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През последните четири десетилетия, в над 50
проспективни проучвания, бе установена безс-
порната връзка между повишаването на серу-
мните нива на холестерола (Хол) и коронарната
болест на сърцето. Тази взаимовръзка е двупо-
сочна. С повишаването на концентрациите на
Хол се повишава и рискът от коронарна болест и
други клинични форми на атеросклероза, докато
намаляването на серумните му нива понижава
атерогенния риск. Доказването на тази теза
допринесе за създаването на международни и на-
ционални препоръки, целящи понижаването и
поддържане на оптимални концентрации на Хол.
Очертават се две стратегии: клинична и социал-
на. Клиничната стратегия определя при кои ви-
сокорискови пациенти с повишен Хол или друга
форма на дислипидемия се налага оценка на липид-
ния статус и лечение. Популационната страте-

гия е насочена към цялото население и цели про-
мяна в начина на живот с цел понижаване на кон-
центрациите на Хол и контрол на другите риско-
ви фактори за ИБС и други форми на атероскле-
ротична болест.

Двете основни липидни съставки на плазмата
са Хол и триглицеридите (Тг). Хол на практика
се намира във всички клетки и телесни течнос-
ти. Той е съставна част на клетъчните био-
мембрани, прекурсор на жлъчните киселини и
изходно съединение за синтеза на стероиди в
надбъбречните жлези, гонадите и плацентата,
и на витамин D. Средният дневен хранителен
прием на Хол варира от 400 до 700 mg. Подоб-
но количество Хол е представено в червата от
секрецията на жлъчните киселини и кръговрата
на мукозните клетки. Въпреки че част от Хол в
човешкото тяло произхожда от хранителния
прием, по-голямата част от него се синтезира
в черния дроб. Периферните клетки и другите
органи зависят до голяма степен от доставки-
те на Хол от плазмата. Тг са необходими за
транспорта и съхранението на енергията в
човешкото тяло. 

Тъй като Хол и Тг са неразтворими във вода, те
се свързват с белтък под формата на липопро-
теинови частици, за да бъдат транспортирани
до тъканите и органите, за изпълнението на
техните метаболитни функции. 

Липопротеините (ЛП) се състоят от външен
слой, съставен от белтъци (аполипопротеини) и
полярни липиди [фосфолипиди и неестерифициран
(свободен) Хол], и вътрешна сърцевина, съставена
от неутрални липиди (Тг) и холестеролови есте-
ри. 

Първична и вторична профилактика 
на атерогенния �липиден“ риск
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Според плътността си при ултрацентрофуги-
ране, ЛП се класифицират в 5 класа:
- хиломикрони (ХМ),
- липопротеини с много ниска плътност

(ЛМНП, VLDL),

- липопротеини с междинна плътност (ЛМП,
IDL),

- липопротеини с ниска плътност  (ЛНП, LDL),
- липопротеини с висока плътност (ЛВП, HDL).

Основните ЛП, пренасящи Тг, са ЛМНП на глад-
но и хиломикроните след нахранване. Главният
преносвач на плазмения Хол са ЛНП, които носят
около 70% от общия Хол (ОХол) в плазмата. ЛМП
пренасят приблизително еднакво количесво Тг и
Хол. ЛВП транспортират най-малко количество
плазмени Тг и около 20-30% от плазмения Хол. Ако
апоAI е главният белтък в ЛВП, то апоC и апоE
присъстват в различни съотношения във всички
липопротеини с изключение на ЛНП, които съдър-
жат предимно апоВ100. 

Откриване и определяне 
на дислипидемията

Границите на серумните липидни концентра-
ции не са абсолютни, те са един подход за оцен-
ка на индивидуалния атерогенен риск с оглед ран-
но откриване, прогноза и лечение на ИБС, мо-
зъчно-съдовите и периферно-съдовите наруше-

ния. Рисковите фактори са постоянни и промен-
ливи величини, които взаимодействат помежду
си. Както броят, така и тежестта на рисковите
фактори трябва да се вземат под внимание при
определяне степента на риска. Терапевтичното
обсъждане трябва винаги да се основава на цялос-
тния рисков профил на пациента.

Необходимите изследвания за лабораторна
оценка на дислипидемиите включват:

I-ВО НИВО – РУТИННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ:

- ОХол,
- серумен Хол-ЛВП,
- серумни Тг,
- серумен Хол-ЛНП и
- хладилен тест.

II-РО НИВО – ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
ЗА ОЦЕНКА НА МЕТАБОЛИТНИТЕ НАРУШЕНИЯ 
И ИМА ЛИ ГЕНЕТИЧНА ОСНОВА ПРИ ИНДИВИДА 
И РОДСТВЕНИЦИТЕ МУ:

- апоВ, апоАI, 
- Lp(a), 
- електрофореза на липопротеини,
- фено- и генотипизиране на апоЕ,
- апоCII,
- мутации в гените за ЛНП-рецептори,
- скрининг за фамилен дефект на апоВ100.

III-ТО НИВО – ИЗСЛЕДВАНИЯ 
ЗА ДРУГИ РИСКОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

- фибриноген,
- хомоцистеин,
- окислени ЛНП,
- подкласове на ЛНП,
- подкласове на ЛВП,
- антиоксидативен статус и
- антифосфолипидни антитела.

Резултатите от 9 рандомизирани, понижаващи
Хол, клинични проучвания показаха, че всяко нама-
ление на Хол с 1% води до приблизително 2-3% на-
маление на риска от фатална или нефатална изя-
ва на коронарната болест. 

Фиг. 1

Фиг. 2



Оценката на серумните нива на ОХол по отно-
шение на риска за развитие на ИБС или други фор-
ми на атеросклероза следва да се извършва въз
основа на следните разграничителни стойности. 

Изследването на Хол цели откриване на лица със
следните находки:
- ниво на ОХол над 5.2 mmol/L (>200 mg/dL),
- гранично високи стойности на ОХол 5.2–6.1

mmol/L (200-239 mg/dL) и два или повече рис-
кови фактори за ИБС.

ЛНП СА ГЛАВНИТЕ АТЕРОГЕННИ ЛП

Повишените нива на ЛНП са главен атерогенен
рисков фактор. Понижаването на серумните кон-
центрации на ЛНП е ефективно не само за пър-
вична, но и за вторична профилактика, а така
също и за предотвратяване на оклузиите на
графтовете след коронарна хирургия и на ресте-
нозите след ангиопластика.

ИНДИКАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЛНП:

- индивиди с гранични стойности на Хол и фа-

милна анамнеза за ранна ИБС или с най-малко 2
рискови фактора;

- индивиди с високи стойности на ОХол или ни-
сък Хол-ЛВП.

Увеличените нива на ЛНП, както и намалените
нива на ЛВП, са независими рискови фактори за
атеросклероза и имат различна тежест.

ЛВП ИМАТ ПРОТЕКТИВНА РОЛЯ 
ПО ОТНОШЕНИЕ АТЕРОГЕНЕЗАТА:

- повишените нива на ЛВП се свързват с нама-
лен риск от ИБС;

- понижените нива на ЛВП са съществен рисков
фактор;

- жените имат по-високи нива на ЛВП в сравне-
ние с мъжете.

Плазмените нива на ЛВП се намаляват при тю-
тюнопушене, затлъстяване и намаление на фи-
зическата активност. Промяната на тези фак-
тори има обратим ефект върху нивата на Хол-
ЛВП.

За по-добро отдиференциране на коронарно
болни от коронарно здрави лица е подходящо от-
ношението ОХол/Хол-ЛВП >4,84.

ХИПЕРТРИГЛИЦЕРИДЕМИЯ (ХТГ) И КОРОНАРЕН РИСК

- ХТГ е независим рисков фактор за коронарна
болест при жени и болни с диабет. Диабети-
ците са с повишен риск от ИБС при налична
хипертония. 

- При мъже с нисък ЛВП, ХТГ е винаги значим пос-
тоянен рисков фактор. След нормализация на
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ЛВП тя не е рисков фактор. 
- При болни с преживян миокарден инфаркт, са-

мостоятелно или в комбинация с повишен Хол,
ХТГ е 3 пъти по-често наблюдавана.

- Биологичните вариации на серумните концен-
трации на Тг са съществени и зависят от фи-
зическа активност, прием на алкохол, които
могат драстично да променят техните
стойности. 

Индивиди с ХТГ и гранично високи стойности на
Тг са с повишен риск от ИБС при наличие на друг
рисков фактор.

