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ПолИненасИТенИ омега-3 масТнИ кИселИнИ –  
УнИкално средсТво За вТорИчна ПрофИлакТИка на ИБс

Мастните киселини (Мк) са деривати от хидролизата на прости (моно-, ди- иМк) са деривати от хидролизата на прости (моно-, ди- и) са деривати от хидролизата на прости (моно-, ди- и са деривати от хидролизата на прости (моно-, ди- иса деривати от хидролизата на прости (моно-, ди- и(моно-, ди- и 
триглицериди) и сложни липиди (фосфолипиди). След хидролиза от триглицеридитеи сложни липиди (фосфолипиди). След хидролиза от триглицеридите липиди (фосфолипиди). След хидролиза от триглицеридителипиди (фосфолипиди). След хидролиза от триглицеридите (фосфолипиди). След хидролиза от триглицеридите 
се получават глицерол и мастни киселини, а от фосфолипидите – глицерол, мастни 
киселини и фосфатна група. Мастните киселини се класифицират в две основни 
групи: наситени, при които химичните връзки между въглеродните атоми са прос-
ти, и ненаситени, с една или повече двойни връзки между тях. От ненаситените 
Мк произлизат мононенаситени Мк с една двойна връзка в структурата и полине-
наситени с две или повече двойни връзки в структурата. Полиненаситените Мк 
се класифицират от e. K�en� в 3 класа, като името им произлиза от мястото наe. K�en� в 3 класа, като името им произлиза от мястото на. K�en� в 3 класа, като името им произлиза от мястото наK�en� в 3 класа, като името им произлиза от мястото на в 3 класа, като името им произлиза от мястото на 
двойната връзка при въглеродния атом: в ОПНМк e при 3-ти, в омега–6 - при 6-ти, а 
в омега–9 - при 9-ти въглероден атом. Омега-3 и омега-6 полиненаситените мастнимега-3 и омега-6 полиненаситените мастниомега-6 полиненаситените мастнимега-6 полиненаситените мастни 
киселини са есенциални (незаменими) мастни киселини и е необходимо внасянето им и е необходимо внасянето им 
в организма с храната. Незаменимите Мк се конкурират при метаболизирането си.Незаменимите Мк се конкурират при метаболизирането си.те Мк се конкурират при метаболизирането си. Мк се конкурират при метаболизирането си.Мк се конкурират при метаболизирането си.се конкурират при метаболизирането си.. 
Метаболизмът на полиненаситените мастни киселини протича с десатурация и 
удължаване на късоверижните молекули до т. нар. дълговерижни полиненаситени нар. дълговерижни полиненаситенинар. дълговерижни полиненаситени 
Мк, с жизненоважни ефекти за човешкия организъм. Поради сравнително ниската, с жизненоважни ефекти за човешкия организъм. Поради сравнително нискатас жизненоважни ефекти за човешкия организъм. Поради сравнително ниската жизненоважни ефекти за човешкия организъм. Поради сравнително нискатаанизъм. Поради сравнително нискатанизъм. Поради сравнително ниската. Поради сравнително ниската Поради сравнително ниската 
ефективност на този процес е по-уместно да се приемат като добавка дългове- приемат като добавка дългове- като добавка дългове-
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Омега-3 полиненаситените мастни киселини �ОПНМК� се съдържат в рибата 

и имат многопосочни ефекти върху здравето. Те притежават вазоактивни, 

антиагрегантни и противовъзпалителни свойства, основно чрез свойствата 

на ейкозаноидите-имуносупресори. ОПНМК имат положителен ефект върху 

липидния статус, хемостазата, еластичността на съдовата стена и синтеза 

на азотен окис. ОПНМК значимо намаляват риска от внезапна смърт при сър-

дечна аритмия. Прилагат се с успех за лечение на ставни и кожни заболявания, 

при артериална хипертония, чернодробни и възпалителни заболявания на гас-

троинестиналния тракт3. Последните проучвания наложиха ОПНМК в доза 1 

г/дн, като мощно средство за вторична профилактика на атеросклеротична-

та съдова болест: намаляване на общата смъртност с 21% още в първите 3 

месеца и намаляване на внезапната смърт с ���% след �� месец. Комплексният 

здравен ефект на рибномаслените концентрати, прилагани самостоятелно 

или суплементирани към основната терапия, им запазват заслужено място в 

профилактиката и лечението на различни заболявания.

