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С
ърдечно-съдовите заболя-

вания са водеща причина за 

смърт по света и най-ве-

че в България, а нашият подход за 

контрол и превенция все още е ли-

митиран. Ензимът натокиназа е 

натурална съставка, извлечена от 

традиционната японска храна natto 

и притежава различни благоприятни 

сърдечно-съдови ефекти, а консума-

цията на natto се свързва в източния 

свят с редуциране на смъртността 

от сърдечно-съдови заболявания. 

Съвременни проучвания на натоки-

наза демонстрират неговата фи-

бринолитична, антихипертензивна, 

анти-атеросклеротична и липидо-

понижаваща активност, както и из-

вестен невропротективен ефект, 

което го прави обещаваща алтерна-

тива за превенция и лечение на сър-

дечно-съдовите заболявания. 

Ензимът натокиназа може да раз-

рушава тромби като директно хи-

дролизира фибрина и плазминовия 

субстрат, конвертира ендогенната 

проурокиназа в урокиназа (uPA), де-

градира PAI-1 (Plasminogen Activator 

Inhibitor-1) и увеличава тъканния плаз-

миноген активатор (t-PA), който 

подпомага фибринолитичната ак-

тивност. За разлика от фибриноли-

тичните протеази като t-PA и uPA, 

които могат да предизвикат реди-

ца нежелани реакции като кървене, 

натокиназа показва малко или почти 

никакви нежелани реакции. Проучва-

нията демонстрират добра абсорб-

ция на натокиназа в чревния тракт 

при орален прием (Int J Mol Sci. 2017 

Mar; 18(3): 523) (Фиг. 1). 

Антикоагулационното лечение е в 

основата на всяка тахиаритмия и 

придържането към него е вече из-

граден постулат, който всички спе-

циалисти спазваме безпрекословно. 

Доказаната полза и удължаването 

на живота са сигурни при масовия 

пациент, който приема адекватна-

та доза предписан антикоагулант 

без наличие на нежелани лекарстве-

ни реакции, спазвайки правилата за 

дозиране – според теглото и годи-

ните на пациента, както и според 

придружаващите го заболявания. 

Всички знаем, че ако такъв пациент 

получи внезапно кървене от гастро-

интестиналния тракт, на фона на 

прилагана адекватна доза антикоа-

гулантна терапия, то причината е 

в самия пациент, а не в конкретния 

лекарствен продукт. Често в тези 

случаи се открива дебют на язвена 

болест или ерозивен гастрит, или 

неоплазмa, протичали безсимптом-

но до този момент.

Сега нека разгледаме няколко слу-

чая на наши пациенти, подлагани на 

адекватни дози антикоагулант по 

повод на перманентно предсърдно 

мъждене, но поради наличие на сиг-

нификантни стенози на коронарни-

те съдове е поставен стент, нала-

гащ и антиагрегантно лечение. Тази 

двойна терапия от антиагрегант и 

антикоагулант е стандартна проце-

дура при тези пациенти, прилагана 

за шест или дванадесет месеца по 
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преценка на интервенционалния кар-

диолог. При добра поносимост и при 

липса на странични ефекти, включ-

ващи и кървене от гастроинтес-

тиналния тракт (ГИТ), пациентът 

преустановява антиагрегантната 

терапия в препоръчания срок и ос-

тава на перманентна антикоагу-

лантна терапия поради перманент-

ното предсърдно мъждене. Сега 

става въпрос за тези пациенти, кои-

то поради кървене преустановяват 

двойната терапия преждевременно 

и са изписани например на фраксипа-

рин от клиниката по хирургия с пре-

поръка за консултация с кардиолог. 

Очаква ни трудна задача с няколко 

варианта:

1.   Пациентът остава само на ан-

тикоагулант с вероятно нисък 

риск за кървене, но повишен риск 

за тромбоза на стента поради 

преустановената антиагрегация. 

Ако се инициира антиагрегантна 

терапия, преустановена в хирур-

гично отделение, трябва да се 

започне с натоварваща доза, след 

което поддържаща доза анти-

агрегант, но това ще повиши хе-

морагичния риск и вероятността 

за ново кървене е много вероятно 

въпреки щателната хирургична 

интервенция.

2. Пациентът остава само на ан-

тиагрегант (монотерапия), в 

натоварваща доза поради преус-

тановения прием в отделението, 

а впоследствие на поддържаща 

доза при относително нисък риск 

от стент-тромбоза, но с умерен 

ембологенен риск поради перма-

нентното предсърдно мъждене, 

т.е. също неблагоприятен профил 

на безопасност.

3. Към прилаганата адекватна анти-

агрегация да се добави природен 

продукт с антикоагулантен ефект 

– натокиназа 100 mg, при което ем-

боличният риск значимо намалява.

Натокиназа е ензим, екстрахиран 

от nattō, популярна японска храна 

от сварени соеви зърна, към които 

е добавен бактерият Bacillus subtilis 
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natto до постигане на специфична 

ферментация. Натокиназата е из-

ползвана в традиционната източна 

медицина за лечение на сърдечно-съ-

дови заболявания.