Вторични причини за повишени нива на Тг, на-
малени концентрации на ЛВП (или увеличени
концентрации на ЛНП) могат да бъдат:
- затлъстяване,
- заседнал начин на живот,
- злоупотреба с алкохол,
- бъбречна недостатъчност,
- неконтролиран диабет и
- лечение с медикаменти (естрогени, тиазидни

диуретици, кортикостероиди или бета-блоке-
ри). 

Класификация на първичните 
дислипидемии (табл. 9)

Класификацията на Fredrickson за хиперлипиде-
миите се основава върху плазмените липопроте-

инни модели, свързани с повишени концентрации
на Хол и/или Тг, като пренебрегва концентрации-
те на Хол-ЛВП. Тя се базира на разделянето на ЛП
чрез електрофореза и/или ултрацентрофугира-
не, съчетано с преципитация. Класификацията на
Fredrickson не е етиологична класификация и не
диференцира първичните и вторичните хипер-
липидемии, но е практична при характеризиране
на отклоненията в липопротеините. Тя разгра-
ничава дали повишаването на Тг се дължи на Тг,
приети с диетата (Тг-ХМ), или на богати на Тг
частици с ендогенен произход (Тг-ЛМНП), синте-
зирани в черния дроб при хора на високо-въглехид-
ратна диета. Класификацията е полезна и при ди-
агностицирането на фамилната III тип хиперли-
пидемия (фамилна дисбеталипопротеинемия),
когато не е възможно определяне на изоформите
на апоЕ.

Класификации, базирани на 
данните от липидния статус

Оценка на риска за развитие на ИБС или друга
форма на атеросклероза въз основа на серумните
концентрации на ОХол, Хол-ЛВП, Хол-ЛНП и Тг са
обобщени на таблица 10.

Мониториране на дислипидемиите
Плазменото ниво на ОХол трябва да бъде прос-

ледявано при всички възрастни (T20-годишна въз-
раст) поне веднъж на всеки 5 години при избира-
телен скрининг или по време на медицински прег-
лед по друг повод. Целта на холестероловия скри-
нинг е: 
- да се открият лица с гранично-високи и високи

нива на Хол, за да се предприеме адекватно
поведение и

- да се информира лицето за необходимостта
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от промяна на начина на живот (хранене, тю-
тюнопушене, консумация на алкохол).

Високото ниво на плазмения Хол, и особено Хол-
ЛНП, е един от най-силните рискови фактори за
ИБС. При определени лица се препоръчва изслед-
ване и на Хол-ЛВП и Тг, приемайки, че по този
начин се осигурява по-голяма надеждност на ана-
лиза. Съчетанието от повишени нива на ОХол
или на Хол-ЛНП и нисък Хол-ЛВП, особено при по-
вишени Тг, може да увеличи значително риска.
Концентрациите на Хол-ЛНП се изчисляват по
формулата на Friedewald (табл. 11), ако Тг са <4.5
mmol/L (<400 mg/dL), или се изследват чрез дирек-
тен метод, позволяващ определянето на Хол-
ЛНП при Тг>4.5 mmol/L (>400 mg/dL).
Изследването на ОХол и Хол-ЛВП може да бъде
проведено дори в случаите, когато кръвната
проба не е взета на гладно.
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Последващите изследвания на липидите трябва
да се провеждат на определени интервали в зави-
симост от общия риск. Пациенти с висок корона-
рен риск или доказана атеросклеротична болест
трябва да бъдат изследвани на 3–12 месеца. Паци-
енти без други рискови фактори и с ОХол <5.2
mmol/L (<200 mg/dL) трябва да бъдат изследвани
в рамките на 5 години.

Най-общо препоръките за липиден лабораторен
анализ са представени на табл. 13. 

Оценката на коронарния риск се извършва спо-
ред Таблица на коронарния риск за първична про-
филактика на коронарната болест (табл. 14).

Провеждане на пълна 
клинична оценка (табл. 15)

Пълна клинична оценка на пациенти без данни за
атеросклеротична болест трябва да бъде напра-
вена, когато: 
1) Хол-ЛНП >3.4 mmol/L (>130 mg/dL) 

и е налице друг рисков фактор, 
2) Хол-ЛНП >4.1 mmol/L (>160 mg/dL), 

независимо от останалите рискови фактори, 
3) отношението Хол-ЛНП/Хол-ЛВП >3.5 или 
4) нивата на Тг >2.3 mmol/L 

(>200 mg/dL) и е налице друг рисков фактор. 
Пълна клинична оценка на пациенти с атеро-

склеротична болест трябва да бъде проведена,
когато: 
1) Хол-ЛНП  >2.6 mmol/L (>100 mg/dL), 
2) Хол-ЛВП <0.9 mmol/L (<35 mg/dL) или 
3) Тг >2.3 mmol/L (>200 mg/dL).
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Целта на клиничната оценка е да се събере дос-
татъчно информация, за да се избере подходящо-
то лечение. Това включва търсене на основната
причина за дислипидемията, дали дислипидемия-
та е първична или вторична. В същото време
трябва да бъде направена по-пълна оценка на рис-
ковите фактори и състоянието на сърдечно-съ-
довата система. Главните рискови фактори за
ИБС или друга форма на атеросклероза, заедно с
хиперлипидемията, са изброени в табл. 16. Тряб-
ва да се обърне внимание също така и на условия,
които не са свързани с риска от ИБС или друга
форма на атеросклероза, но които могат да ока-
жат влияние върху избора на лечение, например
придружаващи заболявания или състояния, които
могат да се влошат от лечението. Допълнител-
но използваните медикаменти трябва да бъдат
взети под внимание. Получаването на изчерпа-
телния профил за рисковите фактори може да
помогне за предвиждането на възможните услож-

Свързани с повишение на плазмения Хол
Диета, богата на наситени мастни киселини
Хипотиреоидизъм
Нефротичен синдром
Хронично чернодробно заболяване 
      (главно първична билиарна цироза)
Холестаза
Моноклонална гамапатия
Синдром на Кушинг
Употребата на орални контрацептиви
Anorexia nervosa
Остра интермитентна порфирия
Употребата на протеазни инхибитори

Свързани с повишение на плазмените Тг
Диета, богата на въглехидрати
Прекомерна употреба на алкохол
Затлъстяване
Бременност
Захарен диабет
Хипотиреоидизъм
Хронична бъбречна недостатъчност
Панкреатит
Булимия
Синдром на Кушинг
Хипопитуитаризъм
Моноклонална гамапатия
Гликогенова болест
Липодистрофия
Остра интермитентна порфирия
Системен лупус еритематодес
Употреба на бета-блокери и диуретици
Употреба на естрогени (контрацептиви или  
      заместителна терапия)
Употреба на глюкокортикоиди
Употреба на isotretinoin
Употреба на протеазни инхибитори
Употреба на tamoxifen

Възможни причини за вторична хиперлипидемия

Таблица 17
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нения и по този начин да улесни избора на лечени-
ето. Причините за вторична дислипидемия
(табл. 17) трябва да бъдат изключени, и по-спе-
циално, да се отхвърлят хипотиреоидизъм, диа-
бет, злоупотреба с алкохол, бъбречни нарушения
и обструктивни чернодробни заболявания.

Определяне нивото 
на общия риск за развитие на ИБС 
или друга форма на атеросклероза

Наличието на множество рискови фактори е
от съществено значение и трябва да бъде преце-
нявано точно, когато се обсъжда по-нататъшно-
то проследяване. Повечето рискови фактори
увеличават риска по-скоро по синергичен начин,
отколкото по метода на наслагване на действи-
ето. Изчисляването на риска може да се окаже по-
лезно, но не замества пълната клинична оценка и
клиничното решение (табл. 18).