ключови думи: омега-3 полиненаситени мастни киселини, дислипидемия, мио-

карден инфаркт, аритмия, ревматоиден артрит.
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рижни полиненаситени мастни киселини (1, 2)(1, 2) (фиг. 1)..
Най-широко проучените дълговерижни полиненаситени ОПНМк Мк са ейкоза-Мк са ейкоза- са ейкоза-

пентаенова (ePa) и докозахексаеновата (dHa) Мк (фиг.2). източник на тези дългове-ePa) и докозахексаеновата (dHa) Мк (фиг.2). източник на тези дългове-) и докозахексаеновата (dHa) Мк (фиг.2). източник на тези дългове-dHa) Мк (фиг.2). източник на тези дългове-) Мк (фиг.2). източник на тези дългове- Мк (фиг.2). източник на тези дългове-(фиг.2). източник на тези дългове-фиг.2). източник на тези дългове-). източник на тези дългове-
рижни полиненаситени мастни киселини е късоверижната омега-3 алфа-линоленоваомега-3 алфа-линоленова-3 алфа-линоленова 
киселина (lNa). Процесът на превръщането й до дълговерижните полиненаситениlNa). Процесът на превръщането й до дълговерижните полиненаситени). Процесът на превръщането й до дълговерижните полиненаситениПроцесът на превръщането й до дълговерижните полиненаситенироцесът на превръщането й до дълговерижните полиненаситени 
мастни киселини се конкурира с метаболизма на други късоверижни мастни кисе-
лини, представители на класове омега-6 и омега-9. От арахидонова киселина (аа),класове омега-6 и омега-9. От арахидонова киселина (аа), омега-6 и омега-9. От арахидонова киселина (аа),мега-6 и омега-9. От арахидонова киселина (аа),-6 и омега-9. От арахидонова киселина (аа),омега-9. От арахидонова киселина (аа),-9. От арахидонова киселина (аа),. От арахидонова киселина (аа),(аа),аа),),, 
която е омега-6 киселина, под действие на ензимите циклоксигеназа и липоксигеназа-6 киселина, под действие на ензимите циклоксигеназа и липоксигеназа киселина, под действие на ензимите циклоксигеназа и липоксигеназа 
се образуват ейкозаноиди: простаноиди (Pge(PgePge
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). ейкозаноидите от група 2 са имуноактиватори и повишават тромбоцитна-. ейкозаноидите от група 2 са имуноактиватори и повишават тромбоцитна-

