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ПрИ ПацИенТИ с ХронИчнИ БъБречнИ ЗаБоляванИя

aминокиселината хомоцистеин (Hcy) е открита и описана през 1932 г. от Butz 
и du vi�nead. През 1962 г. Cars�n и Nei� откриват високи концентрации на Hcy в ури-
ната на деца с умствена изостаналост. Малко по-късно, след 1969 г., Ki��er McCu��y 
създава “Хомоцистеиновата теория за съдовото увреждане”. Според нея повише-
ните плазмени нива на хомоцистеин увреждат артериалната стена под формата 
на артериосклероза и атеросклероза. Отлагането на холестерол е вторично яв-
ление. 

Хомоцистеинът (Hcy) е сулфурирана аминокиселина. Hcy се образува от есен-
циалната аминокиселина метионин, когато последната отдава метилова група в 
реакциите на метилиране (фиг. 1). От своя страна Нсу се реметилира до метио-
нин. В метаболитния път на трансулфурирането на Нсу се синтезира цистеин. 
От химическите формули се виждат малките различия между споменатите ами-
нокиселини и цистеина (6):
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Характерно за Нсу е (6):
• аминокиселината има вътреклетъчен метаболизъм
• плазмените нива на Hcy обикновено са около 5-15 µ�����
• при мъжете са по-високи с около 1 µ����� 
• Нсу е белтъчно свързван до 70-80 % от Нсу
• останалата част е смес от непротеинно свързани количества, свободна ре-

дуцирана форма (<1%) и Hcy-Hcy и цистеин-Hcy дисулфиди 
• използваните лабораторни методи изследват общ Hcy в плазмата или серу-

ма
• като аминокоиселина, уринарният клирънс на Нсу е минимален
• хомоцистеиновите концентрации нарастват леко с възрастта

Според а�esandra Perna (12) индивидулното ниво на Нсу определя хомоцисте-
инемията като: 

Нсу < 8 µ����� – ниско ниво
Нсу 8-12 µ����� - нормално ниво
хиперхомоцистеинемия:
12-16 µ����� – лека 
16- 30 µ����� – умерена 
30-100 µ����� – средна
Нсу �100 µ����� – тежка
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ХомоцИсТеИн И кардИо-васкУларен рИск
редица кръстосани и ретроспективни проучвания в периода 1975-1997 г. по-

казват позитивната връзка между високите плазмените нива на хомоцистеина 
и сърдечно-съдови те заболявания. В един мета-анализ от 1995 г. с данни от 27 
обсервационни студии с около 4000 участници хиперхомоцистеинемията е асоци-
ирана с повишен риск за фатално и нефатално атеросклеротично увреждане на 
коронарните oR 1,7 (95% CI 1,5-1,9), мозъчните oR 2,5 (CI 2,0-3,0)) и периферните 
oR 6,8 (95% CI (2,9-15,89) артерии. Допуска се, че повишението на базалните нива 
на хомоцистеина с 5 µ����� води до увеличение на риска от коронарана болест с 
60% за мъже и с 80% за жени. това дава основание на авторите да предположат, 
че редукцията на плазмения хомоцистеин с 5 µ����� би довела до намаляване на сър-
дечно-съдовия риск с 1�3, а нормализирането на нивото му би могло да предотвра-
ти 1�3 от 50 000 фатални коронарни инциденти годишно в Сащ. Предполага се, че 
повишението на хомоцистеина с 5 µ����� води до увеличение на сърдечно-съдовия 
риск толкова, колкото и повишението на общия холестерол с 0,5 ������ (9).

Проспективните проучвания от този период също докладват наличието на 
положителна връзка между повишените плазмени нива на хомоцистеина и сър-
дечносъдовите, мозъчносъдовите и периферносъдовите заболявания. arnesen и 
сътрудници показват релативен риск за иБС 1,41 (CI 1,16-1,71) за всяко повишение 
на базалния хомоцистеин от 4 и липса на прагово ниво, под което тази връзка 
изчезва (14-16, 18).

