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КОНТРОЛ НА ХОЛЕСТЕРОЛА 
И СЪРДЕЧНО ЗДРАВЕ

П. ВАСИЛЕВ, д.ф. 

НЯКОИ РИСКОВИ ФАКТОРИ:
— Високо ниво на С-реактивен протеин (CRP)
— Тютюнопушене
— Проява на враждебност и гняв
— Високи нива на LDL холестерол
— Ниски нива на HDL холестерол
— Високо ниво на VLDL холестерол
— Високи триглицериди
— Увеличен липопротеин
— Наднормено тегло
— Висок хомоцистеин
— Твърде много желязо
— Хипертония
— Липса на физическа активност
— Наследствена обремененост
— Диабет и инсулинова резистентност
— Високо ниво на пикочна киселина
— Депресия
— Липса на социални контакти
— Социално-икономически статус
— Стрес и притеснение
— Хормон-заместваща терапия

Холестеролът е любима тема през последните 30–35 
години – всички слушат и попиват колко лош е той и 
колко неоспорима и директна е връзката начин на 
хранене / холестерол / сърдечносъдови болести* (ССБ). 
Всъщност, изглежда, че тази връзка е далеч по-сложна, 
отколкото се опитват някои да я представят.

Разбира се, производителите на статини имат инте-
рес да налагат една максимално опростена причинно-
следствена връзка – високият холестерол причинява-

атеросклероза, което е предпоставка за сърдечни и 
мозъчни проблеми и, едва ли не, единствено с намаля-
ване нивата на холестерол се намалява и рискът от 
тези проблеми. 

В науката и особено в медицината е пагубно да се 
митологизира дадена научна теза. Страхувам се, че 
през всичките тези години се получи точно такава 
митологизация на холестероловата хипотеза. Въпреки 
че под „хипотеза“ се разбира нещо, което не е напълно 
доказано, за много хора тя е неоспорим факт.

Както изглежда, холестероловата догма е погрешна в 
много основни направления. От една страна, предста-
вата, че консумирането на богата на холестерол 
храна e смъртоносен грях, който, със сигурност, ще 
ни изпрати в „Бърза помощ“, търпи ревизия в резултат 
на доказателства, показващи друго. Различни проучва-
ния показаха, че нисковъглехидратните диети намаля-
ват теглото, редуцират серумните триглицериди и 
повишават HDL много по-успешно, отколкото диети-
те бедни на мазнини. Едно изследване на пациенти с 
наднормено тегло показа твърде „смущаващи“ резул-
тати – те свалят килограми и подобряват липидния 
си профил, подложени на една самоубийствена, според 
лекарите, диета – от две до четири яйца на ден и 
около 200–300 гр. червено месо на всяко хранене.

Противно на властващото дълго време сред медицин-
ската общност мнение, че ниски мазнини = на добро 
здраве, изследване, включващо около 50 000 жени на 
възраст над 50 години, не можа да демонстрира ста-
тистически достоверна връзка между диета, бедна на 

ЗДРАВЕ  

Δ

* Използваният термин „сърдечносъдова болест“ е термин, който обхваща по-скоро инциденти, свързани с коронарните 
артерии, а не със заболяване на сърцето.

Сърдечносъдовите и мозъчносъдовите заболявания са съответно на първо и на четвърто 
място по причиняващи смърт в Америка (не се съмнявайте, че положението е същото и в 

Европа), независимо от милиардите долари, които се харчат годишно за холестерол редуциращи 
лекарства. Повече от един милион човека претърпяват сърдечна атака всяка година, и 650 000 

умират от „коронарни събития“. Това е около един на всяка минута и почти половината от 
всички, получили сърдечносъдов инцидент, имат нормални холестеролови нива.
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мазнини и богата на зеленчуци и намаляване на риска 
от ССБ, инсулт, рак на гърдата и колоректален рак.

Други резултати, изскачащи от различни изследвания 
на холестерола, показват, че колкото повече намаля-
ваме холестероловите нива, толкова повече излагаме 
организма на риск. Поне две проучвания предоставят 
доказателства, че съществува връзка между много 
ниския холестерол и риска от хеморагичен инсулт, 
особено при жени с хипертония. Друго проучване с 
мъже, провело се в САЩ и Япония, показва, че лицата с 
най-ниски нива на холестерол са и най-уязвими от ран-
на смърт. Тези с холестерол в граници 4,68–5,40 mmol/l 
имат най-добра преживяемост. За хора над 70 години, 
особено жени, опитите да се редуцира агресивно 
холестеролът, могат да имат обратен ефект. 

Съществуват много малко доказателства, че намаля-
ването на холестерола при една възрастна жена ще 
увеличи значително нейния живот. 

Така или иначе, противниците и критиците на холес-
тероловата хипотеза се увеличават. При всички слу-
чаи, бъдещето ще покаже кой е прав и кой е крив. А е 
много вероятно, истината да е по средата. 

Разбира се, казаното по-горе не означава, че ние не 
трябва да следим нашите липидни нива или не трябва 
да внимаваме какво ядем. Холестерол, който е двърде 
висок, безспорно е опасен и е риск за ССБ. Това, което 
е ясно е, че от по-съществено значение е не количес-
твото на мазнините, които приемаме, а техният вид. 

Зехтин 
В някои растителни мазнини (царевично и 
слънчогледово олио например) се съдържат 
твърде много омега-6 и недостатъчно 
омега-3 мастни киселини. Една първа стъп-
ка за подобряване на сърдечното здраве е 
намаляване консумацията на омега-6 за 
сметка на увеличен прием на омега-3 мазни-
ни. Превъзходна мазнина, в това отншение, 
е студено пресованият зехтин. Богат на 
мононенаситени мастни киселини, той спо-
мага за намаляване на тоталния холесте-
рол, на LDL холестерола и на кръвното 
налягане. Намалява риска от атеросклеро-
за, от образуване на тромби и има преван-
тивна роля при някои видове рак.

Други полезни мазнини, освен зехтина, 
са маслата от бадеми, авокадо, орехи и др.

Рибено масло
Сърдечносъдовите ползи от рибеното 
масло са много. То е богато на омега-3 
мастни киселини, които помагат в борба-
та с възпалението, предотвратяват обра-
зуването на атеросклеротични плаки и 
тромби. Рибеното масло намалява плазме-
ното ниво на триглецириди – почти с 45% 
при доза от 4 гр. дневно, и повишава HDL 
холестерола до 9%. Рибеното масло намаля-
ва кръвното налягане и подобрява еластич-
ността на кръвоносните съдове. То нама-
лява сърдечната честота, стабилизира 
електрическата активност на сърдечния 
мускул и редуцира вероятността от 
аритмични прояви. 

Ползите от рибеното масло се прости-
рат и до артритни заболявания, болестта 
на Алцхаймер, астма и депресивни състоя-

Преди да се насочим направо към понижаващите холестерола 
лекарства, по-разумно е да преценим някои възможности за неле-
карствено подобряване на състоянието на сърдечносъдовата 
система, включващи промени в храненето и начина на живот.

Лекарите често съветват пациентите с повишен холестерол да 
променят начина си на хранене. Проблемът е, че пациентите 
рядко получават точни съвети с какво да се хранят. Най-често 
им се казва какво не трябва да консумират и обикновено това 
включва избягването на наситени мазнини. 

Наситените мазнини са заклеймявани като враг в продължение 
на много години поради господстващото мнение, че те повиша-
ват нивото на холестерол и предизвикват атеросклероза, която 
е подлежащ процес при ССБ, инсулт и т.н. Хората бяха (и все още 
са) съветвани, ако не да изключат напълно, то поне да намалят 
драстично червеното месо, яйцата, маслото и др. Като резул-
тат от тези „забрани“, бързо се увеличиха и разпространиха 
нискомаслените храни. Въпреки тези продукти, американците са 
по-дебели отвсякога (не че имам нещо против американците, но 
тях, явно, ги държат повече „под око“) и са изправени пред епиде-
мия от диабет и ССБ. 

Тази година схващането за наситените мазнини получи още един 
удар. Голям мета-анализ на 72 изследвания, включващи 600 000 
човека, установи липсата на убедителни доказателства, че начи-
нът на хранене, съдържащ наситени мазнини води до ССБ (Annals 
of Internal Medicine, March 18, 2014). Заключението на авторите е: 
„Настоящите доказателства не подкрепят убедително сърдечно-
съдовите принципи, които насърчаваха висока консумация на поли-
ненаситени мастни киселини и ниска консумация на наситени 
мазнини“.

Нискомаслената диета по-вероятно ще намали „добрия“ HDL 
холестерол, отколкото високомаслената диета. Това е поредна-
та причина да се заключи, че правилният подход е не да се казва 
какво не трябва да се консумира, а да се посочват храните, 
които е желателно да присъстват в менюто не само на застра-
шените от висок холестерол.

НЕЛЕКАРСТВЕН ПОДХОД ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ХОЛЕСТЕРОЛА
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ния. Единственото противопоказа-
ние е опасността от кръвоизливи 
при комбинация с варфарин. 

Ядки
Четири или пет порции от 60 до 80 
грама орехови ядки седмично 
могат да намалят риска от пробле-
ми с коронарните артерии с 30– 
50%. Орехите могат да намалят 
тоталния холестерол, LDL холесте-
рола, триглицеридите и да увели-
чат HDL холестерола, предотвра-
тяват образуванто на плаки в 
коронарните артерии, подобряват 
еластичността на кръвоносните 
съдове и циркулацията на кръвта 
при хора с висок холестерол. 

