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АСЕ ИНХИБИТОРИТЕ СЪС СУЛФХИДРИЛНА ГРУПА ОСИГУРЯВАТ ПО-ДОБРА 
СЪДОВА ПРОТЕКЦИЯ ПРИ ДЪЛГОСРОЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА НОВООТКРИТА ЛЕКА 

ДО УМЕРЕНА АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ

С. Г. Торбова
Болница “Токуда” – София

ACE INHIBITORS WITH SULFHYDRYL GROUP ENSURE BETTER VASCULAR 
PROTECTION IN LONG TERM TREATMENT OF NEWLY DIAGNOSED PATIENTS 

WITH MILD TO MODERATE ARTERIAL HYPERTENSION

S. G. Torbova
“Tokuda” Hospital – Sofi a

Резюме Дебелината на интима-медия (ДИМ) се определя като “surrogate marker” за товара от атеросклeрозата, както и за 
оценката на сърдечно-съдовия риск. ДИМ същевременно е и част от процеса на заболяването. Методът е oдобрен 
от FDA да бъде използван в клиничните проучвания. Въпросът, може ли ДИМ да се използва като маркер за ранните 
етапи на атеросклерозата и на структурните съдови промени при артериалната хипертония, включително и в методич-
ните указания, остава все още открит. АСЕ инхибиторите са с доказани възможности да намалят негативните ефекти 
на оксидативния стрес, да подобрят ендотелната функция и да повлияят благоприятно атеро- и артериосклеротичните 
съдови процеси при артериална хипертония, независимо от хипотензивния ефект. Zofenopril е мощен високолипофи-
лен АСЕ инхибитор, съдържащ 2 сулфхидрилни (SH-) групи, с които се свързват допълнителните ефекти за очистване 
на свободните радикали (scavenging effect) и подобряване на ендотелната функция. В сравнително проучване на ефек-
тите на Zofenopril (15-30 mg/ден), Ramipril (2.5-5 mg/ден) и Atenolol (50-100 mg/ден) след продължително лечение на 
хипертоници се установява, че сигнификантно са понижени маркерите на съдово възпаление и на оксидативен стрес 
(ox-LDL, адхезионни молекули, 8-isoprostanes) и е повишена поток-медиираната дилатация (FMD) само след лечение 
със Zofenopril. Ново проучване на много голям колектив от италиански и американски изследователи, с участието и 
на носителя на Нобелова награда за 1998 г. Louis Ignaro, е насочено към промените на ДИМ при пациенти с новоди-
агностицирана хипертония, рандомизирани за продължително лечение за 5 години с два различни АСЕ инхибитора 
- Zofenopril (30 mg/ден) и Enalapril (20 mg/ден). Резултатите показват, че продължителното лечение със Zofenopril може 
да забави прогресивното нарастване на ДИМ на каротидните артерии при пациенти с новодиагностицирана лекосте-
пенна артериална хипертония. Този ефект е съчетан с повишената бионаличност на NO (подобрени плазмени нива на 
NOx) и с понижен оксидативен стрес (понижени нива на isoprostanes). Тези резултати хвърлят допълнителна светлина 
върху доказаната клинична сигурност и ефикасност на Zofenopril при лечението на пациенти с артериална хипертония 
и миокарден инфаркт.

Ключови думи каротидна интима–медия дебелина, оксидативен стрес, сулфхидрил-съдържащи АСЕ инхибитори, ендотелна функция 
и дисфункция

Адрес 
за кореспонденция Проф. д-р Светла Георгиева Торбова, дм, бул. “Янко Сакъзов” № 56 вх. В, 1504 София, GSM 0888 28 34 91

Summary Intima-media thickness (IMT) is a surrogate marker of atherosclerotic burden as well as of cardiovascular disease risk 
assessment. IMT is a part of the disease process itself. Notably, the FDA has approved the IMT method for application in clinical 
trials. However, the question whether IMT can be used as a marker of the early stages of atherosclerosis and of the structural 
changes of vascular vessels in arterial hypertension, as well as in the prevention guidelines still remains open. ACE inhibitors are 
with a proven capability of reducing the negative effects of oxidative stress, of improving the endothelial function and of favourably 
affecting atherosclerotic vessel processes in arterial hypertension, independently of their antihypertensive effect. Zofenopril is 
a potent, highly lipophylic ACE inhibitor that contains two sulfhydryl (SH-) groups that are related to the additional benefi ts of 
scavenging free radicals and of improving endothelial function. A comparative clinical study of zofenopril (15-30 mg/d), ramipril 
(2,5-5 mg/d) and atenolol (50-100 mg/d) after long-term treatment of hypertensive patients, shows that only after the application
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Атеросклерозата е динамичен процес, свързан 
с ремоделиране на артериалната стена. В ранни-
те етапи на задебеляването на съдовата стена и 
формирането на плака не се наблюдават промени 
в лумена, тъй като разширяването на артериалната 
стена успява да компенсира. Този процес, известен 
като ефект на Glagov, може да осигури запазване 
размера на артериалния лумен, докато формира-
нето на плаката стане екстензивно. Посочените 
компенсаторни механизми се приемат като най-
доб рото обяснение на факта, че ранните стадии на 
атеросклрозата са клинично асимптоматични [17].

Промените, настъпващи в структурата на съдо-
вата стена при артериална хипертония, са обект на 
проучване в продължение на два века. Тези про-
мени могат да бъдат характеризирани с различни 
параметри.