тези резултати не се потвърждават от други проспективни проследявания 
на големи кохорти. По-скорошен метатанализ (H���cysteine Studdin� C���ab�rati�n) 
�пределя ролята на Нсу като независим рисков фактор за съдово увреждане, до 
голяма степен дължащ се на другите “класически” рискови фактори.

така, резултатите от популационните проучвания на разликите в хомо-
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фиг. 1. метаболизъм на хомоцистеин (Hcy). 
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цистеиновите нива и връзката им със съдовия риск подсказват, че хиперхомо-
цистеинемията може да се разглежда като независим, макар и скромен, кардиова-
скуларен рисков фактор (7).

Сега се приема (след корекция на ефектите на известните фактори), че 25% 
по-ниски нива на плазмения Нсу се асоциират с:

o	11% по-нисък сърдечно-съдов риск
o	19% мозъчно-съдов риск (7, 12).

В едно проучване в България се посочва, че:
o	комбинацията от висок Нсу и нисък фолат е значим рисков фактор за Ми.
o	Пациентите с миокарден инфаркт имат по-високи нива на Нсу и по-ниски 

нива на фолиева киселина. тази закономерност е изразена по-силно сред носи-
телите на тт677 генотипа на MtHFR (основен ензим във фолатния цикъл) и 
при възраст под 50 години.

o	Високите нива на фолиева киселина имат протективно влияние, независимо 
от нивата на Нсу (3).

меХанИЗмИ на аТерогеннИя ефекТ на нсУ
интересът към ефектите на Нсу спрямо патологията на съдовата стена 

води до създаване на редица експериментални модели на хиперхомоцистеинемия. 
При опитни животни с генетични и диетични подходи се създават “хиперхомо-
цистеинови” условия и се наблюдават промените в съдовите структури. изслед-
ват се ефектите на високите концентрации на Нсу при експериментални модели 
като клетъчни култури, изолирани съдови структури.

като механизми за атерогенния ефект на Нсу се разглеждат:
акцелерирана атеросклероза – при апое-дефицитни миши линии, повече при 

висок Нсу.
Намалена ендотелзависима вазорелаксация, следствие на: намалена бионалич-

ност на No; продукция на свободни радикали - супероксид, пероксининтрит; пови-
шени нива на adMa (асиметричен диметил-аргинин), ↓ddaH (ензим, разграждащ 
adMa); стрес на ендоплазмения ретикулум; стимулация на NF-�B и производство 
на проинфламаторни цитокини и адхезивни молекули (19).

In viv� се изследват ефектите на хомоцистеин и ендотелната функция�дис-
функция при деца с дефицит на цистатионин-бета-синтетаза (среден Нсу 63 
µ����� за групата) и се установяват нарушения в поток-медиираната вазодила-
тация (FMd).

При възрастни с лека хиперхомоцистеинемия (Нсу 19,2 µ�����) също се уста-
новяват нарушения във FMd (11).

Предполагаемите биохимични механизми, чрез които Нсу осъществява сво-
ите “токсични” ефекти: оксидация - формиране на RoS, оксидация на ldl; хипоме-
тилиране – повишените нива на аДО-Нсу предизвикват забавяне на метилиране-
то; хомоцистеинизиране на протеини; нитрозилиране - S-нитрозо-Нсу (разгледани 
подробно от Perna a, (13)).

ХронИчнИ БъБречнИ ЗаБоляванИя
В световен мащаб към 2005 г. има около 2 000 000 пациенти на диализа и с бъ-

бречна трансплантация. При други 300 000 000 е установена намалена скорост на 
гломерулна филтрация (Сгф) <60 ����in (17). В ежедневната практика тези пациенти 
демонстрират предимно артериална хипертония, сърдечносъдова и мозъчносъдова 
симптоматика, лек анемичен синдром, а не разгърната уремична симптоматика.