Редица допълнителни рискови фактори, изведе-
ни от епидемиологични проучвания или изследва-
ния през последните 3 десетилетия, се свързват
с развитието на ИБС или друга форма на атерос-
клероза. Биологичните маркери, водещи до нама-
лена фибринолиза или засилена активност на
коагулационната каскада, са свързани с увеличен
сърдечно-съдов риск, а повишеният плазмен
фибриноген се свързва с риска и изразеността на
ИБС, като корелацията е положителна и най-из-
разена с повишените нива на Тг, тютюнопушене-
то, понижения Хол-ЛВП. Счита се, че повишените
нива на фибриногена обуславят повишен плазмен
вискозитет и подпомагат агрегацията на тром-
боцитите, като по този начин играят критична
роля в образуването на тромби. Проучвания по-
казват, че лечението с фибрати може съществе-
но да намали нивото на фибриногена. Повише-
ните нива на инхибитора на плазминогенния
активатор (PAI-1) и тъканния плазминогенен
активатор (tPA) са свързани с намалена фибри-
нолиза и увеличават риска за развитие на тром-
бози. Повишени нива на фактор VII, фактор
VIII, фактора на von Willebrand са също свързани
с повишен риск за развитие на сърдечно-съдови
заболявания. Лечението с орални антикоагулан-
ти в нискодозов режим и аспирин могат да по-
добрят състоянието на хиперкоагулация. Незави-
сим и значим рисков фактор за развитието на
ИБС или друга форма на атеросклероза е повише-
ното ниво на Lp(a) посредством неговото отла-
гане в атеросклеротичните плаки и намаляване
на фибринолитичната активност чрез компети-
тивно инхибиране на плазминогена. Някои от те-
зи фактори, обаче, имат ограничена прогностич-
на стойност за ИБС, след като се отстранят
другите основни рискови фактори. Инсулинова-
та резистентност и компенсаторната хипе-
ринсулинемия са свързани с повишен риск и са не-

зависим фактор за ИБС. Те предразполагат разви-
тието на редица други рискови фактори,
включващи повишено ниво на Тг, намалени нива
на ЛВП, малки, плътни ЛНП, повишено кръвно на-
лягане и увеличено ниво на PAI-1. Повишените ни-
ва на хомоцистеин са независим рисков фактор
за развитие на атеросклероза, имат директен
цитотоксичен ефект върху ендотелните клет-
ки, повишават адхезията на тромбоцитите и
водят до увеличена прокоагулантна активност.
Инфекциите и възпалителният отговор са други
рискови фактори, описани напоследък. Някои от
изброените рискови фактори все още не се изс-
ледват и прилагат широко и не са ясно обособе-
ни като независими рискови фактори. Сред въз-
можните други рискови фактори са злоупотреби
с алкохол, социални и психологични фактори като
враждебност и стресови житейски ситуации. 

Лечение на всички придружаващи
заболявания и замяна 
или намаляване на дозата 
на всички медикаменти, 
които предизвикват 
вторична дислипидемия

Освен факторите, свързани с начина на живот,
чести причини за появата на вторична дислипи-
демия са захарният диабет, нефротичният синд-
ром, хроничната бъбречна недостатъчност и хи-
потиреоидизмът, както и лечението с някои ме-
дикаменти. 

Повечето дислипидемии са с полигенен, много-
факторен произход. Ако дислипидемията все още
е налице, въпреки извършената корекция на
причините за вторичната дислипидемия, тя
трябва, по правило, да бъде лекувана като пър-
вично нарушение.

Намалението на Хол-ЛВП може да се дължи на
ХТГ, затлъстяване, заседнал начин на живот, тю-
тюнопушене или нарушен глюкозен толеранс.
Въпреки че комбинацията ХТГ + намален Хол-ЛВП
се среща често, тя обикновено налага специално
диагностициране, което да разкрие дали хипоал-
фалипопротеинемията (хипо-Хол-ЛВП) е пър-
вична или вторична. 

Лекарства, които могат да понижат Хол-
ЛВП (повечето от тях също и повишават Тг),
включват медикаментите за лечение на акне
(производни на витамин А, напр. isotretinoin),
анаболните стероиди, преднизолон, прогести-
ни, естрогени, тестостерон и бета-блокерите
без вътрешна симпатикомиметична актив-
ност. Причините за вторичната хипералфали-
попротеинемия (ХХОЛ-ЛВП) включват дефицит
на холестерол-естер-транспортиращия белтък
(ХETП), употреба на противоепилептични ме-
дикаменти и излагане на въздействието на пес-
тициди.
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Установяване наличието 
на първична дислипидемия

Най-често откриваните в клиничната практи-
ка генетични нарушения на липидната обмяна са
фамилната комбинирана хиперлипидемия, поли-
генната ХХОЛ, фамилната ХХОЛ и фамилната
дисбеталипопротеинемия (тип III хиперлипиде-
мия). Клиничното изследване за прояви на дисли-
пидемия (напр. корнеална дъга, ксантелазми/ксан-
томи, хепатоспленомегалия), както и за прояви
на атеросклероза (напр. съдови шумове, намален
периферен пулс), е винаги важно.

Търсенето на генетичен произход чрез специа-
лизирани лабораторни методи може да бъде по-
лезно в семейните консултации. Дислипидемии-
те най-често са с полигенен и многофакторен
произход. Множество различни генетични нару-
шения, някои от които могат да бъдат откри-
ти в специализирани лаборатории, довеждат до
генетично предразположение към дислипидемия
и атеросклероза. Ако при млади хора се появи
дислипидемия, трябва да се положат усилия за ус-
тановяването на възможния генетичен произход
на заболяването, което често се проявява само в
присъствието на екзогенни фактори или факто-
ри на околната среда. Хомозиготната фамилна
ХХОЛ се проявява в ранен етап от живота и мо-
же да бъде открита след раждането. Хетерози-
готната фамилна ХХОЛ заслужава особено внима-
ние, тъй като е по-често срещано нарушение,
водещо до ранна атеросклероза (трето и чет-
върто десетилетие). 

Преценка на необходимостта 
от прилагането на диета и други 
мерки, свързани с начина на живот

На всички индивиди трябва да бъдат дадени
указания за това как да намалят и предотвра-
тят рисковите фактори, включително подобрен

начин на хранене с намаляване на наситените
мастни киселини и Хол в диетата, намаляване на
телесното тегло при пациентите с наднормено
тегло или профилактика на наднорменото тег-
ло, повишаване на физическата активност спо-
ред възможностите и прекратяване или предпаз-
ване от тютюнопушенето. Обичайната диета
за понижаване на Хол се препоръчва за цялото на-
селение над 2-годишна възраст. Пациентите с
атеросклеротична болест трябва да започнат
диетично лечение с интензифицирана диета.

ДИЕТИЧНИЯТ РЕЖИМ Е КРАЙЪГЪЛНИЯТ КАМЪК 
В ЛЕЧЕНИЕТО НА ДИСЛИПИДЕМИЯТА

Той е безрисков метод, чиято ефикасност е де-
монстрирана в клинични проучвания. При много
пациенти липидните нарушения могат да бъдат
повлияни с промени в начина на живот, включва-
щи диета, контрол на телесното тегло, редовни
физически упражнения и спиране на тютюнопу-
шенето. Мерките, свързани с начина на живот,
често водят до допълнителни ползи, като напр.
понижаване на кръвното налягане и подобряване
на глюкозния толеранс, и на тях трябва да се от-
деля особено внимание при всички пациенти. Въп-
реки че начинът на живот оказва голямо влияние
на честотата на ИБС и другите форми на ате-
росклероза, дислипидемиите със силен генетичен
компонент често пъти не се нормализират от
промяната в начина на живот.

Ключовите елементи са намаляване на насите-
ните мазнини и Хол в диетата. Когато се за-
почва обичайната диета за понижаване на Хол
при пациенти, може да се очаква намаляване на
Хол-ЛНП средно с 10%. Не рядко, значително нама-
ляване на Хол-ЛНП може да се постигне с прилага-
нето само на диета. Отговорът спрямо диета-
та обаче силно варира: кръгът на повлиялите се
обхваща както слабо реагиращи, така и силно ре-
агиращи на диетата. При добро спазване на дие-
тата намалението на плазмения Хол се наблюда-
ва най-често след 2 седмици, а при някои пациен-
ти - почти веднага. Някои пациенти, обаче, мо-
гат да направят промени в диетата си само пос-
тепенно. Подобряването на обичайния храни-
телния режим трябва също да включва намалява-
не приема на натрий и избягване на злоупотреба-
та с алкохол. Освен ефекта върху липидните кон-
центрации, диетата може да окаже и други бла-
гоприятни за сърдечно-съдовата система ефек-
ти (напр. антитромботичен, антиоксидантен,
подобрена функция на ендотела). Промяна на ди-
етата трябва да се направи дори тогава, кога-
то ефектът върху концентрациите на Хол-ЛНП,
Тг и други ЛП е минимален.