От 1980 г. е въведена концепцията за съдово 
ремоделиране, като терминът се възприе в общ 
смисъл да се опишат неспецифичните промени в 
съдовата стена, включително хипертрофията ѝ.

Механизмите, отговорни за съдовата хипертро-
фия при артериална хипертония, са: вътресъдово 
налягане, симпатикусова инервация, ангиотензин 
ІІ, генетични фактори, ендотелин-1, NO, оксидати-
вен стрес [3]. Дебелината на интимата и медията 
(ДИМ) се определя като “surrogate marker” за това-
ра от атеросклерозата, както и за оценка на сър-
дечно-съдовия риск [5], т.е. ДИМ е по-скоро част от 
процеса, отколкото “surrogate marker”. Следва да 
се отбележи, че FDA одобри ДИМ като “surrogate 
marker” на атеросклеротичните заболявания, който 
да се прилага в клиничните проучвания. Оценката 
на ДИМ в методичните указания за превенция на 
сърдечно-съдовите заболявания все още е обект на 
дискусия. Въпросът, може ли ДИМ да се използва 
като маркер за ранните етапи на атеросклерозата 
и структурните промени при хипертонията, остава 
открит [1, 7, 8, 16].

 Инхибиторите на ангиотензин-конвертиращия 
ензим (АСЕ инхибитори) са с доказан благоприятен 

ефект върху ендотелната функция [2, 7]. АСЕ ин-
хибиторите и ангиотензин ІІ рецепторните блокери 
профилактират миграцията и растежа на гладко-
мускулните клетки и акумулирането на холестерол 
в аортата в експериментални модели. Тези ефекти 
са медиирани отчасти от повишеното ниво на бра-
дикинина, който се разгражда от АСЕ. Посредством 
блокиране формирането на ангиотензин ІІ АСЕ ин-
хибиторите понижават продукцията на кислородни 
радикали. Този ефект редуцира нарушеното равно-
весие между NO и кислородните аниони, което нас-
тъпва при нарушения на ендотелната функция. То-
ест АСЕ инхибиторите са в състояние да намалят 
негативните ефекти на оксидативния стрес. Това 
им определя водеща роля в заболяванията, свър-
зани с атеросклерозата, независимо от вазодилата-
торния и хипотензивния им ефект.

Експерименталните проучвания показват, че 
тези медикаменти могат да забавят развитието на 
атеросклерозата при широк кръг модели, като най-
ефикасни са АСЕ инхибиторите, които съдържат 
антиоксидантна сулфхидрилна група – SH- [2].

Различните АСЕ инхибитори имат различни хи-
мични функционални групи и тези структурни вари-
ации могат да причинят различни ефекти както in 
vitro, така и in vivo.

Zofenopril – мощен високолипофилен, SH-АСЕ 
инхибитор има 2 сулфхидрилни групи, с които се 
свързват допълнителните му ефекти на чистач 
(scavenger) на свободните радикали и подобрява-
нето на ендотелната дисфункция [6]. В клинично 
постижими тъканни концентрации Zofenopril увели-
чава антиоксидантната и тъканнопротективната ак-
тивност. В експерименти in vitro Zofenopril увелича-
ва бионаличността на NO и понижава оксидативния 
стрес [15], инхибира експресията на адхезионните 
молекули чрез редукция на ROS и NF-кB активаци-
ята [4].

Въпросът, дали SH– група играе роля в редукци-
ята на ендотелната дисфункция при лека неуслож-
нена хипертония, стои открит до 2004 г. [13]. Резул-

of zofenopril there is a signifi cant decrease of vascular infl ammation markers and of oxidative stress (ox-LDL, adhesion 
molecules, 8-isoprostanes) and an increase in Flow Mediated Dilatation (FMD). A recent study of a very large group of 
investigators from Italy and USA, including the famous Nobelist for 1998 year Lois Ignaro, face the changes of IMT in patients 
with newly diagnosed hypertension, randomised for long-term - 5 years, of treatment with 2 different ACE inhibitors: zofenopril 
(30 mg/d) and enalapril (20 mg/d). The results show that long-term treatment with zofenopril may slow the progression of IMT of 
the carotid artery in newly diagnosed mildly hypertensive patients. This effect is consistent with the increased bio-availability of 
NO/increased NOx plasma levels. These results cast additional light on the high clinical safety and effi cacy of zofenopril for the 
treatment of patients with arterial hypertension and myocardial infarction.

Key words: carotid intima-media thickness, oxidative stress, sulfhydryl-containing ACE inhibittors, endothelial function and dysfunction
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татите от проучването на A. F. Pasini и сътр., публи-
кувани през 2007 г., дават отговор [14]. Група от 45 
здрави лица и 45 хипертоници са включени в про-
учването. Хипертониците са разпределени за лече-
ние в три групи, съответно със Zofenopril (15 до 30 
mg дневно), Ramipril (2,5 до 5 mg дневно) и Atenolol 
(50 до 100 mg дневно). Изходно и след 8-седмично 
лечение са измерени стойности на артериалното 
налягане, плазмени LDL hydroperoxides, плазмени 
8-isoprostanes, циркулиращи нива на окислени адхе-
зионни молекули (oх-LDL), intercellular cell adhesion 
molecule-1 (ICAM-1), съдови адхезионни молекули 
(ICAM-1), интермолекулярни клетъчни адхезионни 
молекули (CAM-1) и E-selectin [11].

