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Преди дни руският президент Владимир Путин с тревога съобщи за демо-
графската криза в Русия. Според него годишно страната намалява със 700 000 
души. Преди няколко месеца СЗО публикува данните за смъртността в Европа 
и се установи, че за разлика от другите държави, в България смъртността от 
сърдечно-съдови заболявания се увеличава и продължителността на живота 
на населението намалява. И какво от това? Ние не видяхме никакви спешни 
мерки, нямаше промяна в стратегиите по отношение на поведението при 
хроничните заболявания. 

Преди няколко дни приключи първата Европейска конференция по профи-
лактична кардиология (EuroPrevent 2006). Много страни се похвалиха с пос-
тижения в профилактиката и лечението. България се представи с три много 
добри анализа, които доказаха, че българските лекари знаят как да лекуват 
социално-значимите заболявания. И вероятно си оставаме само със знания-
та, тъй като резултатите на практика не са окуражаващи. 

Д-р Р. Бийгълхол (СЗО) анализира глобалната стратегия за превенция и 
постави много остро въпроса за достъпа на пациента до медикаменти за 
лечение на хроничните заболявания. Той също така каза, че хроничните забо-
лявания са болести на нищетата и бедността. Известно е, че 80% от хро-
ничните заболявания могат да бъдат профилактирани. Но освен промяната 
в начина на живот, спиране на тютюнопушененто, здравословното хранене, 
поддържането на нормално телесно тегло, рисковите лица трябва да конт-
ролират своя риск и с медикаменти (хипертония, дислипидемии и др). И си за-
дадох въпроса как могат високорисковите българи да контролират своя риск 
след като нямат пълен достъп до медикаменти, т.е. при налични регистри-
рани в страната всички медикаменти от развития свят, финансовите рест-
рикции ограничават прилагането им и рефлектират върху здравния статус. 
Написани са много добри национални и международни планове за поведение, но 
здравните организации като СЗО не могат да убедят правителствата, че 
контролът на риска ще има пряк икономически ефект в дългосрочен план, тъй 
като неадекватно лекуваните хронични заболявания значително ще увличат 
разходите на развиващите се държави през следващите години. Ако днес не 
се стимулира профилактиката (да не разбираме погрешно – профилактика 
включва немедикаментозен и медикаментозен контрол на рисковите фак-
тори), утре разходите на държавите, неглижиращи профилактиката, ще се 
увеличват поради увеличени нужди от лечение на усложненията. За съжаление 
вече се виждат ефектите на липсващата дълги години стратегия и изпълне-
ние на програмите за профилактика на хроничните заболявания.

И нека прилагаме всички възможни методи за превенция на хроничните за-
болявания, нека участниците в международни форуми информират медицин-
ската общественост за постиженията и резултатите на другите държави. 
Нека да се стимулира реалната профилактика на населението, а ние като 
специалисти ще се стараем да обучаваме българските лекари на модерни 
профлактични подходи. 

И, разбира се, високата оценка на България като страна, допринесла за 
практическото прилагане на европейските норми на профилактика и рехаби-
литация, многократно представяни на международни форуми от добре поз-
натия на лекарите в страната научен екип, е и организирането на Световен 
научен форум по превантивна кардиология и рехабилитация през септември 
2006 г., където всички лекари ще могат да чуят световно известни специа-
листи в тези области.  

Д-р Борислав Георгиев
главен редактор

Превенцията – основа за доброто 
здраве на нацията в дългосрочен план 
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В последните няколко години много водещи евро-
пейски и американски медицински асоциации15,17,18,22 
определиха метаболитния синдром като съвкуп-
ност от рискови фактори или болестни състояния, 
водещи до метаболитни нарушения,  които увелича-
ват риска от възникване на атеросклеротични сър-
дечно-съдови болести, захарен диабет тип 2 и като 
цяло повишават общата смъртност в дадена по-
пулация. Метаболитните рискови фактори включ-
ват атерогенната дислипидемия (повишени нива в 
кръвта на триглицериди, LDL-холестерол, понижени 
нива на HDL-холестерол), повишено артериално на-
лягане, повишена кръвна захар на гладно, повишено 
тромбообразуване, хроничен възпалителен стрес.

Основни рискови фактори за възникване на мета-
болитен синдром са инсулиновата резистентност, 
абдоминалното затлъстяване, заседналият начин 
на живот, хормоналният дисбаланс, генетичната 
предразположеност. Все още липсва яснота по от-
ношение на първопричината и взаимовръзките меж-
ду рисковите фактори.

Целта на този обзор е да обобщи критериите на 
водещи медицински асоциации относно дефиниране-
то на метаболитния синдром, както и да определи 
мястото на последния като предиктор на глобал-
ния сърдечно- и мозъчно-съдов риск.

промяната в начина на живот на съвременния 
човек доведе до появата на много нови заболява-
ния. до 20 век атеросклерозата е рядкост. днес 
водещи причини за смърт сред населението са 
исхемичната болест на сърцето (иБс) и мозъчно-
съдовата болест (мсБ). това налага разработва-
нето на критерии за оценка на глобалния риск, т.е. 
вероятността даден индивид да развие сърдечно-
съдов инцидент (фатален или нефатален) за 10-го-
дишен период или на 60-годишна възраст. индиви-
дуалният риск е продукт на множество рискови 
фактори.22 в тази връзка метаболитният синдром 
като съвкупност от рискови фактори има важна 
роля при определянето на глобалния риск.2

  атрIII определя разпознаването и лечението на 
метаболитния синдром като вторична цел на нама-
ляващата риска терапия. основна цел е намаляване 
на риска от сърдечно-съдови заболявания (ссЗ) чрез 
редукция на серумните нива на LDL-холестерола.

Значението на метаболитния синдром все още 
е недооценено и липсва национална стратегия за 

превенция на риска, съобразена с местните особе-
ности.    

        
клинична диагноЗа 
на метаБолитния синдром

според съвременните схващания метаболит-
ният синдром се определя като група от риско-
ви фактори или болестни отклонения, които са 
тясно свързани с инсулиновата резистентност и 
абдоминалното затлъстяване. първопричините 
за развитие на метаболитен синдром се крият в 
генетични фактори, наднорменото тегло и засед-
налия начин на живот.

през 2001 г. атрIII на NCEP предложиха прост на-
бор от диагностични критерии, базирани на кли-
нични показатели, включващи обиколка на талия-
та, повишени серумни нива на триглицеридите, 
HDL-холестерола и кръвната захар на гладно, по-
вишено артериално налягане.17 според атрIII няма 
достатъчно основание да се изисква задължител-
но установяване на инсулиновата резистентност 
(т.е. концентрацията на инсулина в плазмата), на 
с-реактивния протеин като показател за хрони-
чен възпалителен стрес, на фибриногена и на ин-
хибитора на плазминогеновия активатор-1 като 
показател за протромботичното състояние. по-
ради липса на основания за промяна, ана и NHLBI 
приеха критериите на атрIII и предложиха някои 
малки модификации - намаляване на критичната 
стойност на обиколката на талията при хора или 
етнически групи, предразположени към инсулинова 
резистентност, а също така да се смятат три-
глицериди, HDL-холестерол и артериално налягане 
за абнормални, когато пациентът приема медика-
менти за нормализирането им.17 според тях има 
повишено артериално налягане, когато са пови-
шени стойностите на систолното или на диас-
толното ан. Бе предложено също да се намали 
критичното серумно ниво на кръвната захар на 
гладно от 110 мг/дл на 100 мг/дл в съответствие 
с изискванията на американската диабетна асо-
циация (ADA).15 международната диабетна феде-
рация (IDF)18 предложи диагностични критерии за 
метаболитен синдром, идентични с тези на атр 
III. единствената разлика е в това, че IDF предла-
га обиколката на талията да се уточни за отдел-
ните етнически групи, а именно по-ниски прагове 

Метаболитният синдром - предиктор 
на глобалния сърдечно-съдов риск
Д-р Димитър Костов, доц. Жанета Георгиева, д-р Красимира Ненова 
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паралелно с официлната научна програма на конгреса ще 
бъде организирана научна програма на български език и ще 
бъдат дискутирани съвременни подходи в диагностиката 
и лечението на сърдечно-съдовите, ендокринните, 
нефрологичните и други заболявания.   

подробна информация за конгреса можете да получите на 
тел. 02 950 17 17 и интернет адрес www.arbilis.com
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за азиатци поради по-голямата им предразполо-
женост към инсулинова резистентност. според 
международната диабетна федерация абдоми-
налното затлъстявне обединява двата рискови 
фактора: затлъстяване и инсулинова резистент-
ност, като лежащи в основата на метаболитния 
синдром. ето защо IDF изисква увеличената оби-
колка на талията да бъде задължителен критерий 
за диагностициране на метаболитен синдром.18 в 
атрIII увеличената обиколка на талията не се смя-
та за задължителна, ако три други критерия са на-
лице.6 въпреки наличието на тези малки различия, 
на практика няма разминаване в поставянето на 
диагнозата метаболитен синдром. които и да са 
три от тези пет критерия, са достатъчни, за да 
се постави диагноза метаболитен синдром:
1. Увеличен размер на талията (различен за основ-
ните популации)18:

а. в европа и саЩ - по-голям или равен на 102 см 
за мъжете и съответно 88 см за жените;

б. в азия и тихоокеанския регион - по-голям или 
равен на 90 см за мъжете и съответно 80 см за 
жените;

в. в япония - по-голям или равен на 85 см за мъже-
те и съответно 90 см за жените. 
2. повишени плазмени нива на триглицеридите 
(тг), по-високи или равни на 1,7 ммол/л, или прием 
на медикаменти за понижаване на нивото на тг.18

3. намалени плазмени нива на HDL-холестерола или 
прием на медикаменти поради пониженото ниво 
на HDL-холестерола18:

а. по-малко от 1,0 ммол/л при мъже;
б. по-малко от 1,3 ммол/л при жени.

4. по-високо или равно на 130 mmнg систолно 
артериално налягане, по-голямо или равно на 85 
mmнg диастолно артериално налягане или прием 
на антихипертензивни медикаменти.18

5. повишена кръвна захар на гладно: над 6,0 ммол/л 
или прием на антидиабетни медикаменти.18 спо-
ред международната диабетна федерация кри-
тичната стойност на кръвната захар на гладно е 
5,6 ммол/л.             

 световната здравна организация има сходни 
критерии за диагностициране на метаболитния 
синдром с тази разлика, че изисква клинично доказ-
ване на инсулиновата резистентност, захарния 
диабет тип 2 или постпрандиално глюкозно ниво 
на втория час, по-високо или равно на 7,6 ммол/л.

Ползи от диагностициране 
на метаболитния синдром
основната терапевтична цел при хора с мета-

болитен синдром е да се намали риска от клинични 
прояви на атеросклероза и захарен диабет тип 2. 
мониторирането, профилактиката и лечението 
на метаболитния синдром трябва да са в контекс-
та на световните усилия за превенция на сърдеч-
но-съдовите и мозъчно-съдовите заболявания. За 
намаляване на риска от съдови атеросклеротич-
ни инциденти е необходимо като първа линия 
на лечение да се премахнат основните рискови 

фактори: тютюнопушене, високи плазмени нива 
на LDL-холестерола, високо артериално налягане, 
наднормени нива на кръвната захар на гладно и 
постпрандиално. пациентите с установени сър-
дечно-съдови заболявания и захарен диабет тип 
2 са високорискови в краткосрочен период (до10 
години) и подлежат на активно наблюдение и це-
ленасочено лечение.15 краткосрочният риск при 
индивиди без захарен диабет тип 2 и сърдечно-
съдови заболявания зависи от броя и тежестта на 
отделните рискови фактори, използвани във фра-
мингамския калкулатор за оценка на 10-годишния 
риск от възникване на съдови инциденти, който се 
използва и за оценка на пациенти с метаболитен 
синдром. при изявен метаболитен синдром дълго-
срочният риск от съдови инциденти е повишен, 
въпреки стойността на десетгодишния риск. ето 
защо оценката на дългосрочния риск при индивиди 
с метаболитен синдром е особено важна по отно-
шение на поведението на лекаря и пациента.6

лечение

Немедикаментозна терапия
промяната в начина на живот е най-важната 

мярка за редукция на метаболитните рискови 
фактори и на риска от съдови инциденти. такива 
промени са намаляване на теглото при затлъсте-
ли пациенти, достатъчна физическа активност и 
здравословно хранене. редукцията на телесната 
маса трябва да стане плавно, със 7% до 10% през 
първата година от започването на лечението, 
като се цели постигането на индекс на телесна-
та маса <25. достатъчната физическа активност 
включва индивидуализирана за конкретния паци-
ент натовареност между 30 и 60 минути дневно, 
5 дни в седмицата. диетичните възможности 
за промяна на метаболизма16 включват прием на 
храни с редуцирана енергийност и съдържание на 
мазнини, богати на растителни фибри, баласт-
ни вещества, омега-3 и омега-6 полиненаситени 
мастни киселини, фруктоолигозахариди и др. кли-
нични проучвания установяват, че присъствието 
на разтворими пшенични фибри (арабиноксилан) 
в храната намаляват значимо постпрандиалната 
гликемия и риска от захарен диабет тип 2 и ате-
росклероза, а също и че приемът на растителни 
феноли (зехтин) оказва значим кардиопротекти-
вен ефект чрез подобряване на липидния профил. 
тези мерки водят до едновременно повлияване на 
метаболитните рискови фактори. лечението 
при пациенти с висок 10-годишен риск зависи от 
конкретните рискови отклонения от нормата.

Медикаментозна терапия                                     
няма задължителна медикаментозна терапия 

при пациенти с метаболитен синдром. препоръ-
ките за лекарствена терапия се основават на 
отделните ръководства за лечение на определен 
рисков фактор или заболяване.

рискови фактори
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ки дози аспирин се препоръчват за лечение на тези 
отклонения при пациенти с метаболитен синдром 
и 10-годишен риск от ссЗ >10%, а също и при тези 
с по-висок риск. при контраиндикации за употреба 
на аспирин се препоръчва клопидогрел.

хроничният възпалителен стрес се характери-
зира с повишени плазмени нива на с-реактивния 
протеин. на този етап няма специфична лекарс-
твена терапия за намаляването му.

Психосоциален стрес
редица клинични проучвания показват, че пси-

хосоциалния стрес индуцира екзоцитоза на nerve 
growth factor (NGF) от субмандибуларните жлези 
(които са основен тъканен източник), увеличава 
се синтеза и секрецията на interleukin-1 и tumor 
necrosis factor (TNF) от клетките на хипоталамуса 
и от имунните клетки. всичко това води до хи-
пертрофия на адреналните жлези, хиперкортизо-
лемия и метаболитни промени. клинични проучва-
ния доказват наличие на значими психотравмени 
събития на ниво дистрес, което дава основание 
да се приеме емоционалният дистрес като един 
от етиологичните фактори за хипоталамичен 
метаболитен синдром.1 в механизмите на възпа-
лението и тъканното възстановяване важна роля 
играе взаимодействието между нервна, имунна и 
ендокринна система.7,8,9 напоследък се установи 
ролята на взаимодействията между цервикалния 
симпатикусов ствол, хипоталамуса и субмандибу-
ларните слюнчени жлези при възпалителни проце-
си. в тази връзка авторски колектив (чалдъков, ко-
вачева, христова) от медицинския университет 
в град варна изследва ехографските промени на 
субмандибуларните слюнчени жлези при пациенти 
с метаболитен синдром.1 тъй като при пациенти 
с метаболитен синдром се установяват данни за 
хронични инфекции, увреждане на хипоталамуса и 
вегетодистония, както и понижени плазмени нива 
на NGF, то авторите предполагат и установяват 
промени в субмандибуларните слюнчени жлези.5 
те установяват увеличени размери и променена 
структура на субмандибуларните слюнчени жлези, 
като това води до понижаване на нивата на NGF.

лаБораторни покаЗатели

оценката на определени показатели е част 
от диагнозата на метаболитния синдром. на-
ред с класическите лабораторни показатели на 
мастната обмяна, на възпалението, на въглехид-
ратната обмяна, на хемостазата се използват 
и някои нови: с-реактивен белтък; стойността 
на отношението между триглицеридите и HDL-
холестерола (тг/HDL-хол.); атерогенен индекс на 
плазмата{AIP=log(тг/HDL-хол.)}; микроалбуминурия; 
адипокини и адхезионни молекули.

с-реактивният белтък корелира положително 
с параметрите на метаболитния синдром, пред-
сказва развитието на Зд тип 2, показва актив-
ност на атерогенезата, предсказва развитието 

на коронарна болест и миокарден инфаркт.
липидните индекси (LDL/HDL>3,0; TC/HDL; TG/

HDL) показват наличие на атерогенни частици в 
плазмата и наличие на коронарни лезии, предсказ-
ват поява на Зд тип 2.

атерогенният индекс на плазмата дава количес-
твена оценка на терапевтичната интервенция.

микроалбуминурията се позитивира при паци-
енти с метаболитен синдром. тя е белег на диа-
бетната микроангиопатия и нефропатия. наличи-
ето й говори за генерализирана съдова склероза.

адипокините могат да се разделят на “добри”– 
лептин, адипонектин (повишават инсулиновата 
чувствителност и бета-окислението) и “лоши”– 
резистин, TNF-алфа, които имат роля по отноше-
ние на инсулиновата резистентност.3,4 развитие-
то в областта на лабораторната диагностика 
ще доведе от единични биомаркери до цялостен 
подпис на болестта.

  
Заключение        
атерогенезата е най-важният прицел за ефек-

тивни предпазни стратегии. концепцията за гло-
балния риск замени класическите подходи за профи-
лактика. комплексната профилактика на съдовия 
риск изисква национална стратегия за периодична 
оценка на лабораторните методи, скрининг и ин-
тервенция върху прицелната популация. в тази 
връзка метаболитният синдром обединява мно-
жество рискови фактори и е нарушение на хомеос-
тазата на организма. ето защо при тези пациен-
ти е повишен краткосрочният и дългосрочният 
риск от възникване на атеросклеротични съдови 
инциденти и Зд тип 2. Бъдещите проучвания ще 
хвърлят светлина върху патофизиологията на ме-
таболитния синдром и ще посочат нови терапев-
тични цели.
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Пълната библиографска справка е на разположе-
ние в издателството и може да бъде представена 
при поискване

Атерогенна дислипидемия
препоръките за лечението на това заболяване 

са съобразно световните и европейските ръко-
водства. дислипидемията е сбор от липидни на-
рушения, като всеки липиден компонент е незави-
сим рисков фактор. ето защо лечението й трябва 
да бъде комплексно и да обхваща нарушенията на 
отделните липопротеини. налице са доказател-
ства от различни клинични проучвания,10,11,12,13 че 
терапията на дислипидемията редуцира риска 
от исхемични сърдечно-съдови инциденти при 
първична и вторична профилактика. от 1994 
година са проведени следните големи клинич-
ни проучвания, обхващащи общо 30.815 пациен-
ти: Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S), the 
Cholesterol And Recurrent Events trial (CARE), the Long 
term Interventon with Pravastatin in Ischaemic Disease 
study (LIPID), the West of Scotland Coronary Prevention 
Study (WOSCOPS), the Air Force/Texas Coronary 
Atherosclerosis Prevention Study (AFCAPS/TexCAPS).21 
те недвусмислено доказват ефективността на 
липидопонижаващата терапия по отношение на 
исхемичната болест на сърцето и животозастра-
шаващите атеросклеротични съдови инциденти. 
първостепенна цел на антилипемичната терапия 
е понижаване на плазмените нива на LDL-холесте-
рола. при високорискови пациенти (с по-голям от 
20% десетгодишен риск по ссЗ и/или захарен диа-
бет тип 2) се целят оптимални плазмени нива на 
LDL-холестерола под 2,5 ммол/л. при пациенти с 
два и повече рискови фактора трябва да се пос-
тигнат плазмени нива под 3,4 ммол/л, а при та-
кива с един рисков фактор - под 4,1 ммол/л. няма 
точно дефинирани лечебни цели за HDL-холестерол 
и триглицериди, но концентрациите им в плазма-
та се използват като показатели за повишен риск. 
като цел на антилипемичната терапия мястото 
им е след понижаване на нивата на LDL-холестеро-
ла. Шест групи медикаменти се използват за лече-
ние на атерогенната дислипидемия (табл. 1). 