Сега искам да коментирам с вас ня-

колко случая с алтернативно прила-

гане на 100 mg натокиназа, включена 

в състава на продукта Notroclot. 

В първия случай Notroclot е прило-

жен едновременно с антикоагулант, 

който пък е прилаган в редуцирана 

дозировка поради наличие на изразе-

ни петехии и екхимози по торакса и 

долни крайници. Тези промени са на-

стъпили на фона на стандартна доза 

с апиксабан – Еликвис 5 mg, приложен 

двукратно по половин таблетка. 

Пациентът е консултиран със своя 

общопрактикуващ лекар, който на-

малява дозата на Еликвис на половин 

таблетка сутрин, при което изчез-

ват подкожните промени, но дозата 

е подпрагова и неадекватна, поради 

което има умерен ембологенен риск 

при перманентното предсърдно 

мъждене. Взе се решение за добавя-

не на Notroclot по една капсула от 100 

mg натокиназа вечер към дозата от 

половин таблетка Еликвис, приложе-

на сутрин. Така приложената тера-

пия не предизвика нови екхимози и 

петехии, показа добра поносимост 

и повишена защитеност от двата 

препарата, без наличие на повишен 

хеморагични риск. 

Наблюдавал съм и няколко пациента 

с перманентно предсърдно мъждене 

(ППМ), на адекватна доза директни 

орални антикоагуланти (ДОАК), със 

спонтанно кървене и мелена, с нисък 

хемоглобин под 90 G/l при изписване-

то, на които освен гастропротек-

тор и железен препарат е добавен 

бетаблокер, без предписана антико-

агулантна терапия или по-точно ка-

зано забранена от хирурга. Да, виж-

дали сме такива пациенти, за които 

съществува висок хеморагичен 

риск, ако бъдат подложени отново 

на ДОАК, освен това самите паци-

енти са вече сугестирани и кате-

горично отказват такава терапия. 

Тук е мястото на природния про-

дукт Notroclot, приложен двукратно 

по 100 mg за ефективна защита на 

пациента, вероятно до достигане 

на хемоглобин около 120 G/l, след 

което Notroclot може да бъде заме-

нен от ниска доза антикоагулант.

Друга голяма група пациенти са 

тези, които са преживели бело-

дробна тромбоемболия (БТЕ), били 

са лекувани в клиника, а в послед-

ствие им е предписан директен 

антикоагулант в оптимална доза за 

шест месеца или една година спо-

ред преценката на лекуващия лекар 

и при които може да се наложи пер-

манентно антикоагулантно лечение 

при наличие на непреодолими факто-

ри, водещи до висок протромбоге-

нен риск. Как да третираме тези па-

циенти след това, е решение, което 

трябва да вземем индивидуално. Тук 

също може да се продължи антико-

агулантната терапия с Notroclot в 

дозировка от две капсули по 100 mg 

дневно за практически неограниче-

но време след преустановяване на 

лечението с ДОАК.

По отношение на терапията на па-

циенти с COVID е препоръчително 

антиагрегантно или антикоагу-

лантно лечение за един месец, по 

преценка до три месеца, след което 

отново може да се премине на при-

роден продукт Notroclot в доза от 

200 mg дневно, разделена на два при-

ема, до раздвижване на пациента и 

намаляване рисковия профил с оглед 

постигане добра реология на кръв-

та и нисък ембологенен риск. 

Поради повлияването на кръвната 

циркулация и евентуални химически 

взаимодействия ензимът натокина-

за трябва да се използва внимател-

но при определени групи пациенти, 

например пациентите с хемофилия, 

пациенти, приемащи варфарин и 

други антикоагуланти, както и при 

пациенти с хипотония, при които е 

възможно да се появят главоболие, 

замаяност и световъртеж, и хора 

на антихипертензивна терапия, при 

които натокиназа може да потенци-

ра ефекта на приеманите антихи-

пертензивни лекарствени средства.  

В заключение, приложението на на-

туралния продукт Notroclot като 

допълнение или заместване на ос-

новната терапия с директни ан-

тикоагуланти, може да бъде добра 

алтернатива при пациенти с пови-

шен риск от тромбогенеза и различ-

ни сърдечно-съдови заболявания с 

лесно дозиране, добра поносимост и 

сигурен ефект.

Съществуващите данни от кли-

ничния опит и литературата са 

окуражаващи, но разбира се, са не-

обходими допълнителни клинични 

изпитвания с фармакокинетични до-

казателства за абсорбцията и мета-

болизма на натокиназа и изясняване 

на лекарствените му взаимодейст-

вия с лекарствените средства, из-

ползвани за превенция и лечение на 

сърдечно-съдови заболявания. Това 

ще даде ясна перспективата за ут-

върждаването на натокиназа като 

алтернатива на съществуващите 

тромболитици, антикоагуланти, 

антихипертензивни лекарствени 

средства и статини. n


