЕТ ИНСТРУМЕНТАЛНИ И 
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ: 
 
1. Артериална хипертония при млади ( < 30 години); 
 
2. Тежкостепенна АХ; 
 
 
3. Внезапна поява на АХ, или внезапно влошаване; 
 
4. Артериална хипертония рефрактерна на “ lege artis ” фармакотерапия; 
 
 
5. АХ с наличие на специфични белези: абдоминален шум, отслабени (липсващи) пулсации на  
краката, ниско ниво на серумен К, симптоми на хипер- или хипо-тиреодизъм, поява след 
 употреба на контрацептивни медикаменти др. 
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Приложение № 3 

 
 

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРИЕМ НА АНТИХИПЕРТЕНЗИВНИТЕ 
МЕДИКАМЕНТИ 

 

Медикаменти 

Обичаен  
дозов  

диапазон  
(общо mg/ден) 

Брой приеми
(1 х, ако не е 
посочено) 

Механизми Забележки 

 
АСЕ инхибитори 

Benazepril 
Captopril 
Cilazapril 
Enalapril 
Fosinopril 
Lisinopril 
Perindopril 
Quinapril 
Ramipril 
Zofenopril 
Moexipril 
Trandolopril 

5 – 40 + 
12,5 – 150 + 
2,5 – 5 
5 – 40 + 
10 – 40 
5,0 – 40+ 
4 – 8 
5,0 – 40+ 
1,25 – 20 
7,5 – 30 
7.5 – 15 
2 - 4 

1 или 2 х 
2 х 3 
1 или 2 х 
1 или 2 х 
1 или 2 х 
1 или 2 х 
1 или 2 х 
1 или 2 х  
1 или 2 х  
1 х 
1 – 2 
1 

Блокират формирането 
на АТ ІІ, вазодилатация 
и ↓ алдостерона, ↑ вазо-
дила-таторните простаг-
ландини 

Да се намалява 
дозата при  креа-
тинин > 221 μmol/l; 
Възможна е ↑ К 
при ХБН и                 
К- пестящи диуре-
тици. 

 
А ІІ Т1 рецепторни блокери (АРБ) 

Losartan 
Valsartan 
Eprosartan 
Telmisartan 

 
 
50 – 100 
80 – 160 
400 – 800 
40 - 160 

 
 
1 
1 
1 
1 

 
 
Блокират Т1 рецепторите 
на ангиотензин 2 и сти-
мулират ефектите на Т2 
рецепторите 

 

 
Калциеви антагонисти (КА) 

Недихидропириди- 
нови 
Diltiazem 
Diltiazem - забавено 
освобождаване 
Verapamil 
Verapamil–
дългодейств 
(Verapamil SR ) 

 
 
90 - 360 
120 – 360 
 
80 – 480 
120 - 360 

 
 
3 х 
2  
 
2  
1 или 2 х 

 
 
Блокират движението на 
Са йони навътре през 
клетъчните мембрани;  
причиняват гладкомуск. 
релаксация 

 
Блокират бавните 
канали в сърцето и 
могат да намалят 
синусовата честота 
и могат да предиз-
викат АV - блок 

Дихидропиридино-
ви 
Amlodipin 
Lercanidipin 
Lacidipin 
Felodipin 
Nifedipin /GTTS/ 
Nifedipin retard 
 

 
2,5 – 10 
10 – 20 
2 - 8 
2,5 – 10 
30 – 120 
20 - 80 

 
1 
1 
1 
1 
1 
2  
 

 По-изразена пе-
риф. вазо-
дилатация от Dilti-
azem и Verapamil; 
Може главоболие, 
замайване, пери-
ферен оток, тахи-
кардия, зачервява-
не 

 
Диуретици (Д) 

Тиазидни и сродни 
медикаменти 
Chlorthalidone 
Hydrochlorthiazid 
Indapamide 

 
 
12.5 – 50 
12.5 – 50 
 1.5 - 5 

 
 
