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Глобалният сърдечно-съдов риск се определя от
комбинирането на множество модифицируеми
и немодифицируеми рискови фактори – възраст,
пол, наследственост, артериална хипертония
(АХ), дислипидемия (ДЛП), захарен диабет, затлъстяване, пушене, обездвижване и др. Съчетанието на рискови фактори в реалния живот е много често – от всички пациенти с АХ, ДЛП имат
65%, диабет – 18%, и наднормено телесно тегло –
45%. От пациентите със захарен диабет 60%
имат дислипидемия, 80% са и хипертоници и над
90% са с наднормено телесно тегло. Комбинирането на няколко рискови фактора увеличава глобалния сърдечно-съдов риск в геометрична прогресия,
така че комбинирането на АХ с три други рискови
фактора увеличава риска между 400 и 700%.1 Комбинирането на рискови фактори с немного високи
стойности повишава глобалния риск повече от
наличието на един силно изразен рисков фактор.
Въпреки наличието на препоръки за контрол на
глобалния риск чрез контрол на отделните рискови фактори, почиващи на солиден доказателствен
материал, приложението им в практиката остава на недобро ниво – сравнението в студията
EUROASPIRE I, II и ІІІ показва, че във времето се наблюдава увеличаване на пациентите със захарен
диабет, с АХ и пушене, намалява разпространеността на ДЛП, вероятно поради широкото навлизане на статините в медицинската практика.2
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Фиг. 1. Диагностициране, лечение и контрол на АХ и ДЛП

June 1998 и Hyperlipidemia August 1998 показват, че
все още диагностицирането, лечението и контролът на два от най-важните и чести рискови фактори – АХ и ДЛП, е недобро (фиг. 1).
Прогнозите са за значителен ръст на основните рискови фактори – АХ, захарен диабет и затлъстяване (фиг. 2).3, 4 Това е свързано и със значително
повишаване на разходите за здравеопазване.
Рисковите фактори водят до повишен оксидативен стрес, ендотелна дисфункция, функционално, а впоследствие и структурно увреждане на миокард, съдове и прицелни органи, като този процес
е дълъг, пациентите са асимптомни и до появата
на клинично изявено заболяване може да минат години (фиг. 3).5 Съчетанието на множество рискови фактори корелира с артериалната ригидност,
а последната с развитието на атеросклероза.6, 7
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Фиг. 2. Прогноза за увеличаване на сърдечно-съдовите рисковите фактори

Най-честото съчетание на рискови фактори
включва АХ и ДЛП. За лечение на ДЛП в последните десетилетия се наложиха статините, които
са добре проучени медикаменти и с ясна позиция
в международните препоръки за първична превенция8 и за лечение на дислипидемиите.9 Основният
кардиопротективен ефект на статините (намаляване на сърдечно-съдовата болестност и смъртност) се дължи на техния липидопонижаващ ефект
и главно на понижението на LDL-C.10 Статините
имат и множество плейотропни ефекти – потискане на тромбоцитната активност и коагулацията, противовъзпалителен ефект, подобряване
на ендотелната функция, увеличаване на азотния
оксид и намаляване на свободните кислородни радикали, потискане на матриксните металопротеинази, потискане на пролиферацията на гладкомускулни клетки – ефекти, които в крайна сметка
водят до стабилизиране на плаката.11
Антихипертензивните медикаменти също
имат кардиопротективен ефект, като за едно и
също понижение на артериалното налягане се постига еднаква редукция на сърдечно-съдовата болестност и смъртност.12 Някои антихипертензивни класове медикаменти (RAAS-блокери и калциеви
антагонисти) притежават и плейотропни свойства – потискат възпалението, намаляват свободните радикали, потискат матриксните металопротеинази, потискат тромбоцитната агрегация,
с което също подобряват ендотелната функция и
стабилизират атеросклеротичната плака.13, 14, 15
Съчетаването на сходни плейотропни свойства на
статини и калциеви антагонисти би могло да увеличи
техния кардиопротективен ефект. Предклинични доказателства показват, че комбинацията амлодипин и
аторвастатин намалява синергично оксидативния
стрес, като това не е факт за комбинацията амлодипин и ловастатин.16 Комбинацията амлодипин и
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Фиг. 4. Фибринолитичен баланс при пациенти с
АХ, лекувани с амлодипин и аторвастатин

аторвастатин подобрява фибринолитичния баланс
при пациенти с артериална хипертония (фиг. 4).17
При трансгенен модел на атеросклероза у мишки,
комбинацията амлодипин и аторвастатин синергично намалява площта на атеросклеротичните лезии.18
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Фиг. 5. ASCOT-LLA – първична крайна цел, субгрупов анализ