та агрегация, усилват вазоконстрикцията и индуцират синтеза на медиатори на 
възпалението. От ера, която е ОПНМк, също под действието на двата ензима също под действието на двата ензимасъщо под действието на двата ензима 
се получават простаноиди (Pge(PgePge
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от група 3 имат изразено имуносупресорно действие: потискат тромбоцитната 
агрегация, усилват вазодилатацията, подтискат продукцията на медиаторите на 
възпалението (9, 11). липса в храната на достатъчно количество ОПНМк, прием наипса в храната на достатъчно количество ОПНМк, прием нао количество ОПНМк, прием на количество ОПНМк, прием нао ОПНМк, прием на, прием нана 
големи количества омега-6 Мк или неправилно съотношение между ОПНМк и омега-омега-6 Мк или неправилно съотношение между ОПНМк и омега--6 Мк или неправилно съотношение между ОПНМк и омега-или неправилно съотношение между ОПНМк и омега-неправилно съотношение между ОПНМк и омега-ОПНМк и омега- и омега-омега--
6 Мк, приети с храната (16, 17, 18). Препоръчителното съотношение на омега-6�Мк, приети с храната (16, 17, 18). Препоръчителното съотношение на омега-6� приети с храната (16, 17, 18). Препоръчителното съотношение на омега-6�(16, 17, 18). Препоръчителното съотношение на омега-6�Препоръчителното съотношение на омега-6�омега-6�-6�
омегa-3 е 1.5-2.3(24). Процентът от плазмените фосфолипиди на омега-6 и омега–3мегa-3 е 1.5-2.3(24). Процентът от плазмените фосфолипиди на омега-6 и омега–3a-3 е 1.5-2.3(24). Процентът от плазмените фосфолипиди на омега-6 и омега–3-3 е 1.5-2.3(24). Процентът от плазмените фосфолипиди на омега-6 и омега–3(24). Процентът от плазмените фосфолипиди на омега-6 и омега–3. Процентът от плазмените фосфолипиди на омега-6 и омега–3 
Мк в храненето на българската популация е съответно 41�5.26, а съотношениетохраненето на българската популация е съответно 41�5.26, а съотношениетобългарската популация е съответно 41�5.26, а съотношението 
е 7.79, много по-високо спрямо това при други народности. Следователно в хране-7.79, много по-високо спрямо това при други народности. Следователно в хране-това при други народности. Следователно в хране-други народности. Следователно в хране-
нето на българина превалира консумацията на храни, съдържащи омега–6 Мк. Пре-ето на българина превалира консумацията на храни, съдържащи омега–6 Мк. Пре-то на българина превалира консумацията на храни, съдържащи омега–6 Мк. Пре-Пре-
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поръчителният дневен прием на мастни киселини за възрастни, по данни на СзО 
(2003) за полиненаситените мастни киселини е 6–10 %е, линоленова Мк (омега-6) 2,02003) за полиненаситените мастни киселини е 6–10 %е, линоленова Мк (омега-6) 2,0) за полиненаситените мастни киселини е 6–10 %е, линоленова Мк (омега-6) 2,0за полиненаситените мастни киселини е 6–10 %е, линоленова Мк (омега-6) 2,0 (омега-6) 2,0омега-6) 2,0-6) 2,02,0 
%е, линолова Мк (ОПНМк) 1-2 %е, dHa + ePa (омегa-3) - 0,3 % е, минимумът за dHa (ОПНМк) 1-2 %е, dHa + ePa (омегa-3) - 0,3 % е, минимумът за dHaОПНМк) 1-2 %е, dHa + ePa (омегa-3) - 0,3 % е, минимумът за dHa) 1-2 %е, dHa + ePa (омегa-3) - 0,3 % е, минимумът за dHa 1-2 %е, dHa + ePa (омегa-3) - 0,3 % е, минимумът за dHadHa + ePa (омегa-3) - 0,3 % е, минимумът за dHa + ePa (омегa-3) - 0,3 % е, минимумът за dHaePa (омегa-3) - 0,3 % е, минимумът за dHa (омегa-3) - 0,3 % е, минимумът за dHaомегa-3) - 0,3 % е, минимумът за dHaмегa-3) - 0,3 % е, минимумът за dHaa-3) - 0,3 % е, минимумът за dHa-3) - 0,3 % е, минимумът за dHa - 0,3 % е, минимумът за dHadHa 
и еPа поотделно е 0,1 %е. Наситени на омегa-3 Мк храни са риби, обитаващи сту-мегa-3 Мк храни са риби, обитаващи сту-a-3 Мк храни са риби, обитаващи сту--3 Мк храни са риби, обитаващи сту- Мк храни са риби, обитаващи сту-риби, обитаващи сту-
дени водни басейни: скумрия, сьомга, тон, сардина, паламуд, треска, херинга, акула,, тон, сардина, паламуд, треска, херинга, акула, 
налим и др., а на омегa-6 Мк - растителни масла, месо, яйца, млечни продукти. грен- и др., а на омегa-6 Мк - растителни масла, месо, яйца, млечни продукти. грен-и др., а на омегa-6 Мк - растителни масла, месо, яйца, млечни продукти. грен-мегa-6 Мк - растителни масла, месо, яйца, млечни продукти. грен-a-6 Мк - растителни масла, месо, яйца, млечни продукти. грен--6 Мк - растителни масла, месо, яйца, млечни продукти. грен- Мк - растителни масла, месо, яйца, млечни продукти. грен-
ландските ескимоси боледуват 400 пъти по-рядко от сърдечно-съдови заболявания 
(ССз), кожни и ставни заболявания спрямо народите в западна европа и америка. ОтССз), кожни и ставни заболявания спрямо народите в западна европа и америка. От), кожни и ставни заболявания спрямо народите в западна европа и америка. От, кожни и ставни заболявания спрямо народите в западна европа и америка. От 
атеросклероза и нейните клинични прояви ги предпазва консумацията на богата на 
рибни мазнини храна (20). В последните 80 години приема на рибни мазнини в хране-
нето на европееца и американеца е намалял с 80%. това налага добавката на омега 
3-Мк към диетата (15). По данни от проучването diet and Reinfarcti�n tria� (daRt)diet and Reinfarcti�n tria� (daRt) and Reinfarcti�n tria� (daRt)and Reinfarcti�n tria� (daRt) Reinfarcti�n tria� (daRt)Reinfarcti�n tria� (daRt) tria� (daRt)tria� (daRt) (daRt)(daRt)daRt)) 
суплементацията на диетата с 1-2 г дневно рибно масло намалява риска от ССз и 
смъртност с 33%(4). 