Пациенти с атеросклеротична болест трябва
да започнат промяната на хранителния режим с
интензифицирана диета. Интензифицираната
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диета обикновено изисква намесата на диетолог
или друг квалифициран специалист по храненето,
който да следи за спазването на диетата и за
балансираното хранене (особено при хора в нап-
реднала възраст). Намесата на квалифициран спе-
циалист по хранене често е от полза при всяко
диетично ниво. Тъй като дислипидемията обик-
новено е асимптоматична, необходимо е ней-
ното редовно проследяване, за да се засили моти-
вацията и да се осигури спазване на диетата.

ДИЕТОЛЕЧЕНИЕ ПРИ БОЛНИ С КОРОНАРНА БОЛЕСТ 
И ДРУГИ ФОРМИ НА АТЕРОСКЛЕРОЗА

Лечението с диета е основен елемент в терапи-
ята на пациентите с ИБС или друга форма на ате-
росклероза, при които нивото на Хол-ЛНП е >2.6
mmol/L (>100 mg/dL). Диетолечението е насочено
към основните фактори, допринасящи за повише-
ното ниво на Хол-ЛНП: повишен прием на насите-
ни мазнини и Хол и нарушен баланс между израз-
ходваната енергия и калорийния прием, водещ до
затлъстяване. Следователно, програмата за дие-
тично лечение и за промяна навиците в начина на
живот намалява приема на наситени мазнини и
Хол, увеличава физическата активност и се стре-
ми да възстанови калорийния баланс за контроли-
ране на теглото. Целта не е временна #диета“, а
една трайна промяна в начина на хранене, придру-
жена от повишена физическа активност, съобраз-
но сърдечно-съдовия статус на пациента.

Намаляването на приема на наситени мазнини е
от съществено значение, тъй като наситените
мазнини повишават Хол-ЛНП повече от всеки
друг компонент на храната. Намаляването на об-
щото количество мазнини допринася за намаля-
ване и на наситените мазнини и калорийния при-
ем, но само по себе си не понижава Хол-ЛНП. При-
етият с храната Хол повишава нивото на серум-
ния Хол при голяма част от хората, а епидемио-
логичните проучвания допускат, че освен ефек-
тът му за повишаване на серумния Хол, той по-
вишава и риска за развитие на ИБС. Калорийният
баланс е важен за постигането на желаното те-
лесно тегло; коригиране на затлъстяването, до-
ри при пациентите с малко наднормено тегло,
помага за намаляване на Хол-ЛНП, понижава Хол-
ЛНМП и Тг и повишава нивата на Хол-ЛВП.

Диетата трябва да доставя разнообразни хра-
ни от всички хранителни видове. Най-общо,

млечните храни трябва да бъдат с ниско съдър-
жание на мазнини или без мазнини, а месата
трябва да са без тлъстини. Обикновено не е не-
обходимо да се елиминират млечните продукти
и месата (или която и да е друга основна храни-
телна група) от понижаващия Хол режим на хра-
нене. Различни хранителни и вкусови продукти
могат да бъдат консумирани като част от мас-
тно-модифицираната диета, насочена към пони-
жаване нивата на серумния Хол и намаляване на
риска от ИБС или друга форма на атеросклероза.
Целият този хранителен модел може да помогне
също така за профилактиката на други, свързани
с начина на хранене, хронични заболявания.

За намаляване консумацията на наситени мазни-
ни, общия мастен прием и холестерола, диетата
трябва да наблегне на консумацията на:
• плодове и зеленчуци;
• различни видове хляб, зърнени храни, ориз, бо-

бови храни и тестени изделия;
• обезмаслено или мляко с 1% масленост, млечни

продукти без мазнини или с ниско съдържание
на мазнини;

• месо без тлъстини, пилешко месо и риба.
Следващите препоръки ще подпомогнат паци-

ентите в избора на храни за диетата. Да се
препоръчват поне няколко от най-основните
точки; останалите могат да бъдат предадени
от дипломиран диетолог или друг квалифициран
в областта на храненето специалист. Помощта
на диетолога може да е особено полезна за улесня-
ване спазването на диетата при пациентите с
ИБС или друга форма на атеросклероза.

За да намалят вноса на наситените мазнини, па-
циентите да избират:
• Пилешко месо, риба и месо без тлъстини. Ко-

жата на пилето трябва да се отстрани и
тлъстините да се изрежат от месото преди
готвене.

• Обезмаслено или мляко с 1% масленост вместо
2% или пълномаслено мляко.

• Сирене, съдържащо не повече от 3 g мазнини в
30 g сирене. Ограничаване на пълномаслените,
натурални сирена и кашкавал.

• Обезмаслени или с ниско съдържание на мазни-
ни кисело мляко, квасена сметана и извара
вместо пълномаслените им разновидности.

• Течни растителни масла, които имат високо
съдържание на ненаситени мазнини (тук се
включват царевично, маслиново и соево олио).
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• Маргарин, произведен предимно от ненасите-
ни течни растителни масла като основна със-
тавка, а не като хидрогенирани или частично
хидрогенирани масла. Да се предпочита твърд
или течен маргарин или растителни масла за
мазане. Колкото по-мек е маргаринът, толко-
ва по-високо е съдържанието му на ненасите-
ни мазнини. Ако е необходим контрол върху
приема на натрий, използвайте маргарин без
сол. Използвайте етикетите на храните, за
да изберете маргарина с най-ниско съдържание
на наситени мазнини.

• По-малко готови и предварително обработе-
ни храни (напр. кексове, сладки, бисквити),
приготвени с наситени или хидрогенирани
мазнини или масла.

• Храни с високо съдържание на скорбяла и фиб-
ри, като напр. пълнозърнест пшеничен хляб и
зърнени храни, вместо храни с високо съдържа-
ние на наситени мазнини.

Намаляването на приема на наситени мазнини
също ще помогне за контролирането на Хол в дие-
тата, тъй като храните, богати на наситени
мазнини, много често, но не винаги, имат високо
съдържание на Хол. Има още две допълнителни пра-
вила, които трябва да бъдат запомнени от паци-
ентите, спазващи диетата за понижаване на Хол:
• Строго ограничаване на приема на вътрешни

органи (напр. черен дроб, мозък и бъбреци).
• Общ прием на не повече от два яйчни жълтъ-

ка на седмица (като цели яйца или в приготве-
ната храна). Стремеж за замяна на цялото яй-
це в рецептите с белтъците от две яйца, или
използване на яйчен заместител.

Храните, богати на скорбяла и фибри, са отлични
заместители на храните с високо съдържание на
наситени мазнини. За да помогнете на пациенти-
те да включват повече богати на скорбяла и фиб-
ри храни в диетата си, съветвайте ги да избират:
• Повече плодове и зеленчуци. Препоръчва се хо-

рата да консумират плодове и зеленчуци 5 пъ-
ти на ден. Те са с ниско съдържание на насите-
ни мазнини и на общо количество мазнини и не
съдържат Хол. Плодовете и зеленчуците са
ценен източник на скорбяла, фибри, витамини
и минерали и са с ниско съдържание на натрий.
Те са също така и с ниско калорийно съдържа-
ние (което помага за контрола на телесното
тегло) с изключение на авокадото и маслини-
те, които са богати и на мазнини, и на кало-
рии. Много плодове и зеленчуци са с високо съ-
държание на антиоксиданти като витамин С,
витамин Е и бета-каротин. Диетата, богата
на тези плодове и зеленчуци, също така може
да помогне за понижаване на риска от сър-
дечно заболяване.

• Пълнозърнест хляб и зърнени храни, тестени
продукти, ориз и изсушени грах, фасул и леща.

Пациентите трябва също да бъдат посъветва-
ни да използват методи за готвене, намаляващи
съдържанието на мазнини:
• Печене, готвене на скара, готвене в микровъл-

нова фурна или варене вместо паниране и пър-
жене.

• Когато месото се пече, то трябва да е поста-
вено върху решетка така, че мазнината да се
отцежда надолу.

Физическа активност
Физическата активност е важна за всички паци-

енти с ИБС или друга форма на атеросклероза,
независимо дали те са с наднормено тегло или не.
За да бъде ефективна, програмата от упражне-
ния трябва да бъде индивидуализирана според фи-
зическото състояние на пациента, състоянието
на сърдечно-съдовата система и желаната фор-
ма на физическа активност. Продължителните
групови програми за упражнения, като напр. сър-
дечно-съдовата рехабилитация, когато е на раз-
положение, в голяма степен благоприятстват
придържането към повишена физическа актив-
ност. Същото е значението и на подкрепата от
страна на спътник във физическите упражнения.

