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Защо се интересуваме от Защо се интересуваме от 
хранителните добавки при ССЗ?хранителните добавки при ССЗ?
• ССЗ са водеща причина за заболеваемост и смърност ССЗ са водеща причина за заболеваемост и смърност 

в светав света
• Незвисимо от напредъка в лечението им, Незвисимо от напредъка в лечението им, 

смъртността и хоспитализациите от ССЗ остават смъртността и хоспитализациите от ССЗ остават 
високивисоки

• Съвремените медикаменти за лечение третират Съвремените медикаменти за лечение третират 
основно хемодинамични, неврохормонални, основно хемодинамични, неврохормонални, 
електрофизиологични и др. патофизиологични електрофизиологични и др. патофизиологични 
механизми на ССЗмеханизми на ССЗ

• Малко са терапевтичните стратегии подкрепящи Малко са терапевтичните стратегии подкрепящи 
метаболитните нуждиметаболитните нужди на организма, сърцето на организма, сърцето



  

История на хранителните История на хранителните 
добавкидобавки

• Интересът започва от древността (400-500 г.пр.Х): черен дроб Интересът започва от древността (400-500 г.пр.Х): черен дроб 
от елен, сърце от лъв за бързина и силаот елен, сърце от лъв за бързина и сила

• В началото на 20 век, в резултат на появатаВ началото на 20 век, в резултат на появата  на различни на различни 
спортни надпревари, интересът към хранителните добавки се спортни надпревари, интересът към хранителните добавки се 
увеличаваувеличава

• След синтезирането на витамините (1930) започват и първите След синтезирането на витамините (1930) започват и първите 
съобщения за тяхното действие. Едни от първите коментари за съобщения за тяхното действие. Едни от първите коментари за 
тяхното тонизиращо деиствие се съобщават от участниците в тяхното тонизиращо деиствие се съобщават от участниците в 
Tour de France Tour de France 

• В превенцията и лечението на различни заболявания, В превенцията и лечението на различни заболявания, 
хранителните добавки започват да се използват през 70 год. на хранителните добавки започват да се използват през 70 год. на 
20 век като и до днес тяхното действие остава да бъде 20 век като и до днес тяхното действие остава да бъде 
противоречивопротиворечиво

https://www.google.bg/url?q=http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/1605164/Ancient-man-invented-tools.html&sa=U&ei=m1p1U6rNIvDa0QXSw4GoCw&ved=0CDIQ9QEwAw&usg=AFQjCNGfKVz7PgKyChXv_oHqwH-bHTnFzw
https://www.google.bg/url?q=http://en.wikipedia.org/wiki/2012_Tour_de_France&sa=U&ei=BFt1U4DYNYTz0gXfkoGoAw&ved=0CCwQ9QEwAA&usg=AFQjCNG4twQiXCg7fqw6l2U68yp9lPnEuA


  

Сърдечен МетаболизъмСърдечен Метаболизъм

• Сърцето е високо енергиина машина, конвертираща Сърцето е високо енергиина машина, конвертираща 
химичната енергия в механичнахимичната енергия в механична

• За тази сравнително малка маса (200-400 гр.), то За тази сравнително малка маса (200-400 гр.), то 
използва АТФ повече от всеки друг орган, използва АТФ повече от всеки друг орган, 
изпомпвайки 5 л. кръв за минута, 7 200 л. за 24 ч, 2.6 изпомпвайки 5 л. кръв за минута, 7 200 л. за 24 ч, 2.6 
мил. за 1 г., мил. за 1 г., консумирайки 6 кг. АТФ на денконсумирайки 6 кг. АТФ на ден..

• За да бъде подържан този бърз метаболизъм е За да бъде подържан този бърз метаболизъм е 
необходимо мембраните, ензимните системи и необходимо мембраните, ензимните системи и 
струкурните елементи на клетките да бъдат в струкурните елементи на клетките да бъдат в 
състояние на състояние на “turn over”“turn over”

• На всеки 30 дни сърцето подменя своите протеинови На всеки 30 дни сърцето подменя своите протеинови 
елементи и мембраниелементи и мембрани

• Ето защоЕто защо,,  микронутриентитемикронутриентите като като::  Q10, L-carnitine, Q10, L-carnitine, 
thiamine, Mg, Selenium, Omega acidsthiamine, Mg, Selenium, Omega acids са важни са  са важни са 
сърдечната структура и функция.сърдечната структура и функция.



  



  



  

Сърдечна недостатъчностСърдечна недостатъчност

• Намален Намален “turnover” “turnover” на АТФ с повече от 30%  на АТФ с повече от 30%  
• Увеличени нива на Увеличени нива на катаболни стероидикатаболни стероиди
• Увеличени нива на Увеличени нива на цитокиницитокини
• Резистентност към инсулин и растежни Резистентност към инсулин и растежни 

факторифактори
• Дефицит на Дефицит на микронутриентимикронутриенти
• Използваните при ССЗ медикаменти – Използваните при ССЗ медикаменти – 

диуретици, намаляват нивата на есенциални диуретици, намаляват нивата на есенциални 
микронутриенти (микронутриенти (CoQ10,  ThiamineCoQ10,  Thiamine))
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Grade 1 or 2 = ejection fraction (EF) >35%, grade 3 or 4 = EF <35%. 