ОПНМк Мк като високопречистени рибно-маслени концентрати се използват 
за профилактика и като добавка към лечение на: ССз и мозъчно-съдови заболявания и мозъчно-съдови заболявания 
(атеросклероза), хиперхолестеролемия и хипертриглицеридемия, нарушения в сър-, хиперхолестеролемия и хипертриглицеридемия, нарушения в сър-хипертриглицеридемия, нарушения в сър-, нарушения в сър-нарушения в сър-
дечния ритъм, миокарден инфаркт, тромбози, артериална хипертония (5, 14, 25,, артериална хипертония (5, 14, 25, 
26, 27). имат антиатеросклеротичното действие, подобрявт липидния статусподобрявт липидния статус 
– понижават нивото на триглицеридите и холестерола, на липопротиените с ни-а, на липопротиените с ни-
ска и много ниска плътност, липопротеин (а), намаляват броя на тромбоцитите и (а), намаляват броя на тромбоцитите иа), намаляват броя на тромбоцитите и), намаляват броя на тромбоцитите и намаляват броя на тромбоцитите инамаляват броя на тромбоцитите и и 
тромбоцитната адхезия и агрегация, намаляват плазмения фибриноген и кръвния 
вискозитет. ОПНМк повлияват и фибринолизата чрез намаляване на инхибитора 
на плaзминогеновия активатор –1 (иПа-1). След 6-седмична суплементация на дие-aзминогеновия активатор –1 (иПа-1). След 6-седмична суплементация на дие-зминогеновия активатор –1 (иПа-1). След 6-седмична суплементация на дие- –1 (иПа-1). След 6-седмична суплементация на дие-–1 (иПа-1). След 6-седмична суплементация на дие-(иПа-1). След 6-седмична суплементация на дие-иПа-1). След 6-седмична суплементация на дие-). След 6-седмична суплементация на дие- След 6-седмична суплементация на дие-След 6-седмична суплементация на дие-
тата с ОПНМк ldl-C намалява с 9%, атерогенният липопротеин (a) с 19 %, тригли-ldl-C намалява с 9%, атерогенният липопротеин (a) с 19 %, тригли--C намалява с 9%, атерогенният липопротеин (a) с 19 %, тригли-C намалява с 9%, атерогенният липопротеин (a) с 19 %, тригли- намалява с 9%, атерогенният липопротеин (a) с 19 %, тригли-намалява с 9%, атерогенният липопротеин (a) с 19 %, тригли-a) с 19 %, тригли-) с 19 %, тригли-
церидите – с 50% и фибриногена с 14 %(12, 13). По данни от други две проучвания(12, 13). По данни от други две проучвания. По данни от други две проучвания 
общият холестерол намалява с 8%(9), ldl-C с 9%(2), триглицеридите с 64%(9), рес-(9), ldl-C с 9%(2), триглицеридите с 64%(9), рес-, ldl-C с 9%(2), триглицеридите с 64%(9), рес-ldl-C с 9%(2), триглицеридите с 64%(9), рес--C с 9%(2), триглицеридите с 64%(9), рес-C с 9%(2), триглицеридите с 64%(9), рес- с 9%(2), триглицеридите с 64%(9), рес-триглицеридите с 64%(9), рес-(9), рес-
пективно с 37%(2) и фибриногена с 23%(9) и фибриногена с 23%(9)(9) и 13%(2), едно от последните проучвания 
за вторична профилактика на иБС (gISSI– PReveNzIoNe, 1999) дава в ръцете на(gISSI– PReveNzIoNe, 1999) дава в ръцете наgISSI– PReveNzIoNe, 1999) дава в ръцете на– PReveNzIoNe, 1999) дава в ръцете наPReveNzIoNe, 1999) дава в ръцете на, 1999) дава в ръцете на дава в ръцете надава в ръцете на 
кардиолозите мощно оръжие срещу общата смъртност и риска от реинфаркт (21). 
gISSI–PReveNzIoNe е проспективно, рандомизирано, отворено, сляпо проучване с–PReveNzIoNe е проспективно, рандомизирано, отворено, сляпо проучване сPReveNzIoNe е проспективно, рандомизирано, отворено, сляпо проучване с е проспективно, рандомизирано, отворено, сляпо проучване с сс 
продължителност 3.5 години, включващо 11 323 пациенти в 172 центъра, прекарали 
миокарден инфаркт (Ми) по-скоро от 3 месеца. Проучването има за цел да оцени(Ми) по-скоро от 3 месеца. Проучването има за цел да оцениМи) по-скоро от 3 месеца. Проучването има за цел да оцени) по-скоро от 3 месеца. Проучването има за цел да оцени. Проучването има за цел да оцени 
ефекта на ОПНМк Мк х1 г�дн., вит. е х 300 мг�дн. или комбинация от ОПНМк и вит. 
е за увеличаване на преживяемостта след Ми и намаляване на честотата на обща-
та смъртност плюс нефатален Ми и нефатален мозъчен инсулт. резултатите 
показват, че има дозозависимо намаление на общата смъртност с 21% още в пър-
вите 3 месеца, като ефектът е съизмерим с данните от проучванията 4 S (30%) и4 S (30%) и S (30%) иS (30%) и (30%) и(30%) ии 
CaRe (9%) при лечение със статини. Установено е намаляване на внезапната смърт (9%) при лечение със статини. Установено е намаляване на внезапната смъртпри лечение със статини. Установено е намаляване на внезапната смърт 