След 2002 г. се възприе концепция за хроничните бъбречни заболявания (ХБз) 
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(сhr�nic �idney diseases - CKd) (5), а именно:
Състоянието на ХБз (CKd) се приема при наличието на бъбречно увреждане 

с продължителност повече от 3 месеца и�или Сгф < 60 ����in, изчислена по фор-
мулата на C�c�r�ft-gau�t 

Сгф= [(140-B). tM]� 0,814. Cr ,
 за женски пол: x 0,85

В- възраст в години, тМ- телесна маса кг., Cr- креатинин µ�����

Степени Сгф (����in)��in)�in)
I..  � 90
II.. 60-89
III.. 30-59
Iv.. 15-29
v. < 15 (5)5))

Според adrian C�vic (in “CKd end ear�y ane�ia treat�ent” – �ra� �resentati�n оn 7th 
BaNtao C�n�ress, ohrid 08-11.09.2005) 10 % от популацията е в състояние на CKd, 
като от тях в петгодишна перспектива само 1,5% ще започнат диалзно лечение, 
а други 28% ще починат от съдови заболявания.

Хроничната бъбречна недостатъчност се придружава от хиперхомоцистеи-
немия при 70 до 100 % при пациентите на диализа, в различна степен в преддиали-
зните стадии (Сгф<90 ����in), намира се и при бъбречно трансплантирани.

Повишението на Нсу при ХБН не е следствие на намалено елиминиране с ури-
ната. аминокиселината има минимален уринарен клирънс. филтрираните количе-
ства в гломерулите подлежат на реабсорбция в бъбречните тубули. Хиперхомо-
цистеинемията при бъбречна недостатъчност е съпроводена от повишение на 
нивата на S-аденозилхомоцистеин, S-аденозилметионин, цистатионин и е проява 
на цялостно нарушен метионин-хомоцистеинов метаболизъм. Нарушени са както 
реметилирането, така и транссулфурирането. като причина се дискутират загу-
ба на функционираща бъбречна маса и метаболитна функция на бъбрека, както и 
екстраренални механизми - нарушения на обмяната на Нсу в тъканите, следствие 
на уремичната среда.

При изследванe на нивата на Нсу при пациенти с ХБз (CKd) в преддиализен 
стадий, след разпределение в подгрупи според насоките на NKF и K�do�I, уста-
новихме:
•	 CKd I (n-22) средна стойност на Hcy=17,21±9,74 µ�����
•	 CKd II (n-27) Hcy=18,40±7,42 µ�����
•	 CKd III (n-53) Hcy=21,96±9,51 µ�����
•	 CKd Iv (n-32) Hcy=30,29±9,49 µ�����
•	 CKd v (n-23) Hcy=34,72±14,54 µ�����

Средните стойности на Нсу за контролната група от 81 здрави лица е 
Нсу=13,17±5,11 µ����� (фиг. 2).

Статистически значима разлика в средните Нсу нива спрямо контролна гру-
па се установява дори при пациентите с CKd I (�< 0,05). лабораторните изследва-
ния са извършени в лабораторията за изследване на хормони и туморни маркери 
на цкл, МУ, София. за определяне на нивата на общия плазмен Нсу е използван е 
флуоресцентен поларизационен имуноанализ, а В

12
 и фолиева киселина са опреде-

лени посредством Che�i�u�inescence aCS:180 Bayer assays.
за пациенти със CKd в преддиализен стадии е характерно още: 

•	 добър фолатен статус F�� (x=17,32±11,68 n�����) в сравнение с F�� (x=20,39±9,03 с
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n�����) за контролната група (р�0,1);
•	 ниско ниво на B

12
 за изследваната група бъбречноболни (x=247,24±167,65 �����

�), сравнено с това на контролите (x=304,78±128,91 ������), (р<0,01);
•	 при 63 от общо 157 от пациентите В

12
<200 ������ - нисък В

12
 статус, а при 26 

В
12

<140 ������ - В
12

 дефицит (според дефиницията на dhar�arajan) (8);
•	 Hcy добре корелира с плазмения креатинин (r=0,53);
•	 Hcy корелира умерено негативно с индивидуалните стойности на В

12

(r=-0,36) и с F�� (r=-0,14).
При пациенти на периодично хемодиализно лечение (n=30) установихме (1):