1 
1 
1 

↓ плазмения обем и ↓ 
екстрацелуларния течен 
обем; ↓ сърдечния дебит 
и периферната съдова 
резистентност до норма-

Тиазидните и 
бримкови Д се 
използват в по-
ниски дози и диета 
богата на К+ , за 
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лизиране на сърд.  дебит; 
хронични ефекти - леко 
↓ на кстрацелуларния 
обем на течностите; 

избягване на стра-
нични метабол.  
промени; 
По-ефективни от 
бримковите освен 
при креатинин > 
221μmol/l 
Хидрохлортиазид 
или хлорта-лидон 
са най-
предпочитаните в 
много клинични 
изпитвания; 

Бримкови 
диуретици 
Furosemid 

 
 
20 – 40 ( 240 ) 

 
 
2 - 3 

 
виж тиазиди 

Високи дози брим-
кови Д при ХБН и 
застойна СН;  

Калий пестящи 
диуретици 
Triamterene 
Amilorid 
Spironolacton 
 

 
 
50 – 150          1 
5 – 10              1 
25 - 100 

 
 
1 или 2 х 
1 или 2 х 
2 или 3 х 

 
 
Повишават калиевата   
реабсорбция; 
Антагонист на алдосте-
рона 

Слаби Д, главно в 
комбинация с дру-
ги диуретици; не 
при креатинин > 
221 μmol/l;  
причиняват ↑ К в 
комбинация с 
АСЕІ или К- пре-
парати; 

 
Бета блокери (ББ) 

Atenolol 
Bisoprolol 
Metoprolol 
Propranolol 
Nebivolol 
Carvedilol 

25 – 100 + 
2,5 – 10 
50 – 200 
40 – 240 
2.5 – 5         10 
12.5 - 50   

1 или 2 х 
1   
1 или 2  
2 х 
1 
2 

↓ сърдечния дебит и  
↑ периферното съдово 
съппротивление.  
↓ плазмената ренинова 
активност;  
Atenolol, Nebivolol 
 и  Metoprolol са кардио-
селективни;  

Селективните съ-
що инхибират бета 
2 –рецепторите в 
по-високи дози, 
т.е. всички могат 
да обострят брон-
хиална астма; 
 
Nebivolol и 
Carvedilol не са 
противопоказани 
при ПСЗ и ХОББ 

Алфа- и бета-
блокер Labetalol – 
не е регистриран в 
България 

 
200 - 1200 

 
2 х  
 

 
Бета-блокер+алфа1-
блокада 

 
  

 
Алфа1 -рецепторни блокери (α1-РБ) 

Doxazosin 
Prazozin 
Terazosin 

1 – 16             1 
2 – 20 
1 – 20             1 

 
2 - 3  

Блокират постсинаптич-
ните алфа 1 - рецептори и 
причинява вазодилата-
ция 

Могат да причинят 
постурални ефек-
ти.  
Дозировката се 
базира на АН, из-
мерено в право 
положение. 

 
Централно действащи медикаменти 

Алфа 2 - агонисти 
Clonidine 
Methyldopa 
 
Агонисти на ими-
дазолиновите ре-
цептори 
Moxonidin 
Rilmenidin 

 
0.1 – 1.2 
500 – 2000 (3000) 
 
 
 
 
0.2 – 0.6 
1 - 2 

 
2 - 3 
2 х 
 
 
 
 
2 х 
2 х 

 
Стимулира централните 
алфа2-рецептори 
Потиска еферентната  
симпатикусова актив-
ност 
 
Стимулират имидазоли-
новите рецептори. По-
тискат еферентната сим-
патикусова активност 

 
Никой от препара-
тите не се спира 
рязко;  
Избягват се при 
непривикнали бол-
ни 
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Приложение № 4 
 

КОМБИНИРАНИ АНТИХИПЕРТЕНЗИВНИ МЕДИКАМЕНТИ,  
РАЗРЕШЕНИ У НАС (2006)  