с 45% още след 4 месец, като с доза 1 г�дн. директно се повлиява основната причина 
за внезапна смърт - електрическата нестабилност на миокарда. Ниската вариабил-
ност на сърдечната честота (HRv) т. е. фиксирана сърдечна честота, е свързана с(HRv) т. е. фиксирана сърдечна честота, е свързана сHRv) т. е. фиксирана сърдечна честота, е свързана с) т. е. фиксирана сърдечна честота, е свързана с т. е. фиксирана сърдечна честота, е свързана с 
висок риск от внезапна смърт. антиаритмогенният ефект на ОПНМк се изразява 
в увеличаване на вариабилността на сърдечната честота чрез повишена концен-
трацията на ОПНМк в мембраните на гранулоцитите; удължено неактивно със-
тояние на трансмембранните канали и повишен праг за настъпване на вентрикулни 
фибрилации. изводите от проучването са, че ОПНМк в доза от 1 г�дн са уникално г�дн са уникалног�дн са уникално 
ново средство за вторична профилактика и животоспасяващо средство след Ми 
(Pr�f. Heinz Ru��, Pr�f. Franc� va�a�ussa). ранната статистически значима редукцияPr�f. Heinz Ru��, Pr�f. Franc� va�a�ussa). ранната статистически значима редукция. Heinz Ru��, Pr�f. Franc� va�a�ussa). ранната статистически значима редукцияHeinz Ru��, Pr�f. Franc� va�a�ussa). ранната статистически значима редукция Ru��, Pr�f. Franc� va�a�ussa). ранната статистически значима редукцияRu��, Pr�f. Franc� va�a�ussa). ранната статистически значима редукция, Pr�f. Franc� va�a�ussa). ранната статистически значима редукцияPr�f. Franc� va�a�ussa). ранната статистически значима редукция. Franc� va�a�ussa). ранната статистически значима редукция Franc� va�a�ussa). ранната статистически значима редукцияFranc� va�a�ussa). ранната статистически значима редукция va�a�ussa). ранната статистически значима редукцияva�a�ussa). ранната статистически значима редукция). ранната статистически значима редукция. ранната статистически значима редукция 
на смъртността при прием на ОПНМк изисква започване на лечението възможно 
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най-скоро след Ми. Не е наблюдавана полза от приложението на вит. е самостоя-
телно или в комбинация с ОПНМк Мк. рибно-маслени концентрати от ОПНМк сесе 
прилагат с успех при ревматоиден артрит и други автоимунни заболявания чрезри ревматоиден артрит и други автоимунни заболявания чрезревматоиден артрит и други автоимунни заболявания чрез чрез 
потискане на възпалителния процес, намаляване на болката в ставите и облекчава-
не симптома на сутрешна ригидност, характерен за заболяването (6, 10). oмега-3 иoмега-3 имега-3 ии 
омегa-6 Мк се превръщат в ейкозаноиди, проявяващи различие във физиологичнитеa-6 Мк се превръщат в ейкозаноиди, проявяващи различие във физиологичните-6 Мк се превръщат в ейкозаноиди, проявяващи различие във физиологичнитесе превръщат в ейкозаноиди, проявяващи различие във физиологичнитеейкозаноиди, проявяващи различие във физиологичните, проявяващи различие във физиологичните 
функции в зависимост от Мк произход. При излишък на омега-6 за сметка на ОП--6 за сметка на ОП- за сметка на ОП-
НМк се наблюдава доминиране в количествата на арахидонова киселина - прекурсор 
на ейкозаноиди, усилващи възпалителния отговор. При баланс в съотношението 
на ОПНМк и омега-6 се наблюдава конкурентно инхибиране на метаболизма на ара- и омега-6 се наблюдава конкурентно инхибиране на метаболизма на ара-и омега-6 се наблюдава конкурентно инхибиране на метаболизма на ара--6 се наблюдава конкурентно инхибиране на метаболизма на ара-се наблюдава конкурентно инхибиране на метаболизма на ара-
хидоновата киселина от циклооксигеназата на ейкозаноиди–имуноактиватори и 
повишаване на продукцията на ейкозаноиди-имуносупресори, които имат противо-
възпалителен ефект. ОПНМк потискат продукцията на цитокини (интерлевкин-1ОПНМк потискат продукцията на цитокини (интерлевкин-1потискат продукцията на цитокини (интерлевкин-1(интерлевкин-1интерлевкин-1 
и туморния некротичен фактор –tNF-6) които в ролята си на имуноактиватори –tNF-6) които в ролята си на имуноактиваториtNF-6) които в ролята си на имуноактиватори-6) които в ролята си на имуноактиватори6) които в ролята си на имуноактиватори) които в ролята си на имуноактиватори в ролята си на имуноактиватори 
проявяват противоположен ефект.(19, 22)