•	 повишени нива на Hcy �16 µ����� при всички пациенти;
•	 средната стойност на Hcy 36,62µ����� (Sd±10,1) за групата е значимо по-висо-

ка от тази на контролната група от 70 здрави лица -13,22 µ����� (Sd±5,19), �< 
0.001; 

•	 при диализираните пациенти се установиха по-ниски нива на B
12

 - 240.3 ������ 
(Sd±132,0) срещу 304,78 ������ (Sd±128,91) за контролната група, �< 0.001; 

•	 изненадващо ниско е нивото на F�� на диализираните – 3,44 n����� (Sd±3,14), 
сравнено със средното ниво на F�� на контролната група - 20.39n����� 
(Sd±9,03), �<0.001 (фиг. 3).
При пациенти с трансплантиран бъбрек установихме (2):

•	 Hcy - 27,067 µ����� (Sd±11,82) при 31 трансплантирани пациенти е по-висо-
ко от това на контролната група от 83 здрави лица -13,22 µ����� (Sd±5,19) 
(�<0,001);

•	 Hcy на група Б -31,64 µ����� (Sd±11,69) с повишен Сr �130 µ�����, средна стой-
ност на Сr - 173,25 µ����� (Sd±27,17), е по-високо от това на група a-22,19 µ����
� (Sd±10,19) Cr - 93,66 µ����� (Sd±22,19); (�<0,05); 

•	 значимо по-ниски са плазмените нива на F�� (�<0,001) и B
12

 (�<0,001) при транс-
плантираните, сравнено с контролната група (фиг. 4).

ХомоцИсТеИн, фолИева кИселИна (FOL) И вИТамИнИ 
оТ грУПа в в оБЩаТа ПоПУлацИя И ПрИ ПацИенТИ със CKD
След 1988 г. са проведени редица проучвания, които изследват ефекта на 
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фиг. 3. Hcy, в12, фолиева киселина при паци-
енти на периодично хемодиализно лечение и 
контролната група в % (100% за контролна-
та група)
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фиг. 4. схематично представяне на средни-
те стойности на Hcy в % за групите както 
следва: 1 - трансплантирани, обща група; 2 
- трансплантирани, подгрупа Б; 3 - транс-
плантирани, подгрупа а; 4 - контролна група, 
стойността е приета за 100%.
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фолиевата киселина и витамините В
6
 и В

12
 върху хиперхомоцистеинемията. 

•	 Самостоятелното приложение на фолиева киселина в дози 0,5-15,0 ���d води 
до около 25%-30 % редукция на базалния хомоцистеин. 

•	 Добавянето на витамин В
12

 (0,5-1,0 ���d) води до допълнителна редукция меж-
ду 7 и 16 %. 

•	 В
6
 в дози 10-40 ���d също участва в различни терапевтични схеми.

•	 През 1996-97 г. в Съединените щати и канада стартира програма за обогатя-
ване на зърнените храни с фолиева киселина (1,4 ����� ) с основна цел профи-
лактика на вродените дефекти на невралната тръба. 

•	 Провеждат се проучвания, оценяващи ефекта от евентуалното понижение 
на хомоцистеина и кардиоваскуларния риск. американската кардиологична 
асоциация препоръчва приложението на специални диети и витаминни добав-
ки (0,4 �� фолиева киселина, 2 �� В

6
 и 6 µ� витамин В

12
) при всички пациенти с 

хомоцистеин над 10 µ�����.
При пациенти с хронични бъбречни заболявания изследвахме ефекта на 

Ne�bestin, сублингвална таблета (комбинация от фолиева киселина, 1 ��, витамин 
В

6
, 20 ��, витамин В

12
, 1 ��) (4).

На фиг. 5 са представени индивидуалните стойности на Нсу при 15 пациенти 
със CKd II-Iv стадий преди и след двумесечен прием на Ne�bestin, 1 т дневно. Общо 
за групата Нсу се понижава с 28%. Само при един пациент не се отчита ефект.

