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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ: 

 

 

MK / FFA - мастни киселини  

ОХ / TC - общ холестерол  

ХЕ / CE - холестеролови естери 

ТГ / TG - триглицериди  

ФЛ / PHL - фосфолипиди  

ДЛП - дислипидемии  

ЛВП / HDL - липопротеини с висока плътност  

ЛНП / LDL - липопротеини с ниска плътност  

ЛМНП / VLDL - липопротеини с много ниска плътност  

МПЛ / IDL - липопротеини с междинна плътност  

CK -  креатинкиназа 

ИБС - исхемична болест на сърцето  

МСБ - мозъчно-съдова болест  

ПСБ - периферно-съдова болест  

АН - артериално налягане 

ОПЛ - общопрактикуващ лекар 
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През последните 15 години в нашата страна се увеличава заболеваемостта и  

смъртността на населението от атеросклеротична съдова болест. Причините са разнообразни, 

като особено значение има масовото разпространение на редица рискови фактори – нерацио- 
нално хранене, затлъстяване, намалена двигателна активност, злоупотреба с алкохол, тютю-

нонопушене, на някои заболявания, като захарен диабет, артериална хипертония и пр. 
Многобройните научни изследвания доказват, че в патогенезата на атеросклерозата пър-

востепенно място заемат липидните нарушения (дислипидемии). Наличието им, в съчетание с 
други рискови фактори, довежда до увреждане стената на средните и големи артерии и до 
възникване на атеросклероза в трите главни съдови области – мозък, сърце и крайници. Нас-
тъпилите органни промени се проявяват клинично като исхемична болест на сърцето (ИБС), 

мозъчно-съдова болест (МСБ) и периферно-съдова болест (ПСБ). 

Общопрактикуващият лекар, който има непрекъснати връзки със своите пациенти, прите-
жава най-големи възможности за ранно откриване на дислипидемиите, за тяхната профилак-
тика и лечение. Ако неговата дейност е успешна, може да се намали рискът от възникване на 
ранна атеросклероза сред българската популация, а от там и на заболеваемостта от атероскле-
ротична съдова болест.  
Настоящото ръководство за поведение има за цел да подпомогне общопрактикуващите ле-

кари в тяхната дейност при лица с дислипидемии. 

 

І. ЛИПИДИ И ЛИПОПРОТЕИНИ 

 

Терминът “липиди” се използува за обозначаване на група вещества, които са разтворими 

в органични разтворители и неразтворими във вода. Липидите в човешкия организъм са ня-
колко вида: мастни киселини (MK/FFA), общ холестерол (ОХ/ТC) и холестеролови естери 

(ХЕ/CE), триглицериди (ТГ/TG) и фосфолипиди (ФЛ/PHL).  

Мастните киселини участвуват в състава на TG, PHL и CЕ, като повлияват свойствата им. 

Триглицеридите (триацилглицероли) представляват естери на глицерола с мастни кисе-
лини и са основна липидна съставка в организма. Постъпват предимно с храната и са главен 

източник на енергия.  
Холестеролът е представител на групата на стеролите и се намира в свободна и естерифи-

цирана форма само в животинските тъкани. Той е важен елемент на всички клетъчни мембра-
ни и участва в биосинтезата на жлъчни киселини, адренокортикотропни хормони, андрогени, 

естрогени и прогестерон и е прекурсор на витамин Д. Количеството на TC зависи от неговото 

производство в организма (80% се синтезират в черния дроб) и от съдържанието му в храната 
(около 20%).  

Фосфолипидите са естери на глицерола с остатъци от мастни киселинни и фосфорна ки-

селина. В организма се синтезират в черния дроб и тънкочревната мукоза. Основната им фун-

кция е да поддържат структурния интегритет на клетките. 
Мазнините, резорбирани в храносмилателния тракт и синтезирани в организма, се транс-

портират до местата на складиране или метаболизъм чрез транспортни липиди. Транспортът в 
кръвта се осъществява чрез агрегати от липидни молекули (ТС, СЕ, TG, PHL) и специфични 

протеини (апопротеини), които се наричат липопротеини. Те играят много важна роля в ли-

пидния метаболизъм.  

Основните липопротеини са: хиломикрони, липопротеини с висока плътност (ЛВП/HDL), с 
ниска плътност (ЛНП/LDL), с много ниска плътност (ЛМНП/VLDL/) и с междинна плътност 
(МПЛ/IDL). Степента на атерогенност на молекулите на липопротеините се определя от тех-
ния размер, плътност, процентното отношение между белтъчната и липидната част и от кон-

центрацията им в кръвта (Приложение 1). 
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Липидите и липопротеините нямат референтни стойности в буквалния смисъл 

“от - до”, както е за другите биохимични вещества (показатели). Техните референтни 

стойности са в зависимост от рисковата категория на пациентите и според оценката на 

общия сърдечно-съдов риск. Те служат за определяне на поведението на лекаря при 

провеждането на профилактичните и лечебни действия.  

 

В практиката най-често се използват прицелни (целеви) нива на общия холестерол и на ли-

попротеините, посочени в третия доклад на Американската антихолестеролова програма 
(NCEP, Adult Treatment panel III, 2001) и неговата актуализация през 2004 г. (Табл.1а и 1б) 

 
Табл. 1а Прицелни нива на липидите и липопротеините за терапевтични цели (в mmol/l) 

NCEP, Adult Treatment panel III, 2001 

 

LDL-С ниво ТС ниво 

оптимално < 2.6 желано < 5.2 

почти оптимално 2.6 - 3.3 гранично 5.3 - 6.1 

гранично 3.4 - 4.1 високо > 6.2 

високо 4.2 - 4.8 ТG  

много високо > 4.9 нормално <1.7 

HDL-С  mmol /Lmmol/L  гранично 1.7 - 2.18 

ниско < 1.0 високо 2.3 - 5.4 

високо > 1.6 много високо > 5.5 

 

Табл.1б Прицелни нива на липидите и липопротеините за терапевтични цели (в mmol/l) 

Adult Treatment panel III Update, 2004 

 

Асимптомни лица TC < 5.0 LDL-C < 3.0 

Лица с клиника за ССЗ TC < 4.5 LDL-C <2.5 

Лица със захарен диабет TC < 4.5 LDL-C <2.5 

Маркери за повишен СС риск 
HDL-C < 1.0 мъже 
HDL-C < 1.2  жени 

TG > 1.7 

 

Прицелните нива са свързани с трите рискови категории на пациентите, определени съгласно 
препоръките на Международната и Европейската асоциация по атеросклероза. (Табл.2) 

 
Табл.2 Прицелни нива на LDL-C и non -HDL-C, според рисковата категория на пациента 

 

РИСКОВИ КАТЕГОРИИ 10 годишен РИСК 
ЦЕЛ ЗА LDL-С 

(mmol/l) 
ЦЕЛ ЗА non-HDL-C 

(mmol/l) 

0 - 1 рисков фактор 10-годишен риск ≤ 5% < 4.1 mmol/l < 3.4 mmol/l 

> 2 рискови фактора 10-годишен риск ≤ 20% < 3.4 mmol/l < 4.1 mmol/l 

ИБС или еквивалент на риск за ИБС 10-годишен риск > 20% < 2.6 mmol/l < 4.9 mmol/l 

 

Постигането на прицелните нива при пациентите от различните рискови категории с по-
мощта на липидопонижаващи медикаменти и средства е важна задача за общопрактикува- 
щия лекар. Нейното успешно решаване може да предпази от възникване или да спре развитие 
то на атеросклерозата и така да предотврати преждевременната смърт или да подобри качест-
вото на живот на пациентите със сърдечно-съдови заболявания. 
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ІІ. ЛИПИДНИ НАРУШЕНИЯ (ДИСЛИПИДЕМИИ) 

 

С термина „липидни нарушения” или дислипидемии (ДЛП) се означават нарушенията в 
количеството и съотношението между отделните липидни групи и липопротеини в кръвта на 
човека. По своята същност дислипидемиите са заболявания на обмяната на липидите и ли-

попротеините. Те имат сложен етиопатогенетичен механизъм, който води до повишена про-
дукция на липидите или забавяне и промяна на техния катаболизъм. 

Нарушената липидна обмяна, в съчетание с други рискови фактори, предизвиква постепенно 

увреждане на стената на големите и средни артерии и възникване на атеросклеротичен  

процес. 
Различните механизми на възникване и типове нарушения водят до голямо разнообразие в 

дислипидемиите, което създава сериозни затруднения в класифицирането им. 

В съвременната практика се използват 3 принципа за класификация: етиопатогенетичен, био-
химичен и терапевтичен. 

Според етиопатогенетичния принцип дислипидемиите се разпределят на първични и вто-

рични.  

Първичните дислипидемии възникват самостоятелно и не са свързани с други нарушения в 
човешкия организъм. Според тяхната етиология те са: генетични и негенетични. 

Първичните генетични дислипидемии са резултат от генетичен дефект и имат наследст-
вен характер. 