И трите приложени медикамента в посочени-
те дози водят до редукция както на систолното, 
така и на диастолното налягане. Плазмените LDL 
hydroperoxides (p < 0,8), плазмените 8-isoprostanes 
(p < 0,6), циркулиращият ох-LDL (p < 0,5) и адхези-
онните молекули (p < 0,5) са редуцирани само в гру-
пата пациенти, лекувани със Zofenopril в доза 15-30 
mg дневно. Сигнификантно е повишена и поток-ме-
диираната дилатация (FMD-fl ow-mediated dilation).

Основавайки се на резултатите от посочените 
изследвания, колектив от изследователи от Италия 
и САЩ [11] организират проспективно, рандомизи-
рано клинично проучване при пациенти с новоди-
агностицирана артериална хипертония, без съпът-
стващи рискови фактори за атеросклероза, за да 
проучат ефикасността на несулфхидрилния АСЕ 
инхибитор Enalapril и на сулфхидрилния АСЕ инхи-
битор Zofenopril за профилактика на каротидната 
атеросклероза.

В проучването са включени 48 новооткрити хи-
пертоници. Критерии за изключване са налични 
други класически рискови фактори за коронарна 
болест, а именно захарен диабет, нарушен глюкозен 
толеранс, хиперлипидемия, тютюнопушене, фамил-
на обремененост с атеросклеротични заболявания, 
лечение с АСЕ инхибитор, антитромбоцитни меди-
камeнти, антикоагуланти.

След подписване на информирано съгласие в 
проучването са включени пациентите с артериал-
но налягане > 160 mm Hg систолно или > 95 mm 
Hg диастолно. Те са рандомизирани с компютърна 
програма за включване в група със съответен ме-
дикамент. Проследени са в края на 1-вата, 3-тата и 
5-ата година.

За оценка на еволюцията на атеросклерозата 
е използвано неинвазивно измерване на ДИМ на 
общата каротидна артерия с В-мод ултразвуков ме-
тод. Измерването е направено от двама независи-
ми изследователи.

Внимателно е изследвана каротидната артерия 
за всички промени в надлъжен и напречен план. Из-

мерени са общата каротидна артерия, каротидният 
булбус, вътрешната и външната каротидна артерия. 
Определено е наличието на каротидни атеросклеро-
тични лезии чрез сканиране на сегменти от дясната 
и лявата каротидна артерия. Изследвано е също и 
наличието на калцификации и минерализации.

Авторите използват методика, подробно описа-
на в предишни проучвания [13].

Артериалното налягане е измерено изходно и 
по време на двата следващи годишни контролни 
прегледа с живачен апарат по стандартен метод в 
легнала позиция след 10-минутна почивка. Измер-
ването е направено непосредствено преди ултраз-
вуковото изследване на каротидната артерия.

Измерени са плазмените нива на nitrite/nitrate 
NО/NOx с класически метод на Gries. Количест-
во то на ADMA (asymetrical dimethyl l-arginin) и iso-
prostanes (8-iso-P6F2α) са определени по предвари-
телно описан метод [12].

Участниците са рандоминизирани по двойно 
сляп начин да получават 20 mg дневно Enalapril (n 
= 24) или 30 mg дневно Zofenopril (n = 24).

Първичната крайна оценка са промените в ДИМ 
на дясната и лявата каротидна артерия в хода на 
проучването. Вторичната крайна оценка са проме-
ните в диаметъра на съдовия лумен на дясната и 
лявата каротидна артерия и плазмените нива на 
NОх и ADMА. Статистическият анализ е направен с 
вариантен анализ – ANOVA.

Изходните характеристики на групите, лекувани 
със Zofenopril и Enalapril, са напълно еднакви. Ди-
намиката на основните показатели – систолно арте-
риално налягане, диастолно артериално налягане, 
липидни показатели на 1-вата, 3-тата и 5-ата година 
от лечението, също са еднакви.

Оценката на промените в оксидативния стрес в 
хода на лечение с двата АСЕ инхибитора е напра-
ве на чрез измерване на 8-iso-PGF2α. Резултатите 
показват, че редукцията на двата изследвани пока-
зателя е по-голяма в групата лекувани със Zofenopril 
след 1-вата и след 5-ата година лечение (фиг. 1).
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Фиг. 1. Нива на isoprostane 8-iso-PGF2α изходно и след 1- и 
5-годишно лечение с 20 mg/ден Enalapril, 30 mg/ден Zofenoril
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Промените в ДИМ и в диаметъра на лумена на 
каротидните артерии до края на 5-ата година от ле-
чението са посочени в табл. 1. 

Таблица 1. Промени в ДИМ и в диаметъра на съдовия 
лумен на каротидната артерия в групите, лекувани с 
различен АСЕ инхибитор

Група лекувани с
Enalapril (n = 24) 

Група лекувани със
Zofenopril (n = 24)

Дясно Ляво  Дясно Ляво

Средни годишни про-
порционални промени 
ДИМ (%/година)

2,90 2,29 1,14 1,14 

Средни годишни про-
порционални про мени в 
диаметъра на съдовия 
лумен (%/година)

0,13 0,20  0,10 0,07

Повишената ДИМ на каротидната артерия се 
свързва с висок риск от миокарден инфаркт, сте-
нокардия, мозъчносъдови и периферносъдови за-
болявания. Съвременен метаанализ на рандоми-
низирани контролирани проучвания върху ДИМ и 
антихипертензивното лечение доказва само малък 
забавящ ефект на АСЕ инхибиторите върху прогре-
сията на ДИМ при пациенти хипертоници [18]. Раз-
личните резултати от ефекта на АСЕ инхибиторите 
върху ДИМ, съобщени в литературата, се свързват 
отчасти с различната продължителност на проведе-
ното лечение и наблюдение: от 6 до 23 месеца [18, 
19], до 60 месеца в настоящото проучване.