 
Комбинация тип Фиксирани дози  /Комбинация (mg) Търговско име 

 
АСЕ инхибитор 
и диуретик 

Enalapril maleat / hydrochlorthiazide ( 20 / 12.5 ) 
 
Enalapril maleat / hydrochlorthiazide ( 10 / 25 ) 
Enalapril maleat / hydrochlorthiazide ( 20 / 12.5 ) 
 
Perindopril / Indapamid (2 / 0.625 ) 
Perindopril / Indapamid (4 / 1.25 ) 
 
Fosinopril / Hydrochlorthiazide (10 / 12.5 ) 
Fosinopril / Hydrochlorthiazide (20 / 12.5 ) 
 
Benazepril / Hydrochlorthiazide (10 / 12.5 ) 
Benazepril / Hydrochlorthiazide (20 / 12.5 ) 
 
Ramipril / Hydrochlorthiazide (2.5 / 12.5 ) 
Ramipril / Hydrochlorthiazide (5 / 12.5 ) 
 
Cilazapril / Hydrochlorthiazide (5 / 12.5 ) 
 
Moexipril / Hydrochlorthiazide (15 / 25 ) 
 
Lisinopril / Hydrochlorthiazide (20 / 12.5) 

Co-renitec, Co- renapril 
Enap H 20, Co-enalapril 
 
Enap H 10 
Enap HL 
 
Noliprel  
Noliprel forte  
 
Monozide 10 
Monozide 20 
 
Cibadrex 10 
Cibadrex 20 
 
Tritace plus 2.5 
Tritace plus 5 
 
Inhibace plus 
 
Moex plus 
 
Prinzid 

 
Ангиотензин ІІ РБ  
и диуретик 

Valsartan / Hydrochlorthiazide (80 / 12.5 ) 
Valsartan / Hydrochlorthiazide (160 / 12.5 ) 
Valsartan / Hydrochlorthiazide (160 / 25 ) 
 
Telmisartan / Hydrochlorthiazide (80 / 12.5 ) 
Telmisartan / Hydrochlorthiazide (40 / 12.5 ) 
 
Eprosartan / Hydrochlorthiazide (600 / 12.5 ) 
 
Irbesartan / Hydrochlorthiazide (150 / 12.5 ) 
Irbesartan / Hydrochlorthiazide (300 / 12.5 ) 
 
Losartan / Hydrochlorthiazide (50 / 12.5 ) 
Losartan / Hydrochlorthiazide (50 / 25 ) 

Co-diovan 80 
Co-Diovan 160 
Co-Diovan 160 
 
Micardis plus 80 
Micardis plus 40 
 
Teveten plus 
 
Coaprovel 150 
Coaprovel 300 
 
Losap Н, Lorista HL, Hyzaar 
Lorista HD 
 

ACEІ и КА  Trandolapril / Verapamil (2 / 180 ) Tarka 

Бета-блокер 
и диуретик 

Bisoprolol / Hydrochlorthiazide (10 / 6.25 ) 
Bisoprolol / Hydrochlorthiazide (5 / 6.25 ) 
Bisoprolol / Hydrochlorthiazide (2.5 / 6.25 ) 
 
Pindolol / Clopamid ( 10 / 5 ) 

Lodos 10 
Lodos 5 
Lodos 2.5 
 
Viskaldix 

Центр. действащ 
медикамент  
и диуретик 

Reserpin / Hydrochlorthiazide ( 0.15 / 10 ) 
 
Clonidine / Chlortalidone ( 0.15 / 20 ) 

Retizid 
 
Chlofadon 

Диуретик и диуретик Triamteren / Hydrochlorthiazide ( 25 / 12.5 ) 
 

Diuretidin, Triampur comp. 