Първичните негенетични дислипидемии се развиват под действието на различни по вид 

и характер външни фактори - неправилно хранене, намалена двигателна активност, тютюно-
пушене и др. (Приложение 11) 

Вторичните дислипидемии са следствие от някои жлъчно-чернодробни, бъбречни, мета-
болитни, хормонални, инфекциозни и неопластични заболявания. (Приложение 11) 

Според биохимичната класификация (по Fredrickson) дислипидемиите се разпределят в 6 

фенотипа: 
• Тип І –  фамилна хиперхиломикронемия при деца (леко повишено ниво на  холестерол и 

високо ниво на триглицеридите)  

• Тип ІІ А –  фамилна хиперхолестеролемия (повишено ниво на  холестерол и нормално ниво на 

триглицериди) 

• Тип ІІ В –  фамилна комбинирана хиперлипидемия (високи нива на холестерола и триглице-

ридите) 

• Тип ІІІ –  фамилна дисбеталипопротеинемия (високо ниво на холестерола и триглицеридите) 

• Тип ІV –  първична хипертриглицеридемия (високо ниво на триглицеридите и нормално  

ниво на холестерола) 

• Тип V –  фамилна хиперхиломикронемия при възрастни (високо ниво на триглицеридите, 

нормално или леко увеличено ниво на холестерола) 

 В общата медицинска практика е удобна приетата от Европейската асоциация по ате-
росклероза (EAS) терапевтична класификация от три типа дислипидемии: 

1. Хиперхолестеролемия (повишени нива на общия холестерол и LDL-C); 

2. Комбинирана (смесена) хиперлипидемия (повишени нива на общия  
            холестерол, триглицериди, LDL-C и VLDL-C); 

3. Хипертриглицеридемия  (повишени нива на VLDL-C и TG). 
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Дислипидемиите, като метаболитни нарушения, преди настъпването на атеросклерозата 
протичат безсимптомно. Появата на органни атеросклеротични промени в съответната съдова 
област насочва общопрактикуващия лекар към търсенето на дислипидемия.  

 

Диагнозата на дислипидемиите е лабораторна. Това става чрез изследване на показа-

телите на липидния профил (количеството на отделните липидни съставки). 

 

За получаването на достоверни стойности от лабораторния анализ на липидния профил, 
трябва да се спазват определени изисквания при изследването: 

  

• да се провежда на гладно, 12-14 часа след последен прием на храна,  
• да се изключва алкохолна консумация за 48 часа, тютюнопушене и прием на кафе в 
   деня на анализа,  
• извън менструалния цикъл на жената, 
• при отсъствие на бактериална и вирусна инфекция.  

 

Кръвните анализи за TC и HDL-C могат да се направят по всяко време на денонощието, 
докато TG и LDL-C трябва да се определят задължително на гладно.  
Фамилният характер на диагностицираната лабораторно дислипидемия се приема само, 

ако тя се установи при не по-малко от 2 кръвни родственика.  
Ранното откриване на дислипидемиите, преди появата на органните увреждания и съответ-

ните клинични прояви, може да стане само чрез медицински скрининг.  
При скрининга за дислипидемии се използват 3 стратегии: 

  

• Общопопулационна - изследва се цялата възрастна популация;   
• Групово-рискова - изследват се лицата, носители на рискови фактори; 

• Опортюнистична - изследват се лицата, посещаващи OПЛ по други поводи.  

 

В общата медицинска практиката се прилага предимно групово-рисковата стратегия. 
При нея се обхващат лица, при които поради наличието на рискови фактори, има вероятност 
за развитие на атеросклероза. 

 

Основният скринингов тест за ДЛП е измерването на TC в кръвни проби, взети чрез вене-
пункция или от пръста.  
При установяване на средни нива на TC < 5.0 mmol/l (от 2 измервания в интервал 1 - 8 

седмици), следващото скриниращо изследване се провежда след 5 години.  

Стойности на TC > 5.0 mmol/l изискват изследване на липидния статус (TC, TG, HDL-C, 

LDL-C, VLDL-C).  

 

Счита се, че селективен скрининг за дислипидемия трябва да се провежда веднъж го-

дишно при следните категории пациенти:  

 

• възрастни и деца с фамилна анамнеза за ранна КБС, МСБ и ЗД; 

• мъже на възраст 35 - 55 г.;  
• жени на възраст 45 - 65 г.;  
• лица с множество рискови фактори или един с висока степен на тежест.  
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ІІІ. ДИСЛИПИДЕМИИ И АТЕРОСКЛЕРОЗА 

 

Атеросклерозата е заболяване на средните и големи артерии, което възниква под действие- 
то на множество генетични, поведенчески и други фактори на околната среда. Тя засяга ос-
новно артериите от 3 големи съдови области и клинично се проявява като: коронарна (исхе-

мична) болест на сърцето, мозъчно-съдова и периферно-съдова болест. 

Ролята на липидите/липопротеините, като фактор за поява на атеросклероза е и клинично, 
и експериментално потвърдена. Липидната хипотеза обяснява атеросклерозата като резултат 
от ендотелна дисфункция и хронично възпаление на артериалната стена, вследствие инфилт-
рация на интимата с липиди, последваща фибросклероза, отлагания на калций и др., които 

стесняват артериалния лумен.  

Основен патогенетичен фактор е повишеното ниво на холестерола, носен от LDL-C.  

Здравият ендотел на големите кръвоносни съдове ограничава преминаването на липопротеи- 

ните. Редица фактори нарушават неговата цялост и създават условия за увеличаване на про-
пускливостта му (повишено артериално налягане, повишена турбулентност в местата на съ-

довите разклонения, метаболитни въздействия, увеличение на катехоламините, серотонина, 
ангиотензина и др.).  
Характерен патоморфологичен субстрат на атеросклерозата е плаката в интимата на арте-

риалния съд. Тя възниква постепенно, като преминалите поради повишената пропускли- 

вост на ендотела моноцити се трансформират в макрофаги и “пенести клетки”. Активираните 
макрофаги залавят и поглъщат окислен LDL-С. Прогресивното натрупване на липиди първо-
начално вътрецелуларно, впоследствие ектрацелуларно, способства за образуване на мастните 
петна. Нарастването на мастните петна оформят “липидно ядро” с последващо образуване на 
фиброзна шапка, съдържаща колаген, протеогликани и активирани гладко-мускулни клетки и 

се формира атеросклеротична плака (Приложение 2).  

В развитието на атеросклеротичната плака, под действието на различни фактори, могат да 
възникнат руптури, тромбози или хеморагии, които водят до пълна или частична оклузия на 
артериалния съд (нестабилна плака). Клинично нестабилната плака се проявява под формата 
на остри съдови инциденти (коронарен, мозъчен, периферно-съдов). 
Най-малките липопротеини - HDL навлизат лесно в съдовата стена, но лесно я „напускат” 

и не причиняват атеросклероза.  
LDL, IDL  и VLDL навлизат през ендотела в интимата на съдовата стена, предизвикват ок-

сидативен стрес, намаляват концентрацията на азотен окис и поставят началото на възниква-
нето на атеросклеротичните промени. 

Доказана е силна позитивна връзка между LDL-С и риска от атерогенни съдови забо-

лявания, както при мъже, така и при жени, независимо от тяхната възраст. 

Повишаването на холестерола с 10% води до нарастване заболевамостта от ИБС с 27%, а 
неговата редукция с 25% - до намаляване с 25%. 

Епидемиологични проучвания, съпроводени с ангиографски и клинични крайни оценки 

потвърждават значението на  LDL, като основен фактор за възникване на атеросклероза.  

Атерогенният риск, свързан с  LDL-С се увеличава при наличието на други рискови факто-
ри: нисък HDL-С, тютюнопушене, артериална хипертония, захарен диабет и др. 

Намаляването на LDL-С е основна цел на поведението на ОПЛ при установена дис-

липидемия, независимо дали е безсимптомна или вече има органни увреждания.  

Хипертриглицеридемията също води до риск от атеросклеротични заболявания, но връз-
ката не е така силна, както е при хиперхолестеролемията. Стойност на TG > 1.7 mmol/l е мар-
кер за повишен риск. Ниските нива на HDL-С водят до ранно развитие на атеросклерозата и 
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са маркер за лоша прогноза при лица, които вече са с клинично изявени сърдечно-съдови за-
болявания. Те се формират под действието на рискови фактори, сред които основно значение 
имат тютюнопушенето, ниската двигателна активност, консумацията на голямо количество 

“бяла захар” и въглехидратни храни, животински продукти и др. 
Стойности на HDL-С под 1.0 mmol/l при мъже и под 1.2 mmol/l при  жени, се приема 

като маркер за повишен риск и налагат премахването на допълнителните рискови фак-

тори, които ги съпътстват.  