Късият срок на антихипертензивно лечение 
още тява благоприятния ефект на пониженото сис-
толно налягане върху ДИМ. Другият фактор, кой-
то определя ефекта на АСЕ инхибиторите върху 
ДИМ, е дозата на медикамента. Изследователите 
в проучването SECURE установяват редукция в 
прогресията ДИМ от 0.004 и 0.008 mm годишно при 
дози Ramipril от 2,5 и 10 mg дневно. Тъй като в раз-
глежданото проучване е използвана по-висока доза 
Zofenopril (30 mg) в сравнение с Enalapril (20 mg), не 
може да се изключи и дозозависим ефект. Посочва 
се потенциално протективната роля на повишената 
наличност на NO, която може да допринесе за заба-
вената прогресия на атеросклеротичното заболява-
не при лекуваните със Zofenopril пациенти.

Величината на промените в диаметъра на съ-
довия лумен на общата каротидна артерия в итали-
ано-американското проучване е умерена. Dlagov и 
сътр. посочват, че преди съдовата стеноза да дос-
тигне > 40% актуалният лумен остава независим от 
атероматозната плака, което отразява съответно 
увеличаване на съдовия размер. ДИМ в проучване-
то на Zofenopril и Enalapril е измерена в общата ка-
ротидна артерия, където няма плаки (% стенози).

Резултатите от него дават основание за заклю-
чението, че Zofenopril е ефективен в забавяне на 
прогресията на ДИМ и съдовото ремоделиране при 
пациенти с хипертония.

Вероятно това е клас ефект, тъй като предишни 
проучвания показват, че и други АСЕ инхибитори 
(Cilazapril, Perindopril, Сaptopril и Fosinopril) също 
профилактират неоинтималните формации и по-
тискат развитието на атеросклероза при пациенти 
с хиперхолестеролемия. 

Ramipril също забавя прогресивното удебелява-
не на каротидната интима и медия.

В ниска доза Zofenopril е по-ефективен от 
Сaptopril или Enalapril в редукцията на атероскле-
ротичните лезии.

Антиоксидантният капацитет на Zofenopril, кой-
то се отличава с висока липофилност, може да се 
свърже с високата очистваща активност (scavenging 
activity), осигурена от сулфхидрилната група. Из-
вестно е, че сулфхидрилните съединения са голям 
клас протективни медикаменти, използвани срещу 
свободните кислородни радикали, генерирани от 
радиация [20]. Тези данни подкрепят още веднъж 
фактите от разглежданото и предишните проучва-
ния, че несулфхидрилния АСЕ инхибитор Enalapril 
не притежава траен плазмен антиоксидантен ефект.

Становището се потвърждава и от експеримен-
тални проучвания.

Авторите на проучването посочват още, че 
антиатеросклеротичният ефект на Zofenopril е 
съчетан с NOx/ADMA оксидативния баланс. Този 
ефект е еднопосочен с друго проучване на Napoli 
и сътр. [17].

Измерването на NOx е директен клиничен ме-
тод за определяне продукцията на NO. Основният 
недостатък на използването на общите нитрати за 
измерване синтеза на NO е фактът, че нитратите 
имат и други източници на продукция освен мета-
болизма на NO. Измерването на общите нитрати се 
приема за специфичен индикатор на синтеза на NO 
в цялото тяло.

В посоченото проучване се установява сигни-
фикантно повишено ниво на NОх при лекуваните 
със Zofenopril пациенти в сравнение с третираните 
с Enalapril.

Пациентите в цитираното проучване са без 
рискови фактори освен новооткритата хиперто-
ния. Резултатите имат безспорно клинично при-
ложение. Трудно е обаче да се дефинира един 
медикамент като “антисклеротичен”, да се оценят 
“истинската” антисклеротична активност върху чо-
вешките артерии в продължение на много години и 
клиничната значимост на интермедиерния спрямо 
крайния изход.
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Резюме Антиагрегантната терапия е основно лечение при пациенти с остър коронарен синдром, както и след перкутанни ко-
ронарни интервенции с имплантация на стент. Стандартна терапия е двойната комбинация от аспирин и клопидогрел, 
за която са налице доказателства от многобройни проучвания за подобряване на преживяемостта и за намаляване на 
исхемичните усложнения. При немалка част от пациентите обаче се получават атеротромбозни усложнения въпреки 
двойната антиагрегантна терапия. Напоследък се натрупват доста данни за вариабилност на отговора към антиагре-
гантното лечение. Пациенти с персистиращо висока тромбоцитна активност са изложени на повишен риск от повторни 
исхемични усложнения. Липсва обаче яснота за дефинирането на проблема с недостатъчния отговор към клопидогрел, 
както и няма консенсус за подходящия тест и индикациите за изследване. Нерешен е и въпросът за терапевтичното 
преодоляване на клопидогреловата резистентност. Целта на настоящия обзор е да се представи съвременното разби-
ране за клопидогреловата резитентност, да се анализират причините, водещи до субоптимален отговор на терапията, 
да се опишат методите за изследване и да се формулират принципите на лечение.
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Summary Antiplatelet therapy is the cornerstone of treatment for patients with acute coronary syndrome and those after percutaneous 
coronary interventions. Dual antiplatelet therapy with aspirin and clopidogrel is the standard-of-care for these patients. It has 
been shown in numerous trials that aspirin + clopidogrel improves long-term clinical outcomes and reduces thrombotic events. 
There is however a signifi cant number of patients experiencing recurrent ischemic events despite appropriate dual antiplatelet 
therapy. Increasing evidence indicates that there is a variability in the response to clopidogrel, and patients with persistently high 
on-therapy platelet reactivity are at higher risk for recurrent atherothrombotic events. There is still lack of consistency about the 
defi nition of clopidogrel resistance, the appropriate test to measure it and the treatment to overcome it. The aim of this review is 
to outlay the contemporary understanding of clopidogrel resistance, to analyze the reasons for suboptimal response to therapy, 
to describe the methods of testing and to formulate the principles of therapy.
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ВЪВЕДЕНИЕ