ДРУГИ ПОЛЕЗНИ ЯДКИ СА: бадеми-
те, северноамериканският орех, 
шам-фъстъкът, кашуто и др. 
Единственото внимание при консу-
мацията на ядки е по отношение 
на по-високата им калоричност.

Алкохол
Ако човек не е заклет трезвеник, 
несъмнено следващите редове ще 
му допаднат. 

Съществуват много данни, под-
крепящи тезата, че умерената 
консумация на алкохол е съпроводе-
на с известни ползи за сърцето. 
Резултати от голямо проучване 
показват, че 4–5 питиета на сед-
мица могат да намалят риска от 
сърдечен инцидент с 30–50%. И още 
по-хубавото в случая е, че човек 
сам може да избере своята „отро-
ва“ – няма значение каква алкохолна 
напитка се консумира. Интерпре-
тациите са по отношение на доза-
та. Във въпросното проучване под 
едно питие се разбира: 350 ml бира; 
или 120 ml вино; или 50 ml високогра-
дусен алкохол. 

Приемането на умерени коли-
чества алкохол – „умерени“ е въл-
шебната думичка – може да има и 
други ползи: намаляване риска от 
исхемичен инсулт; положително 
повлияване на диабет тип 2; и дори 
при деменция. 

Все пак, трябва да се отбележи, че 
става въпрос за ползи от алкохол, 
изпит с удоволствие. Ако човек 

има непоносимост към алкохол, ако 
мрази алкохол, ако изпитва отвра-
щение към алкохол, разбира се, че 
не трябва да започва да пие, за да 
си подобрява сърдечното състоя-
ние. Все пак, съществуват и други 
лекарства за сърдечносъдовата 
система.

Сок от грозде
Много от антиоксидантните фла-
воноиди, открити в червеното 
вино, са в изобилие и в гроздовия 
сок. Ползите от него за сърдечно-
съдовата система са повече от 
впечатляващи – може да намали 
LDL холестерола, предотвратява 
образуването на плаки в кръвонос-
ните съдове, запазва тяхната елас-
тичност и намалява кръвното 
налягане, усилва кръвния поток и 
намалява вероятността от обра-
зуването на съсиреци. Може да 
засили имунната система. 

Добавянето на пектин в гроз-
довия сок прибавя допълнителни 
антивъзпалителни ползи, помагай-
ки не само на сърцето, но и на ста-
вите. При артритни проблеми се 
препоръчва такава комбинация, 
която да се приема няколко пъти 
дневно.

Сок от нар
Сокът от нар притежава същите 
полезни свойства за сърдечносъдо-
вата система като гроздовия сок. 
Нещо повече, той има противора-
ково действие, помага при артри-
ти, може би има благоприятно дей-
ствие при еректилна дисфункция. 

Трябва да се има предвид, че 
сокът от нар, подобно на грейп-
фрута, може да взаимодейства с 
някои лекарства като статини. 
Сокът от нар може да предизвика 
констипация.

Шоколад
Натрупват се все повече и повече 
данни, че малки количества тъмен 
шоколад могат да бъдат много 
здравословни. Установено е, че 
шоколадът намалява кръвното 
налягане, помага за подобряване на 
инсулиновия отговор, повишава 
еластичността на кръвоносните 
съдове. Предполага се, че предот-

вратява образуването на тромби, 
повишава HDL холестерола, държи 
LDL холестерола настрана от про-
цесите на атеросклероза.

По отношение на въпроса, дали 
шоколадът предотвратява сърдеч-
ни инциденти, отговорът идва от 
изследване, провело се в Холандия с 
мъже над 65 години. При тези, 
които приемат редовно по около 
10 гр. шоколад, смъртността от 
сърдечни инциденти е с 50% по-
ниска от тези, които не са се гле-
зели с по едно парченце шоколад на 
ден.

Канела
Известно е, че канелата може да 
намали нивото на кръвната захар 
при хора с диабет тип 2. Появяват 
се и съобщения, че тя може да 
понижи, също така, и холестерола. 
При изследване върху плъхове е 
установено, че канелата редуцира 
холестерола и триглицеридите по-
успешно, отколкото ловастатин. 

Трябва да се отчита вероят-
ността, канелата да предизвика 
стомашни киселини или чернодроб-
ни проблеми.

Грейпфрут
Дълго време се вярваше, че грейп-
фрутът намалява телесното 
тегло. Докато това му свойство е 
твърде съмнително, има доказа-
телства, че грейпфрутът намаля-
ва холестерола. В изследване, про-
вело се в Израел, с хора със сърде-
чен байпас, яденето на червен 
грейпфрут всеки ден в продълже-
ние на един месец, намалява тотал-
ния холестерол с 15%.

И отново, и отново, внимание с 
грейпфрута. Взаимодейства опас-
но с много лекарства, включително 
и с тези, намаляващи холестерола.

Ябълков оцет
Доказано е, че ябълковият оцет 
намалява пика на кръвна захар, на-
блюдаван след консумацията на бял 
хляб. Изследвания с животни демос-
трират, че той редуцира нивата 
на триглицериди, общия холестерол 
и другите липиди (Journal of Mem-
brane Biology, Aug. 2014). Δ
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БОРБА С ВЪЗПАЛЕНИЕТО
Важен индикатор за сърдечното здраве, на който 
много пациенти, а и лекари не обръщат достатъчно 
внимание, е нивото на С-реактивен протеин (CRP). 
Той е показател за възпалителен процес и може да 
бъде дори по-релевантен от холестерола за прогноза-
та на сърдечносъдов инцидент. Под 1 mg/l e нисък, 
т.е. положението е под контрол, между 1 и 3 mg/l – 
умерен, а над 3 mg/l – висок и индикатор за твърде 
опасно състояние. 

Съществуват различни начини да се намали CRP. 
Установено е, че тези, които се придържат към т.
нар. Средиземноморска диета или начин на хранене 
имат ниски нива на CRP. Консумацията на храни с 
високо съдържание на витамин С, на морска риба и 
рибно масло също намалява и контролира CRP нивото. 

Аспиринът и статините могат да понижат CRP. 
Поддържането на добра физическа форма, контролът 
на кръвна захар, консумацията на чай и умерени коли-
чества алкохол са предпоставка за конторлиране на 
CRP в „добрите“ граници.

ПРОТИВОВЪЗПАЛИТЕЛНИ ХРАНИ
— Дива сьомга — Лефер
— Риба тон — Сардина
— Джинджифил — Чесън
— Зехтин — Броколи
— Орехи — Бадеми
— Нар — Ягоди
— Боровинки

Ниацин
Противно на мнението, че вит. В6 
и В12 намаляват риска от сърдечeн 
инцидент, продължителни изслед-
вания не успяха да докажат ста-
тистически достоверна полза от 
тези витамини по отношение на 
сърцето. Обаче един друг предста-
вител от семейството на вит. В, 
наистина увеличава шансовете за 
предотвратяване на сърдечно 
заболяване. Това е ниацин или вит. 
В3 и няма съмнение за неговата 
ефективност – тя е описана и 
наблюдавана в продължение на 
повече от 50 години. 

Научната общност все още не 
може да разбере по какъв точно 
начин ниацин успява да намали 
риска от сърдечна атака. Това, 
което се знае е, че вит. В3 намаля-
ва триглицеридите и LDL холесте-
рола, а повишава „добрия“ холесте-
рол. 

Въпреки лесния достъп до тази 
добавка, приемането є трябва да 
бъде под лекарски контрол или 
наблюдение. Дозите на ниацин, 
необходими за оказване на ефект 
върху липидния профил, могат да 
имат значителни странични 
действия и чернодробните ензими 
трябва да се проверяват редовно. 
Също така, оптималната индиви-
дуална доза трябва да се определя 
заедно с лекар. 

Описани са някои неприятни 

реакции към ниацин като: гадене; 
зачервяване и изтръпване на кожа-
та; сърбеж; изтощение; главобо-
лие; сухота на очите и кожата; 
мускулни проблеми. 

Магнезий
Магнезият е необходим за много 
физиологични процеси: помага за 
контрола на кръвното налягане; 
поддържа здравината на костите; 
влияе положително при мигрена; 
спомага за поддържане на сърдеч-
носъдовата система в норма.

Човешкият организъм често 
изпитва недостиг от този важен 
минерал. Някои от диуретиците, 
които водят до намаляване на 
калий, засилват и отделянето на 
магнезий. Проучванията доказват, 
че поддържането на организма в 
състояние на магнезиев дефицит 
увеличава риска от сърдечни инци-
денти. Приемането на повече маг-
незий с храната или като добавка, 
намалява този риск. Хора с ниски 
нива на магнезий са предразположе-
ни към запушване на коронарните 
артерии. Увеличаването на магне-
зиевия прием подобрява отношени-
ето LDL/HDL холестерол, предпаз-
ва LDL холестерола от окисление и 
по този начин намалява риска от 
атеросклероза и клетъчни възпали-
телни процеси. Подобрява циркула-
цията на коронарните артерии и 
сърдечния ритъм.

Препоръчителната доза магне-
зий е от 300 до 500 mg дневно. 
Редките изпражнения показват, че 
дозата е превишена. Допълнител-
ният прием на магнезий е опасен 
при бъбречно заболяване или нама-
лена бъбречна функция.