ОПНМк имат антиаритмичен ефект, който се опосредства от участиетоимат антиаритмичен ефект, който се опосредства от участиетоучастието 
им в структурата на клетъчните мембрани, модификация на структурата и роля, модификация на структурата и роляроля 
в мембранния транспорт. те директно модулират натриевите, калиевите и калцие-. те директно модулират натриевите, калиевите и калцие- директно модулират натриевите, калиевите и калцие-директно модулират натриевите, калиевите и калцие-
вите канали, имат ефект върху кардиоцита и подобряват ендотелната релаксация, 
медиирана от азотния окис. аритмиите се провокират от повишаване на тромбок-
саните и се превантират от простациклините. След прием на ОПНМк тромбокса-
нът в сърцето значително намалява и се повишава отношението простациклин�
тромбоксан (23). Омега-3 Мк намаляват риска от внезапна смърт и общата смърт-3 Мк намаляват риска от внезапна смърт и общата смърт-Мк намаляват риска от внезапна смърт и общата смърт-
ност при пациенти с доказана коронарна болест. Прием на 1 � натурално рибено� натурално рибено натурално рибенонатурално рибено 
масло намалява общата и сърдечната смъртност с 29% при мъже две години след 
прекаран миокарден инфаркт. Суплементацията само на 300 �� ОПНМк намалява300 �� ОПНМк намалява00 �� ОПНМк намалява�� ОПНМк намалява ОПНМк намаляваОПНМк намалява 
риска от внезапна сърдечна смърт с 50 %, като този ефект се дължи на намаляване 
на фаталните коронарни събития след аритмия (29).