Увеличената тромбоцитна активност играе ос-
новна роля за развитие на исхемичните усложне-
ния при пациенти с исхемична болест на сърцето 

(ИБС) и след перкутанни коронарни интервенции 
(ПКИ). Терапията с аспирин и клопидогрел е стан-
дартнoто антитромбоцитно лечение при ПКИ и ко-
ронарно стентиране (КС) и цели да потисне тром-
боцитната активация и агрегация [6, 17, 39, 46]. При 
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острите коронарни синдроми (ОКС) почти 20% от 
пациентите след стентиране получават исхемично 
или тромботично усложнение [25, 39, 46]. Голяма 
част от тези събития вероятно се дължат на недос-
татъчно потискане на тромбоцитната агрегация от 
аспирин и тиенопиридините или на други пътища 
за активация на атеротромбозата [3, 26, 30, 32, 43]. 
Честотата на аспириновата резистентност варира 
от 1 до 45% в зависимост от популацията и методи-
те за изследване [18]. При използването на СОХ-1 
специфични тестове е значително по-малка – 1-3%. 
Слаб отговор към клопидогрел или резистентност 
към медикамента се наблюдават при 5 до 34% от 
изследваните болни и варират в зависимост от из-
ползвания тест, времето след насищане и различи-
ята в преобразуването до активния метаболит [9, 
30, 32, 44]. Целта на обзора е да се представи съ-
временното разбиране за клопидогреловата рези-
тентност, да се анализират причините, водещи до 
субоптимален отговор към терапията, да се опишат 
методите за изследване и да се формулират прин-
ципите на лечение.

ДЕФИНИЦИЯ

Вариабилността на индивидуалния отговор или 
резистентността към клопидогрел е лабораторен и 
клиничен феномен, първото съобщение за който в 
научната литература e от Gurbel и сътр. в Circulation 
(2003 г.) [15]. По същотото време Barragan и сътр. 
побликуват данни за стент-тромбоза, свързана с 
нисък отговор към тиклопидин и клопидогрел [5]. 
Gurbel формулира концепцията за клопидогрело-
ва резистентност като неефективно потискане на 
тромбоцитната агрегация, установено чрез лабо-

раторно тестване. Wiviott предлага термина резис-
тентност да се отнася за пациенти, при които 
клопидогрелът не е постигнал фармакологичния 
си ефект, а неуспешно лечение да се отнася за 
болни, при които има рецидив на исхемични услож-
нения по време на терапията [43].

Тромбоцитната активност има значителна вари-
абилност при различните индивиди, която следва ти-
пична Гаусова крива на разпределение. Gurbel [15] ус-
тановява линейна зависимост между вариабилност-
та на тромбоцитна активност преди и след терапия 
с клопидогрел (фиг. 1). В този смисъл високота или 
персистиращо високата тромбоцитна активност 
при лечение с клопидогрел е по-точна дефиниция 
на феномена резистентност към клопидогрел.

Gurbel et al. Clopidogrel for coronary stenting Response variability, 
drug resistance, and the effect of pre-treatment platelet reactivity. – 
Circulation, 107, 2003, 2908-2913.

Фиг. 1. Зависимост между тромбоцитната активност преди 
терапията и отговора на Clopidogrel

 

СОХ-1 – циклооксигеназа 1; АDР – аденозин ди-
фосфат; Р2Y12 – рецептор за АDР; ТхА2 – торм-
боксан А2; ТР – тромбоцитен рецептор за ТхА2; 
GPІІвІІІа – гликопротеин ІІb ІІІа

Фиг. 2. Патофизиологична роля на тромбоци-
тите за тромбообразуването и начините на 
блокиране на тромбоцитната активация и агре-
гация (по Gurbel, P. A. et al. – J. Am. Coll. Cardiol., 
50, 2007, 1822-1834)
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РОЛЯТА НА ТРОМБОЦИТИТЕ 
ЗА ТРОМБООБРАЗУВАНЕТО

Процесът на тромбообразуване е многофакто-
рен и тромбоцитите, участващи в него, преминават 
през три фази: адхезия, активация и агрегация (фиг. 
2). Предварителната активация на трoмбоцитите се 
стимулира от колагена и фактора на Фон Вилебранд 
(vWF), като последният действа през цялото време 
до образуване на тромба. Освен активирането чрез 
АDР рецепторите – P2Yı2 и СОХ-1 вътреклетъчна-
та система, които се блокират съответно от тиено-
пиридини и аспирин, тромбоцитната активация се 
осъществява и чрез P2Yı2 независимо увеличава-
не и самоамплифициране на вътреклетъчния АDР. 
Отделен стимулатор на активацията и финалната 
агрегация е тромбинът чрез протеазния тромбинов 
рецептор РАR-1. 