Червен ферментирал ориз 
(мая от червен ориз)
Китайският червен ориз е ориз, 
ферментирал с червената плесен 
Monascuspurpureus. Основна със-
тавка на този продукт, която води 
до понижаване на LDL холестерола 
с около 20%, е монаколин К (естест-
вен ловастатин).

Включването на червения ориз в 
този материал е продиктувано от 
факта, че продуктът и най-вече 
хранителните добавки, получени 
от него, са доста популярни в САЩ. 
На българския пазар също се нами-
рат добавки на база червен фер-
ментирал ориз, съдържащи, в край-
на сметка, монаколин К, т.е. ста-
тин. Наистина въпрос на избор е 
дали да приемаш монаколин или син-
тетичен ловастатин. Личното ми 
мнение е, че ако си решил да пиеш 
статин, по-добре си купи синтети-
чен ловастатин, поне ще си сигу-
рен в дозата. Да, ама другият е 
естествен. Естествен, ама ста-
тин, с всичките странични дейст-
вия на тези лекарства.

ДОБАВКИ
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Ацетилсалицилова киселина
Ако някое от съществуващите днес лекарства може 
да бъде наречено чудотворно, то това е ацетилсали-
циловата киселина (АСК). Изследване, публикувано в 
The New England Journal of Medicine, демонстрира, че 
при 15 000 високорискови пациенти, които в продълже-
ние на две години приемали или клопидогрел плюс АСК 
или само АСК, няма разлика в честотата на сърдечни-
те атаки, инфаркт или смърт, в резултат на сърдеч-
носъдови инциденти между двете групи. С други думи, 
тези, които приемали клопидогрел плюс АСК са били 
точно толкова защитени, колкото и тези, които при-
емали само АСК.

Ползите от АСК са почти невероятни: не само 
редуцира риска от сърдечносъдови инциденти, но и 
има противораково действие, намалявайки риска от 
злокачествени образувания в дебелото черво, ректу-
ма, простатата, панкреаса, белия дроб, кожата, яйч-
ниците и гърдите. И ако това не е достатъчно, при-
бавете ползи по отношение на диабета и болестта 
на Алцхаймер. 

Всички тези забележителни ефекти на АСК, най-
вероятно, се дължат на противовъзпалителните и 
антикоагулантните свойства на това лекарство. 
Друго предимство на АСК е, че това средство се 
„върти“ в сферата на лекарствената терапия повече 
от 100 години и медицинската общност е много 
добре запозната с потенциалните рискове и странич-
ни ефекти.

Историята на АСК е впечатляваща. Открит е през 
1897 г. от химика на Bayer Феликс Хофман, който искал 
само да създаде стабилна форма на АСК, за да помогне 
на баща си, страдащ от ревматизъм. Тогава той едва 
ли е предполагал, че този негов успех ще спаси живота 
на десетки, ако не и стотици милиона хора. 

Минават още около 50 години преди забележител-
ната проницателност на друг учен, лекар по това 
време, да осветли животоспасяващия потенциал на 
АСК. През 1948 г. Лоурънс Кравен, общопрактикуващ 
лекар в Калифорния, започва да разпространява 
Aspergum – дъвка, съдържаща АСК, сред своите паци-
енти с оперативно отстранени сливици. Това облекча-
ва техните болки, но някои от тях получават кръвоиз-
ливи и се налага тяхната хоспитализация. Вместо да 
се откаже от продукта, както биха направили повече-
то лекари – негови съвременници, д-р Кравен осъзна-
ва, че АСК има силни антикоагулантни свойства. Той 
допуска, че това би стопирало образуването на тром-

би в коронарните артерии и през 1950 г. започва да 
препоръчва на всички свои пациенти – мъже на въз-
раст от 40 до 65 години, да приемат АСК ежедневно. 
Шест години по-късно той описва резултатите на 
около 8 000 мъже, послушали неговия съвет, и съобща-
ва, че няма нито един регистриран случай на коронар-
на или мозъчна тромбоза. 

За съжаление, минава още доста време преди кар-
диолозите да последват примера на Кравен. Но през 
последните 50 години се натрупват все повече и пове-
че сведения за запазващите сърцето свойства на 
АСК. Проучванията доказват, че терапията с АСК 
намалява сърдечните кризи и инфаркти с 25 до 30%. 

Тези, на които особено се препоръчва употребата 
на АСК са: мъже над 40 год., жени в менопауза, пушачи, 
диабетно болни, хипертоници, пациенти с атероскле-
роза и/или стенокардия. Има и такива, на които не се 
препоръчва АСК – с гастрит, язва или алергия към АСК.

ДОЗА НА АСК Въпреки многогодишната история 
на АСК, все още се дебатира за най-оптималната 
доза за превантивни цели. Съществуват данни, 
които сочат, че по отношение на предотвратява-
нето на инсулт доза от 30 mg може да има ефек-
тивността на по-високи дози. Някои експерти 
препоръчват 160 mg на ден за профилактика на 
ССБ и инсулт. 

Статини
Няма съмнение в силата на статините – това са едни 
от най-печелившите лекарства в историята на фар-
мацията. И има причина за това – те намаляват холес-
терола. Но както стана въпрос, холестеролът не е 
единственият фактор за ССБ, а вероятно не е и най-
важният. Да не говорим за страничните ефекти, 
които се проявяват при продължителното приемане 
на статини. 

Така или иначе, статините са едни от най-често 
изписваните лекарства. Независимо от натрупващи-
те се данни, които в никакъв случай не са в тяхна 
полза и независимо от факта, че холестероловата 
хипотеза е на път да се обърне с краката нагоре, още 
дълго време статини ще се изписват, купуват и при-
емат, така че и ние трябва да им отдадем нужното 
внимание.

Преди обаче да се пристъпи към приемането на 
статини, трябва да се знаят някои неща, които биха 
насочили пациента първо към друг подход.

ХРАНИ С ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА МАГНЕЗИЙ

— Бадеми — Кашу — Морска камбала — Овесени ядки
— Фъстъци — Печени картофи — Соя — Спанак

ЛЕКАРСТВА ЗА ПРОТЕКТИРАНЕ НА СЪРЦЕТО И НАМАЛЯВАНЕ 
НА ХОЛЕСТЕРОЛА

Δ
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КОЛКО НИСКО МОЖЕ ДА СЕ СЛИЗА? 
... ИЛИ КАКВИ СА РАЗУМНИТЕ ГРАНИЦИ?
Характеристиката на статините с намаляване нива-
та на LDL холестерол както и на тоталния холесте-
рол е безспорна и неоспорима. Едно проучване показва, 
че високи дози rosuvastatin могат да намалят LDL с 52 
до 60% и да редуцират образуването на плаки в коро-
нарните артерии с 9%.

Повечето лекари препоъчват на своите пациенти, 
които са в потенциално висок риск от сърдечна 
атака, но които нямат история на сърдечно заболява-
не, да свалят своя LDL холестерол под 2,59 mmol/l, а 
тези, които са в по-висока рискова категория, да пад-
нат под 1,80 mmol/l. А има кардиолози, които биха 
искали да видят и по-ниски стойности. Разбира се, без 
лекарства е невъзможно да се свали нивото на холес-
терола до такива стойности. От друга страна, не 
може да се свали „лошият“ холестерол без да се свали 
нивото на общия холестерол. А кой каквото ще да ви 
приказва, натрупващите се в световен мащаб данни 
показват, че свалянето нивото на общия холестерол 
под 4 mmol/l си е направо опасно. 

Категорията, за които статините вероятно 
имат някакъв ефект са мъже на средна възраст със 
ССБ. Тези мъже, които имат лошо съотношение LDL/
HDL холестерол и други рискови фактори, също биха 
имали някаква полза от статини. На този етап не е 
ясно, или по-скоро е ясно, но не в полза на статините, 
дали е целесъобразна тяхната употребата при жени 
над 70 години. С други думи, над тази възраст, всички 
напъни да се сваля холестерола при жени, а според 
някои специалисти и при мъже, са опасни и застраша-
ващи живота. 

Приемаме, че статините са запазили живота на 
много пациенти, като са редуцирали риска от ССБ. 
Тяхната способност да свалят холестерола и техни-
те антивъзпалителни свойства, които намаляват 
нивото на С-реактивния протеин, безспорно са внесли 
промяна в живота на много хора в риск от сърдечно-
съдов инцидент. Но, също така, не трябва да се преу-
величават техните ползи. The New England Journal of 
Medicine публикува обзор, в който се казва следното: 
„Две рибни ястия на седмица са толкова ефективни, 
колкото и статините в предотвратяване на смърт 
сред пациенти със сърдечна болест“. Когато се срав-
няват резултатите от приемането на АСК, спрямо 
приемането на статини, се вижда, че тяхната спо-
собност за превенция на първа сърдечна атака е 
еднаква.

Съществува една субективна разлика между ста-
тините и другите методи за намаляване на холесте-
рола. Това е получаването на сравнително бързи и 
отчетливи резултати със статини без съществена 
промяна на начина на хранене и начина на живот. Тази 
житейска философия е твърде обезпокояваща, защо-
то статините се свързват с различни странични 
ефекти, някои от които могат да бъдат фатални. 

СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ НА СТАТИНИТЕ
Много хора използват статини без да получават 
някакви странични ефекти, но повечето пациенти 
съобщават са значителни и в някои случаи животоза-
страшаващи проблеми, в резултат на приема на тези 
лекарства. Нито един медикамент не трябва да се 
толерира. Дори лекарства, доказали се в продължение 
на толкова много години, като пеницилин и АСК, 
могат да застрашат живота на даден индивид. 
Затова е особено важно да се знаят както ползите 
от даден препарат, така и рисковете.

Статините имат странични ефекти и то не 
малко. Някои от по-често наблюдаваните или съобща-
вани са мускулни болки и слабост, загуба на памет, 
депресия, сексуална дисфункция, ставни болки и др. 
Проблемите с мускулите могат да бъдат слаби, нена-
трапчиви и преходни. Често могат да се отдадат на 
моментна общофизическа слабост. Но съществуват 
и сериозни проблеми, дължащи се на предизвиканата 
от статините рабдомиолиза, или разрушаване на ске-
летните мускули. По същество мускулите се разпа-
дат, протеините от разпада разрушават бъбреците 
и може да настъпи смърт от бъбречна недостатъч-
ност. Според един доклад в САЩ за две години и поло-
вина има 871 съобщения за рабдомиолиза със статини, 
38 от които фатални.

Друг проблем – загубата на памет. Сравнително 
неотдавна се откри, че за да функционира мозъкът е 
необходим холестерол. Глиалните клетки в мозъка, 
имащи критично важна роля за функционирането на 
синапсите, освобождават вещество, което позволява 
на синаптичните връзки между невроните да се фор-
мират и да функционират. Без това вещество мозъ-
кът ще е почти напълно безполезен. И какво е това 
фантастично чудодейно вещество? Ами, това е 
добрият, стар, „смъртоносен“ холестерол. Нищо 
чудно, че статините предизвикват когнитивни стра-
нични ефекти. 

С риск да ръзсърдя някои производители, ще ви раз-
крия още една „тайна“. Ниското ниво на холестерол 
води до намалени нива на серотонин в мозъка. Ето ви 
я „италианската връзка“ статини – депресия. И за гар-
нитура – малко насилие и агресия.

Коензим Q10
Изглежда, че хората, които приемат статини се нуж-
даят от допълнителен внос на коензим Q10. 3-хидро-
кси-3-метилглутарил коензим А-редуктазата е нужна 
не само за синтеза на холестерол, но и за производ-
ството на коензим Q10. Приемът на статини може да 
смути коензимния статус като намали синтезата му. 
Установено е, че дори умерени дози статини понижа-
ват нивата на Q10 в кръвта. Според учените това 
потискане на синтезата на коензима може да е причи-
на за най-често срещаните странични ефекти на 
статините – умора, мускулни болки, рабдомиолиза. 
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Установено е, че при лица, които взимат статини, 
допълнителният внос на коензим Q10 намалява показа-
телите за оксидативни увреждания. Препоръчител-
ната доза в тези случаи е 200–300 mg коензим Q10.

Други холестерол понижаващи лекарства
Статините така тотално доминират в пазарната 
ниша на холестерол понижаващите лекарства, че чак 
звучи учудващо, че има и други намаляващи холестеро-
ла медикаменти.

EZETIMIBE 
Често се предписва заедно със статините и някои 
могат да си помислят, че действат по един и същ 
начин, но не е така. Статините нарушават синтеза-
та на холестерол, а ezetimibe възпрепятства абсорб-
цията на холестерол в тънките черва.

Ezetimibe се представя сравнително добре в кли-
ничната надпревара, сваляйки нивото на общия холес-
терол с около 13%, а на LDL с 18%. Когато се приема 
заедно със статин, тези стойности стават по-голе-
ми. Така например, при комбинирането на ezetimibe и 
simvastatin, общият холестерол пада с 34–37%, а LDL с 
46–50%. 

И ВНИМАНИЕ! Тук идва нещо, което ни разбива. 
Независимо от способността да постига такива, 
приятни за окото, лабораторни резултати самостоя-
телно или в комбинация със статини, съществуват 
проучвания, които не показват, че ezetimibe редуцира 
риска от сърдечносъдов инцидент или че удължава 
живота.

В крайна сметка е важно да се запомни, че холес-

теролът е само един от повече от 240 фактора, 
които са въвлечени в риска от сърдечносъдова атака. 

Освен с някои взаимодействия (с циклоспорини, 
варфарин), еzetimibe се свързва и със следните стра-
нични ефекти: диария; стомашни болки; възпаления на 
синусите; мускулни болки; артрит; обща слабост; каш-
лица; алергични реакции; повишаване на чернодробни-
те ензими. В Австралия и Канада, лекарствените 
регулатори насочват вниманието върху евентуална 
връзка на тези препарати с хепатит, панкреатит, 
депресия и повишаване риска от ракови заболявания. 

ФИБРАТИ
Фибратите са друг клас холестерол понижаващи 
медикаменти. Тези лекарства не само намаляват 
общия холестерол, триглицеридите и LDL, но и пови-
шават HDL холестерола. Те, също така, превръщат 
малките, плътни частици на „лошия“ холестерол в по-
големи и по-малко опасни частици. 

Едно продължително финландско изследване с gem-
fibrozil показа, че той намалява риска от сърдечна 
атака при мъже с около една трета – 34%. 

Като противопаказание се посочва повишената 
вероятност от образуване на жлъчни камъни. Взаимо-
действат с варфарин. 

Някои от страничните ефекти на тези лекарства 
включват повишаване на чернодробните ензими, гаде-
не, повръщане, диария, запек и стомашни болки. Ако се 
почувстват мускулни болки по време на приема на 
фибрати, трябва да се направи тест за креатин кина-
за. Ако фибрати се приемат заедно със статини, 
сериозно се покачва рискът от мускулни проблеми, 
вкл. рабдомиолиза.

ФМ 

НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЛЕЧЕНИЕ 
НА АСТМА вече е налична 

в централна и източна Европа

Виена, Австрия, 06 ноември 2014 г. – Нова терапев-
тична опция, предoставена от Boehringer Ingelheim, 
вече е достъпна за страдащите от астма в централ-
на и източна Европа. Терапията със Spiriva® Respimat® 
беше официално представена на състоялия се във 
Виена Tiotropium Respimat® форум, предназначен за спе-
циалисти от централна и източна Европа. На форума 
присъстваха медицински експерти, практикуващи 
лекари-специалисти и медии, които отбелязаха необ-
ходимостта от подобно развитие в областта на 
лечението на астма. Въвеждането на новото тера-
певтично показание на Spiriva® Respimat® е от изклю-
чително значение, тъй като по този начин се поста-
вят основите на нов терапевтичен клас в лечението 

на астма. Още повече, че през последните пет години 
няма одобрение на нито един нов клас инхалаторна 
терапия.[1]

Пред аудиторията на форума, проф. Пьотър Куна, 
завеждащ отделението по вътрешни болести, астма 
и алергии към Университетска болница Барлицки в 
Лоц, Полша, постави темата за неудовлетворените 
медицински нужди при лечението на астма. Дори при 
наличните в момента терапевтични възможности, 
най-малко 40% от пациентите с астма остават симп-
томатични.[2] Това се отнася дори при случаи на паци-
енти с лека и умерена форма на астма – не само при 
тежките случаи.[3] Проф. Куна разгледа опасностите 

Δ

ТЕРАПИИ
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при наличие на симптоматична астма, които могат 
да доведат до повишен риск от обостряния (пристъ-
пи) и зачестяване на посещенията на кабинетите по 
спешна медицина, хоспитализациите[4,5,6], до влоша-
ванена качеството на живот[7] и прогресивно влоша-
ване на белодробната функция.[6] Всички тези факто-
ри подчертават неотложната необходимост от 
намиране на решения за подобряване на контрола на 
заболяването и симптомите му.

Проф. Ерик Бейтман, почетен професор по респира-
торна медицина и директор на Белодробния инсти-
тут към Университета на Кейптаун, говори за 
Глобалната инициатива за астма (GINA), като подчер-
та, че „дългосрочните цели на лечението на астмата 
са постигане на добър контрол на симптомите и 
свеждане до минимум на бъдещите рискове от обо-
стряния…“.[8] Като се базира на тези две приоритет-
ни задачи при терапията на астма, проф. Бейтман 
посочи, че „съвременното разбиране за контрол на 
симптомите“ се определя от напълното повлияване 
на симптомите и на способността на пациента да 
осъществява обичайните ежедневни дейности без 
дискомфорт или необходимост от спешно лечение.[9] 
В дългосрочен план свеждането до минимум на бъде-
щите рискове представлява предпазване от влошава-
не на заболяването, изявяващо се чрез увеличаване на 
степента на изразеност на симптомите или зачестя-
ване на обострянията.[9] 

Резултатите от проведени наскоро две клинични 
изпитвания от фаза III: PrimoTinA-asthma®I&II показват, 
че употребата на Spiriva® Respimat® в допълнение към 
поддържащата терапия с ИКС/ДДБА спомага да се 
постигнат и двете цели в контрола на астмата. 
Проучванията показват, че при възрастни пациенти с 
астма, които продължават да имат симптоми, неза-
висимо че приемат терапия с ИКС или ИКС/ДДБА, 
добавянето на Spiriva® Respimat® към лечението:
• намалява риска от настъпване на тежко обостря-

не на астмата с една пета (21%)[10];
• намалява броя на пациентите, при които настъпва 

тежко обостряне на астмата[10];
• намалява риска от влошаване на астмата с почти 

една трета (31%)[10];
• времето до настъпване на първо тежко обостря-

не на астмата се увеличава с почти 2 месеца (56 
дни) и времето до настъпване на първи епизод на 
влошаване на астмата се увеличава средно с над 4 
месеца (134 дни).[10]

Нещо повече, Spiriva® Respimat® е ефективен при паци-
енти ≥ 18 години със симптоматична астма, незави-
симо от тяхната възраст, алергичен статус, тютю-
нопушене и реакция към бронходилатор.[11]
„Въвеждането на Spiriva® Respimat® в терапията на 
астма бележи нова ера в лечението на заболяването 
в централна и източна Европа и глобално. Вълнуващо 
е да се види, че след многобройни положителни ключо-

ви клинични изпитвания в лечението на ХОББ, реализи-
рани през последното десетилетие, тази терапев-
тична възможност – лечение при астма, е вече също 
одобрено показание. Нашите задълбочени изследвания 
показват, че Spiriva® Respimat® подобрява резултати-
те при възрастни пациенти с астма, които остават 
симптоматични, въпреки настоящо обичайно лече-
ние“, посочи д-р Клаус Виел, регионален медицински 
директор, RCV, Boehringer Ingelheim.

