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ABSTRACT
Hypertension is a major risk factor for coronary heart disease (CHD). Globally 1.7 billion
people have hypertension , making it the most common cardiovascular disease. Modification of
risk factors may lead to reduced mortality and morbidity from CVD, especially in people at high
risk.
Objective: To determine the values of blood pressure in hospitalization for acute coronary
syndrome - unstable angina (NAP), acute myocardial infarction without persistent (NSTEMI)
and with persistent ST-segment elevation (STEMI).
Materials and methods: The study includes 229 patients( female 74, male 155) on average
age 63,1 ± SE 0,8 hospitalized in emergency intensive care and resuscitation sector , diagnosed
with acute coronary syndrome. The criteria for diagnosis was typical / atypical chest pain, STsegment deviation, elevated markers of cardiac necrosis (CK, MB, troponin) and outcome of
invasive diagnostic imaging.
Results: The average age of patients included is: Group 1-NAP in coronary arteries with
significant stenoses-62,21y. Group 2- NAP without significant stenoses-64,73y. Group 3NSTEMI-66,66y. Group 4- STEMI- 61,9y. The mean arterial blood pressure the groups
is(SBP/DBP): Group 1- 138,23/; Group2-143,5/88,46; Group3-139,56/83,78; Group4137,82/85,33. The average heart rate in the whole group was 79.25 beats/min. In 175 patients
there is known history of hypertension, 15 patients have newly diagnosed hypertension, 39
patients with no hypertension. 38.86% of hospitalized patients reported better control and
36.68% for poor control of ABP against the administered therapy. 31.88% of patients
experienced a cardiovascular event (NAP, NSTEMI, STEMI). Number of patients among all
those with diabetes mellitus was 54 (24.43%). 10.13% of the patients has cerebrovascular
disease. In the group of people with experienced heart attack (PSI), the mean systolic and
diastolic AKN is: 140,42 mm / Hg, respectively 84,51 mm/Hg. The average heart rate for them
is 78.6 beats / min. The number of patients with diabetes in the the group with PSI is 27
(11.79%).
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Въведение:
Артериалната хипертония (АХ) е утвърден сърдечно-съдов фактор за развитие на
атеросклероза (1, 19). При пациенти с остър миокарден инфаркт разпространението на
предшестваща АХ варира от 31-59% (2,3). При остър миокарден инфаркт с СТ-елевация
(ОМИ) съществува неяснота дали предшестващата АХ води до нежелании сърдечно-съдови
събития (ССС) (4). При ОМИ без СТ-елевация придружаващата АХ е независим рисков
фактор за поява на близки и далечни нежелании сърдечно-съдови събития (5).
Разпространението на АХ зависи от много фактории, някои от които са: пол, възраст, расова
принадлежност. Установена е силна предиктивна стойност на АХ за развитие на коронарна
болест на сърцето сред черната раса,в сравнение с бялата. Коригирана по пол и възраст АХ
се среща при около 44% от Европейското население (6). В GUSTO-tryal при 38,1% от
рандомизираните пациенти СА били с анамнеза за предходна АХ (15,544 лица) (7). GISSI-2tryal история за артериална хипертония са дали 35% от включените (8). Анамнеза за
хипертензия сред 856 пациенти хоспитализирани с СТЕМИ подложени на първична PTCA са
дали 50,6% (9). От регистри до момента е известно, че пациентите със СТЕМИ с данни за
предходна АХ са по-често жени в напреднала възраст с много придружаващи заболяванияVolume II, Number 1, 2012
Medicine

