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Кога да лекуваме хиперурикемията при
пациенти със сърдечносъдови заболявания?
специализирано издание за лекари
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Кога да лекуваме хиперурикемията
при пациенти със
сърдечносъдови заболявания?
Стойностите на серумната пикочна
киселина (ПК) може да са повишени при
редица сърдечносъдови състояния и заболявания и да са част от патогенетичните механизми в тези случаи, благодарение на предизвикания оксидативен стрес
и ендотелна дисфункция. Повлияването на хиперурикемията с инхибитори на
ксантиноксидазата носи допълнитени
ползи при много от пациентите със сърдечносъдови заболявания.

Значение на
хиперурикемията
Хиперурикемия се дефинира при
стойности на ПК >360 mcmol/l за жените и >420 mcmol/l за мъжете. Тя се среща около 10 пъти по-често в сравнение с
подаграта като се увеличава с напредване на възрастта, наблюдава се с по-висока
честота в развитите отколкото в развиващите се страни (свързано с начина на живот и хранене) и засяга четири пъти почесто мъжете в сравнение с жените (1).
Средното ниво на ПК при мъжете през
1920 година е било 210 mсmol/l, а през
1970 година - 360-390 mcmol/l. При жените тези стойности са с 30-60 mcmol/l
по-ниски, поради урикозуричния ефект
на естрогените (2).
Има връзка между някои сърдечносъдови състояния и рискови фактори, и повишените стойности на ПК (3):
● Артериална хипертония (АХ) и
пре-хипертония
● Хронично бъбречно заболяване
(ХБЗ), включително понижена скорост
на гломерулната филтрация и микроалбуминурия
● Метаболитен синдром (МетС), съчетаващ абдоминално затлъстяване, инсулинова резистентност, хипертриглицеридемия, ниски стойности на холестерола в
липопротеините с висока плътност (HDLC), повишена гликемия на гладно и/или
нарушен глюкозен толеранс
● Обструктивна сънна апнея
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● Исхемична болест на сърцето (ИБС)
● Мозъчносъдова болест
● Периферна артериална болест
● Ендотелна дисфункция
● Оксидативен стрес
● Прееклампсия
● Мъжки пол, при жените – постменопаузално състояние
Повишението на серумната или интрацелуларната ПК може да се дължи на
увеличен внос с храната (прием на пурини или фруктоза), на обмен на нуклеотиди или разграждане на протеини, както и
на намалена бъбречна или интестинална
екскреция.
Увеличената ПК в клетката предизвиква по директен и индиректен път оксидативен стрес с натрупване на реактивни кислородни радикали, което води до
промени в митохондриите, нарушава метаболизма на азотен окис (NO) в ендотелните клетки, активира ренин-ангиотензин-алдостероновата система (РААС) и
понижава нивата на ендотелин.
Последиците на тези процеси са развитие на системна и ренална вазоконстрикция, ендотелна дисфункция, повишена артериална ригидност, АХ,
бъбречно заболяване и ускорено развитие на атеросклероза.
Освен това, корелацията между нивото на ПК и сърдечносъдовите заболявания е валидна не само при стойности над
референтните граници (>360 mcmol/l за
жените и >420 mcmol/l за мъжете), но и
при случаите, преценявани като норма,
от 310 до 330 mcmol/l (4).

Пикочна киселина и
артериална хипертония
Повишените стойности на ПК предсказват възникването на АХ. Увеличение
на ПК се наблюдава при 25-60% от пациентите с нелекувана АХ и при близо 90%
от младежите със скорошна есенциална
хипертония. Понижението на стойностите на ПК с ксантин-оксидазни инхибито-
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ри (КОИ) предизвиква намаление на артериалното налягане (АН) при възрастни
със скорошна АХ (3).
При 30 пациенти с АХ и хиперурикемия (ПК >360 mcmol/l) приложението
на allopurinol 200 mg два пъти дневно
за четири седмици води до значително
по-добър контрол на систолното и диастолно АН (5).

Пикочна киселина и
хронично бъбречно
заболяване
Италианско проучване изследва честотата на изява на ХБЗ при 1 449 пациенти с диабет тип 2 (ДТ2) и запазена бъбречна функция (дефинирана като
скорост на гломерулната филтрация eGFR >60/ml/1.73m2) според стойностите на серумната ПК (6).
Проследяването е петгодишно. Високи стойности на ПК се дефинират като
>416 mcmol/l при мъжете и >387 mcmol/l
при жените. Честотата на изява на ХБЗ в
рамките на пет години е 11% в групата с
нормална ПК и близо 30% на фона на повишена ПК (p<0.001).