„С повече от 90 години опит в областта на респира-
торните заболявания, Boehringer Ingelheim се е посве-
тила на това да разработи и предостави на лекарите 
и пациентите нови терапевтични възможности. Ние 
сме изключително щастливи, че сега Spiriva® Respimat® 
може да помогне за намиране на решение на явни неу-
довлетворени медицински нужди при лечението на 
астма“, добави д-р Виел.

Tiotropium Respimat® 2,5 μg е наличен за лечение на 
ХОББ в България със 75% реимбурсация от месец 
декември 2013 г.[6]

За Boehringer Ingelheim
Групата Boehringer Ingelheim е една от 20-те водещи 
световни фармацевтични компании. Със седалище в 
гр. Ингелхайм, Германия тя работи на глобално ниво 
със своите 140 представителства и повече от 46 000 
служители. От основаването си през 1885 г., компания-
та, която е фамилна собственост, проучва, разработ-
ва, произвежда и предлага на пазара продукти с висока 
терапевтична стойност за хуманната и ветеринарна 
медицина. През 2012 г. Boehringer Ingelheim реализира 
близо 14,7 милиарда евро нетни продажби, като инвес-
тира близо 22,5% процента от тях в проучвания и раз-
витие на най-големия си бизнес сегмент – лекарства-
та с рецепта. Лечението на респираторните заболя-
вания е една от основните насоки за Boehringer 
Ingelheim от повече от 90 години и компанията инвес-
тира значителни ресурси за проучвания в тази тера-
певтична област. Сайтът на Boehringer Ingelheim – 
www.NewsHome.com – е на разположение на медиите за 
ясна, кратка и предложена в удобен вид информация за 
астмата и други респираторни заболявания.

БИБЛИОГРАФИЯ:

1. electronic Medicines Compendium (eMC) http://www.medicines.org.uk/emc/medi-

cine/2317/SPC/Seretide+100,+250,+500+Accuhaler/ #AUTHDATE [accessed 10 

July 2014] 2. Bateman ED, Boushey HA, Bousquet J, et al; GOAL Investigators Group. 

Can guideline-defined asthma control be achieved? The Gaining Optimal Asthma 

ControL study.Am J Respir Crit Care Med. 2004; 170 (8): 836-44. 3. Rabe KF, et al. J 

Allergy Clin Immunol. 2004;114:40-47. 4.  Rabe KF, et al. EurRespir J. 2000; 16:802-

807. 5. O’Byrne PM, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2001; 164(8 Pt 1)1392-1397. 

6. Pauwels RA, et al. Lancet. 2003; 361:1071-1076. 7. Guilbert TW, et al. J Asthma. 

2011; 48:126-132. 8. Global Initiative for Asthma (GINA). Global Strategy for asthma 

management and prevention. Updated 2014; 24. 9. Bateman ED, et al. J Allergy Clin 

Immunol. 2010; 125(3):600-608. 10. Kerstjens HAM, Engel M, Dahl R et al. 

Tiotropium in asthma poorly controlled with standard combination therapy. N Engl J 

Med 2012; 367 (13):1198-120.7 11. Kerstjens HAM, Tashkin DP, Engel M et al. 

Tiotropium decreases the risk of exacerbations in patients with symptomatic asthma 

regardless of baseline characteristics. Am J RespirCrit Care Med 2013; 187: A4217. ФМ 



13

НЕФРОЛОЗИ ВНАСЯТ СТАНОВИЩЕ 
ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ХЕПАТИТ С
НАСТОЯВАТ ЗА БЕЗПЛАТНО ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА 

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

По време на състоялата се от 9 до 12 октомври 2014 
г. Национална конференция по нефрология Българското 
нефрологично дружество прие становище за предпаз-
ване от хепатит С. Документът ще бъде внесен в 
Министерството на здравеопазването и цели да оси-
гури профилактика и лечение на хепатит С (HCV) за 
медицинските специалисти, които работят с пациен-
ти, подложени на хемодиализа или след бъбречна 
трансплантация. Хепатит С се предава по кръвен 
път, което прави подобен род медицински манипула-
ции високорискови за заразяване с вируса.

В световен мащаб заразени с хепатит С са 50–60% 
от претърпелите трансплантация на органи и около 
13% от пациентите, при които има трансфузии на 
кръв и кръвни продукти. Честотата на HCV-
инфекцията при диализни болни е между 2,6% и 22,9% и 
рискът се увеличава с продължителността на диализ-
ното лечение. Затова за медицинските специалисти, 
работещи с такива пациенти, съществува повишен 
професионален риск от заразяване с вируса на хепа-
тит С. Анкета, проведена сред лекарите, взели учас-
тие в конференцията, показа, че специалистите са 
наясно с рисковете, но малцина от тях се сещат да 
се изследват редовно. 

В своето становище нефролозите настояват държа-
вата да покрива профилактичните изследвания за 
хепатит С, както и лечението с най-ефективните 
терапии на медицински специалисти, заразени по 
време на работа. През следващата година се очаква 
в Европа да е налична терапия за хепатит С, гаранти-
раща около 97% успеваемост. Тя ще бъде под формата 
на таблетки и ще се приема само за три месеца перо-
рално, няма да има сериозни странични ефекти. В 
момента лечението на хепатит С продължава около 1 
година, като успява да излекува около 50% от пациен-
тите и има значими странични ефекти. 

„Осигуряването на иновативната и ефективна тера-
пия за хепатит С за медицинските специалисти е от 
ключово значение, за да им позволи да изпълняват 
работните си задължения и да ги излекува напълно, 
което ще спре разпространението на заболяването в 
лечебните заведения. Вярваме, че именно в този мо-
мент, когато всяка година близо 500 лекари и медицин-
ски сестри напускат страната ни и около 80% от 
младите специалисти са готови да го направят, е от 
ключово значение да бъдат взети всички възможни 
мерки, за да ги задържим. Подобряването на условия-
та на труд и осигуряването на адекватна грижа за 
тях са основни предпоставки за запазването на тях-

Δ
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ната мотивация да практикуват и да се развиват в 
родината си.“ – призова проф. Емил Паскалев, председа-
тел на Българското нефрологично дружество и начал-
ник на Клиниката по нефрология и трансплантацияв 
УМБАЛ „Александровска”. 

„Пациентите на диализа са 3400, като 10% от тях са с 
хепатит С. Именно там е най-големият проблем. 
Лошото е, че голяма част от тях след това идват при 
нас за трансплантация на бъбреци и това поставя в 
риск и персонала в клиниката", допълни проф. Паскалев. 
Хепатит С е една от най-опасните пандемии, която, 
според специалисти, дори задминава СПИН. Над 185 

милиона души в света са носители на заболяването, а 
годишно около 500 хиляди умират от болестта и 
усложненията от нея. Въпреки високата степен на 
заболеваемост, много хора, заразени с вируса на хепа-
тит С, не знаят за това, защото болестта протича 
без сериозни симптоми. Ако хепатит С не се лекува, се 
стига до цироза, развива се чернодробна недостатъч-
ност, рак на черния дроб и в крайна сметка смърт.

В България болните са около 110 хиляди, като едва 10% 
от тях знаят за заболяването си и се лекуват. 92% от 
болните са в активна трудоспособна възраст.

ФМ 

ФМ 

Вижда ли се на хоризонта 
ПОТЕНЦИАЛЕН ЛЕК ЗА ЕБОЛА

Досега, надеждите за третиране 
вируса на ебола бяха от никакви до 
нищожни, тъй като нямаше на раз-
положение познати лекарства или 
ваксини. ZMapp, единственото 
експериментално лекарство из-
ползвано досега, по една или друга 
причина, не може да помогне за 
справяне с проблема.

Тази ситуация се промени със съоб-
щението на Chimerix Inc. за тяхно 
експериментално лекарство brinc-
idofovir (CMX001), което е достъп-
но за лекари, третиращи пациен-
ти заразени с вируса на ебола. С 
помощта на FDA ще се осигури 
незабавен достъп до този обеща-
ващ, антивирусен препарат.

Лекарството е тествано вече 
при около 1000 човека. За разлика 
от други експериментални съеди-
нения, brincidofovir показва впечат-
ляващи резултати. Лекарството 

има широк спектър на антивирус-
на активност. Той се намесва в 
механизма на вирусната реплика-
ция, инхибирайки вирусната ДНК 
полимераза. 