Високото ниво на TG и ниското ниво на HDL-С повишават атерогенния риск. Тази 

комбинация е характерна за лица със захарен диабет тип 2, с абдоминално затлъстяване, с ин-

сулинова резистентност и ниска физическа активност и налага задължително прилагане на 
липидопонижаващи средства. Дислипидемиите и особено хиперхолестеролемията, заемат ос-
новно място в констелацията на факторите за възникването на атеросклерозата, които са по-

сочени в квалификационната схема:  
 

ОСНОВНИ ГРУПИ И ВИДОВЕ АТЕРОГЕННИ РИСКОВИ ФАКТОРИ: 
 

1. Модифицируеми рискови фактори, които ако бъдат коригирани, редуцират честота-

та на атеросклерозата: 

А. Поведенчески  
1. Тютюнопушене  
2. Повишена консумация на алкохол  
3. Физическа инактивност 
4. Психо-емоционален стрес 
 

Б. Заболявания и състояния 
5. Захарен диабет 
6. Артериална хипертония 
7. Лявокамерна хипертрофия 
8. Затлъстяване 
9. Състояние след менопауза  
10. Повишен LDL-холестерол 
11. Променени хемостазни фактори: 

  

• повишена тромбоцитна агрегация 
• повишени нива на фиброгена 
• повишени нива на тъканния плазминогенен активатор и плазминогенен активаторен ин-
хибитор. 

 
2. Немодифицируеми рискови фактори: 

1. Възраст 
2. Пол и раса 
3. Ръст 
4. Наследственост 
 

Познаването на атерогенните рискови фактори при всяко лице, независимо дали то е с 

безсиптомна или симптомна форма на атеросклероза, дава възможност за определяне на 

сърдечно-съдовия риск и на поведението на общопрактикуващия лекар. 

 

 Съвременните стратегии за профилактика на атеросклерозата и лечението на зависимите 
от нея ССЗ, се основават задължително на измерването на сърдечно-съдовия риск. 
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Оценката на сърдечно-съдовия риск при всяко лице служи на ОПЛ да определи вида 

и интензивността на профилактичните мерки – хранителен режим, стил на живот, из-

ползване на медикаменти и др. 

В практиката за измерване и оценка на сърдечно-съдовия риск се използва системата 
SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation - Системна оценка на коронарния риск)  
(Приложение 3).  
При наличие на дислипидемия, целта на профилактичната и лечебна дейност на лекаря е да 

бъдат постигнати т.нар. прицелни нива на TC и LDL-C, които са различни в зависимост от 
рисковата категория, в която попада съответният пациент (Табл.2).  

Приема се, че лицата с установено сърдечно-съдово заболяване са с висок общ риск от бъ-

дещи съдови инциденти, което налага най-интензивна намеса в начина на живот, храненето и 

провеждането на медикаментозна терапия. 
 

При безсимптомни индивиди общият сърдечно-съдов риск е висок, при значимо повишени нива на  

единични рискови фактори, като:  

- TC > 8 mmol/l  (309 mg/dl ),  

- LDL-С > 6 mmol/l (240 mg/dl),  

- кръвно налягане > 180/110 mmHg,  

- диабет тип 2 или диабет тип 1 с микроалбуминурия.  
На тези лица трябва да се оказва максимално внимание и не е необходима по-нататъшна оценка 

на риска за започване на профилактична дейност.  

 

При здрави лица с безсимптомни дислипидемии, превантивните действия трябва да 

се провеждат в зависимост от общия риск от ССЗ.  

След оценка на общия риск, в зависимост от нивата на ТС и LDL-C се провеждат действия, 
посочени в Приложение 4. 

  

ІV. ЛИПИДОПОНИЖАВАЩИ МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА 

КОРИГИРАНЕ НА ДИСЛИПИДЕМИИТЕ 

 

Методите и средствата, които се използват за коригиране на дислипидемиите в клиничната 
практика се разпределят в две групи: 

(1) Нефармакологични (немедикаментозни);  

(2) Фармакологични (медикаментозни). 

 

Те се прилагат за първична и вторична профилактика (лечение) отделно или комбинирано, в 
зависимост от вида на дислипидемията и размера на сърдечно-съдовия риск. 

Първичната профилактика се провежда при лица с дислипидемии, с оглед да се предот-
врати възникването на атеросклероза и нейните клинични усложнения.  

Вторичната профилактика (лечение) се извършва при болни с клинично проявена ате-
росклероза, с различни форми на дислипидемия, с оглед намаляване на усложненията. 

  

 4. 1. НЕФАРМАКОЛОГИЧНИ МЕТОДИ И СРЕДСТВА 

 

• Промяна в начина на живот при лицата с дислипидемии е първата стъпка в процесите 
на тяхното коригиране, която включва отстраняване на рисковите фактори.  

Общопрактикуващият лекар трябва да препоръча на лицата с дислипидемии (неза-

висимо дали се отнася за първична или вторична профилактика) да: 
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• преустановят тютюнопушенето; 

• повишат двигателната активност; 

• намалят телесното тегло, като ИТМ трябва да бъде под 25 kg/m
2
; 

• спрат злоупотребата с алкохол (разрешено е до 250 ml червено вино дневно,  

с доказан холестеролопонижаващ ефект); 

• избягват психо-емоционалния стрес. 

 

Научните проучвания доказват, че плазмените нива на липидите са зависими от количест-
вото на мазнините, въглехидратите и холестерола в приеманата храна. В този смисъл липи-

допонижаващата диета има изключително важно значение при първичната и вторична 

профилактика (лечение) на дислипидемиите.   

Диетата при болните с дислипидемия трябва да съдържа храни, в които да са намалени 

холестеролоповишаващите и да са увеличени холестеролопонижаващите съставки. Установе- 
но е, че всеки 100 mg холестерол, приет с храната, увеличава серумното ниво с 0.259 mmol/l 

(напр. 1 жълтък съдържа около 250 mg холестерол и увеличава общия с около 0.65 mmol/l).  

Холестеролоповишаващите фактори в храната - наситените мастни киселини, богатите на 
холестерол храни и кафето трябва да бъдат изключени или силно намалени.  

Холестеролопонижаващите фактори в храната - ненаситените мастни киселини (моно- и 

полиненаситени), чесънът, витамините Е и С, бетакаротинът и др. водят до намаляване на 
общия холестерол и LDL-C и до повишаване на HDL-C. При определяне на диетата при лица-
та с дислипидемия, ОПЛ трябва да спазва препоръките на Европейската асоциация по атерос-
клерозата (ЕAS): 

 

1. Намаление на общата употреба на мазнини; 

2. Рязко намаление на употребата на храни, съдържащи наситени мастни киселини и хо-

лестерол (животински  мазнини, краве масло, жълтък, каймака на млякото, мозък, бъб-

реци, в техните хранителни производни и др.); 

3. Увеличаване на употребата на храни, съдържащи полиненаситени мастни киселини 

(течни растителни масла, рибено масло, риба, птици, ядки - орехи, бадеми, соя, фъстъци); 

4. Увеличаване на употребата на храни, съдържащи разтворими полизахариди (пълнозър-

нест хляб, овесени ядки, соя, чесън, пектин и др.); 

5. Намаляване на приема на готварска сол до 5 g на 24 часа. 

 

Лекарят препоръчва конкретна диета, като спазва посочените принципи и информира па-
циента за приблизителното съдържание на холестерол в отделните видове масови продукти 
(Приложения 5 и 6). 

 

4. 2. ФАРМАКОЛОГИЧНИ ЛИПИДОПОНИЖАВАЩИ ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА 

 

През последните години в клиничната практика се използват няколко групи лекарствени 

средства с различни механизми на действие, фармакоикономическа характеристика и тера-
певтичен ефект. 
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• СТАТИНИ 

Статините са медикаментозни средства на първи избор за лечение на повишен LDL-С и по-

малко ефективни при намаляване на TG. Те редуцират холестерола независимо от първона-
чалното му ниво, но с по-голям ефект при пациенти с TC>5 mmol/l. Показани са при всички 

болни с висок риск от сърдечно-съдови заболявания (ИБС, ПБС, МСБ) и при захарен диабет. 
Те намаляват сърдечно-съдовите инциденти и общата смъртност.  

Механизми на действие: статините са инхибитори на ензима 3-hydroxy-3-methylglutaryl-

coenzyme A reductase (HMG CoA) предимно в черния дроб, блокирайки синтезата на холесте-
рола; повишават броя на LDL-рецепторите върху хепатоцитите, което води до увеличено зах-
ващане и катаболизъм на LDL-частиците, т.е. до повишен клирънс на LDL.  