стандартните LDL-холестерол понижаващи 
медикаменти са статини, никотинова киселина, 
ezetimibe и смоли. фибратите имат умерен ефект 
по отношение на нивото на LDL-холестерола. те 

се използват заедно с никотиновата киселина за 
повишаване на нивата на HDL-холестерола.19 с 
внимание трябва да се комбинират статини и 
фибрати поради риск от тежка миопатия. нико-
тиновата киселина или фибратите са средства 
на избор при хипертриглицеридемия.10,11,12

HDL-холестеролът има протективен ефект по 
отношение на риска от атеросклероза и ссЗ.14 кол-
кото е по-ниска стойността на HDL-холестерола, 
толкова е по-висок рискът от сърдечно-съдови ин-
циденти (ниското ниво <1 ммол/л увеличава риска). 
HDL-холестеролът обикновено е нисък при високи 
плазмени нива на триглицериди. HDL-холестеролът 
се понижава от тютюнопушене, наднормено тег-
ло и липса на физическа активност. ето защо той 
се оформя като независим рисков фактор.

 мета-анализ на 17 проспективни проучвания 
установява, че повишените триглицериди са неза-
висим рисков фактор за коронарна болест на сър-
цето. повишаването на тг с 1 ммол/л увеличава 
риска за исхемични инциденти с 14% при мъжете 
и с 37% при жените. при хипертриглицеридемия 
(>5,7 ммол/л) редукцията на тг има първостепен-
но значение пред снижението на LDL-холестерола 
поради риск от остър панкреатит.6 

Повишено артериално налягане
правилата за лечение на хипертонията са пред-

ставени в европейски и американски ръководства. 
при индивиди с артериално налягане в границите на 
“предхипертония”(120-139/80-90 mmHg) се използ-
ват немедикаментозни мерки за нормализиране. 
при пациенти с артериално налягане, по-високо от 
140/90mmHg, се използва и медикаментозно лече-
ние, съобразено със съответните ръководства.17,18 

   
Повишена кръвна захар
при наличие на нарушен глюкозен толеранс като 

компонент на метаболитния синдром е установе-
но от проведени наскоро клинични проучвания, че 
прогресията към захарен диабет тип 2 (Зд тип 
2) може да бъде забавена или предотвратена чрез 
промени в начина на живот (особено намаляване-
то на наднорменото тегло и достатъчна физи-
ческа активност). понастоящем при пациенти 
с нарушен глюкозен толеранс не се препоръчва 
лекарствена терапия за редукция на плазмената 
глюкоза или инсулиновата резистентност. при ус-
тановяване на Зд тип 2 се използват критериите 
на международната диабетна федерация за лече-
ние и контрол (гликиран хемоглобин, кръвно-заха-
рен профил и др.). при такива пациенти се налага 
комплексно лечение на всички рискови фактори, за 
да се постигне редукция на риска от атеросклеро-
тични съдови инциденти.

Хроничен възпалителен стрес
и хемостазни нарушения
при повечето пациенти с метаболитен син-

дром ca налице повишени нива на инхибитора на 
плазминогеновия активатор-1 и фибриногена. нис-

лечение ОХол LDL-Хол HDL-Хол ТГ Поносимост

смоли   20%  15-30%  3-5% 0/ лоша

никотинова

киселина
 25%  25%  30%  3-50% задоволителна

фибрати  15%  5-15%  20%  20-50% добра

Probucol  25%  10-15%  20-30% 0 задоволителна

статини*  19-37%  25-50%  4-12%  14-29% добра

Ezetimibe - ↓ 18%  1%  8% добра

Табл. 1. *По отношение на статините процентите се 
отнасят за дневни дози от 40 мг atorvastatin, simvastatin, 
pravastatin, fluvastatin.20

рискови фактори
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съвременна диагностика

Натриуретичният пептид 
в кардиологичната  диагностика

мозъчният натриуретичен пептид (BNP), на-
ричан също така в-тип натриуретичен пептид, 
е член на семейство от структурно свързани 
хормони, натриуретични пептиди. то включва 
още предсърдния натриуретичен пептид (ANP), 
натриуретичен пептид тип с (CNP) и натриуре-
тичен пептид тип D (DNP). BNP стана много по-
пулярен напоследък като потенциален маркер за 
застойна сърдечна недостатъчност. освен това 
с рекомбинантен BNP (несиритид) се правят кли-
нични проучвания за лечение на остра сърдечна не-
достатъчност.

BNP е полипептид, състоящ се от 32 аминоки-
селини.24 най-напред е изолиран от мозъка. във фи-
зиологични концентрации той играе сложна роля 
в хомеостазата на телесните течности и съдо-
вия тонус.12 при хора BNP се секретира главно от 
сърцето и то предимно от камерите както при 
здрави, така и при лица със застойна сърдечна не-
достатъчност.18 За разлика от него, ANP се сек-
ретира от предсърдията при здрави хора, а при 
застойна сърдечна недостатъчност - от предсър-
дията и камерите. приема се, че BNP е специфичен 
за камерите.28,29

проучвания при животни са показали, че BNP се 
секретира по-бързо от ANP при остро обременя-
ване на сърцето. предполага се, че вNP играе роля 
на „спешен” неврохормон при натоварване.19 от 
физиологична  гледна точка вNP играе важна роля 
при застойната сърдечна недостатъчност като 
регулаторен хормон за ангиотензин II, норепи-
нефрин и ендотелин, тъй като намалява синте-
зата на някои от тези неврохоромни и действа 
като вазодилататор. освен това той има дирек-
тен натриуретичен и диуретичен ефект. 

плазмените нива на вNP корелират много сил-
но с пулмокапилярното налягане, теледиастолно-
то налягане и фракцията на изтласкване на лява-
та камера при пациенти със систолна дисфункция. 
много проучвания показват, че при такива болни 
нивото му се увеличава паралелно с тежестта на 
заболяването, определена по класификацията на 
нюйоркската кардиологична асоциация. предвари-
телни данни са показали, че вNP може да бъде си-
лен предиктор на намален физически капацитет. 
концентрацията му е повишена и при диастолна 

дисфункция и левокамерна хипертрофия.20,29 вNP се 
освобождава при повишено разтягане на стената 
(увеличен обем) и при повишено напрежение (по-
вишено налягане на пълнене). 

сърдечната недостатъчност е често и скъпо 
струващо заболяване с лоша прогноза. разработ-
ват се нови стратегии за диагноза на сърдечната 
слабост при пациенти, които вече имат заболя-
ване или при такива с риск за развитието му. тези 
стратегии трябва да направят възможно ранно-
то лечение и да могат да предотвратят или поне 
да отложат прогресията до финална сърдечна не-
достатъчност.

изискванията към идеалния биомаркер за сър-
дечна недостатъчност са: да улеснява диагнозата 
(да има висока сензитивност и специфичност); да 
бъде независим от възраст, раса или причина за 
сърдечната недостатъчност; да осигурява неза-
висима прогностична информация; промените в 
състоянието на пациента да корелират с проме-
ните в нивото на биомаркера; да е възпроизводим 
в различни лаборатории; диагностиката да се из-
вършва до леглото на болния или в амбулаторния 
кабинет, за да може да улесни диагнозата и те-
рапевтичните решения.1 в това отношение плаз-
мените нива на вNP имат потенциал да станат 
практически маркер за левокамерна дисфункция в 
клиничната практика. 

ВNP при спешни условия
За пациентите, постъпващи в спешните от-

деления с остър задух, бързата и точна диагноза е 
задължителна за провеждането на адекватно ле-
чение. За съжаление проявите на остра сърдечна 
недостатъчност често са неспецифични. с ехо-
кардиография може да се диагностицира левока-
мерната дисфункция, но тя е относително скъпа 
процедура и не винаги е достъпна. необходим е 
бърз и точен кръвен тест за индикация на застой-
на сърдечна недостатъчност.

няколко проучвания са оценили и доказали пол-
зата от изследването на вNP като потенциален 
диагностичен маркер на сърдечна недостатъч-
ност при пациенти с остър задух в спешните от-
деления. Davis и съавт.4 оценяват ползата от вNP 
за диагностиката на остра декомпенсирана сър-

дечна недостатъчност при 52 пациенти с остър 
задух. вNP е определен като по-добър прогности-
чен показател от аNP и фракцията на изтласква-
не. в проучването е използван радиоимунологичен 
метод, което значително ограничава стойност-
та му за практически цели. последващи проучва-
ния с имунофлуоресцентен метод за изследване на 
вNP са позволили определянето му в концентра-
ции от 5 до 1300 pg/mL. разработени са тестове, 
приложими при леглото на болния, които правят 
вNP приемлив като цена и начин на изпълнение 
диагностичен тест.26,28

по-късно са проведени и широки многоцент-
рови проучвания. в Breathing Not Properly trial15 са 
включени 1589 пациенти, приети в спешно отде-
ление с основно оплакване от задух. при плазмено 
ниво на вNP 100 pg/mL е диагностицирана остра 
сърдечна недостатъчност с точност 83,4% от 
двама кардиолози, които не са знаели нивата на 
вNP. ниво от 50 pg/mL е имало негативна предсказ-
ваща стойност 96%, което показва, че ниското 
ниво на вNP позволява да се отхвърли диагнозата 
остра сърдечна недостатъчност. пациентите със 
сърдечна декомпенсация са имали средна концент-
рация на вNP 675±450 pg/mL, докато пациенти с 
анамнеза за левокамерна дисфункция без декомпен-
сация са имали средна концентрация 346±390 pg/mL. 
пациенти без сърдечна недостатъчност са имали 
средно ниво на вNP 110±225 pg/mL. последващ ана-
лиз на това проуване показва, че определянето на 
гранична стойност на вNP от 100 pg/mL може да 
повиши точносттта на лекарската диагноза в 
спешни случаи от 74,0% до 81,5% за пациенти със 
съмнение за сърдечна недостатъчност. доказва се, 
че ниво на вNP от 100 pg/mL е много силен, незави-
сим предиктор за застойна сърдечна недстатъч-
ност и може да повиши комбинираното значение 
на анамнеза, физикално изследване, рентгенови и 
лабораторни данни.

друго проучване на Maisel и сътр.14 при 200 
души със сърдечна недостатъчност сравнява ре-
зултатите от вNP и ехокардиографското доказ-
ване на левокамерна дисфункция. при пациентите 
с нормална левокамерна функция средното ниво 
на вNP е било 30±62 pg/mL, а при тези с дисфунк-
ция – 489±75 pg/mL. разделянето по типове лево-
камерна дисфункция е още по-впечтляващо. при 
изолирана диастолна дисфункция средното ниво 
на вNP е било 391±89 pg/mL, при изолирана систол-
на – 567±113 pg/mL, а при комбинация от двете 
– 1077±272 pg/mL.

в друго едноцентрово проучване на Logeart и 
сътр.13 е сравнена диагностичната стойност на 
плазмения вNP с доплеровата ехокардиография 
при 163 пациенти, приети в спешно отделение 
с тежък задух. гранична стойност на вNP от 80 
pg/mL е имала висока негативна предсказваща 
стойност (93%), а гранична стойност над 300 
pg/mL е имала много висока точност (88%) при 

диагностициране на сърдечна недостатъчност. 
рестриктивният тип митрален кръвоток е имал 
предсказваща точност 91%. комбинирането на 
вNP и доплеровото ехокардиографско изследване 
увеличава точността на диагнозата сърдечна не-
достатъчност. при ниво на вNP между 80 и 300 
pg/mL диагностичната му стойност е ниска и в 
тези случаи рестриктивният тип митрален кръ-
воток допринася за поставяне или отхвърляне на 
диагнозата сърдечна недостатъчност. 

проучване на Januzzi и сътр.7 при 599 пациенти, 
проследени 60 дни след преглед по повод на задух, 
несвързан със травма или миокардна исхемия, по-
казва, че при 35% от пациентите нивото на BNP 
е повишено и при тях е поставена крайна диагно-
за остра сърдечна недостатъчност. медианното 
ниво при тях е било 4045 pg/mL, докато при тези 
без остра сърдечна недостатъчност то е било 131 
pg/mL. Установени са и различни гранични стой-
ности съобразно възрастта. прагът за приемане 
на сърдечна недостатъчност при пациенти под 
50 години е бил наполовина по-нисък спрямо този 
на пациентите над 50-годишна възраст – 450 сре-
щу 900 pg/mL.

вижда се, че измерването на нивата на вNP 
е много важно допълнение към диагностичните 
средства за пациенти с остър задух, особено за 
изключване на декомпенсирана сърдечна недо-
статъчност. използвайки тестове при леглото 
на болния, лекарите могат бързо да изключат де-
компенсирана сърдечна недостатъчност, когато 
са измерени ниски концентрации на вNP – под 80-
100 pg/mL. високите стойности – над 400 pg/mL, 
могат да потвърдят декомпенсирана сърдечна 
недостатъчност. при интермедиерни стойнос-
ти точността на диагнозата не е голяма, тогава 
сърдечната недостатъчност може да не е деком-
пенсирана, но също така трябва да се мисли и за 
други причини за повишаване на  вNP – белодробно 
сърце, белодробен емболизъм. важно е да се отбе-
лежи, че преди всичко е нужно да се има предвид 
клиничната преценка на състоянието на болния, 
а интерпретацията на нивото на BNP би трябва-
ло да се взема под внимание при общата оценка. 
изследването на BNP може обаче значително да 
подобри точността при диагностициране на де-
компенсирана сърдечна недостатъчност. 

BNP в общата практика
в общата практика диагностицирането на 

сърдечната недостатъчност понякога също е 
трудно. понякога се стига до забавяне на лечение-
то или до ненужно извършване на скъпо струващи 
процедури - ехокардиография, радиоизотопни или 
други изследвания. много изследователи предпола-
гат, че измерването на плазмените нива на BNP 
би могло да се използва като скринингов тест в 
общата практика при пациенти с предполагаема 
левокамерна дисфункция. повечето изследователи 
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предлагат по-нисък праг в нивото на BNP за изключ-
ване на левокамерна дисфункция (под 40-50 pg/mL). 
с това се предполага, че ще бъдат изключени тези 
пациенти, които със сигурност нямат оплаквания, 
свързани със сърдечна недостатъчност, а при ос-
таналите ще се проведат изследвания на левока-
мерната функция. смята се, че при жени и възрас-
тни границите на BNP трябва да бъдат по-високи. 
тази стратегия би могла да намали необосновани-
те разходи за изследване на левокамерната функ-
ция. Засега се счита, че използването на нивото 
на BNP в общата практика е по-обещаващо за из-
ключване на болни с левокамерна дисфункция. 

изследването на BNP би могло да подпомогне 
и по-доброто лечение при пациенти със сърдечна 
недостатъчност. проучване на Troughton и сътр.25 
при 69 болни със сърдечна слабост с фи под 40% 
изследва резултатите от воденето на лечението 
според BNP или клиничната картина. пациентите 
са рандомизирани за лечение в две групи според 
клиничната картина или според нивото на BNP. 
средният период на наблюдение е бил 9.5 месеца, 
минималният - 6 месеца. лечението е било интен-
зифицирано така, че нивото на BNP да спадне под 
200 pg/mL. има значимо повече случаи на смърт, 
хоспитализация или сърдечна декомпенсация в гру-
пата на водене на лечението според оценка на 
клиничните прояви (54 срещу 19 случаи), а само 
смъртните случаи са 7 срещу 1. резултатите са 
впечатляващи, но е необходимо широко проучване 
за потвърждаването им. 

BNP като прогностичен маркер
фракцията на изтласкване на лявата камера е 

прогностичен маркер за риска от настъпване на 
смърт след остър миокарден инфаркт и при сър-
дечна недостатъчност. плазмените нива на BNP 
добре корелират с нея и измерването им би мог-
ло да стане значим, стойностен и лесен маркер за 
прогноза. 

Morita и сътр.17 намират повишено ниво на 
секреция на BNP с пик около 16 час от началото 
на симптоматиката при пациенти с остър мио-
карден инфаркт. по-нататъшното проследяване 
е показало две групи – монофазна, с един пик око-
ло 16 час след приемането, и бифазна - с два пика 
– към 16 час и на 5 ден. Бифазният тип на скере-
ция на BNP е бил в по-значителна степен свързан с 
по-лош клас по килип, с преден инфаркт, понижена 
левокамерна функция към 4 седмица след появата 
на инфаркта. това показва, че високото ниво на 
BNP в дните след инфаркта може да предскаже 
по-висок риск от камерно ремоделиране и подтис-
кане на левокамерната функция. Бързото начално 
повишение на BNP предполага, че синтезата и 
секрецията му могат да бъдат свързани с миокар-
дната некроза, локалния механичен стрес или и с 
двете, а не само с левокамерната дисфункция. ек-
спериментални данни на Hama и сътр.5 са показа-

ли, че повишението на BNP e свързано с повишена 
секреция от инфарктната и неинфарктна зона на 
сърцето. ретроспективен анализ на данните от 
тIMI16 са потвърдили, че BNP може да бъде добър 
прогностичен маркер при пациенти с различни 
типове остър коронарен синдром. при разделяне-
то на болните на четири групи според нивото на 
BNP десетмесечната смъртност е била повишена 
при пациентите в последната (с най-високи стой-
ности) квартила на изходното му измерване. този 
факт не се влияе от другите независими рискове 
за смърт -  възраст, тропонин I, наличие на сърдеч-
на недостатъчност, бъбречна недостатъчност,  
ST-елевация. тази връзка не е зависела и от типа на 
острия коронарен синдром.2,11 повишенитe нива 
на BNP остават предиктивни за десетмесечната 
смъртност дори при пациенти без повишен тро-
понин, което дава основание да се смята, че прог-
ностичната информация на BNP е независима от 
миокардната некроза.21 

прогностичната стойност на нивото на BNP 
е изследвана и при болни с хронична сърдечна не-
достатъчност. в голямо проспективно проучване 
при пациенти с лека до умерена сърдечна недо-
статъчност Latini и сътр.10 показват, че нивото 
на BNP расте прогресивно с влошаване на сърдеч-
ната слабост. 

нивото на BNP при хоспитализиране на паци-
ентите с изострена хронична недостатъчност 
може не само да подпомогне диагнозата, но да 
послужи и като прогностичен белег.6

в проучване върху малка група пациенти (72 
мъже), приети за лечение по повод сърдечна не-
достатъчност III-IV клас по NYHA, сheng и сътр.3 
измерват нивото на BNP при приемането и след 
това ежедневно. те установяват, че при пациен-
тите, които са починали или рехоспитализирани 
до 30 ден, нивото на BNP e показвало нарастване, 
докато при останалите е намалявало. 