Пикочна киселина,
ендотелна функция и
метаболитен синдром
Хиперурикемията е свързана с повишен оксидативен стрес, което води до
развитие на ендотелна дисфункция. Тя,
от своя страна, предизвиква инсулинова
резистентност и хиперинсулинемия, основни компоненти на МетС.
Ендотелната дисфункция и повишените инсулинови нива увеличават уратната реабсорбция в бъбрека, с резултат
– допълнително увеличение на серумната ПК и завъртане на порочен кръг
(Фигура 1).
При 2 732 здрави мъже без сърдечносъдово заболяване ендотелната функция, оценена чрез кръвоток-медиирана вазодилатация (FMD – flow-mediated
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dilatation), показва връзка със стойностите на ПК, като тази връзка се модулира в
зависимост от наличието на МетС (7).
При липсата на МетС, дори и леката
хиперурикемия води до ендотелна дисфункция, докато на фона на МетС, единствено изразеното повишение на ПК е
свързано с допълнително влошаване на
ендотелната функция (повижение на
FMD), която е увредена, в сравнение с
групата без МетС, дори и при липса на
хиперурикемия (Фигура 2).

В различни проучвания е доказано,
че повишените стойности на серумната
ПК са независим предсказващ фактор
за сърдечносъдова и обща смъртност
при пациентите с ДТ2, дори и след отчитане влиянието на фактори като възраст, пол, стандартни рискови фактори,
терапия (9, 10).

Лечение на
хиперурикемията

Според препоръките на ревматологичните дружества най-добрата теПикочната киселина
рапевтична възможност за лечение на
като предиктор
хиперурикемия е инхибицията на ксанна сърдечносъдова
тиноксидазата (11). Лечение с ксантинокзаболеваемост и обща
сидазни инхибитори (КОИ) - аllopurinol
смъртност
или febuxostat, се препоръчва като първа
Мета-анализ на девет проучвания с
линия фармакологично уратопонижава165 922 участници показва, че рискът за
що лечение при подагра.
сърдечносъдова смъртност е 37% по-виДиетата и промените в начина на жисок в групата с хиперурикемия в сравневот сами по себе си са с незадоволителни
ние с тази с нормални стойности на ПК
ефекти за понижаване на серумната ПК.
(съотношение на риска 1.37, 95% довеНачалната доза на allopurinol не трябва да
рителен интервал: 1.19-1.57, р=0.013) (8).
надвишава 100 mg/дневно и трябва да се
намали при леко или умерено ХБЗ, посАвторите установяват и повишение на
ледвано от постепенно титриране на подобщата смъртност с 24% на фона на уведържащата доза, достигайки до 300 mg/
личена ПК, но тази зависимост е валидна
дневно, дори при ХБЗ.
единствено при мъжете.
Лечението на пациенти с хиперуриФигура 1. Връзка между хиперукемия и повишен сърдечносъдов риск с
рикемия, ендотелна дисallopurinol 300 mg дневно за три месеца
функция и инсулинова реводи до подобрение на ендотелната функзистентност
ция (повишение на стойностите на FMD),
като степента на подобрение корелира
с нивото на понижение на ПК (12). В конЕндотелна
Хиперурикемия
дисфункция
тролната група без хиперурикемия приложението на allopurinol не води до намаляване на ПК, нито до повишение на FMD.
При болни с МетС, приложението на
Инсулинова резистентност
Уратна
Хиперинсулинемия
реабсорбция
allopurinol за един месец води до знав бъбрека
чително повишение на FMD (подобрение на ендотелната функция), каквото
не се наблюдава
Фигура 2. Стойности на FMD според наличието или липна фона на пласата на МетС и серумните нива на ПК
цебо (13).
МетС (-)
МетС (+)
Доказано е,
макар и в неголяма група пациенти, че дори на фона на
сърдечна
нед о с т ат ъ ч н о с т
(СН)
приемът на allopurinol
300 mg дневно
без
лека изразена
без
лека изразена
хиперурикемия
хиперурикемия
за един месец е
Брой пациенти:
1,879
235
205
257
70
86
свързан със знаИздава Агенция protos, ООД
тел. 02/8220418, www.protos.bg
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Изводите
за клиничната практика:
Лечението на хиперурикемията
би било от полза при пациенти с:
● повишен сърдечносъдов риск –
подобрява се ендотелната функция
● АХ – допълнително понижение на АН
● МетС – подобрение на ендотел
ната функция
● ХБЗ – намалява прогресията
на бъбречното увреждане
● СН – повишение на стойностите
на кръвоток-медиираната дилатация
чително по-голямо подобрение на ендотелната функция и понижение на оксидативния стрес в сравнение с плацебо (14).
Тъй като ендотелната дисфункция е
водещ патофизиологичен механизъм при
редица патологични състояния като АХ,
ИБС, СН, МетС, ДТ2, ХБЗ, то съществува вероятността приемът на allopurinol да
е от полза и да намалява сърдечносъдовите инциденти в тези случаи, подобрявайки нарушената функция на ендотела.
Доц. д-р Яна СИМОВА, д.
Национална кардиологична болница
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