ЛАБОРАТОРНИ МЕТОДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ 
НА ТРОМБОЦИТНА АГРЕГАЦИЯ

Методите за изследване на функцията на 
тромбоцитите могат да се разделят според из-
ползваните агонисти (стимулатори на агрегацията) 
на методи с АDР, арахидонова киселина, колаген, 
тромбин-ре цепторен активиращ пептид (TRAP), 
ристоцетин [7].

Съществуващите тестове за тромбоцитна аг-
регация, които се използват за научноизследова-
телска дейност и при рутинната клинична работа, 
са посочени на табл. 1. Лабораторнобазираните 
тестове са трудоемки и се извършват в клинични 
лаборатории, където се изисква специално обучен 
персонал, докато при РОС ситемите, тестовете се 
извършват в клиничните звена бързо и лесно, без 
да е необходим лабораторен персонал [24].

Методите и тестовете за изследване на тром-
боцитната функция са подробно описани от Паска-
лева и сътр. [2] от Клиничната лаборатория на 
НКБ – София, където се извършват измервания на 
тромбоцитната функция с анализатори Impact-r и 
Multiplate.

При ex vivo тестване липсата на отговор към 
лечение с клопидогрел се определя най-точно като 
персистираща активност на специфичния P2Y12 
рецептор на тромбоцитната мембрана. Директният 
начин на измерване на P2Y12 активността е чрез 
VASP фосфорилиращия тест, който е технически 
сложен и скъп, изисква Flow-цитометър и добре 
обучен лабораторен персонал [7, 29]. Референтeн 
метод за определяне на клопидогрелова резистент-
ност e турбидометрична светлиннотрансмисионна 
агрегометрия (LTA) с агонист АDР, който е функцио-
нален и специфичен и измерва крайния резултат от 
агрегацията дистално от медикамент-рецепторните 
взаимодействия. 

Таблица 1. Видове методи и тестове за тромбоцитна агрегация

Лабораторнобазирани методи и тестове Point-of-care анализи и тестове (РОС) (извършвани на място тестове)

Турбидометрична светлиннотрансмисионна агрегометрия (LTA) Multiplate импедансна агрегометрия (ADP тест)
Flow-цитометрия метод VerifyNow P2Y12 тест

GP ІІb/ІІІa рецепторна плътност-тест Impact cone and platelet Impact-r анализатор (SC% − повърхностно покри-
тие, АS – среден размер на агрегатите) 

Р-селектин експресия тест PFA-100 (COL/ADP)
Левкоцитно-тромбоцитни агрегати тест
Вазодилататорносвързана стимулирана фосфопротеинова фосфо-
рилация (VASP) тест Тромбоцитно картираща система с тромбеластограф (ROTEM)

са специфични за всеки отделен тест. При здрави 
доброволци без антиагрегантна терапия обикнове-
но процентът на тромбоцитната агрегация с използ-
ване на стандартен агонист АDР е над 70%.

Сетлиннотрансмисионна агрегометрия (LTA) с 
агонист АDР е лабораторнобазиран тест, труден и 
бавен за изпълнение, но много точен, който е приет 
за референтен метод за изследване на тромбоцитна-
та активност. При LTA резистентността или ниската

ИЗМЕРВАНЕ НА КЛОПИДОГРЕЛОВАТА 
РЕЗИСТЕНТНОСТ

При различните тестове за тромбоцитна агре-
гация, използвани за научни изследвания или за 
клиничнолабораторната практика, са установени 
стойности, отговарящи на нормален, нисък или по-
вишен отговор на лечението с клопидогрел. Едини-
ците, в които се измерва тромбоцитната агрегация, 
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чувствителност към клопидогрел се определят като 
< 30% или < 10% промяна в потискането на тромбо-
цитна агрегация след приложение на медикамента, 
т.е. > 70% или > 90% от тромбоцитите имат остатъч-
на агрегация [29]. 

Multiplate импедансната агрегометрия определя 
скоростта на тромбоцитна агрегация към електро-
дите и площта под кривата (АUС) при агонист АDР, 
като стойности над 50 АUС се приемат за резис-
тентност [11].

При теста VASP < 50% инхибиране на агрегаци-
ята се приема за резистентност [44].

При VerifyNow P2Yı2 теста тромбоцитна актив-
ност се определя в PRU (platelet resistance units) и 
стойности > 235 U се определят като резистентност 
[7, 29].

ПРЕДПОЛАГАЕМИ МЕХАНИЗМИ, ВОДЕЩИ 
ДО РАЗЛИЧНА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ КЪМ КЛОПИДОГРЕЛ

Причините, обуславящи различен отговор към 
клопидогрел при отделните индивиди, са много и 
могат да се систематизират в следните групи: ге-
нетични, клетъчни, патофизиологични и клинични 
фактори. 

Генетични фактори – полиморфизъм на CYP- ♦
450, CYP3As, GPIa, P2Yı, P2Yı2, GPIIIa.

Клетъчни фактори – увеличен turnover на  ♦
тромбоцитите; намалена активност на CYP3A; уве-
личена експозиция към ADP; up-regulation of P2Yı2 
& P2Yı2.

Патофизиологични фактори – достигнат мак- ♦
симален праг на P2Yı2 блокирането; изходна много 
висока тромбоцитна активност; други пътища за ак-
тивиране на тромбoцитите; голям тромб.