при група от 3346 пациенти от Framingham 
Heart Study Wang и сътр.28 си поставят за цел да 
изяснят връзката между нивото на BNP и обща-
та смъртност, първия голям сърдечно-съдов ин-
цидент, сърдечна недостатъчност, предсърдно 
мъждене, мозъчен инсулт или преходно нарушение 
на мозъчното кръвообращение, исхемична болест 
на сърцето. пациентите са разделени на три гру-
пи според изходното ниво на BNP и са наблюдава-
ни в продължение на 6 години. авторите правят 
заключение, че BNP предсказва риска за настъпва-
не на смърт и сърдечно-съдов инцидент. инфор-
мацията от него засилва значението на другите 
рискови фактори (хипертония, хиперлипидемия и 
др). изолираното му определяне дава прогностич-
на информация при произволно подбрани членове 
на общността. плазмените нива на BNP могат да 
бъдат повишени преди клиничното проявяване на 
сърдечно-съдово заболяване. 

проучване на Kragelund и сътр.9, проведено при 
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1034 пациенти със стабилна ангина пекторис и по-
ложителен радиозитопен или стрес тест, при ко-
ито е изследван BNP преди коронарография и лява 
вентрикулография, също показва, че високото му 
ниво е предиктор за летален изход. пациентите 
са разделени в четири групи според нивото на BNP 
и са наблюдавани средно 9.2 години. най-висок риск 
за настъпване на смърт е установен при последна-
та квартила с BNP над 455 pg/mL. изходните нива 
на починалите 28% от пациентите са били сиг-
нификантно по-високи от тези на преживелите 
– средно 120 срещу 386 pg/mL. намират се също 
така по-високи нива при по-тежко изразената ан-
гиографски иБс. 

настоящите данни и наблюдения показват, че 
BNP може да бъде важен нов маркер за прогнозата 
на пациентите със сърдечни заболявания. необхо-
дими са обаче нови проучвания, които да потвър-
дят измерването на нивото BNP като част от 
клиничната практика при пациентите със сърдеч-
на недостатъчност, остра и хронична, както и 
тези с остър коронарен синдром.

BNP при провеждането 
на индивидуализирано лечение
инхибиторите на ангиотензин-конвертиращия 

ензим (асе-инхибиторите), бета-блокерите и спи-
ронолактон доказано намаляват смъртността при 
сърдечна недостатъчност. въпреки това същест-
вуват междупациентни разлики в дозирането им и 
това може да бъде причина за нееднаква полза при 
различните индивиди. настоящите терапевтич-
ни стратегии не вземат предвид действието на 
тези лекарства върху неврохормоните. някои про-
учвания напоследък оценяват и ефектите върху 
BNP на лекарствата, използвани за лечение на сър-
дечна недостатъчност. асе-инхибиторите и ан-
гиотензин-рецепторните блокери (арБ), както и 
техните комбинации, намаляват дозозависимо ни-
вото на BNP в острата фаза и при продължително 
лечение на пациенти с левокамерна дисфункция.10,16 
при проучването Val-HeFT при 4284 пациенти със 
сърдечна недостатъчност, рандомизирани към 
терапия с Valsartan/плацебо, е изследвано нивото 
на BNP преди започването на лечението и при про-
следяването. в групата с плацебо то расте про-
гресивно, докато в групата с Valsartan има бързо 
намаляване, което до голяма степен се задържа и 
в края. при приключването нивото на BNP в грyпа-
та с плацебо е повишено със 177 pg/mL, а в групата 
с Valsartan е понижено със 183 pg/mL.10

намаляване на нивото на BNP е регистрирано и 
при продължително лечение с бета-блокери, като 
е било свързано и с повишение на фракцията на 
изтласкване.8 при пациенти с повишено изходно 
ниво на BNP е имало по-голяма полза от лечението 
с карведилол.22

спиронолактон намалява нивото на BNP в про-
учването RALES.23

данните от досегашни проучвания за ефекта 
на лекарствата, използвани за лечение на сърдеч-
на недостатъчност, върху BNP са показателни, но 
са необходими по-нататъшни изследвания, за да се 
докаже сигурно действието им и да се изяснят ме-
ханизмите, което ще подпомогне и по-прецизното 
избиране на подходящите медикаменти и дози. 

изследванията върху BNP като диагностичен 
маркер в кардиологията продължават. Целта е да 
се прецизират показанията за използването му, на-
мирането на подходящите гранични стойности 
при различни заболявания и групи пациенти, както 
и разработването на максимално прости и удобни 
тестове за работа до леглото на болния, в амбула-
торията и спешния кабинет.
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Пълната библиографска справка е на разположе-
ние в издателството и може да бъде представена 
при поискване

съвременна диагностика
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Комбинацията ACE-инхибитор 
и диуретик в ниски дози - първа линия 
в антихипертензивната терапия
Доц. д-р Димитър Раев
Медицински институт – МВР

Оптимално контролираното артериално 
налягане (АН) – мит или реалност?

на базата на сегашните данни, получени от ме-
дицината на доказателствата, трите дружест-
ва по хипертония (ISH, ESH, ASH) препоръчват 
интензивна редукция на ан под 140/90 mmHg, 
а при диабетици и бъбречно болни – под 130/80 
mmHg.1,2,3 през последните години много държави 
постигнаха значителен прогрес в диагностици-
рането и контролирането на хипертонията, но 
въпреки това честотата на оптимално контро-
лираните хипертоници е много ниска. в саЩ 68% 
от хипертониците се диагностицират, 53% се 
лекуват, но само при 27% от тях се постига оп-
тимален контрол.4 в същото време резултатите 
от изследването HOT показаха, че оптимално кон-
тролираното ан е постижима цел – при 86% от 
участващите пациенти диастолното ан (дан) е 
било снижено под 90 mmHg.5

Причини за неоптимален контрол на АН
причините за непостигане на оптимален конт-

рол са комплексни. от една страна са социално-ико-
номическите фактори като етническа бариера, 
ниска здравна култура, висока цена на медикамен-
тите и медицинското обслужване.6 очакванията 
са, че при хипертоник със свободен достъп до спе-
циалист и безплатни медикаменти ан ще е опти-
мално контролирано. изследванията показват, че 
това не е така. от проследени в саЩ 800 мъже-
хипертоници, получаващи безплатни медицински 
прегледи и медикаменти на много ниски цени, само 
25% са подържали ан<140/90 mmHg.7

комплексността на патофизиологичните меха-
низми, свързващи генетични фактори и фактори 
на околната среда, обяснява трудността за пос-
тигане на оптимален контрол с монотерапия.8

друга причина са факторите, свързани с воде-
щия лечението лекар (най-често семеен лекар). 
сред пациентите е възприето схващането, че 
нормалното ан е синоним на добро здраве. това 
обяснява защо пациентът априори трудно прие-
ма диагнозата артериална хипертония, особено 
като се има предвид, че в мнозинството случаи 

тя е безсимптомна. въпреки наличните ръководст-
ва за лечение на ах, изследванията показват, че те 
рядко се прилагат в практиката. при 84% от па-
циентите с неконтролирано ан лекарите не про-
менят текущата терапия.9 освен това е устано-
вено, че трудно се променя клиничното поведение 
на семейния лекар. много показателно е изследва-
нето, проведено при 25 семейни лекари в англия. 
след специално проведен курс за лечение на ан са 
проследени 740 техни пациенти в продължение на 
12 месеца. преди проведеното обучение 69% от 
тях са били с ан>160/90 mmHg, а след него такива 
стойности са отчетени при 64%.10

четвърта важна причина за неоптималния конт-
рол на ан е слабият комплаянс на пациентите към 
антихипертензивните медикаменти. проведено 
проучване сред семейни лекари от франция, ита-
лия, великобритания показва, че 70% от неуспеха на 
терапията се дължи на лошия комплаянс.9 въпреки, 
че дори пълното спиране на медикаментите за 1-2 
дни не рефлектира в рязко повишение на ан, в дъл-
госрочен план лошият комплаянс е пряко свързан 
с повишение на сърдечно-съдовия риск. влиянието 
на комплаянса върху рехоспитализацията е било 
изследвано при 113 хипертоници за период от 18 
месеца. 28 от тях са били рехоспитализирани по 
причини, свързани с хипертонията. 39% от рехос-
питализираните пациенти са били с лош компла-
янс, докато само 11% от нерехоспитализираните 
са били с лош комплаянс.11

няколко фактори са свързани пряко с комплаян-
са на пациентите: поносимост към медикамента, 
зависима от страничните лекарствени ефекти, 
ефикасност на антихипертензивната терапия, 
като цяло и опростяването на дозовия режим.

докато при повечето хипертоници високото 
ан протича асимптомно, то антихипертензив-
ната терапия може да провокира нежелани ле-
карствени реакции. това обяснява защо е толкова 
трудно в дългосрочен план за редица пациенти 
да се придържат към предписаната им терапия. 
действително, появата на нежелани лекарствени 
реакции е една от основните причини за прекъсва-
не на антихипертензивната терапия. изследване, 
проведено при хипертоници в продължение на 

артериална хипертония

една година, показва, че само 17% от пациентите 
без странични лекарствени реакции самостоятел-
но са модифицирали (редукция на дозата, спира-
не на медикамента) терапията си за разлика от 
тези с един, два или повече лекарствени проблеми 
– съответно 29%, 41% и 58%.12 изборът на първо-
началната терапия може да предопредели дълго-
срочния комплайянс. изследване, проведено в кана-
да, показа, че асе-инхибиторите предразполагат 
към най-добър комплайянс (83% от пациентите 
продължават да ги вземат след 1 година), следва-
ни от калциевите антагонисти (81%), бета-бло-
керите (78%) и диуретиците (74%).13 асе-инхиби-
торите са с добра поносимост и като правило 
не компрометират качеството на живот.14 това 
улеснява дългосрочния комплаянс. същото важи и 
за ангиотензин-рецепторните (ар) блокери, чия-
то понсимост е сравнима с тази на плацебо и на 
нискодозовите комбинации от антихипертензив-
ни медикаменти.15

опростяването на дозовия режим е много важ-
на стъпка в постигане на дългосрочен комплаянс. в 
този аспект еднократният прием на дългодейст-
ващ медикамент (високо т/р ratio) или фиксирана 
нискодозова комбинация се асоциира с по-добър 
комплаянс. едно наскоро проведено изследване с 
използване на електронни флакони, позволяващи 
отчитане на действителния час на прием на ме-
дикаментите, показа, че има огромна разлика в 
придържане към дозовия режим при пациенти с 
еднократен и двукратен дозов режим, съответ-
но 49% и 5%.16 разликата в постигане на оптима-
лен контрол на ан също е в полза на еднократния 
режим – 31% срещу 16% за групата на двукратно 
дозиране.

Предимства на комбинираната
нискодозова терапия пред монотерапията
в последното си ръководство за лечение на хи-

пертонията европейското дружество по кардио-
логия дава възможност за избор на стартовата 
антихипертензивна терапия – монотерапия или 
комбинация от два медикамента в ниски дози. 
явно предимство на монотерапията е ненужно-
то третиране на пациентите-респондери с вто-
ри медикамент и намирането на най-подходящия 
за индивидуалния пациент медикамент на база 
опит-грешка. това обаче е рядкост, като се има 
предвид ниската й ефективност – едва 25-40%. 
последващата процедура на превключване на раз-
лични медикаменти до откриване на ефективния 
е трудоемка и фрустрираща за пациента и лекаря 
и може да доведе до нисък комплаянс.

предимствата на комбинацията от два меди-
камента в ниски дози са няколко. по принцип ком-
бинираната терапия е по-ефективна, тъй като 
хипертонията е хетерогенна в патогенезата си 
и два медикамента ще въздействат на повече па-
тогенни фактори в сравнение с един медикамент. 
подтискането на един регулаторен механизъм от 
даден медикамент често резултира в контраре-

гулаторна, повишаваща ан реакция от друг меха-
низъм. обикновено вторият медикамент подтис-
ка този нежелан отговор. проучването HOT доказа, 
че за постигане на оптимален контрол на дан <90 
mmHg при 63% от пациентите, за дан <85 mmHg 
– при 68%, и за да се постигне дан <80 mmHg – при 
74%, е необходим втори медикамент.5

комбинираната терапия се толерира по-добре 
от пациентите, тъй като е свързана с по-малко 
странични ефекти. това е така, защото ефикас-
ността на много медикаменти е логаритмична 
функция на концентрацията им в плазмата, което 
означава, че за удвояване на ефекта им е необходи-
мо около 10-кратно повишение на плазмената им 
концентрация, предизвикващо обикновено стра-
нични ефекти. по-редките странични ефекти ре-
зултират в по-висок комплайянс. изследванията 
показват, че придържането на пациентите към 
даден терапевтичен режим значимо се редуци-
ра, ако е налице “терапевтична турбулентност”, 
т.е. ако той бъде променен скоро след започване-
то му (смяна на медикамент, добавяне на нов ме-
дикамент). едно проведено в германия изследване 
разкри, че най-честите причини за “терапевтич-
на турбулентност” са неадекватният контрол 
(48%) и страничните нежелани ефекти (30%). За 
това високата ефективност в началото на лече-
нието и липсата на нежелани ефекти намаляват 
нуждата от смяна на медикаментите и са пред-
поставка за по-добър комплаянс.

с комбинираната терапия по-бързо се пости-
гат таргетните стойности на ан.

фиксираните комбинации медикаменти в нис-
ки дози имат редица предимства пред свободния 
избор за комбиниране на антихипертензивни ме-
дикаменти (табл. 1). единственият недостатък 
е свързан с редуцираната флексибилност при тит-
рирането на отделните компоненти на комбина-
цията. съществуват редица фиксирани комбина-
ции за антихипертензивно лечение. по принцип, 
дозите на компонентите им са тези, които се 
използват при монотерапия и по тази причина 
те не са одобрени за начално лечение. За да се из-
ползват за начално лечение дозите на компонен-
тите трябва да са ниски – 1/2 или 1/4 от тези на 
стандартните. само при комбинация в тези дози 
се постига 120% терапевтичен ефект при 20% 
странични ефекти.17 одобрените от WHO/ISH 
фиксирани нискодозови комбинации са две засега: 
perindopril 2 mg/indapamide 0.625 mg и bisoprolol 
2.5 mg/hydrochlorthiazide 6.25 mg.18

Ефект на нискодозовата комбинация 
върху стойностите на АН
ръководствата по хипертония предлагат три 

терапевтични стратегии при ах: секвенциална 
монотерапия, комбинирана терапия стъпка по 
стъпка и начална нискодозова комбинация.1,2,3 коя 
от тях е най-подходяща, не беше ясно до пуб-
ликуването на резултатите от проучването 
STRATHE.19 то е първото проучване, сравняващо 
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Предимства
Фиксирани        

комбинации

либерални ком-

бинации

опростен дозов режим

подобрен комплайянс

ефикасност

поносимост (по-малко 

странични ефекти)

по-ниска цена

липса на риск от контра-

индицирани комбинации

Улеснено титриране

флексибилност при титриране

на отделните компоннети

+
+
+

+
+

+
+

-

-
-
+

-
-

-
-

+

ми разлики по отношение на пол, възраст (56 г.), 
ан (165/98 mmHg), BMI (26 kg/m2) и фамилна пре-
диспозиция за ах (47%). 

на 9-ия месец от проследяването редукцията 
на сан е била най-голяма в групата с фиксирана 
нискодозова комбинация. постигнатото пониже-
ние на дан е било еднакво с трите старатегии. 
процентът на пациентите, постигнали нормали-
зиране на ан е бил най-голям при ниско-дозовата 
стратегия (фиг. 2). същото се отнася и за пациен-
тите с нормализиране на ан без проява на стра-
нични реакции.

STRATHE е първото проучване, сравняващо 
ефикасността и поносимостта на предлаганите 
стратегии за антихипертензивно лечение. то убе-
дително подкрепя тезата, че при голяма част от 
хипертониците фиксираната нискодозова комби-
нация от perindopril 2 mg и indapamide 0.625 mg 
е за предпочитане като инициална терапия пред 
стъпковата комбинирана терапия и секвенциална-
та монотерапия. в момента това е единствена-
та одобрена за начално лечение фиксирана комби-
нация от ACE-инхибитор и диуретик.

Ефект на нискодозовата комбинация 
върху увредата на таргетните органи
няколко други рандомизирани проучвания по-

казаха ефекта на тази комбинация не само върху 
контрола на ан, но и върху редуциране на увреда-
та на таргетните органи при пациенти с лево-
камерна хипертрофия (лкх),20,21 захарен диабет22 и 
възрастни пациенти.23

лечението и превенцията на увредата на тар-
гетните органи е важна стъпка към избягване на 
усложненията на сърдечно-съдовите комплика-
ции.1,2,3 лкх е независим прогностичен фактор и се 
асоциира със сърдечно-съдова смъртност и заболе-
ваемост при хипертониците.1,2,3 

по-важното е, че регресията на лкх съществе-
но редуцира риска от сърдечно-съдови събития.24 
Затова редукцията на левокамерната мускулна 
маса (лкмм) е важна цел на антихипертензивно-

ефикасността и толерабилността на предлага-
ните стратегии за антихипертензивно лечение. 
в него са участвали 533 хипертоници (сан 160 
mmHg и/или дан 95 mmHg), разделени на три гру-
пи според използваната стратегия: 

1. фиксирана нискодозова комбинация (n=180) 
от perindopril 2 mg и indapamide 0.625 mg под фор-
мата на Noliprel с възможност за титриране на 
дозата до 4 mg/1.25 mg,

2. секвенциална монотерапия (n=176), започва-
ща с atenolol 50 mg, заменян с losartan 50 mg и впос-
ледствие с amlodipine 5 mg и 

3. стъпкова стратегия (n=177), започваща с 
valsartan 50 mg, увеличен до 80 mg и добавен към 
него hydrochlortiazide 12.5 mg (фиг. 1). наблюдение-
то е продължило 9 месеца. 

главните клинични цели на проучването са били 
определяне на:

1. честотата на нормализация на ан (<140/90 
mmHg) и 

2. честотата на пациентите с нормализирани 
стойности на ан, но само при тези от тях, кои-
то не са изявили странични ефекти. промяната 
на стойностите на ан е била вторичната цел.

пациентите от трите групи са имали незначи-

Фиг. 1. Дизайн на проучването STRATHE

Фиг. 2. Резултати от проучването STRATHE.
Честота на нормализирани пациенти и нормализирани 
пациенти без странични ефекти19

то лечение. известно е, че за едно и също ниво 
на постигната редукция на ан блокирането на 
ренин-ангиотензиновата система (рас) чрез ACE-
инхибитори, арБ резултира в по-значима регресия 
на лкмм в сравнение с други медикаменти.25 ос-
вен това, напоследък стана известно, че главен 
фактор за лкх е ригидността на централните ар-
терии и свързаните с нея централно (каротидна 
артерия) ан и пулсово налягане (пн), а не толкова 
периферното ан (брахиална артерия).26 

изследването REASON демонстрира по-значима 
регресия на лкх при едногодишно лечение с ниско-
дозова комбинация на perindopril 2 mg и  indapamide 
0.625 mg в сравнение с atenolol 50 mg въпреки сход-
ното намаление на сан (фиг. 3).20,27

то показа, че тази регресия на лкмм се дължи 
на редукция на централното, а не на периферното 
налягане.28 За разлика от бета-блокерите, комби-
нацията ACE-инхибитор/диуретик постига този 
ефект като намалява ригидността на централни-
те артерии, докато бета-блокерът само понижа-
ва ан.