Повече от десет години Chimerix 
работи съвместно с правител-
ството за тестване на brincidofo-
vir срещу вариола. Изследванията с 
животни показват, че лекарство-
то значително повишава оцелява-
нето при експерименталните 
модели.

Изглежда, че активността на brin-
cidofovir не е само по отношение 
на вариола. Лекарството има спо-
собност да повлиява и други виру-
си – цитомегаловируси и аденови-
руси, а се увеличава и надеждата 
за активност срещу вируса на 
ебола. След in vitro тестовете, 
които първи показаха ефектив-
ност, опитите с животни също 

демонстрираха, че лекарството 
действа и in vivo. Лекарите вече 
приложиха, със съдействието на 
FDA, лекарството върху първия 
американски пациент болен от 
ебола – Thomas Duncan от Далас. 

Разбира се, необходими са клинич-
ни изпитванияза да се установят 
истинските възможности на 
лекарството за клиниката. В 
момента съществува еуфория по 
отношение потенциала на brincido-
fovir. Безспорно, на фона на умира-
щите в западна Африка от този 
вирус, новината за brincidofovir е 
обнадеждаваща. Научната общ-
ност не разполага с много време 
за овладяване на тази, излизаща 
от контрол, епидемия и дано brin-
cidofovir да се окаже вълшебният 
заек, който учените ще извадят 
от шапката си.

Brincidofovir може да се противопостави на вируса 
причиняващ ебола, както и на други животозастрашаващи 

вирусни инфекции като вариола, аденовирусните и 
цитомегаловирусните инфекции.

ТЕРАПИИ
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КОМПЛАЙЪНС

Тази претенциозно звучаща на български и трудна за 
произнасяне дума все по-често се чува във фармацев-
тичните среди. Вероятно повечето от по-скоро 
завършилите фармацевти знаят какво означава, дока-
то завършилите преди 15 и повече години едва ли ще 
могат да дефинират това понятие. Не би помогнал 
много и директният превод от английски (compliance 
– съгласие, съответствие). Объркването ще е още 
по-голямо, ако се попадне на значението на комплайънс 
във физиологията – мярка за способността на белите 
дробове да се разтягат и способността на гръдния 
кош да се разширява. 

Физиологичното определение ще го изоставим, тъй 
като е доста встрани от пътя, по който сме тръг-
нали, за да си изясним значението на термина компла-
йънс във фармацията и по-точно във фармакотерапи-
ята. Всъщност понятието се използва все по-често 
и в правните среди и в големите фирми и организации 
(тук сме по-близо до истината). В тесен правен сми-
съл комплайънс означава спазване на нормативните 
изисквания, стандартите и вътрешните правила. В 
широк смисъл понятието комплайънс обхваща съот-
ветствие с договорите, морала, обичая и добрите 
практики в определена област. И сега вече сме на 
една крачка от дефиницията, която ни трябва на нас. 

Във фармакотерапията (въпреки че може със сигур-
ност да се каже, че няма стандартна дефиниция), 
комплайънс означава съпричастност на пациента към 
собственото му лечение, стриктно спазване на пред-
писанията на лекаря и изпълнение на препоръките му:
- да приема лекарствата си навреме;
- да приема предписаната му доза;
- да спазва препоръчаната му диета и начин на живот.

Оказва се обаче, че съвсем не е просто болните да 
бъдат мотивирани да приемат всичките си лекар-
ства в дозите и в сроковете, в които са им предписа-
ни. А това води до сериозни проблеми с контрола на 
заболяванията. При това не става въпрос основно за 
български, а за европейски и световен феномен. Оказ-
ва се, че дори в държавите, където по принцип хора-
та са доста по-дисциплинирани, далеч не всички лекар-
ски предписания се изпълняват стриктно. Дори в 
Германия едва около 60–70 на сто от пациентите с 
хипертония приемат терапията си така, както е 
изписана. Макар че няма стриктни проучвания, в 
България този процент сигурно е около 30–40. 

Когато пациентът системно не взима своето лекар-
ство или не го взима по предписаната схема, същест-

вуват причини за това. Най-често това са страхът 
от странични ефекти, появата на нежелани лекар-
ствени реакции (НЛР), неубедеността, че предписано-
то лекарство ще подобри здравното състояние, 
страхът да не се пристрасти към приеманото лекар-
ство или трудности при вместването на лечението 
в изработения дневен режим.

Някои автори обръщат по-голямо внимание на т.нар. 
“интелигентно несъгласие“ подчертавайки, че пациен-
тите рутинно вземат рисковани решения да не след-
ват предписаното им лечение или да го преустановя-
ват преждевременно, решения основани на техните 
собствени виждания за ефективността от предписа-
нието. В случаите на погрешно поставена диагноза, 
при появата на НЛР или при влошаване на състояние-
то на пациента, липсата на комплайънс (или нон-ком-
плайънс) би предизвикала дори по-добър ефект от 
стриктното спазване на предписаното лечение. В 
резултат на липсата на комплайънс може да се наблю-
дават следните ефекти:
- Лекарите не са в състояние да следят точното 

развитие на заболяването и неговото лечение. В 
резултат на това те прибягват до увеличение на 
дозата на предписаното лекарство, което от своя 
страна би увеличило риска от появата на НЛР, биха 
сменили лекарството или биха прибегнали до нови 
изследвания за изясняване на диагнозата.

- Пациентите остават недоволни от здравните услу-
ги, които са получили и от здравната система като 
цяло, защото състоянието им не се е подобрило, 
останало е на същото ниво както в началото на 
терапията или дори се е влошило, в резултат от 
появата на НЛР.

- Други.

Изучаването на комплайънса и на факторите, които го 
пораждат е с цел подобряване на лечението на пациен-
тите, чрез опознаване на причините и следствията 
от неспазването на лекарското предписание. Измерва-
нето на комплайънса е трудно, защото зависи преди 
всичко от сътрудничеството на пациента.

Използваните методи при изучаване на степента на 
комплайънс са три групи:
- преки – анкетиране, интервюиране, беседа, наблю-

дение, водене на дневник, експеримент;
- косвени – анализ на картите за обратна връзка, 

анализ на запитванията, метод за синтезиране на 
ситуацията и други;

- комбинирани – съчетаване на преките и косвените 
методи. ФМ 

ТЕРМИНОЛОГИЯ  
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Епидемиология, патогенеза и терапия 
на коремната СПАСТИЧНА БОЛКА   

Доц. Свилен Досев МБАЛ – Русе

ПРЕПАРАТИ НА ФОКУС  

КОРЕМНА БОЛКА В ДЕТСКАТА 
ВЪЗРАСТ
Болката, като клиничен симптом в детската въз-
раст, се дефинира като неприятно сензорно и емоци-
онално усещане, дължащо се на различно степенно 
изразена тъканна увреда и представящо се като про-
мяна в поведението на детето, доловима видимо и 
слухово.Коремната болка у деца е един от най-чести-
те и най-трудни за интерпретация симптоми, а 
остро възникващата коремна болка е сериозна диаг-
ностична дилема в педиатричната практика. Като 
физиологично понятие болката включва:
- дразнене на рецепторите с импулси; 
- реакция на централните мозъчни структури;
- аферентни механизми, изразяващи се във вегета-

тивни и двигателни реакции. 
Болковите импулси ирадиират в таламуса и хипо-

таламуса, разпространяват се в мозъчната кора, 
ретикуларната формация и зоната на хипофизата. 
Последващите болката метаболитни промени пред-
ставляват каскада от регулаторни реакции: хипергли-
кемия; хиперкалиемия; олигурия; натрупване на лактат-
ни продукти; като холаминемията – в резултат на 
стимулация на надбъбрека, спазъм на съдовете и про-
мени в микроциркулацията и реологията на кръвта. 

ПРИЧИНИТЕ ЗА КОРЕМНА БОЛКА 
ПО СИСТЕМИ СА:
Гастроинтестинален тракт – колики, пептичен 
улкус, ZollingerEllison syndrome, остър апендицит, инва-
гинация, интестинална малротация, волвулус, интра-
абдоминална херния, дивертикул на Meckel, кисти на 
мезентериума, гастроинтестинални дупликации, 
инкарцерирана херния, интестинална обсрукция, кон-
стипация, чревни паразитози, остри инфекциозни 
ентероколити, улцеративен колит, болест на Crohn, 
хранителни алергии, лактозен интолеранс, кистична 
фиброза, хередитарна ангионевротична едема.

Уринарен тракт – бъбречна и уретрална колика, 
обсруктивни уропатии, ренална калкулоза, остър гло-
мерулонефрит.

Черен дроб и жлъчни пътища – билиарни колики, 
инфекциозен хепатит, холецистит, холелитиаза, чер-
нодробна конгестия, хемолитична криза, холедохови 
кисти и кистични дилатации, хидропс на жлъчния 
мехур, чернодробен тумор, Chiari-syndrome.

Далак – травматична руптура, конгестия на дала-
ка.

Панкреас – акутен панкреатит, конгенитална 
фиброза, панкреатични псевдокисти.

Оварии, утерус – овариална торзия, кисти, тумо-
ри, хематоколпус, дисменорея.

Други причини за коремна болка могат да бъдат 
–първични стрептококови и пневмококови перитони-
ти, мезентериален и илиачен лимфаденит, левкемия и 
лимфоми и малкотазови възпалителни процеси.

