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Триметазидин при болни
с коронарна болест на сърцето
и на терапия с фосфодиестеразен
инхибитор
Д-р Борислав Георгиев
Национална кардиологична болница
При мъже на средна и напреднала възраст еректилната дисфункция често е свързана с наличието на изявена
атеросклероза, както и може да бъде в резултат на странични ефекти на прилагани медикаменти. Връзката
между коронарната болест на сърцето и еректилната дисфункция се потвърждава от резултатите от няколко проучвания, които показаха, че рисковите фактори за атеросклероза и степента на коронарната атеросклероза корелират със степента на затруднения при постигане и поддържане на ерекция.
Въвеждането на инхибиторите на фосфодиестераза 5 (ФДЕ5) промени терапевтичния подход към пациентите
с еректилна дисфункция. Инхибиторите на ФДЕ5 обаче имат значителни системни хемодинамични ефекти
при съвместен прием с медикаменти, освобождаващи азотен оксид, като нитрати, тъй като и двата класа
медикаменти действат вазодилатиращо по сходни механизми и това повишава риска от развитие на животозастрашаваща хипотония. Няколко проучвания показаха, че инхибиторите на ФДЕ5 могат да бъдат използвани
сигурно при пациенти със стабилна коронарна болест, при които ограничението за употребата им зависи от
способността да извършват физическа активност с определен интензитет при сексуален акт без симптоми
на миокардна исхемия.
В търсенето на алтернативна терапия за пациентите с коронарна болест на терапия с нитрати, които имат
нужда и от лечение за еректилна дисфункция, е проведено проучване, в което пациенти с доказана миокардна
исхемия са рандомизирани към дългосрочна терапия с нитрати или дългосрочна терапия с триметазидин плюс
силденафил преди сексуален акт, проследявани чрез амбулаторно ЕКГ-мониториране, или преди тест с физическа активност. При пациентите с хронична стабилна коронарна болест и индуцирана от физическото натоварване миокардна исхемия триметазидин намалява исхемичните епизоди, свързани с ежедневната активност,
в същата степен, както и нитратите. Резултатите от проучването показаха също, че комбинацията от
триметазидин и единична доза силденафил 100 mg превъзхожда терапията с нитрати за контрол на исхемичните епизоди по време на сексуален акт и физическа активност. Резултатите от това проучване показват, че
замяната на нитратите с триметазидин не е свързана с рискове при пациенти с коронарна болест на сърцето,
нуждаещи се от терапия с инхибитори на ФДЕ5.

При мъже на средна и напреднала възраст еректилната дисфункция (ЕД) често е свързана с наличието
на изявена атеросклероза, странични ефекти на сърдечно-съдовите медикаменти, наличието на сърдечно-съдови рискови фактори или комбинация от тези
фактори.1–2 Връзката между коронарната болест на
сърцето и еректилната дисфункция се потвърждава
от резултатите от няколко проучвания, които показаха, че коронарните рискови фактори и степента на
коронарната атеросклероза корелират с ЕД.1
Съдовата ЕД е свързана основно с нарушената ендотелна функция, а ендотелната дисфункция е ранен
стадий в развитието и прогресията на атеросклерозата. Много автори казват, че ендотелната дисфункция е равна на еректилна дисфункция. Намалението
на еректилната функция може да се установи много