Лечебни ефекти: Статините понижават LDL от 18 до 55%, като по-значителна редукция 
настъпва с началния прием, а при удвояване на дозата следва допълнително понижение със 
7%. Максимален ефект настъпва след 4 - 6 седмици или при промяна на дозата. Оптималното 

време за прием на статини е вечер. (Табл.3) 

 

Табл.3 Максимални дози и ефикасност на основните видове статини 

 

Характеристика Atorvastatin Rosuvastatin Simvastatin Pravastatin Lovastatin 
Fluvastatin 

XL 

Максимална доза (mg/d) 80 40 80 40 80 80 

Максимално понижаване на  
серумен LDL-C (%) 

60 55 47 34 40 38 

Понижаване на серумни TG (%) 29 26 18 24 16 31 

Повишаване на HDL-C (%) 6 9.2 12 12 8.6 12 

 

Статините имат и т.нар. плейотропни ефекти върху артериалната стена – противовъзпалите- 
лен и стабилизиращ състоянието на атеросклеротичната плака. С нарастване на дозата се по-
вишава ефикасността им за понижаване на LDL-C. (Табл.4) 

 

Табл.4 Дозозависима ефикасност на статините за понижаване на LDL-C 

 
Дневна доза  

(в mg) 
Atorvastatin Rosuvastatin Simvastatin Pravastatin Lovastatin Fluvastatin 

10 - 37% -46% - 30% - 22% - - 

20 - 43% -52% - 38% - 32% - 27% -22% 

40 - 50% -55% - 41% - 34% - 34% - 35% 

80 - 60% - - 47% - - 42% - 38% 

 

Странични ефекти: главоболие, мускулни болки, влошаване на чернодробната функция, 
парестезия, гастроинтестинални оплаквания, рядко обриви и свръхчувствителност, които се 
появяват и увеличават своята интензивност с нарастване на дозата.  
Рискови групи за възникване на миопатия и рабдомиолиза са пациенти с нелекуван хипо-

тиреоидизъм, намалена мускулна маса, бъбречна недостатъчност, жени и лица в напреднала 
възраст. Прилагането на статин се преустановява при трикратно повишаване на ALАT и десе-
тократно повишаване на креатинкиназата (CK), миопатия или предиспозиция към бъбречна 
недостатъчност.  
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Статините, метаболизирани от цитохромната P450 оксидаза (Аtorvastatin, Lovastatin и 

Simvastatin), трябва да се избягват при лечение с Аmiodarone, макролиди, Diltiazem, 

Verapamil, антиретровирусни препарати, системни азолни антимикотици, поради лекарствено 
взаимодействие. Изключение правят препаратите Pravastatin и Fluvastatin.  

При приложение на статини е необходимо намаляване на дозата само при пациенти с теж-

ка бъбречна недостатъчност (при креатининов клирънс < 10 ml/min). Някои от статините мо-

гат да се приемат при необходимост и от деца. 
Приложение: В практиката, като препарати за първи избор се използват: Atorvastatin и 

Simvastatin. Подходящи са за повечето пациенти, като в ниска до умерена доза редуцират 
LDL- C до 30 - 40%. Останалите статини - Рravastatin, Fluvastatin и др. се препоръчват при не-
поносимост към първата група. 
Според липопонижаващото си действие, статините се подреждат в следния ред: 

Atorvastatin, Rosuvastatin, Simvastatin, Pravastatin, Lovastatin, Fluvastatin XL. (Табл. 4) 

Преди лечение със статин трябва да се изследва чернодробната функция (ASAT, ALAT, 

ALP, GGTP). Необходимо е това да се мониторира едновременно с липидния профил през 
първите 12 седмици. При всеки конкретен пациент дозирането на избрания статин, до пости-

гане на прицелните липидни нива, трябва да се основава на хиперлипидемията, придружава-
щите медикаменти и коморбидните състояния. 

Лекарствени препарати и препоръчителни дневни дози: Вж. Приложение 7 

 

•  ФИБРАТИ  

Фибратите са показани за лечение на хипертриглицеридемия при пациенти със сърдечно-
съдови заболявания, нисък HDL-С или с повишени триглицериди.  

Механизми на действие и лечебни ефекти: Те са агонисти на активираните нуклеарни 

рецептори на пероксизомната пролиферация (PPAR) и са най-мощните, известни до момента 
фармакологични средства за лечение на хипертриглицеридемия. Ефективни са за увеличаване 
на HDL-С, но са с различен ефект върху LDL-С.  

Gemfibrozil и Fenofibrate са най-често прилагани и имат сходни ефекти: понижават триглице-
ридите с 40%-50% и увеличават HDL-холестерола с 10-15%.  

Ефектът им върху холестерола зависи от изходните триглицериди: при високи TG, HDL-С 

се повишава, а при невисоки TG, фибратите не повишават HDL-С. Fenofibrate има допълните-
лен LDL-С понижаващ ефект и е по-добър избор при повишен LDL-С и TG и нисък HDL-С. 

Последните проучвания не доказват значима роля като монотерапия за намаляване честотата 
на миокардния инфаркт и затова трябва да се прилагат в комбинация с други липопонижава-
щи медикаменти. 

Странични ефекти: Фибратите имат добра поносимост, рядко причиняват гастроинтести-

нален дискомфорт. Могат да предизвикат миозитен синдром, особено при пациенти с увреде-
на бъбречна функция. Повишават риска от холелитиаза и миопатия (при комбинация със ста-
тин). Прилагането им изисква мониториране на ензимите.  
Комбинацията фибрати-статини повишава вероятността от настъпването на странични 

ефекти и следва внимателно да се наблюдава състоянието на пациента за настъпване на мус-
кулна токсичност (болки). (Приложение 8) 

Взаимодействия: При комбиниране на Gemfibrozil със статини е установено, че той взаи-

модейства с тях при глюкуронирането им, което води до опасното им повишаване в кръвта и 

увеличаване на риска от рабдомиолиза. Ако се наложи комбиниране на фибрат със статини се 
препоръчва препарата Fenofibratе. 

Лекарствени препарати и препоръчителни дневни дози: Вж. Приложение 7 
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• ПОЛИНЕНАСИТЕНИ МАСТНИ КИСЕЛИНИ (омега-3-мастни киселини)   

Полиненаситени мастни киселини (омега-3-мастни киселини) се използват за лечение на 
хипертриглицеридемия; при профилактика на коронарната болест на сърцето и намаляване на 
риска от сърдечно-съдова смърт; имат значима роля за вторичната профилактика след ОМИ  

Механизми на действие и лечебни ефекти: полиненаситените мастни киселини - ейкоза-
пентаенова киселина (EPA) и докозахексаенова киселина (DHA) намаляват синтеза на TG. Те 
постъпват с храната, главно с рибата и рибеното масло. Богати на омега-3-МК са сьомга, пъс-
търва, тон, херинга, сардина, паламуд, треска.  
Омега-3-МК имат разнообразни полезни ефекти - ендотелопротективен, антиатерогенен, 

антиаритмогенен и антитромбогенен. Намаляват триглицеридите и холестерола; участват в 
синтеза на простагландините и имат противовъзпалително действие. При високи дози МК по-
нижават TG от 30% - 50% и забавят атерогенезата, чрез намаляване разтворимите вътрекле-
тъчни адхезионни молекули и разтворимия Е-селектин, особено при диабетици.  

Странични ефекти: неприятен рибен вкус в устата и диспепсия (само при течните фор-
ми), които могат да се подобрят при замразяване на лекарството преди употреба. Може да 
има краткотрайно повишаване на кръвната захар при диабетици; понижаване на фибриногена, 
намаляване на тромбоцитната агрегация, увеличаване времето на кървене. Наблюдавано е 
намаляване на артериалното налягане и протективен ефект върху  камерните аритмии.     

При максимална дозировка на рибеното масло може да се увеличи LDL-C успоредно с на-
маляване на TG.  

Взаимодействия: Възможно е взаимодействие на омега-МК във високи дози с някои пре-
парати, като:  

� Aspirin и Warfarin – омега-МК увеличават времето на кървене при лечение с тромбоцитни ин-

хибитори или антикоагуланти; 

� Cyclosporine– намаляват токсичните ефекти (повишено АН и увреждане на бъбреците) при 

трансплантирани болни; 

� Локални кортикостероиди - подобряват симптомите при псориазис; 
� Статини - по-ефективно антилипемично действие;   
� НСПВС – установено намаляване на риска от язви при животински модели.  

Лекарствени препарати и препоръчителни дневни дози: Вж. Приложение 7 

 

• СМОЛИ, СВЪРЗВАЩИ ЖЛЪЧНИ КИСЕЛИНИ (секвестранти на жлъчни кисе-

лини, йонообменни смоли) 

Смоли, свързващи жлъчни киселини (секвестранти на жлъчни киселини) се използват  при 

пациенти с първична и вторична хиперхолестеролемия 
Механизми на действие и лечебни ефекти: Смолите частично отстраняват жлъчните ки-

селини от порталната циркулация, намаляват реабсорбцията им в черния дроб, образуват 
комплекси в червата, които се екскретират. Компенсаторно се разгражда и се повишава кли-

рънса на LDL-С. Намаляването на LDL-С е ефективно, но е възможно засилване на  хиперт-
риглицеридемията. 

Странични ефекти и взаимодействия: Те са най-малко изписваните липидопонижаващи 

препарати, поради редица странични ефекти - гадене, повръщане, констипация, подуване на 
корема, намалена поносимост. Сравнително безопасни са и се предписват и при деца и вни-

мателно по време на бременност. Взаимодействат с някои медикаменти и инхибират абсорб-

цията им, затова другите перорални лекарства трябва да се приемат ½ -1 час преди или 2 ч. 

след приема на липидопонижаващия медикамент. Смолите могат да повишат TG, ако първо-
началните им нива са по-високи от 3.9 mmol/l.  