Центр. действащ, 
диуретик и друг 
медикамент 

Reserpin / Clopamide / Dehydroergocristine (0.1/5/0.5) 
 
Reserpin / Dehydroergocristine / Chlortalidone 

Brinerdine 
 
Trizidine, Neocristepin 
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Приложение № 5 

 
СТРАНИЧНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ЕФЕКТИ НА АНТИХИПЕРТЕНЗИВНИТЕ 

МЕДИКАМЕНТИ 
 
 

МЕДИКАМЕНТИ СЕЛЕКЦИОНИРАНИ/ СТРАНИЧНИ 
ЕФЕКТИ 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И 
СПЕЦИАЛНИ СЪОБРАЖЕНИЯ 

АСЕ инхибитори Кашлица, раш, ангино-невротичен оток, хи-
перкалиемия, загуба на вкуса 

Може хиперкалиемия, при болни с БН; 
хипотония - в началото на лечението с 
АСЕІ,  особено у болни с висока плазме-
на ренинова активност;  
Може реверзибилна ОБН у болни с 
двустр. стеноза на бъбр. артерии или 
едностр.стеноза при единичен бъбрек и 
болни със СН и загуба на обем; Абсо-
лютно противопоказани през ІІ и ІІІ-то 
тримесечие на бременността 

А ІІ Т1 рецепторни 
блокери (АРБ) 
 

Световъртеж, главоболие, адинамия, повръ-
щане, хиперкалиемия; намалено либидо, на-
рушения в съня; повишен риск от ОВИ, по-
нижаване на Хб, неутропения; хипотония  

Бременност, лактация, деца 
 

Калциеви антагонисти 
(КА) 
Дихидропиридинови 
Дългодействащи ІІ и ІІІ 
пок. 

Главоболие, замайване, периферни отоци, 
тахикардия, хиперплазия на венците (след 
продължително лечение) 

 

Дилтиазем 
Верапамил 
 

Главоболие, замайване, периферни отоци (по-
рядко от дихидропири-диновите), запек, АV 
блок, брадикардия, хиперплазия на венците 
след продължително лечение 

Внимание при болни със СН; 
Контраиндицирани при болни с ІІ и ІІІ 
степен АV блок или болест на синусовия 
възел; 
 

Диуретици: 
 
Тиазидни и сродни диу-
ретици в големи дози 

Хипокалиемия 
Хипомагнезиемия 
Хипонатриемия 
Хиперурикемия (подагра) 
Хиперкалциемия 
Хипергликемия 
Хиперхолестеролемия 
Хипертриглицеридемия 
Слабост 
Сексуална дисфункция 

С изключение на метазолон и индапамид 
са неефективни при БН /креатинин > 221 
μmol/l/; хипокалиемията ↑ токсичността 
на дигиталиса; може да причини подаг-
розен пристъп; 

Бримкови диуретици Също като тиазидните, но бримковите диуре-
тици не предизвикват хиперкалциемия 

Ефективни при хронична бъбречна не-
достатъчност 

Калий пестящи диуре-
тици 
Амилорид 
Спиронолактон 
Триамтерен 

Хиперкалиемия 
 
Гинекомастия, менструални смущения, по-
нижение на либидото при мъжете 

Опасност от бъбречна калкулоза. Вни-
мание при БН и при лечение с АСЕ ин-
хибитор и АРБ.  

Бета-блокери 
 

Бронхоспазъм, може да агравира периферна 
артер. недостатъчност, умора, безсъние, мас-
кира симптомите на хипогликемия; хиперт-
риглици-ридемия, понижен LDL холестерол 
(с изкл. на бета-блокерите с ВСМА); пониже-
ние на физическия толеранс. 

Не се използват при болни с астма, 
ХОББ, болест на синусовия възел, АV 
блок ІІ и ІІІ степен; тежка брадикардия < 
50 /min; внимание при ЗД, лекуван с 
инсулин и болни с периферно съдови 
увреждания  
(с-м на Рейно) 
Не се прекъсва рязко терапията при бол-
ни с ИБС.  