друго изследване с подобен дизайн – PICXEL, ус-
танови, че със същата нискодозова комбинация се 
постига по-значима редукция на лкх в сравнение и 
с enalapril 10 mg (фиг. 4).21

тя не може да се обясни само с по-голямото на-
маление на ан. след изглаждане на разликите по 
отношение на налягането, редукцията на лкмм 
в групата с комбинирано лечение продължава да 
бъде по-голяма.

комбинацията от захарен диабет и ах е осо-
бено рискова по отношение на сърдечно-съдови 
събития.29

ах е ключов момент при тях, тъй като промо-
тира развитието на микроалбуминурията – израз 
на ендотелна дисфункция.30 терапевтичният под-
ход при тези пациенти включва блокиране на рас 
и използване на диуретици. последните са необ-
ходими поради натриевата задръжка, установена 
при диабетиците.29 съществува противоречие 
относно медикамента първо средство на избор. 
според европейските препоръки се предпочита 
блокиране на рас (асе-инхибитори, арБ)1, а според 
американските – първа стъпка са диуретиците.2 
неяснотата е още по-голяма, като се има пред-

вид, че прицелните стойности на ан (<130/80 
mmHg) рядко може да бъдат постигнати с моно-
терапия.31

изследването PREMIER подчерта ролята на нис-
кодозовата комбинация асе-инхибитор/диуретик 
(perindopril 2 mg и indapamide 0.625 mg при тази 
популация пред монотерапията с асе-инхибитор 
(enalapril).22 комбинирата терапия резултира в по-
голяма редукция на скоростта на албуминова екс-
креция независимо от редукцията на ан (фиг. 5). 
това резултира в по-малко сърдечно-съдови съби-
тия в сравнение с групата на монотерапия (фиг. 
6).

клиничната полза от антихипертензивното 
лечение нараства с възрастта. един скорошен ме-
таанализ на 13 проучвания (над 16 000 пациенти, 
възраст >60 г.) показа, че 5-годишната сърдечно-
съдова заболеваемост и смъртност намалява до 
4 пъти при по-възрастни пациенти.32 трудността 
идва от факта, че при тази деликатна популация 
трябва да се отчитат редица фактори (солева 
свръхсензитивност, намалена барорецепторна 
чувствителност, повишена ригидност на цент-
ралните артерии) при избора на антихипертен-
зивни медикаменти. 

Фиг. 4. Резултати от проучването PICXEL. Промяна на ин-
декса на левокамерната мускулна маса (ЛКММИ), систол-
ното (САН) и диастолното (ДАН) артериално налягане21

Фиг. 5. Резултати от проучването PREMIER. Промяна на 
скоростта на албуминова секреция (AER), систолното 
(САН) и диастолното (ДАН) артериално налягане22

Фиг. 3. Резултати от проучването REASON.
Промяна в левокамерната мускулна маса (ЛКММ) спрямо 
базалните нива28

Табл. 1. Предимства на фиксираните срещу либералните 
комбинации

л
к

м
м

артериална хипертония
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Фиг. 6. Резултати от проучването PREMIER.
Редукция на риска от сърдечно-съдови събития с 1.69 
пъти22

изследванията с нискодозовата комбинация асе-
инхибитор/диуретик (perindopril 2 mg и indapamide 
0.625 mg) демонстрираха много добро антихипер-
тензивно действие – 90% респондери, 80% норма-
лизиране на ан при 1% странични ефекти (к<3.4 
mmol/l).33,34

с напредване на възрастта честотата на 
изолираната систолна хипертония (исх) нараст-
ва. това е особено проблемна група, като се има 
предвид лошия отговор на монотерапия. след 
едногодишно лечение само 30% от пациентите с 
исх постигат нормализиране на ан.35 За разлика 
от нея, при комбинирано лечение с ниски дози асе-
инхибитор/диуретик се постига 80% честота на  
респондери и 80% нормализирани пациенти.23

Заключение
в последните години множество изследвания 

демонстрираха предимствата на комбинираната 
в ниски дози терапия. резултатите от STRATHE 
доказаха, че комбинирането на ниски дози асе-ин-
хибитор с диуретик нормализира ан при значимо 
по-голям брой пациенти с хипертония, отколко-
то секвенциалната и стъпковата стратегии. 
стартовото лечение с тази комбинация постига 
по-бързо оптимален контрол на ан при по-ниска 
честота на странични ефекти. REASON и PREMIER 
демонстрираха, че комбинираната стратегия 
води до по-значима обратимост на увредени-
те таргетни органи, водещо до по-ниска често-
та на сърдечно-съдови събития. от друга страна 
фиксираните комбинации от медикаменти в нис-
ки дози по ред причини са за предпочитане пред 
свободното комбиниране на антихипертензивни 
медикаменти от различни класове.

всичко това поставя комбинацията от ниски 
дози антихипертензивни медикаменти като пър-
во средство на избор при стартиране на лечение-
то на артериалната хипертония.
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Пълната библиографска справка е на разположе-
ние в издателството и може да бъде представена 
при поискване
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Възможна ли е превенция 
на бъбречните увреждания при пациенти 
с артериална хипертония и диабет?
Доц. Режина Джераси
Клиника по нефрология, УМБАЛ”Александровска”

нарастването на броя на пациентите с мета-
болитен синдром, диабет тип 2 и инсулинова ре-
зистентност в настоящето столетие е прогре-
сивно и стряскащо – 170 милиона души през 2004 г. 
в целия свят с тенденция за бързо увеличение на 
брой им до 370 милиона през 2030 г. 30,33,35

при около 1/3 от тези пациенти се очаква раз-
витие на хронична бъбречна недостатъчност.30

през 2003 г. бяха публикувани най-важните рис-
кови фактори за кардиоваскуларни събития (квс) 
при пациенти с артериална хипертония (JNC 7 
report), а малко по-късно – и препоръките на евро-
пейската асоциация по хипертония (ESH) и европей-
ската асоциация по кардиология ( еSC) за лечение-
то на артериалната хипертония.1,2,19 според  JNC 
7 report към основните рискови фактори за квс се 
причисляват тютюнопушене, затлъстяване, дис-
липидемия, захарен диабет, възраст над 60 години 
за мъже и над 65 години за жени, фамилно обреме-
няване с кардиоваскуларни болести. Увеличеният 
серумен креатинин над 135 µmol/l за мъже и над 120 
µmol/l за жени, намалената гломерулна филтрация 
под 60 ml min (Ccr) и микроалбуминурията са само-
стоятелни рискови фактори за кардиоваскуларни 
събития при пациенти с артериална хипертония 
(фиг. 1).7,8,11,17-19,20,30,33,35

непрекъснато се увеличава броят на пациенти-
те, достигнали хронична бъбречна недостатъч-
ност (хБн). в последните 10 години структурата 
на болестите, водещи до хБн и съответно до 
хемодиализа, се промени – хроничният гломеру-
лонефрит и пиелонефритът отстъпиха място 
на диабета, бъбречните съдови болести, хипер-
тонията и генерализираната атеросклероза.11,36 
диабетната гломерулосклероза е първата (51%), а 
хипертоничната нефропатия е втората по чес-

Фиг. 2. Фрамингамско проучване. Диабет + систолна хи-
пертония: висок риск за сърдечно-съдово заболяване. Ко-
хорта на 45-годишна възраст, 26-годишен период на на-
блюдение
*ЛКХ: левокамерна хипертрофия

тота причина за крайна степен на бъбречна недо-
статъчност Бн – 27% от пациентите.11, 36 

ако погледнем резултатите от фрамингамско-
то проучване, започнало през 1946 г. с последващо 
26-годишно проследяване на болните и техните по-
коления, ще забележим, че 174/10000 население непу-
шачи, мъже, с намален глюкозен толеранс с нормален 
холестерол, са с артериална хипертония (над 165 
mmHg за систолата) (фиг. 2). съответната брой-
ка за жени е 113 . много по-слабо е засягането на 
недиабетиците, непушачи, с нормален холестерол 
– за мъже е съответно 90  и за жени - 56 .13

факторите, повлияващи еволюцията на бъб-
речните болести (освен активността на основ-
ния болестен процес и количество на запазенияте 
гломерули при навлизане в ремисия) са главно два: 
наличието на протеинурия и на артериалната 
хипертония. допълнително към тях могат да се 
прибавят още: хиперлипидемията и генетичната 
предиспозиция.1,2,20,21 лечението на артериалната 
хипертония с едновременното намаляване и на  
протеинурията забавя скоростта на понижение 
на гф и еволюцията към хБн.14,24,26-30,35 

Защо съчетанието на артериалната хипер-
тония със захарен диабет носи толкова висок 
сърдечно-съдов риск? Бъбрекът е уникална съдова 
структура и връзката между сърдечно-съдовата 

/ *

Äðóãè - 10%

Äèàáåò - 50%

Õèïåðòîíèÿ - 27%

Фиг. 1. Структура на болестите, водещи до ХБН.

артериална хипертония

Фиг. 3.  Рискови фактори за развитие на крайна степен 
на ХБН. Влияние на азотния окис и ангиотензин II върху 
бъбречното участие в артериалната хипертония. 

система и бъбрека се осъщестява чрез ендотелна-
та клетка.42 нефросклерозата е болест на арте-
риите със среден и малък калибър подобно на ар-
куатната и следващите след нея интерлобуларни 
артерии и гломерула. Бихме могли да сравним ин-
терлобарната артерия с една артерия със среден 
калибър - с брахиалната артерия. промените при 
артериална хипертония и диабет са подобни във 
всички съдови структури, а именно: интимална 
хиперплазия, хипертрофия на медията и хиалино-
за. микроваскуларните промени и микроваскулар-
ните оклузии генерират гломерулна исхемия с уни-
щожаване на гломерулите. този процес се засилва 
и от хиперлипидемията. при диабетици основно 
последствие от болестта и артериалната хипер-
тония е гломерулосклерозата.42

За  хипертоничния синдром се характерни:
дислипидемия с повишен сърдечно-съдов риск 
при съчетание с повишено ан;
инсулинова резистентност и тенденция за на-
рушен глюкозен толеранс;
андроиден тип затлъстяване;
микроалбуминурия с ранни промени в бъбреч-
ните функционални резерви;
повишена активност на съдовите коагулаци-
онни фактори;
редуциран артериален комплаянс;

•

•

•
•

•

•

Фиг. 4. Връзката между сърдечно-съдовата система и бъб-
реците се осъществява чрез ендотелната клетка - чрез 
ендотелните лезии, подобни във всички съдове.

хипертрофия и нарушена диастолна функция 
на лявата камера. 

механизмите на бъбречното увреждане при 
ах са подобни на тези в останалите съдови 
структури:1,2,30,35,38,39

ендотелна дисфункция; 
пролиферация на съдовите гладко-мускулни 
клетки;
повишено налягане в гломерула; 
хиперфилтрация и дисфункция на гломерулния  
филтър, с последваща протеинурия;
хиперплазия на мезангиалните клетки.

в резултат се разраства мезангиалния матрикс, 
развиват се гломеруло- и артериолохиалиноза и 
тубуло-интрестициална фиброза.

един от първите белези за бъбречна дисфункция 
при пациенти с диабет и артериална хипертония 
е появата на микроалбуминурия (ма). микроалбу-
минурията е израз на ендотелна дисфункция (фиг. 
4). ендотелната дисфункция представлява дисба-
ланс между вазодилататорните и вазоконстрик-
торните субстанции, продуцирани или въздейс-
тващи върху ендотелните клетки. характерна е 
липса на отговор с вазодилатация на въздействие-
то на NO. сама по себе си дифузната ендотелна 
дисфункция е предиспозиция за прогресия на кв и 
бъбречни болести.2,7,8,11,17-19,20,30,33,35

според европейските насоки за лечение на ах –
JNC 7 Report, за нормално се приема артериално 
налягане (ан) за систолното (сан) <120 mmHg, за 
диастолното (дан) <80 mmHg; за прехиперто-
ния се говори при сан 120-139 mmHg, дан 80-89 
mmHg; за първи стадий на ах – сан 140-159 mmHg, 
дан 90-99 mmHg; втори стадий на ах – сан 160 
mmHg, дан 100 mmHg.

микроалбуминурия и хиперфилтрация се уста-
новяват при около 39% от пациентите с I степен 
и при около 7% от пациентите с II степен арте-
риална хипертония (7-40%).7 Установяването на 
микроалбуминурия (ма) при артериална хипер-
тония корелира с уврежданията на таргетните 
органи (сърце с левокамерна хипертрофия (LVH), 
ретинопатия, бъбречна дисфункция). ма е незави-
сим предиктор за сърдечно-съдова болестност и 
смъртност.15

микроалбуминурия се установява при 50% от 
пациентите с диабет 1 тип и обичайно предве-
щава развитие на диабетна нефропатия в 75%. 
при диабет 2 тип честота й е 25–60% (зависи 
от етническата принадлежност) и предвещава 
развитие на диабетна нефропатия в 25% от слу-
чаите.6,26-29 микроалбуминурията при диабет II е 
частично реверзибилна и прогресира до диабетна 
нефропатия при 20-40% от пациентите.30 смърт-
ността от кардио-васкуларни и периферно-съдови 
болести при диабет II тип е 40-50%. 10 до 50% от 
пациентите с диабетна нефропатия достигат 
до крайна степен хБн или до трансплантация. 
рискът от сърдечно-съдова заболяемост при диа-
бетиците е 2 до 4 пъти по-висок в сравнение с 
останалата популация.34,41

•

•
•

•
•

•
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през 1996 г. H. Miettinen и кол. публикуват ре-
зултатите от едно 7-годишно проследяване на па-
циенти без и с микроалбуминурия и с макропроте-
инурия, като установяват, че смъртността от 
квБ и инсулт е около 2 по-висока при пациенти с 
макропротеинурия (7.2% без ма и 23% с макропро-
теинурия за инсулт)23 (фиг. 5).

при 5-годишно проследяване на пациенти с 
нормоалбуминурия Gall и кол.6 установяват поява 
на микропротеинурия при 23% от пациентите, 
Parwing et al.29 – на макропротеинурия при около 
19%, а Brenner et al.4 – развитие на хБн при повече 
от 30% от пациентите с диабет и макропроте-
инурия (фиг. 6). през 2003 г. в проспективно про-
учване при 5097 пациенти с диабет втори тип A. 
Adler3 съобщава за 2% годишна прогресия на нормо-
албуминурия (на) в ма, на ма в макроалбуминурия 
– 2.8% на година и на макроалбуминурия до увели-
чен серумен креатинин над 175 µmol/l или до хемо-
диализа – 2.3% на година. тенденцията за еволюция 
на бъбречните промени към хБн е постоянна.

в характеристиката на хипертоничния синд-
ром влизат ма, инсулинова резистентност (ир) 
и метаболитен синдром (мс). понятието инсу-
линова резистентност е широко и се среща при/ 
или се асоциира с много различни болести. вклю-
чва хипертония 140 mmHg за сан, 90 mmHg за 
дан, трайно увеличено ниво на кръвната захар 
6.1mmol/l, но <7mm/l, увеличено ниво на инсулин в 
кръвта >14 mIU/ml, ниско ниво на HDL <0.9 mmol/l, 
ниво на триглицеридите 2.8 mmol/l и почти вина-
ги микроалбуминурия.20,21,39 в 27% артериалната хи-
пертония е съчетана с намален глюкозен толеранс 
и микроалбуминурия. хипергликемията при лош 
метаболитен контрол и ир са свързани с множес-
тво метаболитни токсини, резултат от увеличе-
но производство на кръвна захар, намалено на NO, 
продукция на свободни кислородни радикали (ROS) 
и на необратимо глюкозилирани крайни продукти 
на обмяната на плазмените и матриксни белтъ-
ци (AGEs), намалено елиминиране на инсулин от 
черния дроб, хиперинсулинемия и увеличен оксида-
тивен стрес.16,33 аGEs се свързват със специфични 
рецептори в митохондриите, водещи до каскад-

Фиг. 5. Смъртност от инсулт при пациенти с диабет 
тип 2. Смъртността е двойно по-голяма при наличие на 
КВБ и инсулт при пациенти с диабетна нефропатия и 
протеинурия в сравнение с нормо- и микроалбуминурия Фиг. 6. Прогресия на нефропатията при диабет тип 2

но образуване на ROS, активиране на transcription 
nuclear factor-B и накрая – транскрипция на растеж-
ни фактори и цитокини в ендотелните и съседни 
на тях клетки – мезангиални клетки и подоцити. 
така хипергликемията, индуцирайки образуването 
на ROS и AGEs, осигурява връзка между ендотел-
ното увреждане и увреждането на гломерулните 
клетки и подоцитите при диабет. LDL и окислени 
LDL се свързват с рецептори в мезангиалните и 
епителните клетки на гломерула и ендотелните 
в съдовете – задълбочават се микро- и макровас-
куларните промени. ма при тези пациенти се 
асоциира с увеличен агII, с маркери на хроничното 
възпаление и на ендотелната дисфункция: CRP, IL6, 
TNF , IL18.20,33

микроалбуминурията се дължи на повишена 
транскапилярна съдова пропускливост за албумин, 
свързана с ендотелната дисфункция. промените в 
бъбрека се манифестират с нефросклероза, а в го-
лемите артерии – с атеросклеротични промени. 

Какъв е всъщност естественият ход 
на хипертоничната болест?
виртуозността на терапевта би трябвало да 

се прояви в своевременно лечение на ах, преди по-
явата на органната увреда, още в стадия на хипер-
филтрация и на повишено интрагломерулно наля-
гане, преди появата на ма и на трайните съдови 
промени. така антихипертензивната терапия би 
била рено- и кардиопротективна. ACE-инхибито-
рите и ангиотензин-рецепторните блокери са с 
доказано антихипертензивно и ренопротектив-
но действие при пациенти с и без диабет, с и без 
протеинурия.2,25,30,32,35

на фиг. 7 са представени резултатите на M. 
Ravid32 от 7-годишно, двойно, сляпо, рандомизирано 
проучване при 94 пациенти с втори тип диабет, 
серумен креатинин <123.78 µmol/l, микроалбумину-
рия, лекувани с 10 мг еналаприл малеат дневно.

в края на 7-годишния период реципрочната стой-
ност на креатинина остава непроменена - т.е. сто-
пира се прогресията към хБн. Установява се 42% 
намаление на риска за развитие на диабетна нефро-
патия при лекуваните пациенти. нивата на глики-
рания хемоглобин и BMI остават непроменени.
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Какъв е антихипертензивният, нефропротек-
тивният, кардиопротективният и антипроте-
инуричният механизъм на действие на ACE-инхи-
биторите?

след понижение на артериалното налягане се 
понижава интрагломерулното налягане чрез раз-
ширение на vas efferens, повишава се бъбречният 
кръвоток. като последствие от намаленото ин-
трагломерулно налягане се намалява хиперфилтра-
цията, редуцира се протеинурията (средно с 40-
50%) и се увеличава натриурезата. допълнително 
се инхибират нехемодинамичните ефекти на атII 
върху различните клетки, с което се намалява 
синтеза на цитокини и растежни фактори, пре-
дотвратява се пролиферацията, хипертрофията, 
разрастването на мезангиалния матрикс, инхиби-
ра се макрофагеалната активация, пролиферация 
и миграция.8,9,14

интересни са резултатите от тригодишното, 
двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване при 
165 хипертензивни пациенти с диабет 2 тип. 
Lebovitz et al.22 съобщават за намаление на проте-
инурията с 25% и увеличение на гломерулната фил-
трация с 25% на лекуваните с еналаприл пациенти 
с втори тип диабет в сравнение с плацебо. клини-
чески проявена албуминурия се установява само в 
7% от лекуваните с еналаприл пациенти, за разли-
ка от 21% от лекуваните без асе-инхибитори.