Могат да се прилагат и като самостоятелна терапия при значимо по-високи 
дози. артериалното налягане се повлиява при прием на ОПНМк чрез подобрение на 
синтеза на ейкозаноиди, повишен синтез на азотен окис и еластичност на съдо-
вата стена, както и намаляване на концентрацията на фибриногена с последващо 
намаляване на вискозитета (28).

ОПНМк имат изразено липотропно действие – предпазват черния дроб отлипотропно действие – предпазват черния дроб от 
мастна дегенерация. Действат директно, като инхибират синтеза и акумулиране-. Действат директно, като инхибират синтеза и акумулиране-
то на триглицериди в черния дроб и индиректно като повишават кръвоснабдява-
нето на черния дроб. Подходящи са при чернодробни заболявания, особено по времеПодходящи са при чернодробни заболявания, особено по времеособено по време 
на възстановителния процес при хепатит с различна етиология, включително като при хепатит с различна етиология, включително катопри хепатит с различна етиология, включително като 
следствие от алкохолна злоупотреба. Rud��f virch�w през 1852 г. постулира “ате-Rud��f virch�w през 1852 г. постулира “ате- virch�w през 1852 г. постулира “ате-virch�w през 1852 г. постулира “ате- през 1852 г. постулира “ате-
росклерозата е възпалително заболяване”. 147 години по-късно Russe� R�ss (1999) се Russe� R�ss (1999) сеRusse� R�ss (1999) се R�ss (1999) сеR�ss (1999) се (1999) се се 
върна към тази хипотеза и това измести фокуса на вниманието към маркерите на 
възпалението. По-известните и достъпни за изследване маркери са С-реактивния 
протеин (CRP), иПа –1, фибриногена, фактор vIII:vW, левкоцитите и тромбоцит-(CRP), иПа –1, фибриногена, фактор vIII:vW, левкоцитите и тромбоцит-CRP), иПа –1, фибриногена, фактор vIII:vW, левкоцитите и тромбоцит-), иПа –1, фибриногена, фактор vIII:vW, левкоцитите и тромбоцит-, иПа –1, фибриногена, фактор vIII:vW, левкоцитите и тромбоцит- –1, фибриногена, фактор vIII:vW, левкоцитите и тромбоцит-–1, фибриногена, фактор vIII:vW, левкоцитите и тромбоцит-, фибриногена, фактор vIII:vW, левкоцитите и тромбоцит-фибриногена, фактор vIII:vW, левкоцитите и тромбоцит-vW, левкоцитите и тромбоцит-, левкоцитите и тромбоцит-левкоцитите и тромбоцит-
ния обем. четири от тях: CRP, фибриноген, левкоцити и тромбоцити, се повлияватCRP, фибриноген, левкоцити и тромбоцити, се повлияват, фибриноген, левкоцити и тромбоцити, се повлияват 
успешно от ОПНМк Мк. фибриногенът е независим рисков фактор за иБС. рискът 
е по-тясно свързан с него, отколкото с холестерола (NPHS, aRIC, gRIPS).NPHS, aRIC, gRIPS)., aRIC, gRIPS).aRIC, gRIPS)., gRIPS).gRIPS).).. фибрино-
ген над 3.3 ��l повишава риска 2.5 пъти при нормален ldl-C и 6 пъти при повишен над 3.3 ��l повишава риска 2.5 пъти при нормален ldl-C и 6 пъти при повишеннад 3.3 ��l повишава риска 2.5 пъти при нормален ldl-C и 6 пъти при повишен��l повишава риска 2.5 пъти при нормален ldl-C и 6 пъти при повишен�l повишава риска 2.5 пъти при нормален ldl-C и 6 пъти при повишенl повишава риска 2.5 пъти при нормален ldl-C и 6 пъти при повишен повишава риска 2.5 пъти при нормален ldl-C и 6 пъти при повишенповишава риска 2.5 пъти при нормален ldl-C и 6 пъти при повишенldl-C и 6 пъти при повишен-C и 6 пъти при повишенC и 6 пъти при повишен и 6 пъти при повишени 6 пъти при повишен 
ldl-C (PRoCaM StUdY). фибриноген в концентрация над 3.5 ��l е силен предиктор-C (PRoCaM StUdY). фибриноген в концентрация над 3.5 ��l е силен предикторC (PRoCaM StUdY). фибриноген в концентрация над 3.5 ��l е силен предиктор (PRoCaM StUdY). фибриноген в концентрация над 3.5 ��l е силен предиктор(PRoCaM StUdY). фибриноген в концентрация над 3.5 ��l е силен предикторPRoCaM StUdY). фибриноген в концентрация над 3.5 ��l е силен предиктор StUdY). фибриноген в концентрация над 3.5 ��l е силен предикторStUdY). фибриноген в концентрация над 3.5 ��l е силен предиктор). фибриноген в концентрация над 3.5 ��l е силен предиктор. фибриноген в концентрация над 3.5 ��l е силен предиктор��l е силен предиктор�l е силен предикторl е силен предиктор е силен предикторе силен предиктор 
за повторен Ми (leIgH StUdY, gotteNBURg StUdY).(leIgH StUdY, gotteNBURg StUdY).leIgH StUdY, gotteNBURg StUdY). StUdY, gotteNBURg StUdY).StUdY, gotteNBURg StUdY)., gotteNBURg StUdY).gotteNBURg StUdY). StUdY).StUdY).)..