КОЛИКИТЕ КАТО ПРИЧИНА ЗА 
КОРЕМНА БОЛКА:
Коликата е една от най-честите причини за абдоми-
нална болка. Дължи се на спазъм на гладката мускула-
тура на червата, билиарния и урогенитален тракт с 
последващо разпъване на съответния кух орган – 
черва (интестинална колика), жлъчен мехур (билиарна 
колика) или уретер (бъбречна или уретрална колика). 
Обструкцията е водеща причина за билиарния и уре-
трален спазъм. 

Интестинална колика – възниква в резултат на 
продължителен спазъм на чревната мускулатура, раз-
пъване на чревната стена от газове, както и при 
частично или пълно нарушаване на чревната проходи-
мост. Може да се появи при функционални и органични 
заболявания на червата. Болките са интермитентни. 

Билиарна колика – може да се наблюдава и при 
мотилитетните нарушения на билиарния тракт. 
Жлъчният мехур и сфинктера на Oddi съдържат функ-
ционираща гладка мускулатура, спазмите на която 
могат да бъдат потенциална причина за моторна 
дисфункция. Болките са интермитентни.

Бъбречната колика е симптом на нефро- или уре-
теролитиаза. В около 15% от случаите можe да е 
резултат на други причини – външна компресия, 
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интрамурална неоплазия или анатомични аномалии. 
Изразява се като остра и режеща болка в поясната 
област с ирадиация към гениталиите. Свързва се с 
повишено налягане в екскреторните кухини поради 
обструкция, водеща до повишена секреция на 
простагландини, които от своя страна повишават 
бъбречния кръвоток и гломерулната филтрация. 
Бъбречната колика е изключително болезнена и болка-
та е с постоянна висока интензивност. 

Дисменорея – представлява нарушено менструал-
но оттичане или болезнена менструация. Дисмено-
реята бива първична (спастична) или вторична (кон-
гестивна). Първичната дисменорея представлява 
менструална болка поради спазъм без данни за пато-
логия в малкия таз. Среща се в първите години след 
първата менструация и се наблюдава в около 50% от 
жените след пубертета, при жени с повишена про-
дукция на простагландини, които могат да повишат 
маточните контракции. 

Колити и Irritable bowel syndrome (IBS – синдром на 
раздразнното дебело черво) – чести функционални 
нарушения в гастроентерологичната практика. 
Срещат се в около 10–20% от населението. Характе-
ризират се с комплекс от симптоми, свързани основ-
нос нарушения в интестиналната моторика. При IBS 
е нарушена координацията на мускулните контрак-
ции. Тези пациенти имат повишена чувствителност 
към стимули от лумена на червото.

СПАЗМОЛИТИЦИ И ПРЕПОРЪКИ 
НА СЗО ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА 
СПАСТИЧНА БОЛКА
От ползваните в България молекули за терапия на 
спастичната болка единствено Хиосцин Бутилбромид 
се препоръчва в листата на есенциялните лекар-
ствени средства на Световната здравна организа-
ция (табл. 2). За сравнение прилагаме и по-широко 
използваните спазмолитици класирани по фармаколо-
гични групи (табл. 1). 

I. М-холинолитици:
1. Atropine: Atropinumsulfuricum
2. Hyoscine butylbromide: Buscolysin, Buscomed, 
    Buscopan
3. Oxyphenonium bromide: Antispasmin
4. TincturaBelladonnae

II. Спазмолитици с миотропно действие:
1. Bencyclan: Halidor
2. Drotaverine: No-spa, No-spa forte
3. Hymecromon: Cholestil, Hymecromon
4. Mebeverine: Duspatalin
5. Papaverine: Papaverinumhydrochloricum, 
   Papaverinihydrochloridum
6. Pinaverium: Dicetel
III. Комбинирани спазмолитици:
1. Carminativum babynos colic drops
2. Spasmalgon

В тази връзка, според препоръките на СЗО, ще 
обърнем повече внимание на активната съставка 
Hyoscine Butylbromide и популярния в България лекар-
ствен продукт Бусколизин 10 mg обвити талетки, 
който през последните години беше освободен от 
лекарско предписание. 

Hyoscine Butylbromide се добива от листата на 
австралийско дърво, известно като корково дърво 
или Duboisia. Използват се рафинирани и екологично 
съобразни методи за извличане от малки храсти на 
висококачествена субстанция от алкалоид скопола-
мин, който се съдържа в изсушените листа и стебла, 
от които се изолира и пречиства, след което се 
обработва химически и се превръща в Hyoscine 
Butylbromide. Всяка таблетка Бусколизин съдържа 
лекарствено вещество hyoscine butylbromide 
(butylscopolamine) 10 mg.

Hyoscine Butylbromide принадлежи към групата на 
вегетотропните М-холинолитични средства. Прите-
жава изразено М-холинолитично действие върху глад-
ката мускулатура на стомашно-чревния тракт, на 
жлъчните и пикочните пътища и умерено N-холино-
литично действие върху парасимпатиковите и сим-
патиковите ганглии. Поради този двоен механизъм 
на действие има сигурен и добре изразен ефект.
Hyoscine Butylbromide блокира периферните пресинап-
тични и постсинаптични мускаринови рецептори и 
има умерено N-холинолитично действие върху пара-
симпатиковите и симпатиковите ганглии. Двойното 
действие на Hyoscine Butylbromide обяснява доказа-
ния по-силен спазмолитичен ефект от Дротаверин 
(табл. 3).

Δ
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ФМ 

Аrachidonic acid

 СОХ-1 СОХ-2

NSAIDS

СОХ-2

inhibitors

 Protection of gastrointestinal tract Intlammation

 latelet homeostasis Pain

 Maintenance of renal function

Hyoscine Butylbromide не преминава кръвно-мозъч-
ната бариера и не предизвиква сънливост или други 
нежелани лекарствени реакции подобно на атро-пина, 
изохинолина и производните им, като Морфин, Кодеин 
и Дротаверин.

Hyoscine Butylbromide е ефикасно средство срещу 
дискомфорта и болките от коремните спазми поради 
неговия изключително точен ефект. Той не просто 
замаскира болката като аналгетик, а въздейства 
върху причината за появата на болката – мускулния 
спазъм. Бързо и ефикасно действа само там, където е 
необходимо, за да облекчи дискомфорта и болките от 
коремните спазми.

Hyoscine Butylbromide не дразни стомашно-чревния 
тракт, не блокира и не дезактивира СОХ – 1, отговор-
на за хомеостазата на стомашно-чревния тракт – за 
разлика от аналгетиците, НСПВС или комбинираните 
спазмолитици. 

ПО ТЕЗИ ПРИЧИНИ HYOSCINE 
BUTYLBROMIDE СЕ ПРЕПОРЪЧВА ОТ 
СЗО И Е ЖЕЛАТЕЛНО ДА СЕ ПОЛЗВА 
КАТО СПАЗМОЛИТИКА НА ПЪРВИ 
ИЗБОР ОЩЕ ОТ ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ
Дозировка и начин на приложение на Бусколизин 
10 mg филмирани таблетки 

Възрастни и деца над 12 г.: по 10–20 mg (1–2 таб-
летки) 2–4 пъти дневно. Максималната дневна доза е 
80 mg. Деца от 6 до 12 години: по 10 mg (1 таблетка) 3 
пъти дневно.

Не се препоръчва употребата на Бусколизин 10 mg 
филмирани таблетки при деца под 6 години.

Таблетките се приемат през устата на гладно или 
преди хранене с вода.

Бременност и кърмене
Експерименталните проучвания при животни не 

показват пряко или непряко вредно въздействие върху 
бременността, ембрионалното/фетално развитие, 
раждането или постнаталното развитие. По време 
на бременност може да се прилага по медицински 
показания, с повишено внимание, все пак не се препо-
ръчва приложението на лекарствения продукт по 
време на бременност, особено през първите 3 месе-

ца. Лечението с Бусколизин се провежда само под 
лекарски контрол.

Част от продукта се излъчва с млякото, поради 
което употребата му при кърмещи жени не се препо-
ръчва, а при необходимост от лечение кърменето 
трябва да се спре. Освен това той може да намали 
млечната секреция поради потискане на жлезите с 
външна секреция.

Противопоказанията за ползване на Hyoscine 
Butylbromide са: Свръхчувствителност към лекар-
ственото вещество или някое от помощните вещес-
тва; Миастения гравис; Чревна непроходимост (илеус), 
механични пречки по хода на стомашно-чревния 
тракт; Пилорна стеноза; Тиреотоксикоза; Глаукома; 
Хипертрофия на простата с ретенция на урината; 
Мегаколон. 

Прeимущества: Бусколизин има двоен антиспастичен 
и противоболков ефект с оптимална продължител-
ност на действие и се препоръчва от СЗО.

Лесен е за дозиране според състоянията и въз-
растта – от 2 до 8 таблетки дневно, приложим от 6- 
годишна възраст. 

Регистрираните от производителя за 5-годишен 
период НЛР са 1/5 000 000, не преминава кръвно-мозъч-
ната бариера и не проявява НЛР на атропина и произ-
водните му. Не дразни стомашно-чревния тракт и е 
на достъпна цена, поне 20% по-ниска от другите попу-
лярни в България спазмолитици.