230

Science & Technologies

захарен диабет, ХБН, ХССН, преживян миокарден инфаркт с/без реваскуларизация (6-8,1013). При 2/3 от пациентите с НСТЕМИ и най-често срещащ се рисков фактор е АХ (14, 20,
21).
През юни 2007г. ESH/ESC публикуваха новите европейски препоръки за поведение
при болни с артериална хипертония (АХ), където първа цел е да се постигне максимално
намаляване на дългосрочния общ сърдечно-съдов риск (15). Това изисква лечение на
повишеното артериално налягане (АН), както и на всички обратими рискови фактори. АКН
трябва да се намали поне под 140/90 mmHg и до по-ниски стойности, ако се понася, при
всички хипертоници. Прицелното АН трябва да бъде <130/80 mmHg при диабетици и
високорискови пациенти, както и при тези с допълнителни клинични изяви (инсулт,
инфаркт, бъбречна недостатъчност, протеинурия).
Цел:
1.Да установим честота на разпространение и стойностите на АХ
сред хоспитализираните пациенти с ОКС.
2.Да установи стойностите на АКН при лица съа захарен диабет и преживяно сърдечносъдово събитие.
3. Да установим какъв е контрола на АКН по анамнеза и при хоспитализация.
Материал и методи:
В проучването са включени болни 229 болни, хоспитализирани по спешност за
периода 12.2009г.- 02.2010г. в сектора за интензивно лечение и реанимация с диагноза остър
коронарен синдром оценени с висок коронарен риск. Като критерии за поставяне на
диагнозата се приеха типичната гръдна болка, SТ-сегмент девиация, повишени маркери за
сърдечна некроза (СК, МВ, Тропонин ) и резултата от инвазивната образна диагностика.
Пациентите са лекувани според ръководните линии за НАП, НСТЕМИ и СТЕМИ.
Разпределението по брой в групите е :нестабилна стенокардия (НАП)-74, НСТЕМИ-41,
СТЕМИ-114. Групата на нестабилната стенокардия бе разделена в зависимост от
ангиографската находка на две подгрупи: НАП при коронарни артерии без сигнификантни
стенози-26 и НАП при коронарни артерии със сигнификантни стенози-48.
Критерии за включване:
1.Клиника: гръдна болка-типична,атипична
2.ЕКГ:Наличие на СТ-сегмент девиация:Елевация на ST-сегмента ≥1мм в две съседни
периферни и ≥2 мм в две съседни прекордиални отвеждания.ST-депресия ≥ 0,5 мм на
разстояние 80 мс от J-точката или инверсия на Т-вълната >2мм от нормалната (АСС/АНА ).
3.Позитивни
серумни
биомаркери:Креатинин
киназа
обща(CPK),МВфракция,Тропонин.Биомаркерите за миокардна некроза се проследяват на 6 часа.
На всички пациенти е направена коронарна ангиография с/без ангиопластика и
стентинг.
Изключени са пациенти с прояви на шок-кардиогенен/некардиогенен.
Резултати:
В настоящото проучване са включении 229 последователно включении болни,
разпределени по диагноза, въз основа на ЕКГ, лабораторни маркери и ангиографската
находка в таблица 1:
От тях мъже-154 на средна възраст 62.2 (от 32-89), жени-75 на средна възраст 65,2 (3878г.). Разпределението по пол и диагноза е показано на таблица 2:
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Таблица 1. Разпределение на включените в изследването пациенти по нозологични
единици.
диагноза брой
процент(%)
НАП
74
32,31
НСТЕМИ
41
17,9
СТЕМИ

114

49,78

Таблица 2. Разпределение на пациентите по диахноза и пол.
Общ
Брой
Брой
брой
Общо (%) жени
Жени (%) мъже
Мъже (%)
Диагноза
Микроваскуларна
АП
26
11,4
10
13,3
16
10,5
НАП
48
21
14
18,7
34
22,2
НСТЕМИ
41
17,9
14
18,7
27
17,6
СТЕМИ
114
49,8
37
49,3
76
49,7
ОБЩО
229
100
75
100
153
100
Анамнеза за предходна АХ имат 49,8% от пациентите с ОМИ с СТ-елевация е,като за
НСТЕМИ е 17,9% и НАП -21%.
Разпределението на пациентите въз основа на анамнезата за предшестваща АХ,
неизвестна (новооткрита) и липса на такава,показании на таблица 3. При пациентите с
известна АХ 47,60% (109) имат САН ≥ 140 mmHg ,разпределени по пол: жени -60%,мъже 41,83% и ДАН ≥ 90 mmHg при 37,99 % съответно по пол: жени-45,33%, мъже-34,64%.
Установи се статистически значимо по-високо САН (р=0,01) и ДАН (р=0,047) при жените в
сравнение с мъжете.От включените пациенти 90(39,3% ) съобщиха за добър контрол на АХ
на фона на приеманата терапия.При същите от лицата се установи,че 35,96%(32 лица) имат
стойности на САН ≥140mmHg,ДАН ≥ 90mmHg. Средните стойности на САН и ДАН по
диагноза са представени в таблица 4.
Таблица 3 . Предшестваща АХ
Разпределение