Лекарствени препарати и препоръчителни дневни дози: Вж. Приложение 7 
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• НИКОТИНОВА КИСЕЛИНА И ПРОИЗВОДНИ 

Никотиновата киселина и производните и са ефективни средства за лечение на комби-

нирана дислипидемия, които могат да се съчетаят със статини, ако те самостоятелно не конт-
ролират дислипидемията. Показани са за лечение при непоносимост към статини. Те са идеа-
лен медикамент при болни с изолирано ниско ниво на HDL-С. 

Механизми на действие и лечебни ефекти: най-мощният липиден модулатор за повиша-
ване на HDL-С, чрез блокиране на освобождаването на свободни мастни киселини и подтис-
кане на чернодробния синтез на VLDL (до 15-35%); снижават значително TG и понижават 
умерено LDL-С.  

Странични ефекти и взаимодействия: Имат ограничено приложение, поради странични-

те си ефекти. Главният им недостатък е вазодилатацията, която се проявява със зачервяване 
на лицето, сърбеж и гастроинтестинално дразнене. При формата с удължено освобождаване 
(Niaspan), вазодилатацията е относително малка с намалено зачервяване на лицето. Поради 

лекия си хипергликемизиращ ефект, никотиновата киселина може да се използва при пациен-

ти с диабет тип 2 само, ако минималното повишаване на кръвната захар може да бъде контро-
лирано чрез корекция на антидиабетната терапия. 
Пациенти, които изискват по-голямо внимание са: диабетици, поради възможно влошава-

не на глюкозния толеранс, т.е. системният глюкозен контрол трябва да бъде подобрен; паци-
енти с риск от подагра или уратна нефропатия, поради увеличаване на пикочната киселина; 
пациенти с язвена болест, поради усилване на симптоматиката. 
Никотиновата киселина може да се прилага самостоятелно или да се комбинира. При съче-

тание със статини се препоръчва по-ниска доза, за намаляване риска от хепатотоксич- 
ност, миопатия и рабдомиолиза. Задължително се мониторират чернодробната функция и 

креатинкиназата. 
Лекарствени препарати и препоръчителни дневни дози: Вж. Приложение 7 

  

• ХОЛЕСТЕРОЛ-АБСОРБЦИОНЕН ИНХИБИТОР (Езетимиб)   

Холестерол-абсорбционен инхибитор (Езетимиб) се използва при хиперхолестеролемия; 
като съпътстващо средство към промяна начина на живот, диета и статини, когато отговорът 
на пациента към самостоятелно прилаганите методи е неадекватен. 

   Механизми на действие и лечебни ефекти: 2-azetidinone е нов клас активна субстан- 

ция, намаляваща чрез селективно инхибиране на интестиналната абсорбция ТС и TG. Нама-
лява холестерола в черния дроб и увеличава клирънса му от циркулацията. Прилага се като 
монотерапия или в комбинация с диета и физическа активност за понижаване на ТС и LDL-С 

до 10% - 20%. Има добра поносимост. Подходящ е при болни, които не могат да постигнат 
прицелния LDL- С при монотерапия със статин. Ефективен при комбиниране със статини, 

поради допълващ тяхното действие ефект и допълнително понижаване на LDL- С. При непо-
носимост към статини може да се използа самостоятелно при пациенти с хомозиготна фамил-
на хиперхолестеролемия и с хомозиготна фамилна ситостеролемия. При комбиниране със 
секвестранти на жлъчните киселини се намалява неговата абсорбция. 

Странични ефекти: Възможно е несигнификантно покачване на чернодробните ензими. 

Рядко се наблюдават стомашни болки и мускулна умора. Описан е ангиоедем при 1 на 5 000 

пациента. Лекарствени препарати и препоръчителни дневни дози: Вж. Приложение 7   

 

При прилагане на липидопонижаващи лекарствени средства, общопрактикуващият лекар 
може да използва данните, представени в табл.5, както и общите препоръки за лечение на 
дислипидемиите при някои групи пациенти, посочени в Приложение 9 и 10. 
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Табл.5 Характеристика на липидопонижаващите медикаменти 

 

Липидопонижаващи 

 медикаменти и дози 

Липидни/ 

липо-

протеинови 

ефекти 

Отдалечени  

клинични резултати 

Неблагоприятни 

ефекти 
Контраиндикации 

HMG-CoA редуктаз-

ни инхибитори (ста-

тини) 

LDL-С ↓ 
18%-55% 

HDL-С ↑  
5%-15% 

TG ↓ 7%-30% 

Редукция на  
кардио-васкуларните 
заболявания и  

общата смъртност 

Миопатия; 
Увеличение на  
чернодробните  
ензими 

Абсолютни: бременност;            
остри или хронични  

чернодробни заболявания 
Относителни:  

съпътстваща употреба на 
някои мeдикаменти(1) 

Фибрати
 

LDL-С ↓  
5%-20% (мо-
гат да се ↑ при 

болни  

с високи TG) 

HDL-С ↑  
10%-20% 

TG ↓ 20%-50% 

Редукция на  
кардио-васкуларните  
заболявания и  

общата смъртност 

Диспепсия; 
холелитиаза;  
миопатия 

Абсолютни: тежки  

бъбречни заболявания; 
тежки чернодробни  

заболявания 

Никотинова  

киселина
 

LDL-С ↓  
5%-25% 

HDL-С ↑  
15%-35% 

TG ↓ 20%-50% 

Редукция на  
кардио-васкуларните  
заболявания и смърт 
от ОМИ;  вероятно и 

общата смъртност 

Flush- реакция;  
хипергликемия;  
хиперурикемия  
(или подагра);  
гастроинтестинални 

нарушения; 
хепатотоксично д-е 

Абсолютни: хронични 

чернодробни заболявания; 
тежка подагра 
Относителни: 

диабет; хиперурикемия; 
пептична язва 

Смоли, свързващи 

жлъчните киселини 

(Секвестранти на  

жлъчните к-ни) 

LDL-С ↓ 
15%-30% 

HDL-С ↑ 
3%-5% 

TG ↑ или без 
промяна 

Редукция на  
кардио-васкуларните 
заболявания и смърт 
от ОМИ 

Гастроинтестинални 

нарушения; 
констипация, 
намалена 
абсорбция на други 

лекарства 

Абсолютни:  
Дисбеталипопротеинемия; 
TG > 4,5 mmol/l 

Относителни: 

TAG > 2,3 mmol/l 

Омега-3-мастни ки-

селини 

LDL-С ↓ или ↑ 
TG ↓ 30%-50% 

Редукция на  
кардио-васкуларните 
заболявания и  

общата смъртност 

Рибен вкус; 
диспепсия;  
намаляване на  
фибриногена; 
влошена тромботична  
агрегация;  
хипергликемия 

Абсолютни: хемотологич-
ни заболявания с намалена 
съсирваемост на кръвта 
Относителни: 

внимание при -  лечение с 
антикоагуланти и при  

диабетици 

Холестерол-

абсорбционен  

инхибитор (езетимиб) 

LDL-С ↓  
10%-20% 

HDL-С ↑  
1% - 3% 

TG ↓ 8% 

Редукция на  
кардио-васкуларните 
заболявания и смърт 
от ОМИ 

Стомашни болки; 

умора 
Абсолютни: активно  
чернодробно заболяване 

Комбинирани  

препарати 

(езетимиб и статин) 

 

Редукция на кардио-
васкуларните заболя-
вания и смърт от 
ОМИ 

Миопатия;  
стомашни болки; 

повишаване на  
Чернодробните 
ензими 

Абсолютни: остри или 

хронични чернодробни 

заболявания 
Относителни:  

съпътстваща употреба на 
някои мeдикаменти(1) 

 

(1)Cyclosporine, Gemfibrozil, macrolida, различни противогъбичкови медикаменти и инхибитори на cytochrome P450 
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Препоръчайте допълнително фибрат или никотинова киселина при високорискови пациенти,  

ако не е постигната целта при лечение със статини 

Ако абсолютният кардиоваскуларен риск остава 
≥ 5%, назначете липидопонижаваща терапия за 

намаляване на     
ТС < 4,5 mmol/l и LDL-C < 2,5 mmol/l 

 

Препоръчайте липидопонижаваща терапия                                      
и при възрастни пациенти с повишен риск 

Оценете пълния липиден профил на пациента 

Определете терапевтичните цели и подходи (по-висок риск, по-агресивно лечение) 

Оценете дъпълнителните рискови  

фактори при пациента 

При липса на ефект след 3 месеца, т.е.понижаване 
на  ТС < 5 mmol/l и LDL-C <3 mmol/l, 

препоръчайте статини 

Ако пациентът е с диабет,  
препоръчайте по-рано статини 

Мотивирайте пациента за промяна в начина на живот 

(диета, физически упражнения и контрол на теглото)  

Оценете и категоризирайте пацента според абсолютния кардио-васкуларен риск 

Контролирайте липидния профил на пациента, според препоръчаните срокове  

V. АЛГОРИТЪМ НА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ДИСЛИПИДЕМИИ 

В общата медицинска практика след поставянето на диагнозата „дислипидемия”, в зависи-

мост от оценката на сърдечно-съдовия риск, лекарят трябва да започне определени действия с 
логическа последователност. В различните програми за поведение при атеросклероза са пре-
поръчани определени алгоритмични схеми, които могат да се използват от общопрактикува-
щия лекар. 