ефектът на Ne�bestin върху хиперхомоцистеинемията беше проследен и при 
диализни пациенти. Отчете се благоприятен ефект върху нивата на Нсу, които 
намаляват с около 40%, както и повишаване на нивата на В

12
 и фолиевата кисели-

на. Сублингвалната форма на Ne�bestin явно създава условия за добра резорбция 
на витамини от група В (фиг. 6).

ЗаключенИе
След 1980 г. от повече от 13000 групи от пациенти-контролни индивиди, ко-

ито допускат патогенетичната роля на леко или умерено повишените Нсу плаз-
мени нива в развитието на оклузивната съдова болест при коронарните, мозъч-
ните и периферните съдове. Нсу се разглежда в по-тесен аспект като маркер на 
съдовото увреждане. Според други изследвания Нсу предсказва не само сърдечно-
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фиг. 5. начални резултати от ефекта на 
Neobesti�� върху индивидуалните нива на нсу 
при пациенти със CKD II-IV стадий.
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фиг. 6. Промени на средните стойности на 
нсу, в12 и фолиевата киселина в % при 1� 
пациенти със CKD V (периодично хемодиали-
зно лечение) преди и след двумесечен прием 
на Neobesti��, 2 табелтки дневно (100 % за из-
ходните стойности)с
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съдовата, но и общата смъртност. 
Хиперхомоцистеинемията съпътства и редукцията на бъбречната функция. 

Почти винаги се установява и след започване на диализно лечение, наблюдава се и 
след бъбречна трансплантация. 

През последните 20-30 г. ефектите на Нсу, освен тези върху съдовата сте-
на, се изследват и при:
•	 психоневрологични увреждания, имунни и възпалителни заболявания, както и 

при усложненията на протичането и изхода на бременността; 
•	 документират се ефектите на редица медикаменти, повлияващи хомоцисте-

иновата обмяна и нива;
•	 описват се и множество генетични мутации в ензимите, отговорни за хомо-

цистеиновия метаболизъм;
•	 аминокиселината започва да се разглежда дори като чувствителен маркер за 

функционален дефицит на фолиева киселина и�или витамин В
12

;
•	 съставят се терапевтични схеми, включващи витамини от група В и фоли-

ева киселина с цел понижаване на плазмените хомоцистеинови нива (6, 10).
за понижаване на нивата на Нсу при пациенти с хронични бъбречни заболява-

ния се използват фолиева киселина и комбинирани препарати от групата на вита-
мин В. Препаратът Ne�bestin (фолиева киселина 1 ��, витамин В

6
 20 ��, витамин 

В
12

 1 ��) показа добри резултати при редукцията на Нсу при пациенти с ХБз. Съ-
щият е подходящ за лечение на хиперхомоцистеинемията и при съдово увредени 
пациенти - за първична и вторична профилактика, при пациенти с фамилни форми 
на хиперхомоцистеинемия (деца с периферни съдови тромбози, млади пациенти 
със сърдечно-съдови или мозъчно-съдови заболявания). Подходящ е при витами-
нен дефицит.

литературните и собствените резултати подсказват, че бъбречната функ-
ция е мощна детерминанта на хомоцистеиновите плазмени нива. Бъбречната дис-
функция още от началните си стадии е свързана с хиперхомоцистеинемия. Високи 
плазмени нава на Нсу се установяват и при пациенти на хемодиализа, както и при 
трансплантирани, независимо от функцията на графта. 

Началните данни за ефектите на Ne�bestin върху плазмените нива на Нсу, 
В

12
, фолиева киселина са обещаващи. това дава основание да се продължат изслед-

ванията в тази насока и най-вече да се изградят протоколи за суплементация с 
витамини при пациентите с хронични бъбречни заболявания.

кнИгоПИс
1. андреев, е., а. цончева, Д. Йонова, л. камбова, и. Станчев и Б. киперова. Хи-

перхомоцистеинемия при несуплементирани пациенти с ХБН на периодично 
хемодиализно лечение. Нефрол. Хемодиал. транспл., �, 2003, N 1, 36-40.