След като пациентът с наднормено тегло е
достигнал желаното телесно тегло, най-важно-
то е да спазва редовна програма от упражнения,
която да поддържа постоянно след освобождава-
нето на калорийния прием.

Контрол на теглото
Намаляването на телесното тегло при пациен-

тите с наднормено тегло е изключително важно
за контролирането на Хол в кръвта. Намаляване-
то на теглото, дори в малка степен, може да по-
нижи Хол-ЛНП. Това се постига чрез намаляване
приема на наситени мазнини и Хол. Както нама-
ляването на теглото, така и упражненията не
само подобряват понижаването на нивата на
Хол, но имат и други предимства (табл. 22). Та-
ка, освен чрез понижаване нивата на Хол-ЛНП, те
намаляват риска от ИБС по няколко различни
начина.
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Начало на диета, 
мониториране и проследяване

В амбулаторни условия лечението с диета
трябва да започне, когато се потвърди, че кон-
центрацията на Хол-ЛНП е >2.6 mmol/L (>100
mg/dL) при болни от ИБС. В острия период при
инфаркт на миокарда нивата на ЛНП често са
>2.6 mmol/L (>100 mg/dL), независимо от понижа-
ването на концентрацията на Хол, предизвикано
от острия инцидент. Ако ЛНП е >2.6 mmol/L
(>100 mg/dL), периодът на хоспитализацията е
подходящо време за започване на диетата.

По време на диетата трябва да бъде направен
липиден порфил и трябва да бъде оценено спазва-
нето на диетата приблизително след 6 седмици.
Ако целевата концентрация на Хол-ЛНП не е дос-
тигната в рамките на 6 до 12 седмици, при мо-
тивираните пациенти има възможност за по-на-
татъшно намаление на приема на наситени и об-
щи мазнини. Ако прицелната концентрация на
Хол-ЛНП от 2.6 mmol/L (100 mg/dL) е постигната
в рамките на 6 до 12 седмици, може да започне
дългосрочният мониторинг. Липопротеинният
профил трябва да бъде повтарян периодично
(напр. на всеки 3 до 6 месеца), в зависимост от
наблюдаваната стабилност в нивата на Хол-ЛНП
и сърдечно-съдовия статус на пациента. Ако ни-
вото на Хол-ЛНП остане 2.6–3.4 mmol/L (100-129
mg/dL) след 6 до 12 седмици, лекуващият лекар
ще трябва да направи клинична преценка за опре-
деляне необходимостта от прилагането на ме-
дикаментозно лечение.

Лечението с диета и физическа активност и
контролът на телесното тегло трябва да бъ-
дат продължени дори и след назначаването на
медикаментозно лечение. Основната цел на
лечението с диета е да намали нивата на Хол-
ЛНП, чрез което става възможно да се намали до-
зата на предписания медикамент. Освен това,
диетичният режим и повишената физическа ак-
тивност понижават риска от ИБС по други пъ-
тища. Намаляването на телесното тегло и по-
вишената физическа активност понижават кон-
центрациите на ЛНМП и повишават концентра-
цията на ЛВП. Намаляването на теглото
(съчетано с намален прием на сол и алкохол) чес-
то води до понижаване на кръвното налягане и
подобряване на глюкозния толеранс. Ограничени-
ят прием на наситени мазнини и Хол вероятно
намалява опасността от остър коронарен синд-
ром. Най-накрая, диета, богата на плодове, зе-
ленчуци, зърнени храни и риба, може да достави
вещества (напр. антиоксиданти), които пред-
пазват организма от ИБС. По този начин широ-
кият спектър от механизми, по които дие-
тичният режим намалява риска от ИБС,
насърчава продължаване на усилията за спазване
на препоръчаната диета и промените в начина

на живот, дори и след предписването на медика-
менти.

Обсъждане и избор 
на лечение с медикаменти, 
регулиращи липидните нива.
Започване на лечението.

Лечението с медикаменти, регулиращи липид-
ните нива, по-скоро допълва, но не заменя проме-
ните в начина на живот. Лекуващият лекар
трябва да разгледа внимателно множество раз-
лични фактори преди започване на медикамен-
тозна терапия, включително общия риск от ИБС
или друга форма на атеросклероза при пациента,
възможността за поява на странични ефекти и
лекарствени взаимодействия и в частност цена-
та на това лечение, тъй като терапията за ре-
гулиране на липидите обикновено е продължи-
телна или за цял живот. Наличните фармаколо-
гични възможности, всяка от които предлага
благоприятно съотношение риск/полза, позволя-
ват избор на медикаментозно лечение, съобразе-
но със специфичните липидни отклонения при
отделния пациент. Лечението с медикаменти,
регулиращи липидните нива, не се прилага доста-
тъчно интензивно, и лекарите трябва да бъдат
по-старателни при прилагането на това ефек-
тивно лечение. Клиничната оценка е необходима
и за да се прецени кои пациенти не са подходящи
за лечение с медикаменти, регулиращи липидни-
те нива, включително пациентите с очаквана
кратка продължителност на живот. Високорис-
кови пациенти в напреднала възраст, които са
иначе здрави, са подходящи за медикаментозна
терапия, регулираща липидните нива.

Преди началото на медикаментозното лечение,
регулиращо липидните нива, трябва да бъдат
разгледани трите въпроса:
• Определени ли са прицелните липидни нива?
• Дадени ли са напътствия за диета и други про-

мени в начина на живот?
• Съответства ли избраният медикамент на

липидното нарушение и на нивото на риска?
Продължителността на спазване единствено

на мерките, свързани с начина на живот, зависи
от общия риск при конкретния пациент. Напри-
мер, прилагането на промени в начина на живот
самостоятелно може да продължи >1 година при
млад мъж или пременопаузална жена, при които
повишението на Хол-ЛНП не е тежко и при които
няма друг риск. Колкото по-голям е рискът от
ИБС, толкова по-кратък е периодът за самосто-
ятелното прилагане на мерките по отношение
начина на живот. Медикаментозното лечение
може да започне едновременно с промените в
начина на живот при болните с висок риск. Разг-
леждайки забележителните резултати от ско-
рошни клинични интервенционални проучвания



21

НАУКА КАРДИОЛОГИЯ / БРОЙ 2, 2001

със статини, някои водещи специалисти смя-
тат, че отлагането на лечението със статини
при усилията да се достигнат целевите нива на
Хол-ЛНП с промени в начина на живот не е необ-
ходимо, когато Хол-ЛНП надхвърля 3.4 mmol/L
(130 mg/dL) при вторичната профилактика. При-
бавянето на медикаментозно лечение преди из-
писването от болницата може да има предимс-
тво по отношение спазването на режима. Тряб-
ва да се помни, че определянето на липидните
нива при пациент с инфаркт трябва да се напра-
ви не по-късно от 24 часа след инцидента (за
предпочитане при приемането или до 12 часа).

Началните нива, представени на табл. 23, не са
абсолютни и трябва да се разглеждат в контекс-
та на цялостното клинично състояние на паци-
ента. Прицелните концентрации на Хол-ЛНП
трябва да бъдат ниски при вторичната профи-
лактика. Няколко проучвания от различна ве-
личина единодушно поддържат становището, че
медикаментозното лечение за намаляване на
плазмените Тг и/или повишаване на Хол-ЛВП е
свързано със забавяне на развитието на коронар-
ната атеросклероза (BECAIT, LOCAT, LCAS) и нама-
ляване на инцидентите от ИБС (Helsinki Heart
Study, AFCAPS/TexCAPS, HIT, BECAIT). При изолиран
нисък Хол-ЛВП обикновено не се препоръчва меди-
каментозно лечение при първичната профилак-
тика, но може да се обсъжда при вторичната
профилактика. Нараства броят на доказателст-
вата, че благоприятните сърдечно-съдови ефек-
ти на медикаментите, регулиращи липидните
нива, може би се дължат на механизми, различни
от хипохолестеролемичното действие. Тези
ефекти, наричани плейотропни ефекти,

включват подобрение на ендотелната дисфунк-
ция, антиоксидантни ефекти, стабилизиране на
плаката и др.

Избор на медикаменти
Всички класове от наличните медикаменти, регу-

лиращи липидните нива – инхибиторите на HMG-
CoA редуктазата (статини), свързващи жлъчните
киселини (смоли), никотиновата киселина и нейни-
те деривати (ниацин, аципимокс) и производните
на фибриновата киселина (фибрати) – са клинично
безопасни и ефективни (табл. 24). Освен от фак-
торите цена, наличност на пазара, странични
ефекти и възможни взаимодействия, изборът на
медикамент зависи от липидната съставка, рес-
пективно ЛП, избрани за повлияване, както и необ-
ходимата степен на повлияване (табл. 25).