Фиг. 7. АСЕ-инхибитори и ренопротекция при диабет тип 2. 
Дългосрочен ренопротективен ефект на АСЕ-инхибито-
рите при независим от инсулина захарен диабет 

както се вижда от табл. 1, освен аCE-инхиби-
торите, и нехидропиридиновите калциеви анта-
гонисти намаляват или не променят инсулинова-
та резистентност и коригират или не променят 
нарушения въглехидратен толеранс

през 1996 г. при метаанализ на проведените 
клинични проучвания за лечение на диабет  тип 
2 и артериална хипертония, Bohlen и сътр.5 съоб-
щават, че диуретиците, калциевите антагонис-
ти и ангиотензин-рецепторните блокери са с по-
добно антихипертензивно действие. разликата 
е в антипротеинуричния им ефект – редукция на 
протеинурията с 45% за ACE и 25 % за нехидро-
пиридиновите калциеви антагонисти. нифедипин 
увеличава протеинурията с около 5% (фиг. 9).

и други автори съобщават за антихипертен-
зивния и антипротеинуричния ефект на калциеви-
те антагонисти. според новите европейски пра-
вила за лечение на ах – JNC-VII Report, ESH-ESC, за 
предотвратяване на квс таргетното ан трябва 
да е под 130/80 mmHg за болни без протеинурия 
и под 125/75 mmHg за болни с протеинурия, с мо-
нотерапия или с комбинирана антихипертензивна 
терапия.19,35,36

ACE-инхибиторите и AрБ се комбинират пре-
димно с диуретици и с калциеви антагонисти. 
други обичайни комбинации са бета-блокери с диу-
ретици.30,35,12

Фиг. 8. Връзка между нефропротекцията и албуминурия-
та. Намаление на протеинурията и увеличение на гломе-
рулната филтрация на лекуваните с Еналаприл пациенти 
с втори тип диабет, в сравнение плацебо.

Антихипертензивна 
ефективност

Глюкозен 
толеранс

Хиперлипидемия
Глюкозен 
толеранс

1. асе-инхибитори

2. са антагонисти

верапамил 0 0

дилтиазем 0 0 0

нифедипин 0

3. Бета-блокери

4. диуретици

тиазиди

индапамид 0

Табл. 1. Влияние на някои антихипертензиви средства вър-
ху артериалното налягане, глюкозния толеранс, липидния 
профил и инсулиновата резистентност.
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Фиг. 9. Ренопротекция: ACE инхибитори спрямо други ан-
тихипертензивни медикаменти
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тарка е комбинация от 2 мг трандолаприл и 180 
мг дългодействащ верапамил.

Кое прави тази комбинация уникална?
известно е, че инхибиторите на ангиотензин-

конвертиращия ензим (ACE-инхибиторите) пре-
дотвратяват превръщането на атI в атII. AтII е 
основен растежен фактор и като такъв е базисен 
в патогенезата на сърдечно-съдовите и бъбречни-
те промени.

AтII се образува освен чрез ангиотензин-конвер-
тиращия ензим (ACE в серума) и локално в тъка-
ните. разпределението на активността на ACE в 
серума е 10%, в тъканите – 90%.

транодолаприл (Gopten®) инхибира тъканния 
и плазмения асе и е 6 до 10 пъти по-активен oт 
enalapril maleate в тъканите (табл. 2).9

механизъм на действие на калциевите антаго-
нисти:

намаляват прегломерулната вазоконстрикция; 
забавят  възникналата под въздействие на рас-
тежните фактори пролиферация;
намаляват отлагането на макромолекули в ме-
зангиума;
намаляват митогенния ефект на различните 
растежните фактори. 

така се постига антихипертензивен и анти-
протеинуричен ефект, намалява се хиперфилт-
рацията и се съхранява бъбречната функция. чрез 
комбиниране на асе-инхибитори с нехидропириди-
новите калциеви антагонисти (нхдпка) се засил-
ва не само антихипертензивният и антипротеи-
нуричният, но и кардио- и нефропротективният 
ефект на отделните съставки.5,6,12,19,26,30,35,38 

според INC VII Hypertension guidelines за лечение 
на ах се предпочитат лекарствени препарати с 
дълъг период на полуживот с еднократен дневен 
прием.7 Trandolapril и Isoptin SR са с най-дълъг период 
на полуживот между останалите ACE-инхибитори 
и калциеви антагонисти. така се опосредства пре-
дотвратяването на ранната сутрешна хипер-
тония и съответно се засилват благоприятните 
съдови и бъбречни ефекти на тарка.5,6, 31,34

нека проследим резултатите от лечението с 
тарка при пациенти с артериална хипертония и с 
първично бъбречно увреждане (наличие на протеи-
нурия >1,0 гр) в проучването PROCOPA.30

Цел на проучването е да се установи дали ан-
тихипертензивните медикаменти се различават 
по антипротеинуричния си ефект при адекватно, 
таргетно и сравнимо снижение на ан на пациенти 

•
•

•

•

Трандолаприл Еналаприл

серум 4.0 47.5

сърце 20.5 >300

аорта 19.7 137.8

Бял дроб 7.7 53.1

Бъбрек 6.7 57.8

Табл. 2. Концентрация, необходима за инхибирането на 
50% от АСЕ (µg/kg). *В сърцето Enalapril е достигнал 
само 40% инхибиция.

Фиг. 10. Тарка - синергичното действие на Isoptin SR и Gopten.

с първични бъбречни заболявания, нормална бъбреч-
на функция и протеинурия над 1,0. проучването е 
проспективно, рандомизирано, двойно-сляпо, про-
ведено при 119 пациенти в 12 испански центъра. па-
циентите са получавали атенолол двукратно днев-
но по 50 мг, 240 мг верапамил SR двукратно дневно 
или 2 пъти дневно комбинацията трандолаприл 2 
мг/верапамил SR 180mg в продължение на 6 месеца. 

при лечението с Tarka се достига до: 
прицелни стойности на ан;
различна редукция на протеинурията – 42% с 
трандолаприл, 48% с комбинацията трандола-
прил 2 мг/верапамил SR 180mg, 24.3% с верапа-
мил и едва 6.2% с атенолол; 
увеличаване на серумния албумин в групата, ле-
кувана с трандолаприл и комбинацията тран-
долаприл 2 мг/верапамил SR 180 mg.   

от фиг. 11 ясно личи намалението на проте-
инурията, което е 49% за тарка и 41% за тран-
долаприл.

резултатите от проучването PROCOPA доказ-
ват, че достигнатият максималният таргетен 
антихипертензивен ефект (<125/75) при пациен-
ти с първични бъбречни заболявания с протеину-
рия >1 g  не е достатъчен за осигуряване на адеква-
тен контрол на протеинурията. при недиабетна 
нефропатия и при еднакво снижние на артериал-
ното налягане и минимални странични ефекти, 
максимална редукция на протеинурията и увеличе-
ние на серумния албумин се постига с комбинация 
тrandolapril/Verapamil, последвана от монотера-
пия с трандолаприл. не се установява увеличение 
на серумния креатинин и намаление на гломерулна-
та филтрация на изследваните пациенти.30

BErgamo NEphrologic DIabetic 
ComplicationsTrial (BENEDICT) 
проучването има за цел да определи дали може 

да бъде предотвратена появата на микроалбуми-
нурия при пациенти с диабет тип 2 и нормална 
албуминова екскреция и да сравни възможности-
те за превенция на диабетната нефропатия на 
различните антихипертензивни медикаменти 
при пациенти със стриктен глюкозен контрол и 
овладяно ан.

с какво BENEDICT се раЗличава 
от дрУгите проУчвания?

Дизайн на проучването Benedict35 

През първите 6 седмици се изключват последо-
вателно асе-инхибиторите – 4 седмици, последва-

•
•

•
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Фиг. 12. BENEDICT: първото клинично проучване, което се 
прави в условията на нормоалбуминурия и има за цел пре-
венция на еволюцията към микроалбуминурия при пациен-
ти с диабет 2 тип. 
Клинични проучвания при диабет: BENEDICT и PROCOPA* 
– Трандолаприл 2 мг/Верапамил 180 мг; Irma 2** IDNT – 
Irbesartan; RENAAL***- Losartan; IDNT** study - сравнение 
на ефекта на Irbesartan при пациенти с диабет тип 2 в 
доза 300 мг дневно, сравнен с Amlodipin, 10 мг, и плацебо.

Íîðìîàëáóìèíóðèÿ Ìèêðîàëáóìèíóðèÿ Ìàêðîàëáóìèíóðèÿ ÒÁÍ

UAE (µg/min) < 20 20-200 >200

IRMA-2**
RENAA***L

IDNT**BENEDICT*BENEDICT*

PROCOPA*

ни от изключване на ндпка. следва период на 
рандомизация, като пациентите са разделени на 
4 сравними групи: комбинациятата трандолаприл 
2 мг/верапамил 180 мг, верапамил 240 мг, трандо-
лаприл 2 мг и плацебо, с по 300-301 пациенти. лече-
нието продължава средно 36 седмици (средно 3.6 
години – от 1.3-4.3 години).

Резултати от проучването
при пациенти с диабет II тип рискът от поя-

ва на ма намалява с 61% в сравнение с групата, 
лекувана с плацебо, и съответно с 51% при група-
та, лекувана с трандолаприл. микропротеинурия 

Фиг. 11.  Проучване PROCOPA. Дисоциация на редукцията 
на кръвното налягане и понижението на протеинурията 
при първично бъбречно заболяване: рандомизирано, двой-
но-сляпо проучване. 

пациенти
1,200 пациенти с диабет тип 2 и 

нормоалбуминурия

проследени параметри за период 

от средно 3.5 години 

прогресия до микроалбуминурия

(начална нефропатия)

прицелен метаболитен контрол HbA
1c

 <7,5%

прицелни стойности на 

артериалното налягане
120/80mmHg

проучването се приключва при 

поява на ма >20 µg/min   

нощна секреция при две 

последователни визити

Табл. 3. Дизайн на проучването BЕNEDICT

се установява при 30 пациенти (10%) от групата, 
лекувана с плацебо, и само при 17 пациенти от гру-
пата, лекувана с трандолаприл/верапамил (5.7%). 
трандолаприл/верапамил забавят появата на мик-
роалбуминурия с фактор 2.6, а за трандолаприл – с 
фактор 2.3. недихидропиридиновите калциеви ан-
тагонисти не забавят сигнификантно появата на 
ма в сравнение с плацебо-групата. акцелерацион-
ният фактор, чрез който се преценява количест-
вено ефективността на едно лечение, сравнено с 
друго, или възможността за намаляване на прогре-
сията на болестта за трандолаприл/верапамил е 
0.39 при сравнение със плацебо, за трандолаприл 
е 0.47 при сравнение с плацебо, за верапамил - 0.83 
при сравнение с плацебо.

метаболитният контрол и HBA1C при всички 
изследвани пациенти е сравним. не се установява 
положителен метаболитен ефект при нито едно 
от прилаганите лекарства.

дискУсия 

проучването Benedict показва, че лечението с 
тарка сигнификантно забавя и редуицира възмож-
ността за поява на ма при добър антихипертен-
зивен ефект и стриктен метаболитен контрол. 
както е известно от много клинични проучва-
ния30,25-29, намалението на протеинурията е клю-
чов момент за рено- и кардиопротекция. при тези 
проучвания не може да се прецени рискът за поява 

Фиг. 13. При всички пациенти се получава еднакъв, сравним 
ефект върху артериалното налягане при лечение с трандо-
лаприл, Тарка и само с Верапамил
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Европейски препоръки
Verapamil/Tran-
dolapril осигу-

рява

Цел за ан <130/80mmHg +
често се налага прилагане на комбинирана терапия 
за постигане на прицелните стойности на ан +
антихипертензивната терапия 
трябва да редуцира и албуминурията +

и блокерите на калциевите канали, и ACE инхибитори-
те са препоръчителни 
при пациенти с хипертония и диабет

+

терапията, базирана на ACE инхибитор 
забавя прогресията на диабетната нефропатия 
и редуцира албуминурията

+

Tarka
®
 - Isoptin SR и Gopten проявават адитивно дейст-

вие осигурявайки висока ефективност на комбинирана-
та терапия при добра поносимост, неутрален мета-
болитен ефект, намалена инсулинова резистентност

+

стриктен контрол на артериалното налягане -  при-
целни стойности (<130/80mmHg) +

Табл. 4. TARKA (Verapamil SR/ Trandolapril) и препоръките 
на JNC 7 Report

Пълната библиографска справка е на разположе-
ние в издателството и може да бъде представена 
при поискване
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Фиг. 15. TARKA: ефективна превенция на микроалбумину-
рията при пациенти с диабет

на микропротеинурия поради това, че включени-
те в тях пациенти са с ма и/или макропротеи-
нурия. проучването Benedict се провежда при па-
циенти с нормоалбуминурия, диабет тип 2 и при 
нормална бъбречна функция.  

тарка е единствената комбинация, която до-
казано редуцира с 61% появата на микроалбуми-
нурия при пациенти с хипертония и диабет тип 
2 и превантира настъпването на  нефропатия.  
BENEDICT е първото голямо клинично проучване, 
което показва, че при пациенти с ах и Зд 2 тип, 
микроалбуминурията може да бъде профилактира-
на със специфично антихипертензивно лечение.

първият краен изход от BENEDICT установява, 
че TARKA може да профилактира появата на мик-
роалбуминурия и следователно да редуцира риска 
от последваща прогресия към нефропатия и тБн. 
превенцията на микроалбуминурията при пациен-
ти с ах и Зд 2 тип е еднакво ефективна с GOPTEN 
и с тарка. отдалечената поява на микроалбуми-
нурията с TARKA и GOPTEN превишава очаквания-
та, основани само на промени в ан, т.е. осигуре-

на е допълнителна специфична нефропротекция. 
въпреки, че Verapamil SR не доказва  ефект върху 
албуминовата екскреция, не бива да се забравя не-
говия специфичен ефект върху бъбречната хемо-
динамика и неговия противовъзпалителен ефект, 
който е уникален и адитивен на този на ACE-инхи-
битора Trandolapril. резултатите от проучване-
то INVEST подкрепят ефективността на комби-
нацията при пациенти с нощни и ранни сутрешни 
покачвания на ан. Установява се още намаление на 
броя на ангинозните атаки, нарастване на фрак-
цията на изтласкване, регресия на лeвостранната 
хипертрофия и др. проучването инвест доказа че 
рискът от появата на диабет при групата, леку-
вана с тарка е с 15% по-нисък от  този на групата, 
третирана с бета-блокер. протеинурията се ре-
дуцира с 50% при лечение на  недиабетна нефропа-
тия (проучването PROCOPA). 

В заключение: новата задача на нефролозите 
и кардиолозите, интернистите и общопрактику-
ващите лекари е превенцията на нефропатията 
с крайна цел ограничаване на сърдечно-съдовите 
инциденти и смърт. тази цел е достижима само 
чрез стриктен контрол на ан и намалението или  
отсрочването на появата на  протеинурия. 

палмер25 съобщава за спестени 11.9±3.3 млн до-
лара за 1000 души пациенти с диабет тип 2 при 
ранно започване на лечение с 300 мг ирбесартан 
в стадий на ма и съответно за 3.3±2.7 млн дола-
ра при същото лечение за 1000 пациенти с 2 тип 
диабет, започнато в стадия на макроалбуминурия 
при напреднала диабетна нефропаттия. колко ли 
средства биха били спестени с протективната те-
рапия с трандолаприл/верапамил, започната още в 
стадия на нормоалбуминурия?
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1. любомирова м., кръстева р., джераси р., киперова Б. оценка 
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ниски дози Atorvastatin. Нефрология, хемодиализа и транспланта-
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науката до леглото на болния - принципи на поведение при со-
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Фиг. 14. При пациенти с диабет тип 2 лечението с ТАRKA 
понижава риска от поява на микроалбуминурия с 61%
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Ниацин (Niaspan®) 
с продължително освобождаване 
за промяна на липопротеиновия профил

Ниацин (никотинова киселина) променя благопри-
ятно всички аспекти на липопротеиновия профил; 
той повишава нивото на холестерола в състава 
на липопротеините с висока плътност (HDL-C), по-
нижава нивата на триглицеридите, свързания с ли-
попротеините с ниска плътност холестерол (LDL-C) 
и липопротеин(а) и редуцира атерогенните малки, 
плътни частици LDL. Едно голямо проучване с ниацин 
като монотерапия и множество малки проучвания с 
ниацин в комбинирана терапия с други медикаменти, 
повлияващи липидните нива, доказаха благоприят-
ното въздействие на ниацин върху ангиографския и 
клиничния изход. Употребата на ниацин с незабавно 
освобождаване (immediate-release niacin, IR) бе прак-
тически ограничена от страничния му ефект – паре-
не и сърбеж по кожата. Формулите с контролирано 
освобождаване (sustained-release niacin, SR), създадени 
с цел да редуцират страничните му реакции, имат 
сериозни хепатотоксични ефекти с вариабилна чес-
тота. Формата ниацин с удължено освобождаване 
(extended-release niacin, ER, Niaspan®) е предназначе-
на за еднократен дневен прием преди лягане. Ниа-
цин ER (Niaspan®) повлиява липопротеиновите нива 
толкова ефективно, колкото и ниацин IR при съот-
ветна доза, но с по-слаба изява на страничните ре-
акции. Освен това ниацин ER (Niaspan®), приеман 
веднъж дневно, не е свързан с повишена хепатоток-
сичност, наблюдавана при формата SR. Ниацин ER 
(Niaspan®) бе проучен подробно в комбинирана те-
рапия със статии, включително ловастатин, в на-
скоро предложена на пазара комбинирана таблетка. 
Миопатията не е сериозен проблем при комбинира-
ната терапия със статин/ниацин ER. Още повече, в 
проучване с ниацин SR (Niaspan®) при диабетици се 
наблюдава слабо изразена тенденция за повишение 
на концентрацията на глюкозилирания хемоглобин 
и необходимост от допълнителна антидиабетна 
медикация.

Следователно, ниацин SR представлява ефектив-
но и сигурно терапевтично средство за повлияване 
на повишените нива на HDL-C и други отклонения в 
липопротеиновия профил.

Въведение и преглед на пазара
атеросклеротичната сърдечно-съдова болест 

е най-честата причина за смърт в съединените 
щати и великобритания, възлизаща на почти 30% 

от общата смъртност. от коронарна болест на 
сърцето (кБс) страдат около 13 милиона души в 
саЩ и 2.65 милиона души във великобритания и 
всяка година около 650.000 американци и 275.000 
британци претърпяват нов миокарден инфаркт 
(ми). освен причина за високата заболеваемост и 
смъртност, атеросклерозата има значим иконо-
мически ефект, с цена, по-висока от тази за отдел-
ните други заболявания.