Дефицит на тиамин при пациенти Дефицит на тиамин при пациенти 
със ЗСНсъс ЗСН

• Сърдечна недостатъчностСърдечна недостатъчност • Здрави контролиЗдрави контроли



  J Am Coll Cardiol. 2009;54(18):1660-1673. doi:10.1016/j.jacc.2009.08.012

Химична енергия в механичнаХимична енергия в механична



  



  



  



  

L-CarnitinL-Carnitin

• Аминокиселинен дериват, синтезиран от Аминокиселинен дериват, синтезиран от 
лизин и метионинлизин и метионин

• Играе важна роля в транспортта на мастните Играе важна роля в транспортта на мастните 
киселини в митохондриите , участва в киселини в митохондриите , участва в 
процесите на гликолизапроцесите на гликолиза

• Генетични дефекти свързани вторично  с Генетични дефекти свързани вторично  с 
мембранния транспорт на мембранния транспорт на L-carnitin L-carnitin сесе  
асоциират с развитието на кардиомиопатииасоциират с развитието на кардиомиопатии

• Установен е дефицит на Установен е дефицит на L-carnitinL-carnitin при  при 
кардиомиопатиикардиомиопатии



  



  

  Kaplan-Meier анализ на 3 месечната преживяемост при CoQ10 (непрекъсната линия, +) 
с/у placebo пациенти (прекъсната линия) □, P=0.0413 (log rank test). 

Damian M S et al. Circulation. 2004;110:3011-3016



  

 Glasgow Outcome Scale след 3 месеца, CoQ10 с/у пациенти на плацебо (GOS 1=dead; 
2=vegetative or minimally conscious state; 3=significant neurological deficits; 4=mild 

deficits; 5=no deficits).
Damian M S et al. Circulation. 2004;110:3011-3016



  

Коензим Q10Коензим Q10
• Представлява мастно разстворима, витаминоподобна Представлява мастно разстворима, витаминоподобна 

субстанция. субстанция. 
• Неговата функция е свързана с клетъчните органели,Неговата функция е свързана с клетъчните органели,  

митохондрии (намира се по вътрешната им мембрана), където митохондрии (намира се по вътрешната им мембрана), където 
коензим коензим Q10 участва в електронните веригиQ10 участва в електронните вериги за синтез на  за синтез на 
енергия и аеробно дишане. Там коензим Q10 претърпява серия енергия и аеробно дишане. Там коензим Q10 претърпява серия 
окси-редукционни процеси в цикъла за синтез на АТФ. Близо окси-редукционни процеси в цикъла за синтез на АТФ. Близо 
95% от енергията, под форма на АТФ, се образува по този път. 95% от енергията, под форма на АТФ, се образува по този път. 

• Пообрява издръжливостта и физическата функционалност на Пообрява издръжливостта и физическата функционалност на 
тялото.тялото.

• Отдавна е установена връзката между дефицита на това Отдавна е установена връзката между дефицита на това 
съединение и сърдечните заболявания, рак и други.съединение и сърдечните заболявания, рак и други.

• Коензим Q10 е силен Коензим Q10 е силен антиоксидантантиоксидант, предпазвайки клетките от , предпазвайки клетките от 
вредното действие на свободните радикали, деактивирайки ги вредното действие на свободните радикали, деактивирайки ги 
предварително. предварително. 



  

Недостатъци на много от наличните Недостатъци на много от наличните 
проучвания с хранителни добавкипроучвания с хранителни добавки  

• Малко на брой участници в проучванетоМалко на брой участници в проучването
• Кратка продължителност на изпитваниятаКратка продължителност на изпитванията
• Изследване само на един нутриентИзследване само на един нутриент
• Някои от проучванията не са рандомизиращиНякои от проучванията не са рандомизиращи
• Много от изследванията са стари, провеждани преди Много от изследванията са стари, провеждани преди 

появата на стандартно лечение с появата на стандартно лечение с AAСЕ, б-блокери и СЕ, б-блокери и 
т.нт.н

• Липсва прецизна оценка на пациентите преди Липсва прецизна оценка на пациентите преди 
изпитванетоизпитването

• Оценка на ограничен брой първични крайни точки Оценка на ограничен брой първични крайни точки 

https://www.google.bg/url?q=https://fuzztreck.wordpress.com/tag/why-do-engineers-turn-writers/&sa=U&ei=HV11U4zYIuHK0QW6sIEY&ved=0CDgQ9QEwBg&usg=AFQjCNHpek4sg7cDQq8FLCCzkHVMQoOHqg


  J Am Coll Cardiol. 2009;54(18):1660-1673. doi:10.1016/j.jacc.2009.08.012



  

ПНМКПНМК



  J Am Coll Cardiol. 2011;57(7):880-883. 
doi:10.1016/j.jacc.2010.11.014



  

Причини за смъртност, можещи Причини за смъртност, можещи 
да бъдат превантиранида бъдат превантирани



  



  

GISSI TRIALGISSI TRIAL

• Lancet 1999 Aug 7;354(9177):447-55Lancet 1999 Aug 7;354(9177):447-55



  

JELIS TRIALJELIS TRIAL



  

Omega 3  Omega 3  и внезапна сърдечна и внезапна сърдечна 
смъртсмърт



  



  

Хиперхолестеролемията- ключов момент Хиперхолестеролемията- ключов момент 
в развитието на ССЗв развитието на ССЗ



  



  



  

Доза на stanol esters и редукция на LDL-cholesterol спрямо 
началото

Gupta A et al. QJM 2011;104:301-308

© The Author 2011. Published by Oxford University Press on behalf of the Association of 
Physicians. All rights reserved. For Permissions, please email: journals.permissions@oup.com



  



  

Hallikainen and Uusitupa. Am J Clin Nutr 1999; 69: 403-410.
Blair et al. Am J Cardiol 2000; 86: 46-52.
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