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РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Артериалната хипертония засяга голям
брой от световната популация. Късното
диагностициране, безсимптомното протичане
и широкото й разпространение са причините
лекарите по дентална медицина да са едни от
първите, които се сблъскват със заболяването и
неговите последствия. Важно е да бъдат взети
под внимание специфичните медикаменти,
които се използват по време на денталното
лечение, както и последиците от проведеното
досега лечение върху болните, за да се увеличи
процентът на успеваемост при болни с
артериална хипертония. Целта на тази статия
е да представи лесно приложими стратегии за
лечение на болни с артериална хипертония от
лекари по дентална медицина.

Hypertension affects a large part of the world’s
population. Late diagnostics of the disease,
asymptomatic course and its wide distribution are the
reasons why dentists are among the first to face the
disease and its consequences. It is very important to
take into account the specific drugs used during dental
treatment, and the effects of therapy applied so far on
the patients, in order to increase the success rate of the
dental treatment. The aim of the article is to reveal
specific guidelines for dental treatment of patients
with hypertension.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Артериалната хипертония (АХ) засяга над
500 000 000 души по света. Тя е известна още като
„тихия убиец“, защото често началото на заболяването протича безсимптомно и остава без лечение. Така болните търсят помощ, чак след като
болестта е нанесла своите увреди върху общото

състояние на организма. По своята същност АХ
се дели на две големи групи – есенциална и вторична (1,2). Над 95% от случаите се дължат на есенциална хипертония, т.е. няма ясна причина,
която да води до повишаване на кръвното налягане. При вторичната хипертония увеличеното
кръвно налягане се дължи на увреждане в дру177
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ги орган или система, което корелира негативно
върху сърдечно-съдовата система. За артериална
хипертония може да се говори при стойности на
кръвното налягане над 140 mmHg систолично и
90 mmHg диастолично (3) (Табл. 1).

(6,7). Концентрацията на епинефрин в една карпула варира от 1:200 000 до 1:50 000, като най-често използваните форми са 1:200 000 и 1:100 000.
Препоръчително е при пациенти с артериална
хипертония да не се използват по-високи дози от

Табл. 1. Класификация на хипертонията според JNC6 and JNC7
Стадии на артериалната хипертония

Вариации в стойностите на систоличното и диастолично
кръвно налягане

Нормално кръвно налягане

Систолично <120 mmHg, диастолично <80 mmHg

Прехипертония

Систолично 120-139 mmHg, диастолично 80-89 mmHg

Хипертония

Систолично 140-159 mmHg, диастолично 90-99 mmHg

Първа фаза на хипертония

Систолично 140-159 mmHg, диастолично 90-99 mmHg

Втора фаза на хипертония

Систолично над 160 mmHg, диастолично над 100 mmHg

Хипертонично състояние

Сериозна хиперония, диастоличното налягане обикновено е
над 120, без да има увреда на някой от органите

Хипертонична спешност

Сериозна хипертония с увреда на някой от органите

Хипертония на бялата престилка

Вторично повишаване на артериалната хипертония,
породено от страх от лекари и болнични заведения

Познаването на АХ е ключово при лечение
на болни с повишено кръвно налягане и други
сърдечно-съдови заболявания. По време на дентално лечение трябва да се избягват болезнени и
стряскащи за пациентите ситуации и манипулации. Често се прилага и обща анестезия при
по-тежко увредени пациенти или наличие на
страхов синдром у тях.
Странични
ефекти
и
лекарствени
взаимодействия
Артериалната хипертония може да бъде лекувана с няколко групи медикаменти. Според
тежестта на АХ се избира специфична дозировка, вид и комбинация от медикаменти, за да се
достигнат нормални стойности на кръвното налягане. В таблица 2 са описани най-често проявяваните странични ефектни на медикаментите
за антихипертензивна терапия.
Артериалната хипертония води до повишен
риск от образуване на тромби, което налага при
голям брой от пациентите да бъдат назначавани
медикаменти за разреждане на кръвта. От дентално-медицинска гледна точка най-голям ефект
върху лечението на болни с артериална хипертония оказват вазоконстрикторите и медикаментите за разреждане на кръвта.
Вазоконстриктори
и
артериална
хипертония
Вазоконстрикторите са широко използвани в
денталната медицина. Най-честото им приложение се осъществява посредством употребата на
локални анестетици и ретракционна корда, като
най-използваният вазоконстриктор е епинефрин
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1:100 000 концентрация на епинефрина. При болни с дискутабилно лечение на артериалната хипертония не е препоръчително да се използва повече от 0.04 мг епинефрин в едно посещение, което прави 4 карпули 1:200 000 или 2 карпули 1:100
000 (8,9,10).
Хирургично лечение и препарати с антикоагулантно и антиагрегантно действие
Пациентите с артериална хипертония често
приемат и препарати за разреждане на кръвта.
Един от най-често прилаганите препарати е аспиринът. Той има превантивно действие срещу
миокарден инфаркт, като двойната антитромбоцитна терапия предпазва и от запушване на
стентове (11). От тромбоцитните антиагреганти
най-често използваните са Aspirin и Clopidogrel.
Ефективната доза на Aspirin за тромбоцитна антиагрегация е от 75 до 325 мг дневно (12), а на
Clopidogrel – 75 мг. Изследвания на кървенето
след операции със или без Aspirin не показват
значително различие (13). При съвместна употреба на Aspirin и Clopidogrel обаче се установява до
50% повече кървене интра- и следоперативно при
големи сърдечни и торакални операции (14,15).
При дентално лечение, свързано с екстракция
на единични зъби или малки хирургични операции, не е нужно да бъде заменяно или спирано
лечението с Aspirin или двойната антитромбоцитна терапия с Аспирин и Clopidogrel (16). Допълните проучвания, проведени при по-големи хирургични интервенции в устната кухина,
включително екстракции на трети молари, също
доказват незначително увеличаване на кървене-
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Табл. 2. Странични ефекти на медикаментите за антихипертензивна терапия
Вид медикамент

