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От добър
към по-добър
антихипертензивен
контрол
с valsartan

Доказателства за подобър антихипертензивен
контрол с valsartan и
valsartan + HCT

те 24-часови и дневните стойности
на САН и ДАН показват сигнификантно по-голяма редукция на фона
на терапия с валсартан, в сравнение
с олмесартан (p<0.001).
В проучването PROBE* (1) е
Нощните стойности на АН в края
оценена антихипертензивната ефина
втората седмица са по-ниска в
касност на два ARB с различни фаргрупата
с valsartan (p<0.01). Разлимакологични профили – valsartan и
ката
в
антихипертензивната
ефекolmesartan – при пациенти с лека до
тивност
в
двете
рамена
на
проучумерена по степен артериална хиването персистира до осмата седпертония (АХ). Критерий за включмица от проследяването, макар и
ване е наличие на диастолно артериално налягане (ДАН) >95 mmHg и
не така изразена: средните 24-часови и нощните стойности на
Valsartan
осигуряДАН са по-ниски при лева ефективно понижечение с valsartan спрямо
ние на артериалното наolmesartan – фигура 1.
лягане (АН), сравнимо
И двата варианта на ани превъзхождащо антитихипертензивна терапия
хипертензивната ефексъществено
понижават
тивност на други предпроцента
на
стойностите
на
ставители на ангиотенСАН
и
ДАН
в
денонощиезин-рецепторните блото, които са >140 mmHg
кери (ARB). Комбиза САН и >90 mmHg за
нирането на valsartan
ДАН. Тук отново се отчис
hydrochlorothiazide
та предимство на valsartan
(НСТ) помага за по-бърФигура 1. Средно понижение на 24-часовите стойности на САН и ДАН
в сравнение с olmesartan:
в края на осмата седмица от лечението в сравнение с изходните стойности
зо постигане на прицелв края на втората седмица
ните стойности на АН.
- процентът стойности над
Въведение
прицелните за 24-часовоARB са един от основто САН и ДАН и дневното
ните класове антихиперСАН и ДАН са значително
тензивни медикаменти,
по-ниски; в края на осмата
използвани при лечение
седмица - процентът покана артериална хипертозатели над прицелните за
ния (АХ), самостоятел24-часовото ДАН и нощ*p<0.05 vs olmesartan
но или в комбинация. Те
ното САН и ДАН се задърValsartan 160 mg (n=55)
блокират действието на
жат значително по-ниски.
Olmesartan 20 mg (n=52)
При провеждане на амренин-ангиотензинова<110 mmHg след двуседмичен перибулаторно 24-часово мониториране
та система, инхибирайки ангиоод на изчистване от терапия.
тензин 1 рецептора за ангиотенна АН могат да се изчислят някои
Общо 114 участници се рандозин II.
специфични показатели, като ефекмизират на valsartan 160 mg или на
Въпреки общия механизъм на
тивност на медикаментите в края на
olmesartan 20 mg веднъж дневно и
действие, медикаментите от този
интервала на дозиране и гладкост
се проследяват осем седмици. Изклас се различават помежду си
(постоянство) на антихипертензивходно, на края на втората и на осмапо някои фармакологични харакния ефект по време на денонощиета седмица от лечението се провежтеристики, които могат да окажат
то. По тези два показателя авторите
да амбулаторно 24-часово монитовлияние върху профила на ефекустановяват предимство за valsartan
риране на АН.
тивност и безопасност.
спрямо olmesartan.
И двата медикамента значително
Valsartan е високо-селектиТези показатели са от значение,
понижават 24-часовите стойности
вен рецепторен антагонист, който
тъй
като показват поддържане на
на систолното артериално налягане изисква биотрансформация за
антихипертензивната
ефективност
не (САН) и ДАН в сравнение с изфармакологичната си активност.
и в края на периода на дозиране и
ходните (p<0.001). На края на втоПоради дългия си ефект, може да
рата седмица от лечението, среднисе прилага еднократно дневно.
персистиране на антихипертензив-
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речна функция. Метод за намаление на осмия ден) и UFH (за поне 48 часа). Въз- титромботична активност в периода,
честотата на кървене при болни с ОКС, становяването на ST сегмента е дефи- когато рискът за рецидив на тромбоподложени на ния
PCI, ефект
e канюлирането
a. нираноФигура
като2.пълно
е най-голям.
нискадори и принанереторноСравнително
48-часово мониториВреме до(70%),
достиганечастично
на прицелното(30АН при зата
иницииране
на антихипертензивна
терапия скато
комбинация
от valsartan
HCT
radialis вместодовен
a. femoralis.
70%) или
липсващо (<30%),
по този
та +честота
на ране
рецидивиращи
исхемичкомплайънс.
на АН – изходно и след
или като монотерапия с различни дози valsartan
при успешна
Освен
амбулаторнитепоказател не са регистрирани разлики ни събития, наблюдавана
тримесечно лечение.