Алфа1- рецепторни 
блокери 

Ортостатична хипотония, синкопи, слабост, 
сърцебиене, главоболие 

Да се използва внимателно при възраст-
ни, поради ортостатична хипотония 

Централно действащи  
медикаменти 

  

Алфа2 - агонисти Седиране, сънливост, сухота в устата, бради- Хипертонията на отнемането е по-
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Clonidine 
 

кардия, хипертония на отнемането (“rebound” 
феномен) 

изразена при високи дози или продължа-
ване на съпътстващото лечение с ББ; 

Methyldopa Хипертония на отнемането при големи дози 
чернодробни и автоимунни нарушения;  

 

Агонистии на имидазо-
линовите рецептори  
Moxоnidin  
Rilmenidin   

 Много добра поносимост 
 

Адренергични инхиби-
тори с предимно пе-
риф. действие 
Reserpine 

Назална конгестия, седиране, депресия. Ак-
тивиране на пептична язва 

Използват се по изключение, не самосто-
ятелно, а в комбинация с диуретик и др. 

 
 
 
 
 
 
Приложение № 6 

 
 

 НЕОТМЕННИ ИНДИКАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ АНТИХИПЕРТЕНЗИВНИ 
МЕДИКАМЕНТИ – ПРЕПОРЪКИ НА СЗО/МДХ 2003 г.  

 
 
 

 
ПОКАЗАНИЯ 

 
ПРЕПОРЪЧАН МЕДИКАМЕНТ 

Възрастни с изолирана систолна хипертония Диуретик; ДХПКА 

Сърдечни заболявания АСЕ инхибитор 

Състояние след преживян сърдечен инфаркт β – блокер 

Левокамерна дисфункция АСЕ инхибитор 

Застойна сърдечна недостатъчност 
(диуретиците са включени винаги) 

АСЕ инхибитор, β - блокер 
Спиронолактон 

Левокамерна хипертрофия АСЕ инхибитор, АРБ 

Мозъчно-съдова болест АСЕ инхибитор + диуретик; 
диуретик; АРБ; ДХПКА 

Бъбречни заболявания:  

Диабетна нефропатия тип 1 АСЕ инхибитор 

Диабетна нефропатия тип 2 АРБ 

Недиабетна нефропатия АСЕ инхибитор 
АСЕ инхибитор 
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Приложение № 7 

 
 

ПОВЕДЕНИЕ НА ОПЛ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ХИПЕРТОНИЦИ С УВРЕЖДАНЕ НА 
ТАРГЕТНИТЕ ОРГАНИ И ПО-СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ ПАЦИЕНТИ: 

 
 

1. ХИПЕРТОНИЦИ С НАРУШЕНА БЪБРЕЧНА ФУНКЦИЯ 
 
  При хипертоници с бъбречни нарушения се препоръчва се комплексно лечение (антихи-
пертензивно, антиагреганти и статини).   

При хипертоници със ЗД, реналната протекция има 2 главни изисквания: 
1. Стриктен контрол на АН / < 130/80 и още по-ниско, ако протеинурията е > 1 g/дневно 
2. Понижаване на протеинурията до възможно най-ниското ниво 

За понижаване на протеинурията да се включи АСЕ инхибитор или АРБ.  
За постигане на прицелното АН обичайно e необходима комбинирана терапия с включ-

ване към АСЕІ (АРБ) на диуретик и калциев антагонист. 
Повишаване на серумния креатинин до 35% не е показание за спиране на АСЕІ или АРБ, 

освен в случаите на хиперкалиемия!  
При напреднала ХБН (серумен креатинин > 2,5–3 mg/dl  и ГФ < 30 ml/min/173 m2) се по-

вишава дозата на бримковите диуретици и включват други медикаменти.   
 