Значимостта на кБс налага необходимостта от 
ефективна стратегия за редукция на риска. множес-
тво епидемиологични и клинични проучвания пот-
върдиха, че дислипидемията е основният модифи-
цируем рисков фактор. в препоръките за терапия 
на липидните отклонения повишеното ниво на LDL-
C отдавна е прието за основна терапевтична цел. 
поредица големи клинични проучвания доказаха, че 
инхибиторите на чернодробния ензим 3-метилглу-
тарил-коензим а-редуктаза (HMG-CoA) – статини-
те, медикаментите, понижаващи най-ефективно 
нивото на LDL-C, понижават сърдечно-съдовата 
заболяемост и общата смъртност с 20-40% в срав-
нение с плацебо. обратно, при пациентите на те-
рапия със статини нивото на риска остава 60-80% 
от това, наблюдавано в плацебо-групата.

много други отклонения в нивата на липиди-
те и липопротеините, включително понижение 
на концентрацията на HDL-C, повишение на ниво-
то на триглицеридите, преобладаване на малки-
те, плътни частици LDL и повишение на  нивото 
на липопротеин(а) (Lp(a)), са свързани с повишен 
риск за развитие на кБс. епидемиологичните про-
учвания показаха, че ниските нива на HDL-C имат 
толкова силна предиктивна стойност, колкото и 
високите нива на LDL-C. съвременните препоръки 
за терапия на пациентите с повишен риск включ-
ват корекция на пониженото ниво на HDL-C, на 
повишеното ниво на съотношението общ/HDL-C 
и/или повишеното ниво на триглицеридите. сред 
наличните медикаменти, повлияващи липидните 
концентрации, ниацин има най-изразен ефект вър-
ху повишението на нивото на HDL-C и уникален 
благоприятен ефект върху общия липопротеинен 
профил, включително Lp(a). 

ниацин (никотинова киселина) е витамин от 
група в. препоръчваната дневна доза за жени и 
мъже е съответно 14 и 16 mg. ниацин се открива 

в черния дроб, червеното месо, рибата, пълнозър-
нестия хляб и зърнените храни, ядките и зеленчу-
ци. дневната необходимост от ниацин може да 
бъде удовлетворена от хранителните източници 
на триптофан и никотинамид. недостигът на ни-
ацин (рядък в развитите страни) може да дове-
де до развитие на пелагра, характеризираща се с 
разнообразна гастроинтестинална, кожна и симп-
томатика от страна на Цнс, най-често диария, 
дерматит и деменция.

през 1995 г. бе установено, че ниацин пони-
жава серумните нива на холестерола в дози от 
порядъка на грамове. ниацин единствен сред по-
нижаващите липидните нива медикаменти пов-
лиява благоприятно всички липиди и липопроте-
ини; той повишава нивото на HDL-C, понижава 
нивата на триглицеридите, LDL-C и Lp(a) и по-
добрява профила на липопротеинните субкласо-
ве. клиничните проучвания доказаха, че ниацин, в 
самостоятелна или комбинирана терапия  с други 
медикаменти, понижаващи липидните нива, има 
сигнификантни ангиографски и клинични благопри-
ятни ефекти за пациентите с кБс. терапията с 
ниацин обаче често е била ограничена от негови-
те странични ефекти, особено кожни и гастро-
интестинални симптоми, и необходимостта от 
многократна дневна доза. най-чест страничен 
ефект при приема на ниацин IR или кристален ни-
ацин са кожните реакции, които се наблюдават 
при почти всички пациенти. въпреки че към тази 
реакция често се развива толеранс в течение на 
времето, тя е причина за отказ от лечението 
при 10-50% от пациентите.

препаратите на ниацин с контролирано осво-
бождаване (SR) са разработени с цел преодоляване 
на кожните странични реакции, свързани с приема 
на ниацин IR. в сравнителни клинични проучвания 
терапията на ниацин SR редуцира с 18-50%  в срав-
нение с ниацин IR. формулата SR обаче е по-слабо 
ефективна спрямо ниацин IR по отношение на по-
нижението на HDL-C и е свързана с повече гаст-
роинтестинални странични реакции и повишена 
хепатотоксичност. хепатотоксичността е зави-
сима от препарата и дозата. някои препарати SR 
имат понижена хепатотоксичност в дози 2000 
mg/ден. токсичността на ниацин SR се проявява и 
при доза 500 mg/ден. две проучвания показаха, че 
около 50% от пациентите на терапия с препарати 
SR развиват чернодробна дисфункция, което не се 
наблюдава при пациентите, приемащи ниацин IR. 
в най-тежките случаи има съобщения за фулминан-
тна чернодробна недостатъчност, чернодробна 
енцефалопатия, необходимост от чернодробна 
трансплантация и смърт. хепатотоксичността 
е потенциално сериозно, относително рядко ус-
ложнение на терапията с ниацин IR, обикновено в 
по-високи дози ( 3000 mg/ден).

ниацин с удължено освобождаване (ER) е най-но-
вата формула на ниацин. ниацин ER бе разработен 
с цел да редуцира кожните реакции, свързани с 
терапията с ниацин IR, и да предотврати хепа-

тотоксичните реакции, асоциирани с ниацин SR. 
ефективността и сигурността на ниацин ER бе 
подробно проучена в клинични проучвания при па-
циенти с различни типове дислипидемия.

Химия
таблетката ниацин ER съдържа никотинова ки-

селина с патентован механизъм на освобождаване 
от хидрогел. никотиновата киселина (3-пиридин-
карбоксилна киселина) е бяло кристално вещество 
с висока разтворимост във вода (фиг. 1). емпи-
ричната формула на ниацин е с

6
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5
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2
, с молекулна 
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Фиг. 1. Структура на ниацин

Фармакокинетика и метаболизъм
абсорбцията на ниацин зависи от разтвори-

мостта на формулата. таблетката ниацин има 
период на освобождаване на лекарственото ве-
щество 8-12 часа. абсорбира се 60-76% от орално 
приетата доза ниацин ER. фармакокинетичният 
профил на ниацин ER е усложнен от двойния ме-
таболитен път на ниацин: ниско-афинитетен, 
високо-капацитивен, конюгативен път и високо-
афинитетен, ниско-капацитивен, оксидативен 
път (фиг. 2). по първия път ниацин претърпява 
конюгация с глицин, при което се образува никоти-
нова киселина. по втория път ниацин се подлага 
на серия окислително-редукционни превръщания 
до формиране на никотинамид и след това пири-
мидинови метаболити. при фармакологични дози 
тези пътища се насищат, което води до нелиней-

Фиг. 2. Метаболизъм на ниацин по конюгативния мета-
болитен път 1 и оксидативния метаболитен път 2. 
2PY: N-метил-2-пиридон-5-карбоксамид; 4PY: N-метил-4-
пиридон-5-карбоксамид; 6HN: 6-хидроксиникотинамид; 
MNA: N-метилникотинамид; NAD: никотинамидаденин-
динуклеотид; NAM: никотинамид; NNO: никотинамид-N-
оксид; NUA: никотинурейна киселина

метаболитен път 1 метаболитен път 2

капацитетафинитет капацитетафинитет 

Ниацин

NUA
(кожни реакции)

NAM

6HN NNO MNA NAD

2PY 4PY

(хепатотоксичност)

лекарствена терапия
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на зависимост между приетата доза ниацин ER и 
плазмената му концентрация (табл. 1).

двойният метаболитен път определя различ-
ната сигурност и поносимост на  отделните пре-
парати на ниацин. конюгативният метаболитен 
път е свързан с кожните реакции, а оксидативни-
ят – с хепатотоксичността. ниацин IR бързо се 
абсорбира и насища ниско-капацитивния оксида-
тивен път. следователно по-голямата част от 
приетата доза се подлага на конюгация, което 
може да доведе до засилване на кожните реакции. 
обратно, формулите SR се метаболизират пре-
димно по оксидативния път. препаратите с по-
бавно освобождаване претърпяват в най-голяма 
степен оксидативен метаболизъм, на което може 
да се дължи хепатотоксичността, наблюдавана 
при някои SR препарати. характеристиките на 
освобождаване на лекарственото вещество на ни-
ацин ER са междинни между тези на конюгативния 
и оксидативния път. това води до по-балансиран 
метаболизъм по двата пътя, на което се дължи 
благоприятният профил на сигурност и поноси-
мост на ниацин ER.

механизми на действие
отдавна е известно, че ниацин понижава ни-

вото на липолиза в адипоцитите, редуцирайки 
плазмената концентрация на свободните мастни 
киселини, а така също понижава активността на 
синтеза на липопротеини с много ниска плътност 
(VLDL) в черния дроб. тези ключови ефекти вероят-
но не са механистически свързани. наскоро откри-
тият високо-афинитетен, куплиран с G-протеин 
рецептор за никотиновата киселина изясни меха-
низма на инхибиция на липолизата. рецепторът 
медиира инхибицията на аденилилциклазата в 
мастната тъкан и по такъв начин блокира липо-
лизата. при мишки с дефицит на този рецептор 
приемът на ниацин не води до понижение на плаз-
мените нива на свободните мастни киселини и 
триглицеридите. рецепторът е намерен в бялата 
и кафявата мастна тъкан, а така също и в рети-
кулоендотелната тъкан – макрофаги и слезка. тъй 
като рецепторът не е установен в черния дроб, 
чернодробните ефекти на ниацин вероятно са ин-
директни и/или не са рецепторно-медиирани.

повишените плазмени нива на свободните 
мастни киселини могат да доведат до свръхпро-
дукция на VLDL (напр. при затлъстяване или диа-
бет). следователно може да се очаква, че остро-
то понижение на свободните мастни киселини в 
плазмата след прием на ниацин бе понижение на 

синтеза на VLDL. плазмените нива на свободните 
мастни киселини се възстановяват и дори се пови-
шават след елиминирането на ниацин от организ-
ма, докато синтезът на VLDL остава подтиснат 
в продължение на още няколко часа. според пред-
варителни данни ниацин инхибира чернодробната 
диацилглицерол-ацилтрансфераза (DGAT), с което 
може да се обясни този ефект. пониженото коли-
чество триглицериди води до понижена продукция 
на частици, съдържащи насцентен аполипопроте-
ин в. това може да активира интрацелуларното 
разграждане на аполипопротеин в и да редуцира 
продукцията на частици, съдържащи аполипопро-
теин в, включително VLDL, LDL и Lp(a) (фиг. 3).

описана е физиологичната основа на приема 
на дозата ниацин вечер. Установено е, че нивата 
на свободните мастни киселини и на триглицери-
дите в плазмата се повишават в периода между 
времето за лягане и ранната утрин. вечерният 
прием на ниацин предотвратява това повишение 
на липидните нива. 

ниацин инхибира и отстраняването на апо-
липопротеин A-I (ApoA-I) от състава на HDL от 
черния дроб без да засяга клирънса на HDL-C. пови-
шението на HDL-ApoA-I може да повиши обратния 
транспорт на холестерола, способствайки елими-
нирането на по-големи количества холестерол от 
съдовата стена.

ефективност на ниаЦин ER 
по отноШение на промяната 
на липидните нива

Плацебо-контролирани проучвания
ниацин ER е изследван в две плацебо-контроли-

рани, рандомизирани, с вариращи дози проучвания. 
в паралелно-групово проучване 122 пациенти с пър-
вична хиперхолестеролемия са рандомизирани към 
терапия с ниацин ER, 1000 или 2000 mg дневно, или 

Ниацин

Синтез на триглицериди

Мастна тъкан
мобилизация на МК

Големи VLDL1

богати на ТГ

Синтез на МК/
естерификация

Конюгация на ApoB-липопротеини/
деградация на АpoB

Малки, плътни LDL VLDL, LDL-C

Ниацин

HDL-
рецептори

катаболизъм на HDL
рецептор

HDL ApoA-I
uptake/отстраняване

ApoA-I
обратен транспорт

на холестерола

Фиг. 3. Механизми на действие на ниацин.
АроА-I: аполипопротеин A-I; АроВ: аполипопротеин В; МК: 
мастни киселини; HDL-C: холестерол, свързан с липопротеи-
ни с висока плътност; LDL-C: холестерол, свързан с липопро-
теини с ниска плътност; ТГ: триглицериди; VLDL: липопро-
теини с много ниска плътност.

Доза (mg/ден) C
max  

(μg/ml) T
max 

(часове)

1000 0.6 5

1500 4.9 4

2000 15.5 5

Табл. 1. Средни фармакокинетични параметри за ниацин ER. 
C

max
: максимална концентрация; T

max
: време на поддържа-

не на максималната концентрация.
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плацебо. след 12-седмична терапия ниацин ER осигу-
рява дозозависимо повишение на нивото на HDL-C 
и понижение на нивото на LDL-C, триглицеридите 
и Lp(a). отношението общ/HDL-C се подобрява от 
6.5 до 5.4 в групата на ниацин ER, 1000 mg дневно, и 
от 6.8 до 5.0 в групата на ниацин ER, 2000 mg днев-
но. субанализ оцени ефективността на ниацин ER 
по отношение на липопротеиновите субкласове с 
помощта на ядрено-магнитен резонанс. ниацин ER 
повишава големината на частиците LDL (средно 
повишение 0.4 nm; p=0.03) и по-големите субкласо-
ве HDL (р 0.001) и при двете дози.

в проучване с нарастваща доза 131 пациенти с 
хиперхолестеролемия са рандомизирани към тера-
пия с ниацин ER, титриран от 500 до 3000 mg при 
нарастване на дозата с 500 mg на всеки 4 седми-
ци, спрямо плацебо. сигнификантно повишение на 
нивото на HDL-C и редукция на нивото на LDL-C 
са наблюдават при доза 500 mg, докато редукция 
на нивата на триглицеридите и Lp(a) се установя-
ват при доза 1000 mg. ефективността на ниацин 
ER нараства с повишаване на дозата, но достига 
плато при доза 2500 mg дневно. преди или след 
достигане на дозата 3000 mg 30% от пациенти-
те, приемащи ниацин SR, се отказват от терапи-
ята поради изява на странични ефекти, вкл. кожни 
реакции, обрив, гадене и диария. при клинически 
препоръчваната максимална дневна доза от 2000 
mg ниацин ER повишава нивото на HDL-C с 26% 
и редуцира нивата на триглицеридите, LDL-C и 
Lp(a) съотв. с 35, 17 и 24% в сравнение с началните 
стойности – резултати, съпоставими с тези от 
предходни паралелно-групови проучвания. резулта-
тите от това проучване показаха, че ниацин ER в 
доза >2000 mg дневно не са така добре поносими, 
както клинически препоръчваните дози 2000 mg.

Дългосрочни, отворени проучвания
дългосрочната ефективност на ниацин е из-

следвана в отворено проучване, включващо 517 
пациенти с първична хиперхолестеролемия за пе-
риод на лечение над 96 седмици. дневната доза 
на ниацин е титрирана между 1000 и 2000 mg в 
зависимост от клиничната преценка на наблюда-
теля на отговора на пациента. средната дневна 
доза бе 2000 mg (80% от пациентите са приемали 
2000 mg дневно). на 48 и 96 седмица е установе-

но сигнификантно повишение на нивото на HDL-
C спрямо началната стойност – съотв. 26 и 28% 
(р<0.001) и сигнификантна редукция на концентра-
цията на триглицеридите (съотв. 27 и 28%), LDL-C 
(18 и 20%) и Lp(a) (30 и 40%) (р<0.001). отношение-
то общ/HDL-C също е понижено с 30%. 

Сравнителни проучвания
рандомизирано, плацебо-контролирано проучва-

не, включващо 223 пациенти с първична хиперхо-
лестеролемия, съпостави ефективността на ни-
ацин ER и ниацин IR. ниацин ER бе титриран до 
1500 mg и ниацин IR – до 500 mg t.i.d.; бе използван 

двойно-сляп, плацебо-контролиран дизайн. към 8 
седмица на проучването се отчита подобна по 
степен ефективност на ниацин ER и ниацин IR по 
отношение на повишението на нивото на HDL-C и 
понижението на нивото на триглицеридите,  LDL-
C и Lp(a). повече от 50% от пациентите, при кои-
то е установено преобладаване на малки, плътни 
частици LDL в началото на проучването (тип в) 
са преминали към тип а или ав, характеризиращ 
се с по-големи частици, и в двете терапевтични 
групи. 

ниацин ER e съпоставен с гемфиброзил в ран-
домизирано, двойно-сляпо проучване, включващо 
173 пациенти с ниски нива на HDL-C. ниацин ER e 
титриран от 1000 mg до 2000 mg, а дозата на 
гемфиброзил е била константна – 600 mg b.i.d. по-
вишението на нивото на HDL-с е сходно в групите 
на ниацин ER, 1000 mg, и гемфиброзил, докато ниа-
цин ER в доза 2000 mg повишава нивото на HDL-C 
с 26%, приблизително двойно спрямо повишени-
ето, предизвикано от гемфиброзил, 600 mg b.i.d. 
обратно, гемфиброзил редуцира нивото на три-
глицеридите с 40% спрямо 30% редукция в групата 
на ниацин ER, 2000 mg. в популацията пациенти с 
нормални нива на LDL-C в началото на проучване-
то тези нива не се променят при терапия с ниа-
цин ER  и се понижават с 9% при терапия с гемфиб-
розил. ниацин ER понижава нивото на Lp(a), което 
остава непроменено в групата на гемфиброзил.

тези пет проучвания демонстрират същест-
вената ефективност на ниацин ER в монотера-
пия. промените в липидните и липопротеинови-
те нива, наблюдавани при терапия с ниацин ER, 
са подобни на тези при терапия с ниацин IR. тези 
съпоставими ефекти върху нивото на HDL-C са от 
изключително значение, тъй като формулите SR 
обикновено не повишават нивото на HDL-C така 
ефективно, както формулите ER.

Комбинирани проучвания върху
ниацин с удължено освобождаване
ниацин и статините имат допълващи се ефек-

ти по отношение на липидния профил. чрез ком-
бинирането на повишаващия нивото на HDL-C  и 
понижаващия нивото на триглицеридите ефект 
на ниацин с изразеното редуциращо действие на 
статините спрямо нивото на LDL-C става възмож-
на корекцията на повечето форми на комплексна 
дислипидемия. добавката на ниацин ER, 1000 mg, 
към стабилна терапия със статини бе проучена 
при 66 пациенти с персистираща дислипидемия. 
добавката на ниацин ER, 1000 mg дневно, води до 
повишение на плазмената концентрация на HDL-
C с 23% и понижение на нивата на LDL-C и три-
глицеридите съответно с 8 и 24% в сравнение със 
монотерапията със статини. ефективността на 
добавяне на статин към стабилна терапия с ни-
ацин ER е оценена в подгрупа от 165 пациенти с 
персистиращо повишение на нивото на LDL-C в 
дългосрочно проучване. добавянето на статин 

(напр. флувастатин, ловастатин, правастатин 
или симвастатин в доза, приблизително еквива-
лентна на 16 mg/ден ловастатин), понижават с 
14% и 7% допълнително нивата на LDL-C и три-
глицеридите в сравнение с монотерапията с ниа-
цин ER. нивото на HDL-C не се променя. подобни 
резултати са наблюдавани при прием на ниацин IR 
в комбинация със статин.