Enoxaparin
намалява
ранна реперфузия
фибринолиза
и
АНслед
се понижава
същестстойности на АН, тези, из-между двете групи.
честотата
на фатален
вено и в двете
групи,робез
важната
мерени в лекарския кабинет, Изводите сочат, че при пациентите с enoxaparin, потвърждава
изход също
и рекурентен
да се отчита значима
разлипоказват същественопълно възстановяване на ST сегмента ля на ранния фармакоинвазивен
подход
миокарден
инфаркт
величината на ефекпонижение спрямо изходни-(n=1100), приложението на enoxaparin е при пациенти ка
съсвъв
STEMI.
при пациенти
с пълно
в зависимост на
отST
времето
те стойности в резултат надовело до сигнификантно намаление на
Степента ната
възстановяване
сегвъзстановяване
на
на прием. Приложението
лечението. Средното пони-честотата на фатален изход и нефатален мента след фибринолиза
трябва да бъдена
ST сегмента
след
valsartan вечер,
обаче,
води
жение на САН и ДАН отно-рекурентен МИ на 30 ден, в сравнение наблюдавана стриктно,
като при
липса
фибринолитична
терапия
до сигнификантно
повишево е по-изразено
в групата сс UFH (4.4% срещу 9.9%, р<0.001). По- на такава е наложително
извършването
12% от
са със ЗД. Степента
наспешна
ние реваскуларизация,
с 6% (p<0.001) нанезависисъотношеприем
valsartan
160 mg в сравнеВ сравнение
с наUFH,
enoxaparin
добни резултати
нетях
са регистрирани
при на
понижение
АН е сходна
нието дневни/нощни
ние с честотата
тази на терапия
с olmesartan
(Clexane®) намалява
на фатален
болни с частично
или на
липсващо
възста-в подмо от предходното
лечение. стойности
Пациенти-на
на диабетиците и останасъответства
на относи20 mgМИ
както
втората, стака
и на нагрупите
изход и рекурентен
принапациенти
новяване
ST сегмента.
те, при АН,
коитокоето
е постигната
реперфузия
лата част от изследваните. И в триосмата седмица
от проследяването.
телно намаление
със и
73%
на броя
пълно възстановяване
на ST сегмента
след
Обсъждане
с фибринолитична
терапия
които
са
комбинираната
на наблюдавани нежена спациентите,
които не се изфибринолитична Честотата
терапия. ПриложениеВъпреките проучвания
че приложението
на тералекувани
интензивнапри
медикаментозна
пия
+ HCT)сепо-знапо-ефективлани лекарствени
реакции е enoxaparin
много
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за нормален
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хепарин подобряне е(valsartan
било свързано
терапия,пълняват
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за рецина в сравнение
монотерапията
с на исхемичните
ниска
в изследваната
група,чимо
кактовъзстановяване
щен спад на АН
(dipping).
ва крайния изход
предимно
чрез превенна STс сегмента
на див
усложнения.
valsartan,
както
диабетици,
обикновено
се наблюдава
фона
Доц. д-р Яна Симова
ция на реоклузията
при болни
с успешна на180
min при
пациенти
съспри
STEMI,
под- така
Изводите
при пациенти това
без диабет.
на лечение
с ARB.отколко- ложени на ифибринолиза,
Национална
реперфузия след
фибринолиза,
е довело
за клиничната
практика болница
Вероятността
за достигане
Около
60% от пациентите
съсзначително
закардиологична
то чрез улесняване
на началната
реперфу- до
по-ниска честота
на фа- до
таргетните
стойности
на АН при
харен
диабет (ЗД) имат
съпътстваДоверие
● enoxaparin (Clexane®)МБАЛ
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ЗД
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при
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АХ,
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значително
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49 (23): 2238-2246 http://content.onlinejacc.org
стойностите
на амбулаторно
АН е по-вина valsartan
може
да нормализира
циркадната
вариа2. Murphy
S., Gibson
C., Braunwald E.
Efficacy and safety
of
При 3208 болни
(от общо
20 479 в мониторираното
Сигнификантното
и ранно прием
намаление
the low-molecular
weight heparin enoxaparin compared with
сока
в
сравнение
с
тази
на
olmesartan
20
mg
билност
на
стойностите
на АН
unfractionated heparin across the acute coronary syndrome
ExTRACT-TIMI 25) са анализирани ЕКГ на смъртността или повторния нефатаspectrum: a meta-analysis. Eur Heart J 2007; 28 (17): 2077-2086
http://eurheartj.oxfordjournals.org
(изходни и на 180 min), като изследвани- лен МИ, наблюдаванo при enoxaparin,
3. Scirica B., Morrow D., Braunwald E. et al. A strategy of using enoxaparin
as adjunctive antithrombin therapy reduces death and recurrent myocardial
те са разделени в две групи – enoxaparin най-вероятно се дължи на по-продълinfarction in patients who achieve early ST-segment resolution after
fibrinolytic therapy. Eur Heart J 2007; 28 (17): 2070-2076
(по време на хоспитализацията или до жителната терапия и по-голямата ан*
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