Клинични фактори – липса на къмплайънс от  ♦
пациента; недостатъчно дозиране; лоша абсорбция, 
лекарствени взаимодействия, включващи CYP3A4; 
остър коронарен синдром; захарен диабет/инсули-
нова резистентност; повишен ВМІ.

Клопидогрелът не е активна субстанция и за да 
стане такава, се преработва в черния дроб от ци-
тохромната ензимна система, основно от CYP3A4, 
като само 15% от резорбирания медикамент доси-
гат активна бионаличност. Съществува генетична 
вариабилност на носители на специфични алели 
на CYP3A4 и CYP2С19, която определя различен 
фенотипен отговор на терапията с клопидогрел 
[40]. Индивидите с гени, предразполагащи към по-
слаб отговор на клопидогрел, са изложени на по-
вишен риск от исхемични усложнения след ОКС и 
ПКИ [28, 38]. Всички медикаменти, които също се 
преработват от CYP3A4, могат да имат компети-
тивно потискащо влияние върху клопидогреловото 
дейстие. Изследвани са лекарствените взаимодей-

ствия с аторвастатин и не е установена значима 
връзка между нисък отговор на клопидогрел и при-
ем на аторвастатин [34]. Проучването ОСLА уста-
новява значимо по-нисък отговор на клопидогрел 
при пациенти, лекувани едновременно за гастро-
протекция с омепразол [13], без това да бъде про-
следено за клинично значение. Juurlink и сътр. [20] 
установяват значително увеличаване на честотата 
на повторен миокарден инфаркт при пациенти след 
PCI при ОМИ на терапия с клопидогрел и едновре-
менно лечение с протонни инхибитори (ПИ). Заклю-
чението на канадските изследователи е, че ПИ, ко-
ито инхибират цитохромната ензимна система СУР 
450, намаляват антиагрегантното действие на кло-
пидогрела и увеличават значително риска от реин-
фаркт (27%). Това се отнася за всички протонни ин-
хибитори с изключение на пантопразол, който има 
друг път за метаболизиране. Друг често използван 
заедно с клопидогрел клас медикаменти са калцие-
вите антагонисти, които също се метаболизират от 
CYP3A4. В ендоцентрово проспективно проучване 
Siller-Matula и сътр. установяват значително по-нис-
ко потискане на тромбоцитната агрегация от клопи-
догрел при пациенти, лекувани едновременно и с 
калциеви антагонисти, както и сигнификантно уве-
личение на исхемичните усложнения при клинично-
то им проследяване [38].

Съществуват и други пътища за тромбоцит-
на активация или частично избягване на P2Yı2 и 
СОХ-1 блокирането от тиенопиридини и аспирин, 
например посредством активирането на протеаз-
ния тромбинов рецептор (РАR-1) от тромбин.

ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА КЛИНИЧНА ИЗЯВА 
НА НАМАЛЕНАТА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ КЪМ КЛОПИДОГРЕЛ

Matetzky и сътр. [26] изследват 60 пациенти с 
миокарден инфаркт със ST-елевация (STEMI) и 
PCI и стентиране. Всички болни са на терапия с 
аспирин, клопидогрел и ептифибатид (Integrilin). 
Контролна група са 10 пациенти без стентиране, 
които не са получили клопидогрел. Пациентите на 
клопидогрел са разделени на четвъртини в зависи-
мост от процента понижение на ADP индуцираната 
агрегация на тромбоцитите, която варира между 
средно 103% в 1-вата четвъртина – приема се за 
резистентност, до средно 33% агрегация в 4-та чет-
въртина. На шестия месец 40% от резистентните на 
клопидог рел пациенти (1-ва четвъртина) имат исхе-
мични усложнения.

Geisler и сътр. [12] проучват 379 пациенти при 
елективна PCI на 6-ия час след насищане с 600 mg 
клопидогрел. При 22-ма пациенти (6%) се наблю-
дава нисък отговор – по-малко от 10% абсолютна 
промяна в потискането на агрегацията. Тези лица 
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имат 4 пъти увеличаване на исхемичните усложне-
ния при 3-месечно проследяване.

Hochholzer и сътр. [18] проучват 802 пациенти 
със стабилна коронарна болест непосредствено пре-
ди PCI и ги разделят на четвъртини в зависимост от 
тромбоцитната агрегация, 2-4 часа след на си щане 
с 600 mg клопидогрел. Наблюдава се до 50% нисък 
или никакъв отговор към клопидогрел и тези паци-
енти имат 4.2 пъти по-висока честота на големи ус-
ложнения (МАСЕ) за 30-дневно проследяване. 

Bounamici и сътр. [9] проучват 804 пациенти 
след PCI, третирани с активни стентове (DES) на 
12-ия-18-ия час след насищане със 600 mg клопи-
догрел, и установяват 13% нонреспондери (повече 
от 70% персистираща тромбоцитна агрегация). При 
нонреспондерите те наблюдават от 4 до 7 пъти уве-
личаване на стент-тромбозите за 6-месечно про-
следяване.

Паскалева и сътр. [1] в НКБ – София, са про-
следили 50 пациенти с PCI и ОКС на 1-вия, 5-ия и 
30-ия ден след началото на терапия с генеричен 
клопидогрел (ACTAVIS) и установяват 14% честота 
на резистентност към медикамента. 