Статините, смолите и никотиновата кисели-
на проявяват най-голям ефект за понижаване на
Хол-ЛНП; статините са пробив в лечението на
ХХОЛ. Фибратите и ниацин са най-ефективните
медикаменти за понижаване на Тг. Фибратите и
ниацин имат най-мощния ефект за повишаване
на Хол-ЛВП. Статините имат умерен ефект за
понижаване на Тг и повишаване на Хол-ЛВП. Ефек-
тът върху плазмените концентрации на Тг е про-
порционален на изходното ниво на Тг и е съизме-
рим със способността на статините да намаля-
ват Хол-ЛНП. Естрогените, които не са класифи-
цирани като средства, регулиращи липидните
нива, могат да бъдат прилагани за понижаване
на Хол-ЛНП и повишаване на Хол-ЛВП при някои
жени в менопауза. При жени с ХТГ могат да се
прилагат по-скоро трансдермални, отколкото
орални естрогени.
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Медикаментозно лечение 
при болни с ИБС 
и други форми на атеросклероза

Кога да започне медикаментозното лечение?
Най-общо, медикаментозното лечение е показано

при пациенти с установена ИБС, при които ста-
билното изходно ниво на Хол-ЛНП е >3.4 mmol/L
(>130 mg/dL) (табл. 26). При тези концентрации не
се очаква спадане на Хол-ЛНП до 2.6 mmol/L (100
mg/dL) или по-малко с прилагането само на диета
и промени в начина на живот. Ако изходното ниво
е в рамките на  2.6 – 3.4 mmol/L (100-129 mg/dL), за
вземане на решение трябва да бъде направена кли-
нична преценка, която да оцени потенциалната
полза, възможните странични ефекти и цената на
медикаментозното лечение.

При пациентите с ИБС и Хол-ЛНП T3.4 mmol/L
(T130 mg/dL) около времето на дехоспитализаци-
ята трябва да бъде започнато понижаващо Хол
медикаментозно лечение, тъй като е вероятно
нивата на ЛНП да се повишат след стабилизира-
нето на метаболизма.

ИЗБОР НА МЕДИКАМЕНТ

Изборът на подходящ, понижаващ нивото на

Хол, медикамент при пациентите с ИБС често пъ-
ти е важен за постигане на адекватно понижение
на Хол-ЛНП и достигане на целевата стойност от
2.6 mmol/L (100 mg/dL). Основните медикаменти,
предписвани за тази цел, са статини, смоли и ни-
котинова киселина и нейни деривати. Основавай-
ки се на положителните резултати от клинични
проучвания със статини, включващи 4S, CARE,
Post-ACB, и високата степен на понижаване на Хол-
ЛНП, предизвикано от тези три медикамента,
статините се считат за медикамент на първи из-
бор в понижаването на Хол-ЛНП при пациенти с
ИБС. Медикаментите, свързващи жлъчните кисе-
лини, и никотиновата киселина също се прилагат,
често като част от комбинираната терапия. Ни-
котиновата киселина се прилага за повишаване на
ниските нива на ЛВП, един често срещан проблем
при пациентите с ИБС. Фибрати могат също да
се прилагат в комбинация със статини при избра-
ни пациенти със съчетание от повишен Хол и Тг.

СТАТИНИ

Като клас медикаменти, статините (съкратено
название на инхибиторите на HMG-CoA-редукта-
зата) предизвикват най-голямо понижаване на
Хол-ЛНП. Понастоящем в България има 6 медика-
мента от групата на статините: ловастатин,
правастатин, симвастатин, флувастатин, атор-
вастатин и церивастатин. Статините се прила-
гат при пациенти, при които е необходимо значи-
телно намаляване на нивата на Хол-ЛНП. Тези ме-
дикаменти понижават Хол посредством инхиби-
ране на HMG-CoA-редуктазата, ключов, скорост-
определящ ензим в биосинтетичната веригата
на Хол. За задоволяване на вътреклетъчните нуж-
ди от Хол в условията на това инхибиране, функ-
цията на ЛНП-рецепторите се регулира на по-ви-
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соко ниво, предимно в черния дроб, а по този на-
чин се понижават серумните концентрации на
Хол-ЛНП. Лечението със статини в проучванията
4S, CARE и Post-ACB показа значително понижение в
нивата на Хол-ЛНП и значителна полза по отноше-
ние редуциране на нефаталните миокарден ин-
фаркт и смъртта от ИБС (4S, CARE). Наблюдавано
е също понижаване на общата смъртност (4S), на-
маляване на необходимостта от реваскулариза-
ция (4S, CARE, Post-ACB) и намаляване прогресията
на атеросклерозата в графтовете (Post-ACB).

Статините обикновено се дават в единична
дневна доза и трябва да се приемат с вечерното
хранене или преди лягане за максимално намалява-
не на ЛНП (табл. 27). Статините се понасят доб-
ре от повечето пациенти. Понякога при пациен-
тите се наблюдават гастроинтестинални стра-
нични явления, включващи диспепсия, образуване
на газове, запек и колики. Тези симптоми най-често
са леки до умерени и обикновено отзвучават в хо-
да на лечението. Рядко срещаните странични
ефекти включват повишаване на трансаминази-
те и миопатия. Повишение на чернодробните
трансаминази се наблюдава в приблизително 1%
или по-малко от случаите. Миопатия се наблюда-
ва при около 0.1% от случаите; честотата Ӝ на-
раства, когато статините се приемат едновре-
менно с циклоспорин, фибрат, еритран или нико-
тинова киселина и др. Миопатията търпи бързо
обратно развитие, когато се диагностицира рано
и се лекува със спиране на медикамента и хидрата-
ция. Ако медикаментът не се спре, тежката мио-
патия може да прогресира до миоглобинурия и ос-
тра бъбречна недостатъчност (рабдомиолиза).
Всички пациенти, лекувани със статини, трябва
да бъдат предупредени да следят и съобщат неза-
бавно за появата на мускулен дискомфорт и сла-
бост или потъмняване на урината. Освен това,

при съмнение за миопатия, трябва да бъде изслед-
вана серумната активност на креатин-киназата.

МЕДИКАМЕНТИ, СВЪРЗВАЩИ ЖЛЪЧНИТЕ КИСЕЛИНИ

Тези медикаменти, наричани още смоли, се свър-
зват с жлъчните киселини в чревния лумен, чрез
което се прекъсва ентерохепаталният кръгов-
рат на жлъчните киселини с краен резултат по-
вишаване на превръщането на Хол от плазмени-
те ЛП в жлъчни киселини в черния дроб. Няма ре-
гистрирани медикаменти от групата в България.

НИКОТИНОВА КИСЕЛИНА

Никотиновата киселина (ниацин) е водно-разтво-
рим витамин от група В, който проявява благопри-
ятни ефекти върху всички липиди и липопротеини,
когато се дава в дози, много по-високи от обичай-
ните нужди на организма. Никотиновата киселина
понижава концентрациите на Хол-ЛНП с 10 до 25%
и на Тг с 20 до 50%, докато нивата на Хол-ЛВП се по-
вишават с 15 до 35%. Дериват на никотиновата
киселина, регистриран в България, е аципимокс. 

ФИБРАТИ

Фибратите (производни на фибриновата кисе-
лина) се прилагат предимно при пациенти с пови-
шени нива на Тг.

По-важни представители на фибратите са гем-
фиброзил, фенофибрат, безафибрат, ципрофиб-
рат и др. Регистрираните у нас фибрати са Фе-
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нофибрат (Липантил) и Ципрофибрат (Липанор).
Фибратите са ефективни предимно за намалява-
не на Тг и в по-малка степен за повишаване нива-
та на Хол-ЛВП. 

Обичайното понижаване на Тг е в рамките на 20
до 50%, с повишаване на Хол-ЛВП от 10 до 15%.
Възможно е обаче Хол-ЛНП да се повиши при паци-
енти с високи Тг.

Обикновено фибратите се понасят добре от
повечето пациенти. Най-честите странични яв-
ления са гастроинтестинални оплаквания. Фиб-
ратите увеличават литогенните свойства на
жлъчката, като по този начин нараства вероят-
ността за образуване на жлъчни камъни. Фибра-
тите могат да потенцират ефекта на антико-
агулантите. Прибавянето на фибрати към
лечението със статини повишава риска от мио-
патия; затова тази комбинация трябва да бъде
използвана само при избрани и системно монито-
рирани пациенти с комбинирана хиперлипиде-
мия. Болните трябва да бъдат предупредени за
повишения риск от тежка миопатия.

ХОРМОНОЗАМЕСТИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ

Рискът от ИБС при жени в менопауза е пови-
шен, независимо от това дали менопаузата е
настъпила по естествен път, по хирургичен път
или преждевременно. Повишаването на риска мо-
же да бъде свързано с намаляването на естроге-
ните след настъпване на менопаузата. Хормоно-
заместителното лечение (ХЗЛ) може да се наз-
начи, когато при жените започне появата на

симптоми на менопаузата.
Понастоящем няма доказателства от клинични

проучвания, които да водят до заключението, че
честотата на инцидентите от ИБС се намалява
при прилагане на ХЗЛ. Постменопаузалното ест-
роген/прогестин интервенционално (ПЕПИ)
проучване  анализира влиянието на ХЗЛ върху рис-
ковите фактори за ИБС. От резултатите на
проучването следва, че:
• лечението само с естрогени повишава ниво-

то на Хол-ЛВП;
• комбинираното естроген-прогестиново лече-

ние също повишава нивата на ЛВП, макар и в
по-малка степен, в сравнение с лечението са-
мо с естрогени;

• всички хормонални схеми намаляват нивото
на Хол-ЛНП приблизително в еднаква степен;

• нивата на фибриногена се понижават от
всичките използвани хормони, което може да
се окаже желан ефект;

• нито една от хормоналните схеми не е пре-
дизвикала значимо повишаване на телесното
тегло;

• всички хормонални схеми предизвикат извест-
но повишаване на нивата на Тг.

Благоприятният ефект на ХЗЛ върху липидните
нива (15% намаление на ЛНП) може да оправдае
прилагането му при много жени с ИБС. Ако Хол-
ЛНП е повишен малко над прицелното ниво от
2.6 mmol/L (100 mg/dL), ХЗЛ може да се приеме ка-
то подходящо лечение за понижаване на липиди-
те при жени в менопауза с ИБС. В случаите, кога-
то ХЗЛ не успее да постигне поставената цел
при съответната пациентка или когато изход-
ните нива на Хол-ЛНП са умерено повишени, ХЗЛ
може да се комбинира с други понижаващи Хол
медикаменти за постигане на прицелните кон-
центрации на Хол-ЛНП от  2.6 mmol/L (100 mg/dL)
или по-ниски от тях.

КОМБИНИРАНО МЕДИКАМЕНТОЗНО ЛЕЧЕНИЕ

При повечето болни с ИБС лечението само с
един медикамент в съчетание с диетичен режим
трябва да е достатъчно. При много пациенти с
леко повишение на Хол-ЛНП ниските дози на анти-
липемичните лекарства в комбинация с диетичен
режим са достатъчни. При по-високи нива  на Хол-
ЛНП, обаче, е необходимо по-интензивно лечение.
Много важно е да се използват такива дози на
статините, които адекватно да доведат до пос-
тигане на прицелните нива на Хол-ЛНП от 2.6
mmol/L (100 mg/dL). В случай, че целта на лечение-
то не е постигната след 3 месеца лечение с един
медикамент, може да се мисли за включването на
втори препарат. Решението да се продължи с по-
агресивно комбинирано медикаментозно лечение
при пациентите с ИБС трябва да се вземе след
обсъждане на потенциалните странични ефекти
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с болния. Тези отрицателни страни, обаче, се ком-
пенсират до голяма степен от регресията или за-
бавеното прогресиране на атеросклерозата и от
намаляване на сърдечно-съдовите инциденти и
смъртността. Освен това е възможно някои от
отрицателните ефекти на комбинираното
лечение да бъдат предотвратени, като се прила-
гат ниски дози от всеки медикамент.

Възможно е някои пациенти с подчертано пови-
шение на Хол-ЛНП, особено такива с тежки фор-
ми на ХХОЛ, да не постигнат ниво на Хол-ЛНП от
2.6 mmol/L (100 mg/dL) или по-ниско, дори когато
диетичният режим е съчетан с комбинирано ме-
дикаментозно лечение. Въпреки това клинични-
те проучвания показват, че се наблюдава
значително намаляване на риска от ИБС, когато
е налице съществено понижение на Хол-ЛНП (30
до 40%), дори и да не са достигнати прицелните
нива от  2.6 mmol/L (100 mg/dL) или по-ниски от
тях. Затова, агресивното понижаване на Хол-
ЛНП трябва да се провежда при всички пациенти
с ИБС и повишени концентрации на Хол-ЛНП.

Комбинацията на медикаментите, свързващи
жлъчните киселини, с никотинова киселина или
статин може да доведе до понижаване нивата
на Хол-ЛНП с 40 до 50% или повече. При повечето
пациенти разумното прилагане на един или два
медикамента трябва да осигури адекватен пони-
жаващ Хол-ЛНП ефект. Повечето понижаващи
Хол-медикаменти могат да бъдат прилагани в
комбинация. Все пак, комбинацията статин плюс
фибрат носи повишен риск от миопатия, дока-
то комбинацията статин плюс никотинова кисе-
лина може да повиши вероятността за развитие
на хепатотоксичност и възможна миопатия.

Мониторинг и проследяване
При добро спазване на лечебната програма мак-

сималното понижаване на Хол-ЛНП при всяка да-
дена доза на медикамента, понижаващ липиди-
те, се постига в рамките на 4 до 6 седмици от
началото или промяната на лечението. Проследя-
ване на ЛНП и оценка на възможните странични
клинично-лабораторни промени трябва да бъдат
направени 6 до 8 седмици след започване или про-
мяна на медикаментозното лечение. 

След постигане на прицелната концентрация
на Хол-ЛНП, пациентите трябва да бъдат прос-
ледявани на 2- до 3-месечни интервали през пър-
вата година. Ако прицелните концентрации за
Хол-ЛНП не се постигнат с първоначалната доза,

тогава дозата трябва да се титрира и да се оп-
редели оптималната доза. Медикаментите, кои-
то трябва да се титрират за постигане на мак-
симална ефикасност, са статините, никотинова-
та киселина и смолите. Гемфиброзил и ципрофиб-
рат се предписват в единичен дозов режим.

След едногодишно лечение, при което е постиг-
нат желаният отговор и няма данни за биохи-
мична токсичност, липидните нива при пациен-
тите могат да бъдат мониторирани на 4- до 6-
месечни интервали; по-честото проследяване
може да е продиктувано от техния кардиоло-
гичен статус. Изследванията за установяване
токсичността трябва да бъдат проведени заед-
но с изследванията на липидните и липопротеин-
овите нива. При предписание на понижаващо Хол
лечение, както при всяко друго лечение, е необхо-
димо пациентите да бъдат инструктирани да
съобщават за всички наблюдавани странични яв-
ления.

На пациентите трябва да бъде обяснено, че по-
вишеният Хол, както и много други нарушения,
не може да се излекува, а само се контролира пос-
редством диета и медикаментозно лечение.
Прекратяването на лечението се последва бързо
от повишаване на Хол и връщане на риска от
ИБС до високите нива, съществували преди за-
почване на лечението.

Поддържане
Понижаването на Хол при пациентите с ИБС

има висока ефективност за намаляване на инци-
дентите от коронарна болест, но то трябва да
бъде поддържано. Предизвикателство е да се
съчетаят усилията на професионалистите с уси-
лията на пациентите и техните семейства за
повишаване на възможността за правилното за-
почване и придържане към понижаващото Хол
лечение. Общопрактикуващите лекари, специа-
листите кардиолози, клиничните липидолози, ме-
дицинските сестри, диетолозите и фармацевти-
те трябва да работят заедно като екип за пови-
шаване качеството на грижите за пациента и
възможността пациентите да спазват терапев-
тичния режим.

Липидните концентрации при болните, на кои-
то са препоръчани промени в начина на живот
или е назначена фармакологична терапия, трябва
да бъдат проследявани периодично, за да се уста-
нови ефикасността на режима, да послужат за
бъдещо обсъждане на пациента и да спомогнат
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за откриването на страничните ефекти от
лечението. Наблюдението за възможни нежелани
лекарствени взаимодействия трябва да се извър-
шва непрекъснато (табл. 29).

