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Се препорачува 
иницијалната 

анти-хипертензивна 
терапија да започне со 

фиксна комбинација



Changes in recommendations

2013 2018

Initiation of drug treatment

Initiation of antihypertensive therapy with a 

two-drug combination may be  considered in 

patients with markedly high baseline BP or at 

high CV risk.

Initiation of drug treatment

It is recommended to initiate an antihypertensive 

treatment with a two-drug  combination, preferably in a 

SPC. The exceptions are frail older patients and  those at 

low risk and with grade 1 hypertension (particularly if SBP 

is < 150  mmHg).

Resistant hypertension

Mineralocorticoid receptor antagonists, 

amiloride, and the alpha-1 blocker  doxazosin 

should be considered if no contraindication

exists.

Resistant hypertension

Recommended treatment of resistant hypertension is the 

addition of low-dose  spironolactone to existing treatment, 

or the addition of further diuretic  therapy if intolerant to 

spironolactone, with either eplerenone, amiloride,  higher-

dose thiazide/thiazide-like diuretic or a loop diuretic, or the 

addition of  bisoprolol or doxazosin.

Device-based therapy for hypertension

In case of ineffectiveness of drug treatment, 

invasive procedures such as  renal denervation 

and baroreceptor stimulation may be

considered.

Device-based therapy for hypertension

Use of device-based therapies is not recommended for the 

routine treatment  of hypertension, unless in the context 

of clinical studies and RCTs, until  further evidence 

regarding their safety and efficacy becomes available.

Recommendation Grading

Grade I Grade IIa Grade IIb Grade III



Core drug-treatment strategy for  
uncomplicated hypertension

The core algorithm is also appropriate for most patients with HMOD, cerebrovascular disease, 
diabetes, or PAD



Клинички искуства



Ефикасност и безбедност на 
лизиноприл/амлодипин (Л/А) 
фиксна комбинација кај 
пациенти со есенцијална 
хипертензија (ALFESS стдија)

Farsang Csaba, Abraham Gyorgy, Kovacs Peter, 
Karanyi Zsolt, Ofner Peter; Hypertension and 
nephrology 2009; 13 (2): 81-88



• Сите параметри кои ја опишуваа ефикасноста
(КП мерен во ординација, КП мерен со холтер и 
квалитет на живот) беа значајно подобрени до 
крајот на 12-та недела кај пациенти со прв и втор 
степен на примарна хипертензија, претходно 
неуспешно третирани со ACE-инхибитори и/или 
Ca-блокатори. 

• Кај 31.9 % од пациентите било потребно да се 
зголеми почетната доза од 10 mg лизиноприл и 
5 mg амлодипин на две таблети дневно.

• Споредено со претходниот третман, терапијата со 
Л/А дала значајно подобри резултати, односно 
тераписка ефикасност е постигната кај 92 % од 
пациентите.

• Одлична толеранција на комбинацијата Л/А е 
регистрирана кај 94 % од пациентите.

РЕЗУЛТАТИ



EFFECTS OF THE COMBINATIONS OF 

AMLODIPINE WITH AN LISINOPRIL OR 

A CARVEDILOL IN PATIENTS WITH 

ARTERIAL HYPERTENSION AND 

OBESITY
Bubnova, M.; Aronov, D.; Vygodin, V.

Journal of Hypertension: July 2019 - Volume 37 - Issue - p 

e173-e174

doi: 10.1097/01.hjh.0000572224.73513.a7

https://journals.lww.com/jhypertension/toc/2019/07001


РЕЗУЛТАТИ

• Третманот со Л/А покрај регулирање на 
крвниот притисок покажува и додатен 
плеотропен ефект.

• Во студијата е постигнато сигнификантно 
подобрување на испитуваните глико-липидни 
параметри кај пациентите со хипертензија и 
прекумерна телесна тежина. 



КОМБИНАЦИЈАТА Л/А СИГНИФИКАНТНО ГО 

ПОДОБРУВА ГЛИКО-ЛИПИДНИОТ МЕТАБОЛИЗАМ 



• Терапија на есенцијална хипертензија кај 
возрасни лица. 

• Скоприл Комбо е индициран како супституциона 
терапија за возрасни пациенти со висок крвен 
притисок, којшто претходно бил регулиран со 
истовремена примена на лизиноприл и на 
амлодипин, дадени во еднакви дози соодветни 
на јачината на Скоприл Комбо. 

ТЕРАПЕВТСКИ ИНДИКАЦИИ



• Се препорачува една таблета на ден.

• Скоприл Комбо е индициран само кај пациенти кај кои 
оптималната доза на одржување на лизиноприл и на 
амлодипин е титрирана до:

• 10 mg и 5 mg во случај на Скоприл Комбо 10 mg/5 mg
• 20 mg и 5 mg во случај на Скоприл Комбо 20 mg/5 mg 
• 20 mg и 10 mg во случај на Скоприл Комбо 20 mg/10 mg

ДОЗИРАЊЕ



• Храната не влијае врз апсорпцијата на лекот.
• Скоприл Комбо може да се зема независно 

од оброците.
• Разделната линија е присутна за да го олесни 

кршењето на таблетата заради полесно. 
проголтување, а не да ја подели таблетата на 
две еднакви дози.

• Доколку е потребно да се приспособи 
дозата, може да се земе предвид титрација 
на дозата со поединечните компоненти.

ДОЗИРАЊЕ



табл. 10 mg/ 5 mg x 30

табл. 20 mg/ 5 mg x 30

табл. 20 mg/ 10 mg x 30

ПАКУВАЊЕ