Бусколизин е ефикасно средство срещу дискомфор-
та и болките, дължащи се на коремните спазми, с 
изключително точен ефект, по-силен от този на 
Дротаверин. Бусколизин не просто маскира спастич-
ната болка като нестероидните противовъзпалител-
ни средства, аналгетици или комбинираните с аналге-
тик спазмолитици, а въздейства върху причината за 
появата на болката – мускулният спазъм.

РАЗДРАЗНЕН 
СТОМАХ

МОЗЪК

СПАЗЪМ

ОБЛЕКЧЕНИЕ

ХРОНОСМИЛАТЕЛНА 
СИСТЕМА
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Наименование на латински: Equisetum arvense L.

Семейство: Хвощови – Equisetaceae.

Български народни наименования: Борика, зайча опашка, змийска хурка, 
кавал, калемна трева, колениче, конска опашка, надавка, надана трева, 
наставиче, полски хвощ, самодивска хурка, хвощ.

Народни наименования в други страни: Хвощ полевой (р); field horsetail 
(e); Zinnkraut (d); prele des champs (f).

Описание: Полският хвощ е многогодишно тревисто спорово растение. 
Коренището е кафяво-черно, силно разклонено, възлесто, с тънки корени 
и черни грудки. От него всяка година израстват два вида стъбла: споро-
носни и летни. В ранна пролет се появява спороносното стъбло, което 
е неразклонено, кафяво, безхлорофилно, завършващо с цилиндрично споро-
носно класче, съставено от щитовидни спорофили, по ръба на които се 
развиват спорангиите. След разсейване на спорите спороносните 
стъбла загиват, а върху същото коренище се развиват летни стъбла, 
които са безспорови, зелени. От срещащите се в България 6 вида хвощ, 
само полският хвощ и големият (едрият) хвощ са с два вида стъбла. За 
медицински цели се употребяват летните безспорови стъбла на пол-
ския хвощ. Те са до 50 см високи, членести, прешлено разклонени, зелени, 
надлъжно набраздени. Клонките са изправени нагоре и обикновено се 
разклоняват повторно. Те са прешленовидно наредени по стъблото – 
долу по-дълги, постепенно скъсяващи се нагоре. Стъблото е с 6–19 

100-те най-използвани билки в България

Equisetum arvense L.

№26 ПОЛСКИ ХВОЩ

Δ
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Equisetum maximum 

Equisetum limosum L. 

Equisetum palustere L.

добре развити ребра. Както стъблото, така и разклоненията му са твърди, 
грапави и жилави. Листата са недоразвити, люспести, сраснали се във влагали-
ща, с 6–12 триъгълно ланцетни зъбеца.

Разпространение: Среща се по влажните (но не блатни места), ливадите, 
нивите (като плевел), насипите и др., до 1500 м надморска височина.

Употребяема част: Безспоровото лятно стъбло заедно с клонките (Herba 
Equiseti).

Време за бране: Юни – август.

Начин на бране: Бере се цялата надземна част на безспоровото стъбло, като 
се отрязва на разстояние не по-голямо от 20 см от върха.

Недопустими подмеси: При брането да не се смесва със следните видове 
хвощ, които са нелечебни или отровни:
1. Блатен хвощ (Equisetum palustere L.), който е само със зелени, разклонени 

стъбла, които са спороносни. Влагалищата са фуниевидни и отделени от 
стъблото, с 10 зъбеца, с бял, ципест ръб. Среща се главно по мочурливите 
места и е отровен.

2. Мочурен хвощ (Equisetum limosum L. = E. fluviatile L. = E. heleochorisEhrh.). 
Стъблата са зелени, но прости или с единични клонки.  Влагалището на този 
вид хвощ е почти цилиндрично, с 15–30 зъбеца, почти без бял ръб, черно. 
Отровен е.

3. Едър хвощ (Equisetum maximum = E. telmatejaEhrh.), на който влагалищата са 
с 20–30 шиповидни зъбеца и се среща главно по влажните места в буковите 
и дъбовите гори.

4. Горски хвощ (Equisetum sylvaticum L.), на който влагалищата са 3–5 едри зъбе-
ца. Спороносните стъбла на този хвощ отначало са безхлорофилни и прос-
ти, а по-късно позеленяват и се разклоняват. Освен това неговите клонки 
са разклонени и увиснали, събрани по много в прешлени.

5. Презимуващият хвощ (Equisetum hiamale L.), чиито стъбла са неразклонени. 

Никога да не се бере хвощ, който расте по мочурливите и блатните места. 
Да се събира в полето само този хвощ, на който разклоненията са изправени 
нагоре.

Начин на сушене: В проветриви помещения. При сушене в сушилни температу-
рата не трябва да е по-висока от 50–55°С.

Рандеман: От 5 кг свежи стръкове се получава 1 кг сухи.

Описание на готовата дрога: Изсушените безспорови (зелени) стъбла на пол-
ския хвощ трябва да са запазили естествения си вид. Вкусът е слабо нагарчащ, 
блудкав, без особена миризма.

Съхранение: В сухи и проветриви помещения, добре опакован.

Съдържание: 6–10% силикати, по-голяма част от които са разтворими във 
вода, голямо количество силициева киселина, силициев диоксид (до 70% в разтво-
рима форма). Алкалоиди, производни на пиридина (никотин, палустрин, палустри-
нин, 3-метоксипиридин), стероидния сапонин еквизетин, флавонови и флавоноло-
ви гликозиди, производни на кверцетина, кемпферола, изорамнетина, лутеолина 
и апигенина (евкизетрин, лутеолин, изокверцитин). Фенолни съединения, акони-
това киселина, еквизетова киселина, оксалова киселина, танини, смоли, манган, 
калий, сяра, магнезий, каротин, витамин С. 
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Equisetum hiamale L.

Equisetum sylvaticum L.

Δ

Действие: Високото съдържание на силикати и богатият състав на дрогата 
определят разностранното є действие и приложение. Силициевата киселина, 
разтваряйки се във вода, образува соли, които се резорбират лесно в стомаш-
ночревния тракт. Тези соли са необходим компонент за дейността на различни 
системи и са от важно значение за съединителната тъкан, лигавиците, стени-
те на кръвононите съдове и особено за развитието на костната тъкан. В 
урината силициевите съединения образуват защитни колоиди, които възпре-
пятстват кристализацията на минерални компоненти и по този начин пречат 
на образуването на бъбречни камъни. 

Дрогата и препаратите от нея притежават силно изразено диуретично 
действие. Предизвикват усилване дейността на сърцето и засилват кръвото-
ка, при което се подобрява и отделителната работа на бъбреците. 
Антимикробно и противовъзпалително действие. Повишава обмяната на ве-
ществата. Кръвоспиращо действие. Установено е противогнилостно дейст-
вие. Способства за изхвърляне на оловото от организма. Съдържанието на 
силициев диоксид подобрява резорбцията и използването на калция от органи-
зма, а също така спомага за предпазване от мастни отлагания в артериите. 



ФМ 

22

Приложение: Прилага се при хронични бъбречни заболя-
вания, особено при пясък и камъни в бъбреците (поради 
местното си дразнещо действие дрогата не трябва 
да се прилага при бъбречни заболявания в остър ста-
дий). Прилага се при отоци от различно естество, 
високо артериално налягане, сърдечни заболявания, 
чернодробни болести, катар на стомаха, чревни инфек-
ции (с кървава диария), главоболие, ишиас, рани, екземи 
и др. Използва се при възпалена и увеличена простата. 
Прилага се с успех при заболявания на жлезите с 
вътрешна секреция и особено в периода на климакса. 
При ревматични заболявания, хроничен полиартрит, 
артроза, белодробна и костна туберкулоза, болести по 
кожата, кожни образувания, счупвания на костите и др. 
Подчертано е кръвоспиращото действие на хвоща 
при кръвохрачене, моточни кръвотечения, хемороиди и 
др. Дрогата участва в състава на противоастматич-
ни и диуретични чайове. Билката е главен източник на 
силициев диоксид и поради това се предписва при 
увреждания на белите дробове от туберкулоза.
Растението е богато на минерали и се препоръчва при 
анемии, обща отпадналост и за засилване защитните 
сили на организма. 

Прилага се външно (във вид на отвара) за бани и 
компреси при трудно зарастващи рани, при циреи, за 
гаргара при възпаление на лигавицата на устата, за 
промивки при кръвотечение от носа.

Народната медицина препоръчва хвоща при ишиас, 
подагра, хематурия, хипертония, стомашни болки, 
напикаване, атеросклероза, белодробен кръвоизлив, 
разширени вени, екземи, бяло течение, трудно зараст-
ващи рани, възпаление на гърлото и др.

Начин на употреба: Вътрешно под формата на отва-
ра. Две супени лъжици дрога се заливат с 400 мл кипяща 

вода, вари се 3 минути и се остава да кисне 1 час. От 
прецедената отвара се приема 3 пъти дневно по около 
120 мл след храна. При маточни и хемороидални кръво-
течения дозата може да се увеличи до два пъти. 
Отвара за фрикции на косата се приготвя при същото 
съотношение, но се вари 10 минути. Хвощът се прила-
га външно като лапи от смачкани свежи стръкове или 
като отвара. 

Отравяне: При предозиране може да настъпи интокси-
кация с преобладаване на стомашно-чревни оплаква-
ния: гадене, повръщане, колики, главоболие, адинамия, 
виене на свят, гърчове.

Лечение: Детоксични средства, рехидратационна 
терапия, нефропротективна терапия.
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