брой (%)

Известна АХ

178(77,73%)

Новооткрита АХ

16(6,99%)

Без АХ

35(15,28%)

Оптимален контрол

90(39,30%)

Лош контрол

84(36,68%)

Нелекувана АХ

2(0,004%)
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Таблица 4. Стойности на САН
Групи

САН-средна стойност (mmHg)

SD

СТЕМИ
НСТЕМИ

137,82
139,56

26,5
24,8

НАП

138,23

19,3

143,5

23,1

Микроваскуларна АП
Таблица 5. Немодифицируеми рискови фактори
Немодифицируеми рискови фактори
Пол (мъже:жени)
Възраст (мъже:жени)
Фамилна обремененост

Стойност
мъже:жени 154:75
62,2 г.: 65,2 г.
77 (33,62%)

Таблица 6. Базови характеристики на пациентите
Базови характеристики на пациентите
Артериална хипертония
Наднормено тегло (BMI)
Захарен диабет
Тютюнопушене
Тотален холестерол (mmol/l)
LDL-холестерол (mmol/l)
Триглицериди (mmol/l)
HDL (mmol/l)

Стойност
178(77,73%)
27,05
54 (23,58%)
77 (35,32%)
5,32
2,97
1,39
1,77

От хоспитализираните пациенти захарен диабет тип 2 имат 54 (24,43%). Средните
стойности на САН и ДАН е съответно: 134,78 mmHg, 84,59 mmHg. С наднормено тегло са
72,2% от диабетиците (BMI≥25).
При 69 от всички включении (30,13%) има преживяно сърдечно-съдово събитие (НАП,
НСТЕМИ, СТЕМИ), 1-ХЗСН, 3-предсърдно мъждене. Средните стойности САН са 140,42
mmHg, ДАН- 84,51 mmHg. При 49,32% от пациентите с преживяно ССС имат САН ≥140 и
38,36% -ДАН≤90 mm/Hg. Средната сърдечна честота при тези пациенти е 78,6 уд./мин.
Захарен диабет от тях имат 27 (11,79% от всички пациенти и 36,99% от пациентите с
преживян ССИ).
Дискусия
Снижението на САН с 12 mm Hg за 10 г. спасява от смърт 1 от 11 лекувани
пациенти, понижава честотата на мозъчния инсулт с 35- 40%, на миокардния инфаркт с 2025% и на сърдечната недостатъч- ност с 50% / VІІ JVC/. Доказателствата, че степента на
понижаване на АН корелира с намаляване на сърдечносъдовата заболеваемост и на
смъртността от инсулт бяха предоставени през 2003 година от Blood Pressure Lowering
Treatment Trialists Collaboration. Проучването Valsartan Antihypertensive Long-term Use
Evaluation (VALUE) посочи, че пациентите, при които са постигнати стойности на АН
<140/90 mmHg, имат много по-ниска сърдечносъдова заболеваемост и по-малко остри
сърдечносъдови инциденти в сравнение с тези, при които АХ е неконтролирана. В
TARGET-study се установява 68% от пациентите с ОКС имат хипертония, 27,5% имат
захарен диабет, 57% дислипидемия. Ползата от понижаването на АН е доказана безспорно от
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множество рандомизирани проучвания, клинични наблюдения и епидемиологични дани.
Понижаването на САН с 10-12mmHg и на диастолното АН с 5-6 mmHg понижава
възникванeто на мозъчен инсулт с 39%,на ССЗ с 16% и на съдовата смърт с 21% (17-20).
В заключение, резултатите от нашето изследване водят до следните изводи: 1) При
хоспитализираните от нас болни 77,7% имат анамнеза за известна артериална хипертония; 3)
При пациентите с известна АХ 47,60% (109) имат САН ≥ 140 mmHg и ДАН ≥ 90 mmHg при
37,99 %; 3) Установи се статистически значимо по-високо САН (р=0,01) и ДАН (р=0,047)
при жените в сравнение с мъжете.
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