първият комбиниран препарат за лечение на 
дислипидемия, съдържащ ниацин ER и ловастатин, 
бе изследван в проучване, включващо 814 пациен-
ти с хиперхолестеролемия. пациентите са полу-
чавали ниацин ER/ловастатин в нарастващи дози 
(500/10, 1000/20, 1500/30 и 2000/40 mg), всяка за 
4-седмичен период, след което са продължили те-
рапията си с най-високата доза. наблюдавана е до-
зозависима редукция на нивата на LDL-C (25-47%), 
триглицеридите (16-41%) и Lp(a) (2-25%) и пови-
шение на нивото на HDL-C (11-35%) за 28-седмичен 
период. интересен е фактът, че в подгрупата от 
226 пациенти не терапия с максимална доза за ед-
ногодишен период се установява повишение на ни-
вото на HDL-C с 41% (фиг. 4). общо 60% от пациен-
тите са достигнали целевите стойности за LDL-C 
и 82% от пациентите с понижено ниво на HDL-C 
в началото на терапията са достигнали ниво >40 
mg/dl. в следващо сравнително проучване ниацин 
ER/ловастатин (1000/40 mg) понижава нивото на 
LDL-C толкова ефективно, колкото и аторваста-
тин, 10 mg (38% и в двата случая) и по-ефектив-
но спрямо симвастатин, 20 mg. ниацин ER/ловас-
татин (2000/40 mg) понижава нивото на LDL-C с 
42%, ефект, съпоставим с този на симвастатин, 
40 mg (39%), но по-слаб спрямо ефекта на атор-
вастатин, 40 mg (49%). при всички дозови режими 
ниацин ER/ловастатин повишава нивото на HDL-
C по-ефективно от симвастатин или аторваста-
тин в монотерапия.

ниацин ER и статините по всяка вероятност 

имат комплементарно действие по отношение 
на отделните класове и субкласове липопротеини. 
в проучване с пациенти-диабетици с преобладава-
не на малките частици LDL ниацин ER по-ефектив-
но повишава средния размер на частиците LDL, 
докато аторвастатин по-ефективно понижава 
броя им. в проучване, съпоставящо ниацин ER/
ловастатин с аторвастатин и симвастатин, се 
наблюдава по-висока ефективност на комбинира-
ната терапия в сравнение с монотерапията със 
статин по отношение на повишението на разме-
ра на частиците LDL и повишението на съотно-
шението на HDL субклас 2b.

няма данни за ефективността на ниацин ER в 
комбинирана терапия с други медикаменти, по-
нижаващи липидните нива, освен статини. в две 
ангиографски проучвания обаче е потвърдена ли-
пид-модифициращата активност на ниацин в 
комбинация със секвестранти (BASs).  в проучване-
то CLAS (Cholesterol-Lowering Atherosclerosis Study) 
ниацин IR, 3000-12.000 mg дневно, в комбинация с 
колестипол, 30 g дневно, ефективно понижава ни-
вото на LDL-C (43%) и повишава нивото на HDL-C 
(37%). съществени промени в нивата на множест-
во липопротеини са наблюдавани и в проучването 
FATS (Familial Atherosclerosis Treatment), в което е 
използван подобен режим. ниацин (под формата 
на пентаеритритилтетраникотинат, естери-
фицирана форма на никотиновата киселина) е 
използван в комбинация с фибрат в проучването 
SIHD (Stockholm Ischaemic Heart Disease). и в трите 
проучвания е наблюдавано подобрение на ангио-
графските и клиничните параметри за оценка.

Реферинано по: Expert Opin. Pharmacother. (2004) 
5(6):1385-1398.

Реферирал: д-р Мая Живкова
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(Продължава в следващия брой)
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стойността на терапията с асе-инхибито-
ри при хроничната сърдечна недостатъчност е 
оценена в множество клинични проучвания. про-
учването норе ни предостави информация за 
важността на терапията с асе-инхибитори (ра-
миприл) при пациенти с диабет без сърдечна не-
достатъчност. при този терапевтичен подход  
терапията започва с ниска доза и се титрира до 
таргетната доза за период от няколко седмици. 
въпреки това обаче дозовите нива в клиничната 
практика остават ниски и практикуващите лека-
ри са нерешителни по отношение на титриране-
то им до по-високи дози при пациенти с повишен 
риск. 

титрирането на дозата на асе-инхибитора до 
по-високо ниво има за цел да оптимизира невроен-
докринната супресия. този терапевтичен подход 
е изследван от Pacher et al. в нерандомизирано про-
учване те установяват повишена невроендокрин-
на супресия и подобрена прогноза при терапия с 
каптоприл в доза над 75 mg дневно в сравнение 
с каптоприл в доза под 75 mg дневно. MacFayden 
съобщава, че при много пациенти на терапия с асе-
инхибитори в релевантна доза все още се наблюда-
ва изразено повишение на плазменото ниво на ан-
гиотензин II и алдостерон, което свидетелства за 
неефективна невроендокринна супресия при тези 
пациенти. 

дизайнът на проучването ATLAS има за цел да 
отговори на важния въпрос дали асе-инхибитора 
лизиноприл (Diroton) в повишена доза има предимс-
тва по отношение на прогнозата в сравнение с 
по-ниска доза. трябва да се има предвид, че повече-
то пациенти са били на предходна продължител-
на терапия с асе-инхибитор и всички пациенти са 
преминали успешно встъпителния период на от-
ворената терапия с лизиноприл. наблюдавано е 
несигнификантно 8% понижение на общата смър-
тност във високодозовата група и сигнификант-
но понижение с 12% на комбинирания риск за на-
стъпване на смърт или хоспитализация по повод 
на хронична сърдечна недостатъчност. поноси-
мостта към терапията е подобна в двете групи. 
мощността на проучването е понижена поради 
твърде високия брой отказали се от терапията и 

в двете терапевтични групи, а така също и пора-
ди отворения дизайн не терапията.

допълнителен подгрупов анализ в проучване-
то ATLAS бе извършен от Ryden et al. обект на 
изследването е група пациенти с повишен риск за 
настъпване на сърдечно-съдова смърт от кохор-
тата на проучването ATLAS и по-специално диабе-
тици. те установяват ефективността на терапи-
ята с лизиноприл във висока доза при множество 
подгрупи с повишен риск – пациенти с понижено 
серумно ниво на натрий, повишено креатинино-
во ниво, диабетици и възрастни пациенти. от 
съществена важност е наблюдението на изследо-
вателите, че терапията с високи дози има добра 
поносимост. разширеният анализ на проучването 
ATLAS предоставя данни за важността на терапи-
ята с асе-инхибитори при пациентите с хронична 
сърдечна недостатъчност. За терапия с асе-инхи-
битори трябва да се мисли при всички пациенти с 
левокамерна дисфункция и хронична сърдечна недо-
статъчност. практикуващите лекари трябва да 
бъдат убедени в добрата поносимост на терапия-
та с асе-инхибитори и лизиноприл в частност. те-
рапията трябва да бъда започната с ниска доза с 
бавно титриране до таргетната доза. 

въз основа на резултатите от проучването 
ATLAS и други проучвания не може да се направи 
заключение за оптималното дозово ниво, но:

• терапията с по-високи дози на изследваните 
асе-инхибитори е по-ефективна в сравнение с нис-
кодозовата терапия.

• все още няма сигурни данни по въпроса дали до-
зата от 35 mg за лизиноприл предлага предимства 
пред дозата 20 mg, но по-пълна невроендокринна 
протекция се постига при по-високата доза.

• при пациентите с висок риск (напр. диабети-
ци), понасящи терапията с асе-инхибитори, висо-
кодозовата терапия предлага повече предимства. 

Реферирано по European Heart Journal (2000) 21, 
1902–1903

реферирал: д-р мая Живкова

Дозовите нива на АСЕ-инхибиторите 
при хронична сърдечна недостатъчност
Проф. К. Сведберг
Медицински факултет, Университетска болница „Остра”, Гьотеборг, Швеция

лекарствена терапия



наука кардиология 2/2006

86

демографските промени, свързани със застаря-
ване на населението и подобряване на лечението 
на болни с коронарна болест на сърцето, обясня-
ват световната тенденция на нарастването на 
броя на пациентите със застойна сърдечна недо-
статъчност. За първи път след въвеждането на 
ехокардиографията като рутинна диагностика 
при сърдечната недостатъчност преди пове-
че от 20 години, днес е налице възможността за 
рутинно прилагане на нов диагностичен маркер 
– натриуретичният пептид в-тип (BNP). нивата 
на BNP са повишени при болните с левокамерна 
дисфункция и корелират с тежестта на симпто-
матиката и прогнозата на болестта. съществу-
ва тясна корелация между BNP и левокамерното 
теледиастолно налягане. и не напразно BNP бе 
въведен като мощен предиктор за прогнозата на 
болни със сърдечна недостатъчност.1-12 тъй като 
ниските нива на BNP при дехоспитализацията 
корелират с по-добра прогноза, се предполага, че 
понижаването на BNP с медикаменти може да се 

Натриуретичният пептид тип В 
може да повлияе лечението на болните 
със застойна сърдечна недостатъчност
Д-р Борислав Георгиев, д-р Вера Байчева
Национална кардиологична болница

наложи като резонна цел в медикаментозанта 
терапия. 

тази концепция е била тествана в 2 рандомизи-
рани проучвания.13,14  в тях се установява, че ако се 
използва BNP като маркер за терапевтична оцен-
ка и съобразно неговите концентрации се прилага 
терапия, честотата на сърдечно-съдовите съби-
тия при сърдечна недостатъчност намалява и се 
отсрочва настъпването на първи инцидент.

в проучване на групата по сърдечна недостатъч-
ност на австралия и нова Зеландия (Australia–New 
Zealand Heart Failure Group)4 е оценен ефектът на 
Carvedilol (Dilatrend®) върху плазмените нива на 
норадреналин, сърдечните пептиди – предсърден 
(ANP) и мозъчен (BNP) натриуретичен пептид, и 
на аргинин вазопресин при болни с исхемична ле-
вокамерна дисфункция. в проучването се устано-
вява подобряване на левокамерната фракция на 
изтласкване при лечение с Carvedilol без да бъдат 
влошени симптоматиката и физическия капаци-
тет. смъртността и хоспитализациите нама-
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Фиг. 1. а. Криви на преживяемост за прерандомизационното ниво на BNP над (синя линия) и под (червена линия) групо-
вата медиана. в. Разделение по терапевтични групи (плацебо и карведилол) за пациентите със субмедианни пептидни 
нива, получаващи плацебо (зелена линия) или карведилол (червена линия), и за пациентите със супрамедианни нива на 
плацебо (синя линия) или карведилол (лилава линия). *P<0.05. **P<0.01.
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ляват с 26% при лекуваните с Carvedilol, но не се 
променя броят на острите кронарни сидроми в 
двете групи (Carvedilol vs. плацебо). 

каплан-майеровите криви за ANP и BNP сочат, 
че при високи нива на сърдечните пептиди смър-
тността и проявите на сърдечна недостатъч-
ност се увеличават (фиг. 1 и 2). кривите на пре-
живяемост според левокамерната фракция на 
изтласкване не се разделят значително за смърт и 
сърдечна недостатъчност. в групата с Carvedilol 
се установява по-голям брой пациенти с нива на 
ANP и BNP под медианната и при тези пациенти 
се установява понижение на смъртността и чес-
тотата на рехоспитализациите. проучването 
доказва, че стойностите на сърдечните натри-
уретични пептиди над медианните нива преди 
рандомизацията определят трикратно повише-
ние на смъртността и 7-кратно увеличаване на 
сърдечната недостатъчност, докато Carvedilol 
(Dilatrend®) намалява това нарастване два пъти 
(NS). при анализите относно норадреналиновите 
нива се установява, че Carvedilol намалява рехос-
питализациите само в групата с ниски нива на но-
радреналин.  

смъртността и прогресията на сърдечната 
недостатъчност са по-чести при групата с ви-
соки нива на ANP и BNP и получаващи плацебо. в 
групата с Carvedilol се установява намаляване не 
само на нивата на BNP, но и на смъртността и 
честотата на рехоспитализациите при пациен-
тите с ниски нива на BNP. 

данните от проучването потвърждават, че 
проследяването на BNP и прилагането на медика-
ция при сн съобразно стойностите на BNP (къде-
то е възможно) са от изключително значение за 
подобряване на терапевтичните резултати – по-
нижение на смъртността, забавяне на прогресия-
та на сн и честотата на рехоспитализациите. 

Цитираните данни са в подкрепа на всеобщо-
то мнение, че BNP е тясно свързан както с нали-
чето на левокамерна систолна дисфункция, така 
и с прогнозата на болните със систолна сн. той 
е единственият „камерен хормон”. неговата 
стабилност го наложи като добра възможност в 
ежедневната практика да се използва за диагнос-
тика и определяне на прогнозата на пациентите. 
подобно на някои други бета-блокери, индицира-
ни за лечение на болни със систолна сн, Carvedilol 
(Dilatrend®) намалява нивата на BNP. независимо, 
че в препоръките за поведение при болни със сн 
на международни организации се казва, че „BNP и 
NT-pro BNP имат значителен прогностичен по-
тенциал, но оценката на тяхната роля при те-
рапевтичния мониторинг, остава да бъде опре-
делена” (ESC, 2005), подобни публикации могат да 
подкепят тезата за терапевтичните ефекти на 
бета-блокерите, медиирани и през повлияване на 
BNP. 

BNP е удобен маркер за диагностика и определя-
не на прогнозата на болните със сн, а някои данни 
от научни изследвания могат да потвърдят нуж-
дата от неговото изпозване и като критерии за 
оценка на терапевтичния резултат. 
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Повлияване на ренин-ангиотензиновата 
система – нуждаем ли се от високите 
терапевтични дози?
Д-р Борислав Георгиев, доц. Нина Гочева
Национална кардиологична болница 

лекарствена терапия

фармакологичното блокиране на ренин-ангио-
тензиновата система (рас) стана възможно пре-
ди повече от 25 години с въвеждането на асе-ин-
хибиторите. освен за контрол на артериалното 
налягане, през последните две десетилетия бе 
доказана ползата от тяхното приложение при 
болни със застойна сърдечна недостатъчност, 
след обширен преден миокарден инфаркт, при 
пациенти с диабет и при болни с нефропатия, а 
след проучването HOPE (Heart Outcome Prevention 
Evaluation)1 – и в профилактиката на последиците 
от коронарната атеросклероза. 

особен терапевтичен интерес предизвикаха ан-
гиотензин-рецепторните блокери (арБ, сартани)2.
За разлика от асе-инхибиторите, арБ са получе-
ни в резултат на насочени изследвания. клинични-
ят опит с тях ги наложи като класа антихипер-
тензивни медикаменти с най-добра поносимост. 
наред с бързото разширяване на приложението 
на асе-инибиторите в лечението на сърдечно-
съдовите заболявания, през последните години 
се наблюдава тенденция за по-широко клинично 
приложение и на арБ. арБ са единственият тера-
певтичен клас антихипертензивни медикаменти, 
които от практически непознати за клиниката 
през 1994 г., влязоха като медикаменти на първи 
избор, препоръчвани за начало на антихипертен-
зивна терапия в международните препръки за ле-
чение на артериалната хипертония, през 2003 г. 
освен началните концепции за добрата алтерна-
тива на асе-инхбиторите при налични противо-
показания (кашлица, ангиоедем), днес арБ намират 
място в съзнанието на лекарите и като самосто-
ятелен клас с доказани ефекти.   

ефективността на медикаментозното повли-
яване на рас е изследвана в редица големи клинич-
ни проучвания. Volpe и сътр.3 анализрат 28 про-
учвания с асе-инхибитори и арБ. в някои студии 
като VALUE (Valsartan Antihypertensive Long-term 
Use Evaluation Trial)4 са включени няколко хиляди 
пациенти (VALUE  - 15,000). и въпреки сложните 
и прецизни статистически анализи, които добре 
дефинираха терапевтичните индикации на арБ, 
все още няма ясна концепция за препоръчваната 
оптимална доза на арБ, необходима за постигане 
на най-добра протекция. независимо от редица 
критики на проведени проучвания, в които се об-
съжда, че вероятно неутралните ефекти на арБ 
са в резултат на прилаганите ниски дози на ме-
дикаментите, студии за изясняване на дозата на 
арБ, необходима за по-добър ефект, до момента 
не са провеждани. 

Блокиране на РАС при болни 
със сърдечни заболявания 
в областта на блокиране на рас при болни със 

сърдечно-съдови заболявания се появиха някои не-
ясноти. независимо от големия брой проучвания с 
асе-инхибитори и с арБ (оценяващи ефекта на ме-
дикаментите при застойна сърдечна недостатъч-
ност, оценяващи комбинацията на двата класа 
спрямо монотерапията с всеки от тях или оце-
няващи дозата на арБ – често твърде ниска), до 
днес не разполагаме с ясна концепция по някои въп-
роси. в свой анализ на състоянието на терапията 
McMurray и сътр. се постараха да намерят отго-
вор на някои все още дискутирани проблеми5. 

Каква е ролята на АРБ при болни, които не пона-
сят АСЕ-инхибитор? 

в CHARM (Candesartan in Heart Failure - Assessment 
of Reduction in Mortality and Morbidity) Alternative 
trial6 и в подгрупата, неприемаща асе-инхибитор 
във VAL-HeFT (Valsartan Heart Failure Trial)7, двата 
арБ са по-добри и се приемат за правилната тера-
певтична стратегия. при непоносимост към асе-
инхибитор – кашлица или ангиоедем, изборът на 
арБ е лесен. но когато прилагането на асе-инхи-
битор причинява хипотония или бъбречна дисфун-
кция и при лечението с арБ се налага внимателно 
мониториране, тъй като и те причиняват хипо-
тония. 

Може ли да се добави АРБ към АСЕ-инхибитор или 
бета-блокери при сърдечна недостатъчност (СН)? 

в проучването CHARM-Added8 се наблюдава 
подобряване на симптоматиката и физическата 
активност след добавяне на candesartan към стан-
дартната терапия на сн. на базата на анлизите 
разполагаме с данни, че арБ може да се добави към 
стандартната терапия при болните с левокамер-
на дисфункция. проучването VAL-HeFT за първи път 
постави въпроса за оптимален комбиниран тера-
певтичен подоход при болните със сн, но групата 
на максимална терапия, вкл. асе-инхбитор, бета-
блокер и арБ, бе твърде малка, за да се установят 
ползите от този подход.  

Каква е ролята на АРБ при болни със СН и левока-
мерна систолна дисфункция? 

McMurray и сътр. установяват само едно про-
учване, съпоставящо асе-инхбитор и арБ - ELITE-II 
(Evaluation of Losartan in the Elderly)9. в него losartan 
не показва еквивалентност спрямо captorpil може би 
поради ниската доза на losartan.  предвид продължи-
телността, мащаба на клиничния опит и цената, 
те заключават, че асе-инхбиторите трябва да ос-
танат предпочитания старт за блокиране на рас.

А В

Фиг. 2. Криви на преживяемостта без инциденти при пациенти с конгестивна сърдечна недостатъчност с нива на 
BNP над и под медианата на общата група (А) и в съответствие с подгрупите хормонални нива/терапия (в). *P<0.05. 
†P<0.001.
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Кой медикамент трябва да се прилага при болни 
с остър миокарден инфаркт? 

в две проучвания арБ са съпоставени с captopril 
(прилаган в доза с доказан ефект 3 х 50 mg). в про-
учването VALIANT (Valsartan in Acute Myocardial 
Infarction)11 valsartan е прилаган в доза 2 х 160 mg 
и доказва еквивалентен ефект с този на captopril. 
в проучването OPTIMAAL (Optimal Therapy 
in Myocardial Infarction With the Angiotensin II 
Antagonist Losartan)12 losartan е прилаган в доза от 
50 mg дневно и се регистрира преимущество на 
captopril пред losartan. много вероятно е дозата 
на losartan да не е достатъчна. анализът на тези 
проучвания сочи, че подходящата доза на valsartan 
е 2 х 160 mg и тя се препоръчва при тези болни. 
Valsartan е единственият арБ с клинична индика-
ция за терапевтичен ефект при болни сед миокар-
ден инфаркт.