преди клиничната изява на атеросклерозата. Наскоро
бе предположено, че ЕД предшества клиничната манифестация на коронарната болест на сърцето и при
асимптоматични пациенти е маркер за наличието на
коронарна болест.3–5 Pritzker4 съобщава, че в група от
50 мъже със съдова ЕД, но без симптоми на стенокардия, 28 мъже имат положителен тест с физическо натоварване, 20 мъже от тях са се съгласили да им бъде
извършена коронарна ангиография и при тях е установена сигнификантна коронарна болест. Подобни резултати съобщават и Montorsi et al.,3 които доказаха, че
ЕД предшества клиничната изява на ангината с около
3 години.
Въвеждането на инхибиторите на фосфодиестераза 5 (ФДЕ5) промени терапевтичния подход към пациентите с еректилна дисфункция. В резултат на това
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повече мъже – включително със сърдечно заболяване,
днес търсят терапия за еректилната си дисфункция.
Инхибиторите на ФДЕ5 обаче имат значителни системни хемодинамични ефекти при съвместен прием с
медикаменти, освобождаващи азотен оксид, като нитрати, тъй като и двата класа медикаменти действат вазодилатиращо по сходни механизми и това повишава риска от развитие на живото-застрашаваща
хипотония.6 Приложението на инхибитори на ФДЕ5
е строго противопоказано при пациенти, приемащи
нитрати под каквато и да е форма, според препоръките на Американския кардиологичен колеж и Американската кардиологична асоциация.6 Няколко проучвания показаха, че инхибиторите на ФДЕ5 могат да
бъдат използвани сигурно при пациенти със стабилна
коронарна болест,7–10 при които ограничението за употребата им зависи от способността да извършват
физическа активност с определен интензитет при
сексуален акт без симптоми на миокардна исхемия.7, 11
Бе доказано, че метаболитните нужди по време на
сексуален акт (с постоянния партньор) възлизат на
около 3 метаболитни еквивалента и че пациентите
без индуцируема исхемия при това ниво на физическо
натоварване могат да правят секс без риск.11
Терапевтичният подход към пациенти с коронарна
болест на сърцето и ЕД се основава на приложението
на медикаменти, които намаляват миокардната исхемия без негативен ефект върху еректилната функция.
Patrizi et al.12 показаха, че при пациенти с коронарна болест на сърцето на терапия с атенолол приемът на
силденафил не понижава физическия толеранс. Бетаблокерите и калциевите антагонисти – медикаменти,
използвани обичайно за терапия на ангината, могат
да влошат допълнително еректилната функция при
пациентите с умерено изразена дисфункция. Следователно съществува необходимост от терапевтични
възможности за редукция на миокардната исхемия без
нарушение на еректилната функция при пациенти с
коронарна болест.
Триметазидин е метаболитен, антиисхемичен
медикамент, широко използван в терапията на стенокардията и индуцираната от физическо натоварване миокардна исхемия. Той модулира използването
на енергийните субстрати в сърцето и подобрява
миокардната исхемия без значителни промени в сърдечната честота, артериалното налягане и зависимостта честота/налягане при покой и при физическо
натоварване.13–18 Поради механизма си на действие и
липсата на негативен ефект върху еректилната функция, триметазидин може успешно да се прилага за терапията на пациенти с коронарна болест на сърцето
и еректилна дисфункция, които се нуждаят от лечение
с инхибитори на ФХДЕ5.
В търсенето на алтернативна терапия за пациентите с коронарна болест на терапия с нитрати, които имат нужда и от лечение за еректилна дисфункция,
е проведено проучване,19 в което пациенти с доказана
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Фиг. 1. Ефекти на комбинацията от триметазидин и силденафил (TMZ+S) и нитратите върху исхемичните епизоди по време
на сексуална активност; *р<0.04

миокардна исхемия са рандомизирани към дългосрочна
терапия с нитрати или дългосрочна терапия с триметазидин плюс силденафил преди сексуален акт, проследявани чрез амбулаторно ЕКГ-мониториране или тест
преди физическа активност. При пациентите с хронична стабилна коронарна болест и индуцирана от физическото натоварване миокардна исхемия триметазидин
понижава исхемичните епизоди, свързани с ежедневната активност, в същата степен, както и нитратите.
Резултатите от проучването показаха също, че комбинацията от триметазидин и единична доза силденафил
100 mg превъзхожда терапията с нитрати за контрол
на исхемичните епизоди по време на сексуален акт и
физическа активност (фиг. 1). Резултатите от това
проучване показват, че замяната на нитратите с триметазидин не е свързана с рискове при пациенти с коронарна болест, нуждаещи се от терапия с инхибитори
на ФДЕ5. Важно е да се отбележи, че комбинацията силденафил + триметазидин е значително по-ефективна
от монотерапията с нитрати в контрола на миокардната исхемия по време на сексуален акт.
В друго кръстосано проучване20 бе сравнен ефектът на комбинацията триметазидин + силденафил с
ефекта от дългосрочната терапия с нитрати по отношение на индуцираната от физическо натоварване
миокардна исхемия при пациенти с коронарна болест
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Фиг. 2. Ефекти на комбинираната терапия с триметазидин +
силденафил (TMZ+S) и терапията с нитрати върху физическия
капацитет. Време до настъпване на исхемия, р<0.01 за всички
сравнения на TMZ+S спрямо началото; р<0.05 за всички сравнения на TMZ+S спрямо нитрати + плацебо (Р)20
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на сърцето. Комбинацията от триметазидин и силденафил отново се оказа по-ефективна от дългосрочната терапия с нитрати по отношение на подобрението на физическия капацитет – продължителност
на натоварване, време до настъпване на ангинозната
симптоматика, време до максимално натоварване
(фиг. 2), което отново потвърждава превъзходството на комбинираната терапия с триметазидин + силденафил пред дългосрочната терапия с нитрати.
Резултатите от тези проучвания вероятно се
дължат на взаимното потенцииране на антисхемичния
ефект на двата медикамента. При пациенти с коронарна болест силденафил не нарушава сърдечно-съдовия отговор към физическо натоварване и ефективно подобрява продължителността на физическото натоварване,

времето до настъпване на ангинозна симптоматика и
миокардната исхемия. Това показва, че при пациентите
с коронарна болест силденафил не понижава физическия
капацитет под нивото, необходимо за провеждане на
сексуален акт, и има антиисхемични свойства.
Следователно, триметазидин може да се приеме за
подходящ антиисхемичен медикамент за терапия на
пациенти със сърдечно-съдова болест и ЕД, нуждаещи се
от лечение и с инхибитор на ФДЕ5. При пациентите на
терапия с нитрати, при които има абсолютни контраиндикации за приложение на инхибитори на ФДЕ5, нитратите могат да бъдат заменени сигурно и ефективно
с триметазидин. Тези резултати могат да насърчат
предписването на терапия за еректилната дисфункция
при пациенти с коронарна болест на сърцето.
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