Странични ефекти в лицевочелюстната област

Взаимодействие с други
медикаменти

Бета-блокери

Сухота в устата, промени във вкуса,
лихеноидни изменения

НСПВ, епинефрин, локални
анестетици, вазапресори,
бронходилататори

ACE инхибитори

Обриви, суха кашлица, загуба на
вкус, промени във вкуса, суха уста,
парене в устата, улцерации, кървене
НСПВ
от венците, лихеноидни реакции,
ангиоедема, невропатия, забавено
заздравяване

Ангиотензин II рецепторни
инхибитори

Сухота в устата, ангиоедема,
синуити, загуба на вкус, кашлица

Системни антимикотици, седативи

Блокери на калциевите
канали

Разрастване на венците, сухота
в устата, загуба на вкус, еритема
мултиформе

Системни анестетици,
бензодиазепини, аспирин, НСПВ,
еритромицин, кларитромицин

Алфа-блокери

Сухота в устата, промени във вкуса

НСПВ, салицилати, антидепресанти

Диуретици

Сухота в устата, лихеноподобни
изменения, промени във вкуса

НСПВ, барбитурати, флуконазол

Директно действащи
вазодилататори

Зачервяване на лицето, кървене от
венците, инфекция, лезии в устата
подобни на лупус, лимфедомопатия

НСПВ, опиоиди

Медикаменти с централно
действие

Суха уста, седация, промени във
вскуса, лихеноподобни изменения,
болки в паротидните жлези

НСПВ, опиоиди, епинефрин

Неселктивни адренергични
блокери

Промени във вкуса

НСПВ, епинефрин

то при пациенти на терапия с тромбоцитни антиагреганти (17). Важно е да се уточни, че при пациенти на такъв тип терапия е препоръчително
да бъдат поставяни локални хемостатици в оперативните рани.
Антикоагулантите често биват предписвани на пациенти с артериална хипертония. Те
биват директни, като Rivaroxaban, Apixaban и
Edoxaban, и индиректни, като Sintrom (най-често използваният от тях), a дозирането им се съобразява със стойностите на INR. International
Normalized Ratio (INR) е показател, който оценява външния път на кръвосъсирване. Нормалните му стойности са от 0,8 до 1,2. Прицелните
стойности за пациенти на антикоагулантна терапия са от 2,5 до 3,5. Според съвременните проучвания при пациенти на индиректни антикоагуланити с INR <3,5 не е нужно да бъде променяна
дозата на приемания медикамент (18,19,20). INR
при пациенти на терапия с директни антикоагуланти се прави в деня на хирургичното лечение.
Директните антикоагуланти са нов продукт,
който не е толкова добре проучен от гледна точка
на оперативно и следоперативно кървене в срав-

нение с традиционните антикоагуланти. Според
гайдлайните от 2015 година за хирургични интервенции, свързани с малък риск от кървене – 1
до 3 екстракции, инцизии на абсцеси и поставяне на импланти, не е нужна промяна в дневния
прием на антикоагуланта (21). Зададените критерии за риск от кървене могат да бъдат широко
дискутирани, затова се въвеждат три варианта за
прием на директни антикоагуланти по време на
дентално-хирургично лечение:
1. Нормален прием на антикоагулантната
терапия
2. Прием на атикоагуланта възможно най-късно
в деня на хирургичната манипулация
3. Спиране на приема на антикоагуланти 24-48
часа.
Според авторите (22) дентални манипулации
с нисък и среден риск от кървене могат да бъдат извършвани като се следват първите два гайдлайна за прием на директни антикоагуланти.
ИЗВОДИ
Пациентите с артериална хипертония са голяма част от лекувания контингент от лекарите
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на дентална медицина. Често този тип пациенти
приемат по няколко медикамента с оглед на основното им заболяване. Медикаментите, поставяни по време на рутинно дентално лечение, както и някои манипулации, могат да доведат до различен отговор при болни на антихипертензивна
терапия. Важно е да бъдат следвани съвременните гайдлайни, за да се проведе надеждно дентално лечение с минимални рискове за пациента.
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