 

ОСНОВЕН АЛГОРИТЪМ НА ПОВЕДЕНИЕ НА ОПЛ ПРИ  ДИСЛИПИДЕМИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абсолютен кардио-васкуларен риск < 5%,  

ТС ≥ 5 mmol/l и < 8 mmol/l Контролирайте 
липидите минимум 1 път на 5 години. 

При ТС < 8 mmol/l и LDL-C < 3 mmol/l 

Контролирайте липидите  
1 път на 5 години. 

При ТС ≥ 5 mmol/l или LDL-C ≥ 3 mmol/l, 

започнете липидопонижаваща терапия, 
успоредно с промяна начина на живот 

Абсолютен кардио-васкуларен риск ≥ 5% и 

ТС ≥ 5 mmol/l, изследвайте НDL-C, TAG и 

LDL-C. 
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Този алгоритъм може да бъде опростен, което дава възможности общопрактикуващият лекар 
по-бързо да определи поведението при лица с установена дисплипидемия. 

КРАТЪК АЛГОРИТЪМ НА ПОВЕДЕНИЕ НА ОПЛ ПРИ  ДИСЛИПИДЕМИЯ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логиката на поведението на общопрактикуващия лекар при дислипидемии е представена 
под формата на последователни стъпки, в които той трябва да извършва посочените действия 
в основния алгоритъм. 

Абсолютен кардио-васкуларен риск < 5% 

+ 

ТС 5 - 8  mmol/l 

Препоръчайте промени в стила на живот 
 за постигане нива на  

ТС < 5 mmol/l и LDL-C < 3 mmol/l 

Контролирайте липидите минимум 1 път на 5 г.  
 

Абсолютен кардио-васкуларен риск > 5% 

+ 

ТС >5 mmol/l 

 

Изследвайте НDL-C, TG и LDL-C. 

Препоръчайте промени в стила на живот 
Контролирайте липидите на 1-3 месеца. 

Абсолютен кардио-васкуларен риск > 5% 

 

При задържане на ТС ≥ 5 mmol/l и LDL-C 

≥ 3 mmol/l 

 

Препоръчайте активизиране на промените 
 в стила на живот и започнете 
 липидопонижаваща терапия 

Абсолютен кардио-васкуларен риск > 5% 

 

При  TC 5 - 8 mmol/l и LDL-C < 3.0 mmol/l 

Препоръчайте спазване на препоръчаните  
промени в стила на живот и контролирайте  

липидите веднъж годишно. 
Ако абсолютният риск остава > 5%, започнете 
медикаментозно лечение за понижаване на 

 ТС < 4.5 mmol/l и LDL-C < 2.5 mmol 

Оценете пълния липиден профил 

 на пациента 

 

Категоризирайте пацента според 

абсолютния кардио-васкуларен риск 
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Мотивирайте пациента за промяна в  

начина на живот  

(диета, физ. упражнения и контрол на 

теглото) 

 

Препоръчайте статини при  

липса на ефект след 3 месеца 

Препоръчайте  

липидопонижаваща терапия и при 

възрастни пациенти  

с повишен риск 

Препоръчайте допълнително фибрат или 

никотинова к-на при високорискови 

пациенти, ако не е постигната целта след 

лечение със статини 

Ако пациентът е с диабет, препоръчайте по-рано статини 

 

Лекувайте пациентите  

с нисък риск по подобен начин 

Оценете пълния липиден профил на пациента 

Определете терапевтичните цели и подходи 

(по-висок риск, по-агресивно лечение) 

Оценете и категоризирайте пацента според абсолютния 

 кардио-васкуларен риск 

 

Оценете дъпълнителните 

 рискови фактори при пациента 

 

СТЪПКОВ  АЛГОРИТЪМ НА ПОВЕДЕНИЕ НА ОПЛ ПРИ ДИСЛИПИДЕМИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 
 
 
Приложение № 1  Характеристика и състав на плазмените липопротеини  

 

 

Приложение № 2 Строеж на атеросклеротична плака в артериална стена 
 
 
Приложение № 3 Система за оценка на сърдечно-съдовия риск (точкуване по Фрамингам) 

 
 
Приложение № 4 Препоръки за поведение при здрави лица в зависимост от размера на 

риска и нивата на общия холестерол (TC) и LDL-C 

 

 
Приложение № 5 Съдържание на холестерол в хранителните продукти (mg/100g) 

 
 
Приложение № 6 Относителен дял на калориите от различните хранителни продукти в ди-

етата при дислипидемия  
 
 
Приложение № 7 Основни групи препарати разрешени у нас за лечение на дислипидемии 

и препоръчителни дневни дози 

 
 
Приложение № 8 Стъпки за намаляване на риска от мускулна токсичност при комбинира-

не на терапия фибрат-статини  

 
 
Приложение № 9 Общи препоръки при липидопонижаваща терапия 
 

 
Приложение № 10 Специални групи пациенти за лечение на дислипидемии 

 

 

Приложение № 11 Отклонения в липидите при първични негенетични и вторични 

дислипидемии 

 
 
Приложение № 12 Препоръчана допълнителна литература 
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Приложение № 1 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА И СЪСТАВ НА ПЛАЗМЕНИТЕ ЛИПОПРОТЕИНИ 

 

СЪСТАВ 

% от общите липиди Вид d (nm) плътност Белтък 

% 

Липиди 

% TG PHL CЕ С FFA 

Хиломик- 
рони 

90-1000 <0.95 1-2 98-99 88 8 3 1 … 

VLDL 30-90  0.95-1.006 7-10 90-93 56 20 15 8 1 

IDL 25-30 1.006 - 1.019 11 89 29 26 34 9 1 

LDL 20-25 1.019 - 1.063 21 79 13 28 48 10 1 

HDL 7.5-20  1.063 -1.210 45-55 2-7 26-32 15 -20 6-10 >6  

 

 

 

Приложение № 2 
 

  

СХЕМАТИЧЕН СТРОЕЖ НА АТЕРОСКЛЕРОТИЧНА ПЛАКА В АРТЕРИАЛЕН СЪД 

 
 

 

а - нормална артериална стена. 
Е - повърхностни ендотелни клетки на съдовата стена. М - мускулен слой (ме-
дия) А - външен слой-адвентиция. И - интима пространство  
 
б - артериална стена с липидна ивица. 
Под ендотелния слой се натрупват макрофагите (МФ) с липидни натрупвания 
ЛНП и мЛНП  
 

в - артериална стена със стенозираща атеросклеротична плака: 
МФ - макрофаги с липидни натрупвания; ГМК- гладкомускулни клетки в  инти-
мата; ЕМ- извънклетъчен матрикс; ВЕМ-вътресъдова еластична мембрана. 
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Приложение № 3 
 

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВИЯ РИСК  

(точкуване по Фрамингам) 

 

А. ОЦЕНКА НА 10-годишния РИСК ЗА МЪЖЕ 

ВЪЗРАСТ (години) ТОЧКИ 

20-34 

35-39 

40-44 

45-49 

50-54 

55-59 

60-64 

65-69 

70-74 

75-79 

-9 

-4 

0 

3 

6 

8 

10 

11 

12 

13 

Точки 

Общ холесте-

рол (mg/l) 
mmol/l 

Възраст  

  20 – 39 г. 

Възраст 

  40 – 49 г. 

Възраст 

  50 – 59 г. 

Възраст 

  60 – 69 г. 

Възраст 

 70 – 79 г. 

<160 

160-199 

200-239 

240-279 

≥280 

<4.14 

4.14-5.15 

5.17-6.1 

6.2-7.2 

≥7.24 

0 

4 

7 

9 

11 

0 

3 

5 

6 

8 

0 

2 

3 

4 

5 

0 

1 

1 

2 

3 

0 

0 

0 

1 

1 

Точки 

 
Възраст 

 20 – 39 г. 

Възраст  

40 – 49 г. 

Възраст 

 50 – 59 г. 

Възраст 

 60 – 69 г. 

Възраст 

  70 – 79 г. 

Непушачи 

Пушачи 

0 

8 

0 

5 

0 

3 

0 

1 

0 

1 

HDL (mg/l) mmol/l Точки 

≥60 

50-59 

40-49 

<40 

≥1.55 

1.29-1.52 

1.03-1.27 

<1.03 

-1 

0 

1 

2 

Систолно кръвно налягане (mmHg) Нелекувани Лекувани 

<120 

120-129 

130-139 

140-159 

≥160 

0 

0 

1 

1 

2 

0 

1 

2 

2 

3 

ОБЩ ТОЧКОВ СБОР 10-годишен риск (%) 

< 0 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

≥ 17 

< 1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

10 

12 

16 

20 

25 

≥ 30 
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Б. ОЦЕНКА НА 10-годишния РИСК ЗА ЖЕНИ 

 
 

ВЪЗРАСТ (години) 

 

 

ТОЧКИ 

20-34 

35-39 

40-44 

45-49 

50-54 

55-59 

60-64 

65-69 

70-74 

75-79 

-7 

-3 

0 

3 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

 

Точки 

 

Общ холесте-

рол (mg/l) 
mmol/l 

Възраст                

20 – 39 г. 