ОПНМк, суплементирани към антилипемична терапия, усилват позитивния й усилват позитивния йусилват позитивния йпозитивния йй Т
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ефект, намаляват токсичните ефекти на циклоспорин при пациенти с трансплан-, намаляват токсичните ефекти на циклоспорин при пациенти с трансплан-намаляват токсичните ефекти на циклоспорин при пациенти с трансплан- циклоспорин при пациенти с трансплан-циклоспорин при пациенти с трансплан-
тация (високо кръвно налягане и бъбречни увреждания), в комбинация с етретинат и 
локални кортикостероиди при лечение на псориазис подобрява симптомите на забо-
ляването (7, 8, 30). При по-високи дози, така както и при прием на други масла, могат(7, 8, 30). При по-високи дози, така както и при прием на други масла, могат 
да се наблюдават в редки случаи храносмилателни смущения (гадене, метеоризъм,(гадене, метеоризъм,гадене, метеоризъм, 
диспепсия). Прекратяване на лечението поради странични действия е рядко 3.8%). Прекратяване на лечението поради странични действия е рядко 3.8%. Прекратяване на лечението поради странични действия е рядко 3.8% 
(gISSI). желателно е да се контролира приложението на ОПНМк при пациенти наgISSI). желателно е да се контролира приложението на ОПНМк при пациенти на). желателно е да се контролира приложението на ОПНМк при пациенти на. желателно е да се контролира приложението на ОПНМк при пациенти на 
антикоагулантно лечение (хепарин, варфарин). фармацевтичният пазар разполага(хепарин, варфарин). фармацевтичният пазар разполагахепарин, варфарин). фармацевтичният пазар разполага). фармацевтичният пазар разполага. фармацевтичният пазар разполага 
с различни продукти на ОПНМк (es�i��-3, o�isa�vin, o�e�a-3 oi�, o�ac�r и др.). Под-es�i��-3, o�isa�vin, o�e�a-3 oi�, o�ac�r и др.). Под--3, o�isa�vin, o�e�a-3 oi�, o�ac�r и др.). Под-o�isa�vin, o�e�a-3 oi�, o�ac�r и др.). Под-, o�e�a-3 oi�, o�ac�r и др.). Под-o�e�a-3 oi�, o�ac�r и др.). Под--3 oi�, o�ac�r и др.). Под-oi�, o�ac�r и др.). Под-, o�ac�r и др.). Под-o�ac�r и др.). Под- и др.). Под-
ходящ за пациенти за вторична профилактика е Омега-3 форте, който в 1 капсула1 капсулакапсула 
рибено масло от 1 � съдържа 475 �� ера + dHa. Препоръчителният дневен прием� съдържа 475 �� ера + dHa. Препоръчителният дневен прием съдържа 475 �� ера + dHa. Препоръчителният дневен прием�� ера + dHa. Препоръчителният дневен прием ера + dHa. Препоръчителният дневен прием+ dHa. Препоръчителният дневен приемdHa. Препоръчителният дневен прием. Препоръчителният дневен прием Препоръчителният дневен прием 
на ePa и dHa по данни на американската кардиологична асоциация за профилактика,ePa и dHa по данни на американската кардиологична асоциация за профилактика, и dHa по данни на американската кардиологична асоциация за профилактика,dHa по данни на американската кардиологична асоциация за профилактика, по данни на американската кардиологична асоциация за профилактика, асоциация за профилактика,асоциация за профилактика, 
при пациенти без клинично потвърдено ССз е 300 �� (ePa + dHa), за пациенти с300 �� (ePa + dHa), за пациенти с �� (ePa + dHa), за пациенти с�� (ePa + dHa), за пациенти с (ePa + dHa), за пациенти сePa + dHa), за пациенти с + dHa), за пациенти сdHa), за пациенти с), за пациенти спациенти с 
клинично потвърдено ССз е 1 �, а при пациенти с повишени нива на триглицериди�, а при пациенти с повишени нива на триглицериди, а при пациенти с повишени нива на триглицеридиа при пациенти с повишени нива на триглицериди пациенти с повишени нива на триглицеридипациенти с повишени нива на триглицериди 
- 2 � до 4 � (ePa + dHa). Съгласно препоръките за контрол и корекция на новите рис-� до 4 � (ePa + dHa). Съгласно препоръките за контрол и корекция на новите рис- до 4 � (ePa + dHa). Съгласно препоръките за контрол и корекция на новите рис-� (ePa + dHa). Съгласно препоръките за контрол и корекция на новите рис- (ePa + dHa). Съгласно препоръките за контрол и корекция на новите рис-ePa + dHa). Съгласно препоръките за контрол и корекция на новите рис- + dHa). Съгласно препоръките за контрол и корекция на новите рис-dHa). Съгласно препоръките за контрол и корекция на новите рис-). Съгласно препоръките за контрол и корекция на новите рис-. Съгласно препоръките за контрол и корекция на новите рис-
кови фактори за атеросклеротична болест: проинфламаторни, протромботични,: проинфламаторни, протромботични, 
намален глюкозен толеранс, метаболитен синдром, липопротеин (a), хомоцистеин,a), хомоцистеин,), хомоцистеин, 
субклинична атеросклероза, малки, плътни ldl-частициldl-частици-частицичастици и повишени триглицериди,, 
за някои от тях вече има доказателства, че се повлияват успешно от ОПНМк Мк от тях вече има доказателства, че се повлияват успешно от ОПНМк Мкот тях вече има доказателства, че се повлияват успешно от ОПНМк Мкповлияват успешно от ОПНМк Мк 
(фибриноген, иПа-1, липиди, метаболитен синдром), а за останалите се откривафибриноген, иПа-1, липиди, метаболитен синдром), а за останалите се откриваметаболитен синдром), а за останалите се открива, а за останалите се открива 
широко поле за бъдещо проучване.
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