 

2. ХИПЕРТОНИЦИ СЪС ЗАХАРЕН ДИАБЕТ 
 
2.1. Без увредена бъбречна функция 
• Бъбречната протекция при диабетици изисква стриктен контрол на АН (стойности < 130/80 

mmHg), но и при болни с недиабетна нефропатия е необходимо интензивно  
понижаване на АН 

• Протеинурията трябва да се намали до възможно най-близки до нормалните стойности 
• За намаляване на протеинурията се препоръчва АРБ или АСЕІ (или комбинация от двата) 
• За постигане на прицелно АН се препоръчва комбиниране на Д, КА и други антихипертен-

зивни препарати 
• Обсъжда се комбинирана терапия (антихипертензивни препарати, статини, тромбоц.  

антиагреганти и др.) 
2.2. С увредена бъбречна функция 
• Препоръчване промяна в начина на живот (намаляване на тел. тегло и приема на  

сол при диабетици тип 2) 
• Целевото АН е под 130/80 mmHg 
• Най-често се нуждаят от комбинирано лечение 
• Могат да се използват всички антихипертензивни препарати, главно в комбинации 
• Бъбречна протекция - включване в комбинациите на АСЕІ при ЗД тип 1 и АРБ при ЗД тип 2 
• Микроалбуминурия - да се изследва при всички диабетици тип 1 и тип 2, тъй като тя е пока-

зание за антихипертензивно лечение с блокер на РААС, независимо от АН 
 
 

3. ВЪЗРАСТНИ ХИПЕРТОНИЦИ (НАД 70 ГОДИНИ) 
 

• Сърдечно-съдовите усложнения могат да бъдат намалени от антихипертензивното лечение и 
при възрастни пациенти с изолирана систолна хипертония 

• Снижаването на АН трябва да бъде постепенно, особено при слаби пациенти 
• Да се мери АН и в изправено положение за оценка на допълнителни постурални ефекти 
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• Да се съобрази лечението с допълнителни рискови фактори и заболяване  
       (често при възрастните) 
• Да се използват две или повече лекарства, ако е необходимо 
• При пациенти на възраст ≥ 80 години, доказателствата за полза от антихипертензивното ле-

чение са все още слаби, но лечение трябва да се провежда строго индивидуализирано 
 
 

4. ДЕЦА С ХИПЕРТОНИЯ (ДО 18 ГОДИНИ) 
 

 Алгоритъмът на поведение на ОПЛ при деца и юноши с АХ е посочен на стр.39. 
 Лечението и контролът се извършват при колаборация с детски кардиолог 

 
 

5. ХИПЕРТОНИЧКИ ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ  
 

• Американското дружество по АХ приема, че всяко повишаване на АН през бременността с 
30 mmHg за систола и с 15 mmHg за диастола e хипертония.  

• За бременни жени със съществуваща хипертония са валидни следните препоръки:  
 

1. Нефармакологичното лечение започва при АН 140/90 mmHg 
2. Противопоказано е намаляването на телесното тегло (свързано е с намалено тегло на 

плода)  
3. Препоръчва се ниска доза Аспирин при жени с анамнеза за ранна пре-еклампсия 
 

• Прагове за започване на антихипертензивно лечение са: 
 

1.  САН 140 mmHg или ДАН 90 mm Hg при хипертония през бременността или  
    съществуваща вече АХ с увреждане на таргетни органи 
 
2.  САН ≥ 170 mm Hg или ДАН ≥ 110 mm Hg при бременност е спешно състояние,  
    изискващо хоспитализация 

 
• Средства на избор: Метилдопа, β-блокери, Хидралазин и КА (въпреки по-малката ефектив-

ност)  
• Не се използват диуретици, поради риск от отлепване на плацентата! 

 
 

6. ХИПЕРТОНИЦИ С ДИСЛИПИДЕМИЯ, ПОДАГРА И ДРУГИ ОБМЕННИ 
НАРУШЕНИЯ 

 
При хипертоници с други рискови фактори, изборът на медикамент е по-ограничен и по-

труден, защото освен с повишеното АН, трябва да се съобразяваме и с неотменните индикации 
на определени антихипертензивни медикаменти, посочени от СЗО на табл.6,  противопоказания-
та при някои от тях, посочени в Приложение № 6 и индивидуалните особености на пациентите. 
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