Възраст                  

40 – 49 г. 

Възраст                 

50 – 59 г. 

Възраст               

60 – 69 г. 

Възраст                 

70 – 79 г. 

<160 

160-199 

200-239 

240-279 

≥280 

<4.14 

4.14-5.15 

5.17-6.1 

6.2-7.2 

≥7.24 

0 

4 

8 

11 

13 

0 

3 

6 

8 

10 

0 

2 

4 

5 

7 

0 

1 

2 

3 

4 

0 

1 

1 

2 

2 

 

Точки 

 

 
Възраст  

20 – 39 г. 

Възраст  

40 – 49 г. 

Възраст  

50 – 59 г. 

Възраст  

60 – 69 г. 

Възраст  

 70 – 79 г. 

Непушачи 

Пушачи 

0 

9 

0 

7 

0 

4 

0 

2 

0 

1 

HDL (mg/l) mmol/l Точки 

≥60 

50-59 

40-49 

<40 

≥1.55 

1.29-1.52 

1.03-1.27 

<1.03 

-1 

0 

1 

2 

Систолно кръвно налягане (mmHg) Нелекувани Лекувани 

<120 

120-129 

130-139 

140-159 

≥160 

0 

1 

2 

3 

4 

0 

3 

4 

5 

6 

ОБЩ ТОЧКОВ СБОР 10-годишен риск (%) 

< 9 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

≥ 25 

< 1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

11 

14 

17 

22 

27 

≥ 30 
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Приложение № 4 
ПОВЕДЕНИЕ ПРИ БЕЗСИМПТОМНИ ДЛП,  

В ЗАВИСИМОСТ ОТ РАЗМЕРА НА АБСОЛЮТНИЯ СЪРДЕЧНО-СЪДОВ РИСК 

 (ПЪРВИЧНА ПРОФИЛАКТИКА) 

 
Общ риск < 5% Общ риск > 5% 

TC < 5 mmol/l TC > 5 mmol/l 

Поведение:  
• Съвет за промяна в начина на живот; 
• Подържане на ТС под 5 mmol/l; 

• Проследяване минимум на 5 години. 

 

Поведение:  
• Измерете на гладно ТС, HDL-C и TG; 

• Определете LDL-C; 

• Съвет за промяна в начина на живот поне за 3 месеца; 
• Повторни изследвания. 

ЦЕЛ:  

TC < 5 mmol/l и LDL-C < 3 mmol/l 

РЕЗУЛТАТ 1:  

TC > 5 mmol/l и LDL-C > 3 mmol/l 

 Поведение:  
• Придържане към промяната в начина на живот; 
• Започване на медикаментозна липидо-понижаваща терапия  
• Контрол на 3 месеца 

 РЕЗУЛТАТ 2: 

TC 5 - 8 mmol/L  LDL-C < 3.0 mmol/L 

 Поведение:  
• Съвет за промяна в начина на живот; 
• Ежегоден контрол; 
• Ако общият риск остава > 5% , да се включат медикаменти 

за понижаване на ТС < 4.5 mmol/l и LDL-C < 2.5 mmol/l. 

 

Приложение № 5 

 
СЪДЪРЖАНИЕ НА ХОЛЕСТЕРОЛ В ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ (mg/100 g) 

 

Продукт (100 g) Холестерол (mg) 

Мозък  2200-2800 

Яйчен жълтък 460 

Черен дроб 320 

Сърце 210 

Сирене 160 

Говеждо месо 125 

Свинско месо 300 

Птиче месо 90 

Риба 50 

Мляко (100 ml) 12 

 

Приложение № 6 

 
ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ (%) НА КАЛОРИИТЕ ОТ РАЗЛИЧНИТЕ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ                        

В ДИЕТАТА ПРИ ДИСЛИПИДЕМИЯ 
 

Хрaнителна съставка Препоръчван прием 

Наситени мазнини < 7% от общите калории 

Полиненаситени мазнини До 10% от общите калории 

Мононенаситени мазнини До 20% от общите калории 

Общо мазнини 25-35% от общите калории 

Въглехидрати  50-60% от общите калории 

Белтъци Около 15% от общите калории 

Холестерол  < 200 mg/d 
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Приложение № 7 

ОСНОВНИ ГРУПИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРЕПАРАТИ, РАЗРЕШЕНИ В БЪЛГАРИЯ, 

 ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДИСЛИПИДЕМИИ  

И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДНЕВНИ ДОЗИ 

 
А. ПРЕПАРАТИ: 

І. СТАТИНИ 

 

Atorvastatin – film tabl. 10 mg, 20 mg, 40 mg (оп.30 бр.)  
Simvastatin – film tabl. 10 mg, 20 mg (оп.14 и 28 бр.), film tabl. 40mg (оп.14 и 28 бр.), film tabl. 80mg  

Rosuvastatin – film tabl. 20 mg (оп. 28 бр.)    
Pravastatin – tabl. 10 mg, 20 mg (оп. 30 бр.) 
Lovastatin – tabl. 20 mg, 40 mg (оп. 14, 28 и 30 бр.),  tabl. 80 mg (оп.14 и 28 бр.)  
Fluvastatin - caps. 40 mg (оп. 28 бр.) 
Fluvastatin XL depo-tabl. 80 mg (оп. 28 бр.)   
 

ІІ. ФИБРАТИ 

 

Gemfibrozil – caps. 300 mg, 450 mg, 600 mg (оп. 50 бр.) 
Fenofibrate – caps. 67 mg (оп. 30 бр.), 100 mg (оп. 50 бр.) 
Fenofibrate 200 M (микронизиран) 200 mg (оп. 30 и 50 бр.) 
Bezafibrate – tabl. 200 mg 

Cipofibrate -  caps. 100 mg (оп. 30 бр.) 
 

ІІІ. ПОЛИНЕНАСИТЕНИ МАСТНИ КИСЕЛИНИ (ОМЕГА-3-МАСТНИ К-НИ)  

 

Капсули рибено масло 
Еscimo-3 – caps. 500 mg, flac. 105 ml 

Omacor – tabl. 1000 mg  

Olisalvin - Omega –3 Forte, caps. 1g 

Olisalvin – Omega-3, caps. 300 mg 

 

ІV. СМОЛИ, СВЪРЗВАЩИ ЖЛЪЧНИТЕ КИСЕЛИНИ (СЕКВЕСТРАНТИ НА ЖЛЪЧНИТЕ К-НИ) 

 

Cholestyramine – pulvis 4 g/packet 

Colestipol – pulvis 5g/packet 

Colesevelam - pulvis 1,3g/packet 

 

V. НИКОТИНОВА КИСЕЛИНА И ПРОИЗВОДНИ 

 

Nicotinic acid – tabl. 40 mg (оп. 40 бр.), amp. 10 mg/1 ml и 40 mg/2 ml 

Acipimox – caps. 250 mg (оп. 30 бр.) 
 

VІ. ХОЛЕСТЕРОЛ-АБСОРБЦИОНЕН ИНХИБИТОР (ЕЗЕТИМИБ) 

 

Ezetrol – tabl. 10 mg (оп.14 и 28 бр.) 
Vytorin – Ezetimibe 10 mg, комбиниран със Simvastatin 20 mg, tabl.  

 

VІІ. АНТИОКСИДАНТИ 

Probucol – tabl. 250 mg 

 

VІІІ. ДРУГИ ПРЕПАРАТИ 

Pectin – tabl. 500 mg, pulvis 10 g 

Pectivit C – tabl. (оп. 60 бр.) 
Lecithin – gran. 50 g, caps. 1g 

Neolipidra – tabl. 300 mg 
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Б. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДНЕВНИ ДОЗИ: 

 

Atorvastatin (10 - 80 mg), Simvastatin (10 - 40 mg), Rosuvastatin (5-40 mg), Pravastatin (10-40 mg), 

Fluvastatin (40 - 80 mg), Lovastatin (20 - 80 mg) 

 

 

Gemfibrozil (600 mg 2 х дневно), Fenofibrate (200 mg) 
 

Никотинова киселина (Niacin) с бързо освобождаване (1,5 - 3g) 

Никотинова киселина с удължено освобождаване (extended-release) (1 - 2 g) (Niaspan) 

Никотинова киселина с непрекъснато освобождаване (sustained-release) (OTC) (1 - 2g) 

Nicotinic acid (300 mg) 

Acipimox (250 mg 2-3 x дневно) 
 

Cholestyramine (4 - 16 g) 

Colestipol (5 - 20 g) 

Colesevelam (2,6 - 3,8g) 

 

Рибено масло – caps. (2-12g) 