Роля на лекуващия лекар
Понижаването на Хол трябва да бъде съществе-

на част от рутинното лечение на ИБС и други
форми на атеросклероза – не по-маловажна от ас-
пирина и бета-блокерите, чиито възможности да
намаляват риска от повторни инциденти от ИБС
са еднакви с тези от понижаването на Хол. Много
често общопрактикуващите лекари ще бъдат
първите, които ще открият необходимостта
от понижаване нивото на Хол при пациентите с
коронарна болест в амбулаторни условия. По тази
причина те ще носят отговорност за започване
на понижаващото Хол лечение и, ако се наложи, ще
осигурят консултация с кардиолог, клиничен липи-
долог и по възможност с диетолог за поддържане
лечението на коронарното заболяване.

Кардиолозите вероятно ще бъдат хората, от-
говорни за откриване и лечение на повишения Хол
в кръвта при болните с ИБС, преживели остър ко-
ронарен синдром. Болничният престой дава доб-
ри възможности за започване на лечението. Ако
Хол-ЛНП при изписването е  3.4 mmol/L (130 mg/dL)
или по-висок, трябва да бъде започнато лечение с
диета/промяна в начина на живот заедно с меди-
каментозно лечение. При пациентите с Хол-ЛНП
между 2.6–3.4 mmol/L (100-130 mg/dL), трябва да
бъде започната диета и Хол-ЛНП да бъде следен на
6 седмици. Понижаващото Хол лечение след изпис-
ването трябва да представлява координирани
усилия на кардиолога, клиничния липидолог, общоп-
рактикуващия лекар и пациента.

Ключов момент при координиране на понижава-
щото Хол лечение е връзката между лекуващия
лекар и пациента. Ключовите теми, които тряб-
ва да се обсъждат в началото, са:
•• Рационалност на лечението

- преценка и значимост на липидните откло-
нения;

- потенциални ползи от лечението;
- цели на лечението;
- план на лечението.

• Диета
- план за възприемане и поддържане на дие-

тата;
- ключови промени, които трябва да бъдат

направени в диетата;
- наличие на подкрепа от специалисти по

хранене.
•• Други промени в начина на живот

Назначаване на физическа активност и намаля-
ване на телесното тегло, ако е необходимо.
•• Медикаментозно лечение

Дали медикаментозното лечение е необходимо

в момента или вероятно на по-късен етап.
При проследяването на пациента в дългосрочен

план рутинните въпроси, засягащи спазването
на лечебната програма, ще помогнат за подчер-
таване на значението Ӝ от лекуващия лекар. Ос-
вен това, откликването на въпросите и пробле-
мите на пациента може да помогне за преодоля-
ване на бариерата, поставена от продължител-
ното спазване на лечебен режим.

Роля на медицинската сестра
Успешното контролиране на Хол при пациента

в дългосрочен план зависи до голяма степен от
участието на медицинска сестра на работното
място, в клиниката или в дома. Медицинските
сестри са здравни специалисти, обучени да про-
веждат здравна просвета и да разясняват здрав-
ния режим. Особено важна е ролята на медицинс-
ката сестра за затвърждаване и разясняване на
указанията, дадени от лекуващия лекар. Освен
това, медицинската сестра може да даде под-
робни инструкции за практически подходи и при-
държане към режима. Медицинските сестри мо-
гат също да окажат подкрепа на пациенти, кои-
то изпълняват продължителни лечебни програ-
ми, като обсъждат проблемите и предизвика-
телствата, с които са се сблъскали.

Стратегии за осигуряване 
спазването на режима

За да бъде максимално ефективен при постигане-
то на дългосрочен контрол на Хол, всеки медицинс-
ки специалист, участващ в лечението на пациента,
трябва да познава и ефективно да прилага техни-
ките, които са показали ефект за утвърждаване на
придържането към лечебните режими. По-долу са
изброени в обобщен вид някои от тези стратегии.
• Обучаване пациентите по лечебния режим

- лечение с диета/начин на живот;
- осигуряване на пациентите практически

подходи за намаляване на наситените маз-
нини, общите масти и Хол;

- насочване пациентите към диетолог или
друг специалист по храненето;

- разясняване на пациентите ползата от фи-
зическата активност и предоставяне ин-
дивидуализирана програма от упражнения;

- поставяне реалистични цели за контрол и
поддържане на телесното тегло.

• Медикаментозно лечение
- обучаване на пациентите как да приемат

лекарствата си;
- обучаване на пациентите как да откриват

и да се справят със страничните явления;
- обучаване на пациентите как да действат

при пропускане на дозата;
- увереност, че пациентите знаят как да се

свържат с подходящ човек в случай, че се
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нуждаят от помощ.
• Помагане на пациентите да открият начини

за запомняне дозите на медикаментите:
- свързване на дозите с ежедневните навици,

като например съвпадане на дозите с хра-
ненията;

- нагласяване на будилници или ръчни часов-
ници да сигнализират във времето, когато
трябва да бъде приета дозата;

- поставяне на подсещащи бележки на видно
място вкъщи;

- откриване на роднини или приятели, кои-
то да им напомнят за приема на дозата;

- изпращане на бележки, напомнящи за угово-
рените посещения и за набавянето на нови
медикаменти;

- използване на специални кутии за лекарства
или блистери, които да организират и на-
помнят за правилното дозиране.

• Разработване на стратегии, затвърждаващи
спазването на режима:
- насърчаване на пациентите да следят

прогреса на своето лечение чрез водене на
дневници с нивата на Хол и други клинични
показатели;

- периодичен преглед на дневника на пациен-
та за утвърждаване спазването на режима;

- награждаване за постигнати положителни
резултати от лечението – напр. похвала на
пациента за добрия контрол.

• Очаквани обичайни проблеми и обучение на па-
циентите как да се справят с тях:
- лошото спазване на програмата може да се

появи при липса на знания у пациента за то-
ва какво да се очаква от медикаментите и
какво да се прави в случай, че се появят
неочаквани реакции;

- разясняване на пациентите обичайните
странични явления на предписаните им ме-
дикаменти, как да ограничат появата им и
как да се справят с тях;

- обясняване на пациентите как да откри-
ват и интерпретират симптомите;

- обясняване на пациентите как да започнат
сами лечение, ако се налага;

- инструктиране пациентите кога да по-
търсят помощ.

• Ангажиране роднини или приятели в лечебна-
та програма на пациента. Силно влияние вър-
ху спазването на програмата може да окаже
роднина или близък приятел. Ангажиране на
човек, който е близък на пациента, когато се
дават първоначалните инструкции (с позволе-
ние на пациента) и неговото насърчаване да
подкрепя продължителната лечебна програма
на пациента.

• Оказване подкрепа на пациента. Пациентите
спазват в по-голяма степен лечебния режим,

когато имат доверие на медицинските специ-
алисти и техните съвети и усетят загриже-
ност в отношението им. Внимателното изс-
лушване на въпросите, проблемите, опасения-
та и погрешните схващания на пациентите
относно заболяванията и лечението им може
да допринесе за ефективността на съветите
на медицински специалист.

• Подчертаване огромното значение от спазва-
нето на програмата, като разпитвате за
придържането към режима. Периодичното за-
даване на въпроси, касаещи спазването на ре-
жима, помага за подчертаване важността му,
която е била обяснена и от медицинските спе-
циалисти. Усилията трябва да се насочат по-
скоро към окуражаването на пациента, а не
към отправянето на обвинения.

• Осигуряване периодично подаване на актуална
информация и обучение на пациента относно
неговото заболяване и лечението му. При изна-
сянето на нови данни относно лечението на за-
боляването и при повишаване степента на поз-
нанията на пациента трябва да му осигурите
получаването на тази актуална информация.

Обобщение
Понижаването на Хол при болните с ИБС има

висок ефект за намаляване на риска от миокар-
ден инфаркт и смърт от коронарна болест.
Почти не се среща друг вид лечение, което да
предлага на пациентите с ИБС по-голяма полза
при намаляването на риска от коронарна болест.
По тази причина понижаването на Хол трябва да
бъде рутинна част от лечението на ИБС и други-
те форми на атеросклероза, както аспирина. По-
вишеното внимание при започване и поддържане
на подходящо понижаващо Хол лечение ще подоб-
ри здравето и ще удължи живота на хората,
страдащи от коронарна болест.
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за новостите в диагностиката и лечението на сърдечно-

съдовите заболявания в електронен вариант.

Моля, желаещите да го получават в електронната си поща, 

да попълнят своя e-mail адрес в абонаментния талон 
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