Какви са възможностите за комбинация на АСЕ-ин-
хибитор и АРБ при болни след миокарден инфаркт? 

във VALIANT се съпоставя приложението на 
асе-инхибитор, прилаган в доказана доза, с арБ 
или с комбинацията от асе-инхбитор и арБ. ком-
бинираната терапия не намалява смъртността и 
другите събития, но увеличава честотата на хи-
потонията, поради което комбинирана терапия 
след миокарден инфаркт не се препоръчва. 

лечение на високорискови
хипертоници с АРБ 
освен болните със сърдечна недостатъчност 

или след миокарден инфакт, има много други па-
циенти с повишен сърдечно-съдов риск или риск за 
развитие на бъбречни усложнения13-15. в тази група 
попадат пациенти след мозъчен инсулт, със захарен 
диабет, с азотемия или с хипертония и левокамер-
на хипертофия. тежката хипертония сама по себе 
си е индикатор за повишен риск, което означава, 
че всеки хипертоник със ситолно налягане над 160 
mmHg трябва да се счита за високорисков. 

налице са няколко особености. на първо място, 
за да се осъществи контрол на артериалното на-
лягане, са необходими поне 2, а понякога и 3 или 4 
медикамента. при болни с усложнена хипертония 
и с диабет прицелните стойности са по-ниски и 
нуждата от повече медикамненти е по-голяма13-15. 
обикновено един от медикаментите е диуретик, 
като тиазидните диуретици са подходащи при 
креатининов клирънс >30 ml/min. при клирънс под 
тези стойности се прилага бримков диуретик. 
при всеки хипертоник се установява полза от асе-
инхибитор или арБ като част от комбинираната 
терапия. налице са достатъчни доказателства за 
ефект на комбинираната терапия от диуретик, 
асе-инхибитор или арБ и при допълнителна нужда 
– калциев антагонист. 

при болни с диабет с висок риск за развитие 
на нефропатия доказателствата за избор на арБ 
са без съмнение16-18. при пациенти, непостигнали 
адекватен контрол на налягането, може да се 
добави и асе-инхибитор с цел профилактика на 
протеинурията и еволюцията на бъбречната 
дисфункция.

Приложение на АРБ 
и на адекватна доза на АРБ 
обикновено в практиката се наблюдава недо-

статъчно титриране на медикаментите до 
оптимални дози. този проблем вероятно е в ре-
зултат и от ниските изследвани дози в клинич-
ни проучвания. независимо че за практиката се 
препоръчват много по-високи дози, в повечето 
проучвания се прилагат средни терапевтични 
дози. например в проучванията ELITE II (losartan, 
50 mg дневно), ALLHAT (Antihypertensive and Lipid-
Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial) 
(lisinopril, 10 mg дневно)19, OPTIMAAL (losartan, 50 
mg дневно) и VALUE (valsartan, 80 mg) използвани-
те медикаменти се прилагат в ниски дози. а ако 
тези лекарства бяха прилагани в по-високите раз-
решени за лечение дози, дали резултатите нямаше 
да бъдат по-добри? известно е, че арБ са с добър 
профил на понисимост и причиняват минимални 
странични ефекти, което означава, че използване-
то им във високи дози не би причинило сериозни 
странични изяви. 

резултатите от проучването MARVAL доказа-
ха ефективността на valsartan при болни с нефро-
патия и протеинурия. Безспорна е ползата от арБ 
при тези пациенти. и отново стои въпросът – коя 
е оптималната профилактична доза. в момента 
се провежда проучване с високи дози valsartan и се 
оценява терапевтичния му ефект върху протеи-
нурията при болни с диабет тип 2 и протеинурия. 
в проучването valsartan се прилага в доза 160 mg 
дневно за 1 месец, последвано от 320 mg и пови-
шена до 640 mg за още 6 месеца. чрез оценка на 
протеинурията ще се търси ефикасността на ме-
дикамента. при болните със сн високите дози на 
арБ могат да доведат до хипотония и азотемия, 
но това почти не се наблюдава при пациентите с 
артериална хипертония. 

арБ навлизат все по-широко в лечението на сър-
дечно-съдовите заболявания. съществуват убеди-
телни доказателства за ефективността им при 
лечение на хипертонията, при сн, при нефропатия 
и след миокарден инфаркт. в редица случаи не само 
цената е причината за подцененото прилагане на 
тези медикаменти. скептицизмът на част от 
лекарите се базира на някои от индиферентните 
резулати от клиничните проучвания в сравнение с 
асе-инхибиторите. след проучването HOPE обаче 
бе лансирана теза за разликата на антихипертен-
зивната от органопротективна ефективност на 
асе-инхибиторите. подпроучване на HOPE доказа, 
че само високата доза на асе-инхибитора реду-
цира атеросклеротичната плака. в момента се 
повдига дискусия за определяне на отпималната 
терапевтична доза на арБ, тъй като занижените 
дози на тези медикаменти в клиничните проучва-
ния рефлектират вероятно и върху резултатите 
от тези проучвания, а тези резултати дават от-
ражения върху степента на приложение на тези 
лекарства в ежедневната практика.  

Пълната библиографска справка е на разположе-
ние в издателството и може да бъде представена 
при поискване
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Бета-блокери и ИБС – 
предимства на Betaloc Zok® 
Д-р Георги Атанасов
ДКЦ 7, Пловдив

световната клинична практика доказа пре-
димствата на Betaloc Zok (Metoprolol Succinate CR) 
в терапията на най-честите и социално значими 
сърдечно-съдови заболявания, като артериална 
хипертония, иБс, ритъмна патология и сърдечна  
недостатъчност.

Бета-блокерите са медикаменти с доказан 
ефект при лечението на болни с иБс. 

при избора на бета-блокер за лечението на 
пациенти с иБс, освен антиангинозния ефект, 
трябва да се съблюдават и други техни качества, 
свързани с тяхната ефектвност и безопасност. 
например изключително важно е бета-блокерът, 
използван за лечение на стенокардията, да:

- има добър антиангинозен ефект ефект в срав-
нение с другите антиангинозни медикаменти;

- има висока бета
1
-селективност;

- покрива целия 24-часов период, без да преиз-
виква флуктуации в сърдечната честота и арте-
риалното налягане;

- не повлиява неблагоприятно метаболитния 
профил;

-  може да бъде прилаган безопасно при различни 
съпътстващи заболявания;

- има ниска честота на нежеланите лекарстве-
ни реакции.

BETALOC ZOK®: двойно по-голяма ефективност
За контрол на стенокардните пристъпи 
спрямо METOPROLOL TARTARATE ретардна форма1

в проучване, проведено от Бонгерс и сабин, се 
сравняват ефектите на две форми метопролол с 
удължено освобождаване – метопролол сукцинат с 

контролирано освобождаване и кинетика от нулев 
порядък (ZOK) спрямо канвенционален metoprolol 
tartarate с удължено освобождаване върху общия 
исхемичен товар при пациенти със стенокардия. 
пациентите са лекувани с Betaloc Zok® в доза 95 
мг за 4 седмици, след което са преминали на 200 
мг ретарден метопролол тартарат отново за 4 
седмици или със същите медикаменти в обратна 
последователност. при всички пациенти е извър-
шена оценка на ST-сегмента, кардиологичните и 
хемодинамичните показатели от 24-часов амбула-
торен екг-запис.

резултати
Betaloc Zok® и metoprolol tartarate ретард водят 

до значителна редукция на средния брой исхемич-
ни епизоди за 24 часа. максималната ST-депресия 
е 1.65 мм за плацебо и 1.00 мм за Betaloc Zok® и 
metoprolol tartarate ретард (фиг. 1).

средната обща продължителност на исхемия-
та е съответно 39.12 мин за плацебо и 2.58 мин 
и 4.42 мин за Betaloc Zok® и metoprolol tartarate 
ретард респективно, а максималната продължи-
телност на стенокардните пристъпи съответно 
– 7.5, 1.0 и 1.0 минути (фиг. 2).

изводи
данните от проучването показват, че Betaloc 

ZOK® (Metorplolol succinate CR/Zok), 95 мг дневно, 
и Metoprolol tartarate retard, 200 мг дневно, имат 
съпоставим ефект върху общия исхемичен товар 
при пациенти със стабилна стенокардия. 

Betaloc ZOK® показва тенденция към по-добра 
поносимост. 

Фиг. 1 Фиг. 2
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от особено значение за поддържане на дълго-
трайния кардиопротективен ефект от терапи-
ята с метопролол е сътрудничеството на паци-
ента. еднаквата ефективност на двете форми на 
метопролол при дозово съотношение 1:2 и по-доб-
ра поносимост за Betaloc ZOK правят този препа-
рат една добра алтернатива за дълготрайно лече-
ние при пациенти с исхемична болест на сърцето. 

Betaloc Zok® превъзхожда дилтиазем 
при контрола на “тихата” исхемия2 

75% от всички исхемични епизоди са “тихи” 
(асимптоматични) и се наблюдават при прибли-
зително от половината от пациентите с ангина 
пекторис. прогнозата при тези пациенти е по-
добна, независимо дали епизодите са “тихи” или 
симпотматични. “общият исхемичен товар” е 
сумата от всички исхемични епизоди.3 

в проучване, проведено от Portegies et al.2, се 
сравняват ефектите на Betaloc Zok® и diltiazem 
върху:

- честотата и продължителността на “тиха-
та” исхемия,

- циркадния ритъм на исхемичните епизоди.
проучването е проведено при пациенти с епи-

зоди на предимно “тиха” исхемия и тяхното лече-
ние е продължило 3 седмици, като едната група е 
лекувана с 200 мг Betaloc Zok® веднъж дневно, а дру-
гата с 60 мг Diltiazem 4 пъти дневно (фиг. 3 и 4).

Фиг. 3. Влияние на Betaloc Zok® и diltiazem върху циркадния 
ритъм на исхемичните епизоди

Фиг. 4. Влияние на Betaloc Zok® и diltiazem върху тихата 
исхемия

изводи
Betaloc Zok®, приеман веднъж дневно, е статис-

тически значимо по-ефективен от diltiazem с че-
тирикратен дневен прием за намаляване броя на 
общите и “тихите” исхемични епизоди.

За разлика от diltiazem, Betaloc Zok® значимо нама-
лява продължителността на общите и “тихите” 
исхемични епизоди спрямо изходните стойности.

Betaloc Zok® видимо редуцира сутрешните и 
следобедните циркадни пикове на исхемия.

в заключение искам да обобщя ползите от при-
ложението на Betaloc Zok® при пациенти с иБс и 
предимствата, които той притежава спрямо 
конвенционалния ретарден metoprolol и diltiazem.

• Betaloc Zok® има двойно по-голяма ефектив-
ност при контрола на стенокардните пристъпи 
спрямо metoprolol tartarate ретардна форма.

• Betaloc Zok® превъзхожда дилтиазем при конт-
рола на “тихата” исхемия.

• Betaloc Zok® притежава по-висока бета
1
-селек-

тивност  в сравнение с конвенционалния metoprolol 
и atenolol4.

книгопис
1. Bnongers V., Sabin G. Clin Drug Invest 1999 Feb;17(2):103-110
2. Portegies MCM, et al. Am J Cardiol 1994;74:1095-1098.
3. Gersh BJ, et al. In: Heart Disease. 5th ed. 1997:1289-1365.
4. Blomqvist, et al. Eur J Clin Pharmacol 1988; 33(Suppl): 19-24
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Losartan е орален ангиотен-
зин II-рецепторен инхибитор 
(тип ат

1
). 

Losartan и неговият основен 
активен метаболит блокират 
вазоконстрикторния ефект и се-
крецията на алдостерон, предиз-
викани от ангиотензин II чрез 
селективно блокиране на свър-
зването на ангиотензин II към 
ат

1
-рецепторите, разположени 

в много тъкани (напр. гладката 
съдова мускулатура, адренални-
те жлези, бъбреците и сърцето). 
съществуват и ат

2
-рецептори, 

намиращи се в различни тъка-
ни, но с неизяснена връзка със 
сърдечно-съдовата хомеостаза. 
Losartan и неговият активен ме-
таболит се свързват специфич-
но с ат

1
-рецепторите, проявя-

вайки много по-голям афинитет 
(над 1000 пъти) към ат

1
-рецепто-

рите, отколкото към ат
2
-рецеп-

торите. при in vitro изследвания 
е установено, че losartan е обра-
тим компетитивен инхибитор 
на ат

1
-рецепторите. активни-

ят метаболит е с 10 до 40 пъти 
по-изразен ефект от losartan по 
отношение активността на 
свързване като е обратим, не-
компетитивен инхибитор на 
ат

1
-рецепторите.
а н т и х и п е р т е н з и в н и я т 

ефект на losartan е резултат от 
дилатация на резистентните 
кръвоносни съдове, което се дъ-
лжи главно на липсващия ефект 
на ангиотензин II, отчасти на 
намалената активност на сим-
патикусовата нервна система и 
на липсващия ефект на алдосте-
рона.

Цел
оценка и сравнение на био-

наличността на два продукта, 
съдържащи Losartan potassium: 

Сравнителна бионаличност на два 
продукта, съдържащи Losartan potassium
Д-р Ерик Мейсън, дфн, главен изследовател
Хафрун Фриориксдотир, директор на проучването
Анафарм Инк. Сайнте-Фой, Квебек, Канада

параметър
Test: Losartan Potassium (A) Reference: Cozaar® (B)

Mean ± SD                  (C.V.%) Mean ± SD                 (C.V.%)

AUC
0-t 

(ng.h/mL) 393.86 ± 173.81        44.13 363.14 ± 145.61        40.10

AUC
inf 

(ng.h/mL) 403.69 ± 174.48        43.22 372.95 ± 145.49        39.01

Residual Area (%) 2.74 ±1.35          49.08 2.99 ± 1.37          45.77

C
max

 (ng/mL) 203.64 ± 137.03        67.29 168.25 ± 73.89        43.92

t
max

 (h) 0.750 ± 0.688               - 1.38 ± 1.63 -

K
el
 (h-1) 0.3555 ± 0.0750      21.10 0.3652 ± 0.0768      21.01

T
1/2 el

 (h) 2.08 ± 0.68        32.70 2.02 ± 0.67        33.33

AUC
0-t

AUC
0-inf

C
max

отношение

90% Geometric C.I.

Intra-Subject CV

107.49%

101.99% - 113.28%

9.04%

107.22%

101.83% - 112.89%

8.87%

110.43%

91.26% - 133.64%

33.67%

Табл. 1. Losartan: фармакокинетични параметри

Табл. 2. Losartan: Losartan Potassium (A) спрямо Cozaar® (B)

параметър

Test: Losartan Potassium (A) Reference: Cozaar® (B)

Mean ± SD                 (C.V.%) Mean ± SD                 (C.V.%)

AUC
0-t

 (ng.h/mL) 1901.25 ± 411.64        21.65 1869.85 ± 397.59       40.10

AUC
inf

 (ng.h/mL) 1930.47 ± 409.69       21.22 1898.01 ± 397.31        20.93

Residual Area (%) 1.63 ± 0.80          49.50 1.56 ± 0.71          45.94

C
max

 (ng/mL) 256.04 ± 77.34        307.21 248.24 ± 87.03        35.06

t
max

 (h) 4.00 ± 1.38             -     
4.50 ± 0.88                     

    
 -   

K
el 

(h-1) 0.1280 ± 0.0259      20.98 0.1260 ± 0.0219      17.42

T
1/2 el

 (h) 5.62 ± 1.04        18.59 5.63 ± 0.81        14.43

AUC
0-t

AUC
0-inf

C
max

отношение

90% Geometric C.I.

Intra-Subject CV

101.59%

96.38% - 107.09%

9.07%

101.67%

96.56% - 107.04%

8.87%

104.30%

94.80% - 114.74%

16.51%

Табл. 3. Losartan carboxy acid: Фармакокинетични параметри

Табл. 4. Losartan carboxy acid: Losartan Potassium (A) спрямо Cozaar® (B)

клинична фармакологиялекарствена терапия 95
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таблетки, съдържащи 50 mg 
Losartan potassium, произведе-
ни от Omega Farma ehf., Iceland. 
(тест продукт) и Cozaar таб-
летки 50 mg (референтен про-
дукт), производство на фир-
мата Merc Sharp & Dohme B.V., 
Haarlem, Netherlands, с оглед да се 
направи заключение за тяхната 
биоеквивалентност.

Дизайн и място 
на провеждане
проучването е проведено ка-

то едноцентрово, рандомизира-
но, кръстосано изследване в два 
периода на третиране при здрави 
доброволци от мъжки пол в усло-
вия на гладуване, след прилагане на 
еднократна доза 50 mg от тест 
и референтния продукт в съот-
ветствие с рандомизационната 
схема на изследването. 

клиничното проучване е про-
ведено в съответствие с изиск-
ванията на GCP от Anapharm Inc. 
Sainte-Foy, Quebec, Canada под ръ-
ководството на Dr Eric Masson, 
Pharm.D. - главен изследовател, 
и Hafrun Frioriksdottir - ръководи-
тел на проекта.

Резултати
в изследването са включени 

20 здрави доброволци (от които 
са анализирани пробите на 18, на 
възраст 18-55 години, принадлежа-
щи към кавказката раса, физичес-
ки и психически здрави, отговаря-
щи на критериите за включване, 
съгласно одобрения протокол на 
изследването. Участниците в из-
следването са приели еднократна 
доза 50 mg losartan potassium във 
всеки период на изследването, 
в последователност съответс-
тваща на рандомизационната 
схема. кръвни проби за определя-
не на плазмената концентрация 
са взети преди и на 0:25, 0:50, 
0:75, 1:00, 1:25, 1:50, 2:00, 2:50, 
3:00, 3:50, 4:00, 4:50, 5:00, 6:00, 
8:00, 12:00, 16:00, 24:00 и 30:00 час 
след приема за всеки период. 

анализът на клиничните кръв-
ни проби е извършен с помощта 
на валидиран LC/MS/MS аналити-
чен метод с определяем минимум 
за losartan – 2.00 ng/mL и losartan 
carboxy acid – 2.00 ng/mL. 

основните параметри –
AUC

0-t
, AUC

inf
 и C

max
, както за 

losartan, така и за losartan 
carboxy acid са подложени на дис-

Фиг. 2.

Фиг. 1.

персионен анализ (ANOVA). За 
тях са определени отношения-
та, както и геометричните и 
Wilcoxon 90% доверителни ин-
тервали за нетрансформирани-
те и логаритмично трансфор-
мираните данни. интервалите 
са сравнени с установените 
критерии за биоеквивалент-
ност (AUC – 80% до 125%; C

max
 

– 70% до 143%). 
резултатите от изследва-

нето показват, че двата из-
следвани продукта осигуряват 
еднаква степен и скорост на ре-
зорбция на losartan и на losartan 
carboxy acid и следователно са 

биоеквивалентни помежду си.
на фиг. 1 и фиг. 2 са пред-

ставени графично резултати-
те за динамиката във време-
то на средните стойности 
на плазмените концентрации 
на losartan и на losartan carboxy 
acid след прием на тест и ре-
ферентен продукт, в линеен и 
полулогаритмичен мащаб.

в България този продукт 
е регистриран с търговска-
та марка Rasoltan tabl. 12.5 и 
50 mg, като притежател на 
разрешението за употреба е 
актавис еад.

клинична фармакология