Escimo-3 (1,5- 4,5g = 5ml) 

Omacor (1- 2g) 

Olisalvin Omega –3 forte (1-2 g) 

Olisalvin Omega – 3 (300 mg) 

 

Ezetimibe(10mg) 

Vytorin – (Ezetimibe 10 mg и Simvastatin 20 mg) 

 

Източник: McGowan М, LaRosa J., Weart С. “Comprehensive lipid-lowering update: Part 2: Who needs lipid-

lowering drugs?”. Patient Care , Originally published: March 1, 2006 
 

Приложение № 8 

 
СТЪПКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ МУСКУЛНА ТОКСИЧНОСТ 

ПРИ КОМБИНИРАНА ТЕРАПИЯ ФИБРАТ-СТАТИН 

 

• Използвай монотерапия със статин за постигане на таргетния non-HDL-холестерол*; 

• Предпочитай рибено масло (омега-3 МК) или никотинова киселина;  

• Запази ниски дозите на статина и фибрата;  

• Дозирай фибрата на обяд след хранене, а статина вечер;  

• Избягвай или внимателно използвай комбинацията при бъбречно нарушение; 

• Осигури липса на друго лекарствено взаимодействие;  

• Обучи пациента да разпознава мускулните симптоми (мускулни болки, слабост); 

• Преустанови терапията, ако има мускулни симптоми и увеличение > 10 х на креатинкиназата. 

* non-HDL-C=TC-HDL-C  
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Приложение № 9 
 

ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ПРИ ЛИПИДОПОНИЖАВАЩА ТЕРАПИЯ: 

 

1. Преди започване на липидопонижаващи медикаменти е необходимо да се изследват:  

• чернодробни ензими (ASAT, ALAT, GGT, ALP) и CPK, 

• кръвна захар, пикочна киселина, албуминурия.  

2. Мониторирайте ензимите през първите 12 месеца. 

3. При установяване на стабилно състояние, контролни прегледи и изследвания се пре-

поръчват на 3, 6 и дори 12 мес., в зависимост от рисковите фактори на пациента.  

4. Препоръки при лечение със статини: 

1) Започнете лечението със статини в почивен ден, за да се избегне мускулна болка от друг 

произход; 

2) Започнете лечението със статини с малка доза и постепенно я увеличавайте до умерена; 

3) Ако няма достатъчен ефект, опитайте с друг статин (отговорът е много индивидуален);   

4) Препоръчайте вечерен прием на статина (изключение правят Atorvastatin, Rosuvastatin, 

Fluvastatin XL), които са с по-дълъг полуживот и могат да се приемат през деня или вечер-

та, с или без храна); 

5) Препоръчайте прием на аспирин, ако при пациента не е противопоказано, защото ще об-

лекчи възможна миалгия; 

6) Опитайте алтернативен (през ден) прием на статина; 

7) При дислипидемия с повишени LDL-С и ТG, се препоръчва първо да се намалят тригли-

церидите, а след това да се започне терапия за LDL-С. 

5. Препоръки при лечение с никотинова киселина: 

1) Започнете с ниска доза никотинова киселина и постепенно я титрирайте; 

2) Не увеличавайте бързо дозата; 

3) Нека пациентът ръководи в повишаването на дозировката, защото той най-добре усеща 

своята поносимост; 

4) Не прехвърляйте дневната доза от 3 g; 

5) При прием на аспирин ½ час преди никотиновата киселина, може да се намали зачервява-

нето чрез блокиране на простагландините; 

6) Препоръчва се аспирин в доза, по-голяма от профилактичната, т.е по 1 табл. от 325mg;  

7) Препоръчва се прием на никотинова киселина със закуска за забавяне на абсорбцията и 

намаляване на зачервяването; 
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8) Не се препоръчват пикантни храни и горещи течности преди и след приема на никотино-

вата киселина; 

9) Не се препоръчва горещ душ, непосредствено след приема на медикамента ; 

10) С продължаване на лечението, епизодите на зачервяване намаляват; 

11) Възможно е облекчение на сърбежа при прием на непрекъснато освобождаващата се фор-

ма на никотинова киселина (ОТС) заедно с антихистамин (Diphenhydramine). 

6. Видове липидопонижаваща терапия със статини:  

• Монотерапия - ниски или умерени дози статини от първи избор, които редуцират 

 LDL-C до 30 - 40%. 

• Интензивна липидопонижаваща терапия (високи дози монотерапия със статини или ком-

бинация от други липидопонижаващи медикаменти), при която LDL-C се редуцира до 

55%. Препоръчва се когато:  

� умерената монотерапия със статини не е постигнала таргетния LDL-C; 

� се установява много висока начална стойност на LDL-C; 

� заболяването прогресира, въпреки липидопонижаващите стратегии; 

� скоро прекаран остър коронарен инцидент. 

7. Комбинирана липидопонижаваща терапия: 

� При недостатъчен ефект от монотерапия със статини (не е постигнат таргетния LDL-C); 

� При непоносимост на пациента, токсичност или странични ефекти, изискващи редукция 

на дозата на статина; 

� При преследване и на други липидни параметри (намаляване на TG, повишаване  

на НDL-C); 

� При възможна полза от комбиниране на няколко липидопонижаващи медикаменти с до-

пълващ се механизъм на действие и допълнителни ефекти върху намаляване на коронар-

ния риск.  

8. Възможни комбинации: 

• Ezetimibe и статини; 

• Смоли, свързващи жлъчните киселини (секвестранти на ЖК) и статини; 

• Фибрати и статини;  

• Омега-МК (рибено масло) и статини;  

• Фибри или растителни станоли и статини;  

• Никотинова киселина и статини.  
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9. Нежелани комбинации: 

� Simvastatin, Atorvastatin и Lovastatin с Аmiodarone, макролиди, калциеви антагонисти 

(Diltiazem, Amlodipine,Verapamil, Nifedipine), антиретровирусни препарати, азолни антими 

котици и др. Pravastatin и Fluvastatin могат да се комбинират с по-горе посочените препара 

ти, поради различно метаболизиране  

 

 

Приложение № 10 
 

 
СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ ПАЦИЕНТИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ДИСЛИПИДЕМИЯ 

 
А. ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА:  

 

•    По-ниски дози, затова липсват и странични ефекти; 

• Използват се секвестранти на жлъчните к-ни (смоли) и някои статини в ниски дози; 
 

 Б. ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПО-МЛАДИ ХОРА (до 35 години): 

 

• само, ако LDL-холестеролът е над 3.36 mmol/l; 

• промяна в начина на живот; 
• липидопонижаваща терапия се обсъжда само при пушачи и тези, които имат LDL-С 

между 4.14 - 4.89 mmol/l; 

• ако LDL-С е по-висок, се третират като възрастни пациенти; 

 

В. ЛЕЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ ПАЦИЕНТИ (над 64 г. за мъже и над 74 г. за жени):   

  

• промяна в начина на живот; 
• липидо-понижаваща терапия дори при 80-годишни пациенти; 

• поради напредналата възраст има повишен риск от рабдомиолиза и се препоръчва пос-
тепенно титриране на дозата на липидо-понижаващите медикаменти. 

 
Г. ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЖЕНИ:  

 

• лечението със статини е абсолютно контраиндицирано при жени, които са или могат 
да бъдат бременни; 

• останалите жени се третират като пациентите - мъже с дислипидемия; 
• при пациентки в менопауза се препоръчва да се изследва липиден статус през 6-12 мес. 
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Приложение № 11 
 

ОТКЛОНЕНИЯ В ЛИПИДИТЕ ПРИ ВТОРИЧНИ ДИСЛИПИДЕМИИ 

 
 

ПРИЧИНИ ТС и LDL HDL-C 

 

TG 

 

Захарен диабет  ↓ ↑ 

Затлъстяване ↑ ↓ ↑ 

Хроничен алкохолизъм   ↑ 

Хронични чернодробни заболявания   ↑ 

Хипотиреоидизъм ↑   

ХБН   ↑ 

Нефрозен синдром ↑  ↑ 

Холестаза ↑   

Булимия   ↑ 

Анорексия невроза ↑   

Панкреатит   ↑ 

Хипопаратиреоидизъм ↑  ↑ 

Подагра ↑  ↑ 

Акромегалия, Синдром на Cushing, Гликогенози, 

Прогерия 
  ↑ 

Остра интермитентна порфирия ↑   

Идиопатична хиперкалциемия ↑  ↑ 

Бременност   ↑ 

Еритематозен лупус ↑  ↑ 

Мултиплен миелом ↑  ↑ 

Антихипертензивни медикаменти: 

- тиазидни диуретици, хлорталидон 

- фуроземид, спиронолактон 

- неселективни бета-блокери 

 

↑ 

↑ 

 

↓ 

 

↓ 

 

↑ 

↑ 

↑ 

Ретиноиди ↑ ↓ ↑ 

Алопуринол, бензодиазепинови производни  ↓ ↑ 

Преднизолон ↑ ↓ ↑ 

Симетидин  ↓  

Анаболни стероиди  ↓  
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