Коригирането на който и да е от рисковите
фактори самостоятелно не е достатъчно – налице е голям остатъчен сърдечно-съдов риск, така че
е важно да са коригират едновременно всички възможни рискови фактори до постигане на таргетни
стойности. Малки редукции в отделните рискови
фактори водят до значимо намаление на глобалния
сърдечно-съдов риск. Проучването STENO-2 с дългогодишно проследяване при пациенти със захарен
диабет и множество рискови фактори, показа, че
коригирането на повече отделни рискови фактори до тагретни стойности (интензивен контрол)
намалява значимо смъртността и болестността –
HR 0.47; CI 0.24–0.73; P=0.008,20 като повече от 70%
от редукцията на сърдечно-съдовия риск се дължи
на липидопонижаващата терапия (фиг. 6).
Контролът на глобалния сърдечно-съдов риск
включва множество интервенции – промяна в
начина на живот и хранене, дозирана двигател-
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на активност, спиране на тютюнопушенето,
корекция на телесното тегло, контрол на артериалното налягане, серумната глюкоза и липиди,
което в повечето случаи изисква комбинирана медикаментозна терапия. Това значително намалява
съпричастността и постоянството на пациента
към терапията. Проучване сред повече от 2000
болни с артериална хипертония, лекувани медикаментозно в продължение на една година, показва,
че в рамките на следващите две години почти
половината болни прекратяват лечението си.21
Предикторите за съпричастност са общият
брой приемани таблети, времето на приемане на
терапията, брой приеми дневно, терапия с една
таблета. Фиксираните комбинации в една таблета се предпочитат за подобряване на съпричастността и постоянството на пациента към терапията според международните препоръки за
лечение на АХ.22, 23 Фиксираната комбинация амлодипин/беназеприл сигнификантно подобрява броя
на дните с терапия спрямо свободната комбинация от АСЕ-инхибитор и калциев антагонист –
88% спрямо 69%, р<0.0001.24 Подобни са резулта60
Първична крайна
точка* (%)
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нефатален миокарден инфаркт и фатална коронарна болест в групата с аторвастатин. Субгруповият анализ показа значимо намаление на първичната крайна цел с 53% при лечение с комбинацията
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тите и от анализ на съпричастността към свободната или фиксираната комбинация валсартан
с хидрохлоротиазид.25 Подобрените съпричастност и постоянство към терапията са независими от възрастта на пациента,26 броя на придружаващите сърдечно-съдови заболявания27 и броя
на придружаващите медикаменти.28
Едновременното започване на антихипертензивна и липидопонижаваща терапия подобрява с
34% съпричастността на пациента.29
Фиксираните комбинации в една таблета сигнификантно намаляват разходите за амбулаторно
лечение и медикаменти.30
Съпричастността и постоянството към терапията са пренебрегван рисков фактор. Ретроспективен анализ на 11 532 болни с диабет показва, че пациентите, които не са съпричастни към
терапията (дните с лечение са под 80%) имат с
58% по-висок риск от хоспитализации (HR 1.58; CI
1.38–1.81; p<0.001) и с 81% по-висока смъртност
(HR 1.81; CI 1.46–2.23; p<0.001) спрямо тези, които
са съпричастни към терапията си.31
Комбинацията аторвастатин/амлодипин в една
таблета е проучена в няколко клинични изследвания.
В проучването GEMINI, което е 14-седмично, отворено проучване, са изследвани 1200 болни, лекувани
с фиксирана комбинация амлодипин/аторвастатин
(8 възможни дозови комбинации), и е проследено постигането едновременно на тарегтните стойности на липиди и артериално налягане в три групи пациенти според изходния сърдечно-съдов риск. В края

на проучването 77% от пациентите в групата без
добавени рискови фактори, 76% от болните в групата с поне 1 добавен рисков фактор, но без висок риск,
и 37% от пациентите във високорисковата група са
постигнали едновременно таргетните стойности
на LDL-C и артериално налягане.32
В рандомизираните и контролирани с плацебо
клинични проучвания AVALLON и RESPОND комбинацията от аторвастатин и амлодипин е ефективна, с добра поносимост при болни с АХ и ДЛП, няма
неблагоприятни фармакологични взаимодействия
при едновременното приемане на двата медикамента, съчетаното им приложение не повлиява
хиполипемичните свойства на аторвастатин и
антихипертензивните – на амлодипин.
В проучването CARPE фиксираната комбинация
аторвастатин/амлодипин подобрява съпричастността на пациентите 2 до 3 пъти спрямо свободните комбинации от аторвастатин с амлодипин, аторвастатин с друг калциев антагонист,
амлодипин с друг статин и друг калциев антагонист с друг статин.33
В заключение: необходима е корекция на всички
рискови фактори за намаляване на глобалния сърдечно-съдов риск до постигане на таргетните
стойности, което изисква приложение на адекватни дози. Необходимо е да се постигне добра съпричастност и постоянство за постигане на тези
цели чрез опростяване на терапията, като се използват фиксирани комбинации и дългодействащи
медикаменти с еднократен прием.
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