2. андреев, е., е. Паскалев, а. цончева и Б. киперова. Влияние на бъбречната функ-
ция върху плазмените нива на аминокиселината хомоцистеин при пациенти с 
трансплантиран бъбрек. Нефрол. Хемодиал. транспл., 8, 2002, N 1-4, 77-80.

3. кършелова е. роля на вариациите в гените за MtHFR и гликопротеин IIIa при 
оценка на риска за Ми. Дисертация, София, 2000

4. andreev e., M. lub��ir�va, a. tz�ntcheva et a�. effect �f Ne�bestin su���e�entati�n 
�n t�ta� ��as�a H���cysteine �eve�s in CKd �atients. 7th BaNtao C�n�ress, ohrid 
08-11. 09. 2005

5. ann�ni�us. K�do�I c�inica� �ractice �uide�ines f�r CKd. a�erican J�urna� �f Kidney 
diseases 2002, 39, su��� 1

6. B��ander-g�uai��e C. In F�cus �n h���cysteine and the vita�ins Inv��ved in its 



82 ПрофИлакТИка, дИагносТИка, ТераПИя -
акТУалнИ ПроБлемИ

Metab��is�. S�rin�er ver�a� France, sec�nd editi�n , �� 204, 2002
7. C�ar�e R. H���cysteine-��werin� trai�s f�r �reventi�n �f heart disease and str��e. 

vascu�ar Medicine , 5, 2005, 215-222
8. dhar�arajan tS. vita�in B

12
 deficiency. 2002, �� 27

9. graha� IM, da�y le, Refsu� HM, et a�. P�as�a h���cysteine as a ris� fact�r f�r vascu�ar 
disease: the eur��ean C�ncerted acti�n Pr�ject. JaMa, 277, 1997, 1775-81.

10. Michie�s J. edit�r-in chief. H���cysteine, B-vita�ins, and ris� �f cardi�vascu�ar disease. 
Se�inars in vascu�ar Medicine, 5, 2005

11. M�at S. H���cysteine and end�te�ia� functi�n in hu�an studies. Se�inars in vascu�ar 
Medicine, 5, 2005, 172-182

12. Perna a. the �echanis�s �f h���cysteine t�xicity in ure�ia. 7th BaNtao C�n�ress, 
ohrid 08-11. 09. 2005

13. Perna a. et a�. P�ssib�e �echanis�s �f h���cysteine t�xicity. Kidney Int. 63, su��� 84, 
137-140

14. Perry IJ, Refsu� H, M�rris RW, ebrahi� SB, Ue�and PM, Sha�er ag. Pr�s�ective study 
�f seru� t�ta� h���cysteine c�ncentrati� and ris� �f str��e in �idd�e-a�ed British �en. 
lancet, 346, 1995, 1395-98.

15. Refsun e., B�naa KH, Ue�and PM, F�rde oH, N�rdrehaund Je.Seru� t�ta� h���cysteine 
and c�r�nary heart disease. Int J e�ide�i��, 24, 1995, 704-709.

16. Sta��her MJ, Ma�in�w MR, Wi��ett WC, et a�. a �r�s�ective study �f ��as�a h���cysteine 
and ris� �f �y�cardia� infarcti�n in US �hysicians. JaMa 268, 1992, 877-81.

17. vanh��der R. an u�date �n ure�ic t�xicity- the r��e �f eUt�x. 7th BaNtao C�n�ress, 
ohrid 08-11. 09. 2005

18. Wa�d NJ, Watt HC, law MR, et a�. H���cysteine and ischae�ic heart disease: resu�ts 
�f a �r�s�ective study with i���icati�ns re�rdin� �reventi�. arch Inter Med, 158, 1998, 
862-867.

19. Wi�s�n K., lentz St. Mechanis�s �f the ather��enic effects �f e�evated h���cysteine in 
ex�eri�enta� ��de�s. vascu�ar Medicine , 5, 2005, 163-171

с
ъ

р
ц

е
-Б

ъ
Б

р
е

ц
И