В кардиологичната клиника на УМБАЛ “Св. Анна” 
– София, се провежда проучване на пациенти след 
коронарно стентиране (BMS и DES) с Multiplate им-
педансна агрегометрия (MEA) и агонист ADP (непу-
бликувани данни). При изследване на агрегацията 
на 24-тия час от насищащата доза клопидогрел се 
наблюдава 15% честота на клопидогреловата ре-
зистентост. Честотата на исхемичните усложнения 
при тези пациенти е с 50% по-висока от тази при 
пациенти с добър отговор към клопидогрел (пред-
варителни резултати).

На табл. 2 са представени някои от по-важни-
те изследвания за клиничната значимост на резис-
тентността към клопидогрел.

Таблица 2. Проучвания за резистентност към клопидогрел

Проучване # Популация Доза клопи до г-
рел наси ща не/дн

Дефиниция на клопи-
догрелова резистентност

Време на 
теста Честота Клинична значимост

Gurbel и сътр. 2003 [15] 92 PCI 300/75 < 10% абсолютна промяна в 
ADP-LTA 24 h 31-35% Не е проследявана

Muller и сътр. 2003 [32] 119 PCI 600/75
LTA-5 & 20 ADP ин ду цирана 
агрегация, < 10% относителна 
промяна

4 h 5-11% Стент-тромбоза

Mobley и сътр. 2004 [30] 50 PCI 300/75
ADP индуцирана агрегация 
TEG, < 10% абсолютно 
потискане

Преди и 
след РСІ 30% Не е проследявана

Lepantalo и сътр. 2004 [23] 50 PCI 300/75
5 ADP индуцирана агрегация 
& PFA-100 10% потискане 
на 170s

2.5 h 40% Не е проследявана

Angiolillo и сътр. 2005 [3] 48 PCI 300/75
LTA-6 ADP индуцирана 
агрегация < 40% от носително 
подтискане

10 min, 
4 h, 24 h 44% Не е проследявана

Matetzky и сътр. 2004 [26] 60 PCI/STEMI 300/75
LTA-5 ADP индуцирана 
агрегация & CPA, потискане в 
4-та четвърт 

Дневно за 
5 дни 25% Исхемични услож-

нения до 6-ия месец

Serebrunry и сътр. 2005 [35] 544 PCI 300/75
LTA-5 ADP индуцирана аг-
ре  гация, 2 SD по-малко от 
средната

2, 3, 4, 
24 h, 5 ден 

30 ден
4.2% Не е проследявана

Lev и сътр. 2006 [24] 150 PCI 300 5 ADP индуцирана агре гац ия, 
< 10% абсолютна промяна 20-24 h 24% Мионекроза 

пост-РСІ

Gurbel и сътр. 2005 [16] 190 PCI 300 или
600/75

5 & 20 ADP индуц. агре гация, 
< 10% абсолютно потискане 24 h 28-32%

Исхемични 
усложнения до 6-ия 

месец

Geisler и сътр. 2006 [12] 379 PCI 600
20 ADP индуцирана агре-
гация, < 30% абсолютно 
подтискане

6 h 6% Исхемични ус лож-
нения до 3-тия месец

Hochholzer et al. 2006 [18] 802 PCI 600/75 5 ADP индуцирана агре гация, 
3-та и 4-та четвърт, потискане

2-4 h след 
насищане/ 
преди PCI

50%
Исхемични 

усложнения до 1-вия 
месец

Buonamici и сътр. 2007 [9] 804 PCI 600
10 ADP индуцирана агре-
гация, > 70% агре гация след 
насищане

12-18 h 13% Стент-тромбоза

Паскалева и сътр. 2008 [1] 50 PCI/CAD 300 
75/150

МЕА- 20 ADP инду ци ра на 
агрегация, > 50 AUC

14 h , 5 и 30 
ден 14% Не е проследявана

PCI – перкутанна коронарна интервенция; STEMI – миокарден инфаркт със ST-елевация; ADP – аденозин дифосфат; LTA – светлинно-
трансмисионна агрегометрия, TEG – тромбеластограма; PFA – анализатор на тромбоцитната функция; МЕА – Multiplate импедансна 
агрегометрия; AUC – площ под кривата; CAD – коронарна болест
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НАЧИНИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ 
НА КЛОПИДОГРЕЛОВАТА РЕЗИСТЕНТНОСТ

Целта на лечението на клопидогреловата ре-
зистентност е да се предотвратят исхемичните ус-
ложнения с по-ефективна антитромботична терапия, 
като същевременно не се увеличават хеморагичните 
усложненния.

Първите проучвания за двойна антиагрегантна 
терапия при стентиране са направени с фиксирана 
доза тиклопидин при всички пациенти. Поради поя-
вата на странични действия, и главно потенциално 
леталната гранулоцитопения, тиклопидинът е за-
менен от втора генерация тиенопиридин – кло-
пидогрел, медикамент със значително по-добър 
профил на безопасност. При клопидогрела обаче 
се прояви феноменът на резистентност или не дос-
татъчен ефект от стандартната, фиксирана доза, 
която се прилага при всички пациенти: 300 mg 
насищаща доза и 75 mg дн. – поддържаща. 

Най-естественият подход за преодоляване на 
ниския или недостатъчния отговор към клопидогрела 
е увеличаване на дозата на медикамента до пос-
тигане на достатъчно ниво на подтискане на 
тромбоцитната агрегация, т.е. индивидуализиране 
на терапията. Изследвани са няколко различни 
до зи и интервали за насищане и поддържане на 
ан тиагрегацията с клопидогрел. В проучването 
REPAIR L’Allier и сътр. [22] постигат по-добро по-
тискане на тромбоцитната агрегация с двойна 
на сищаща доза 600 mg 15-24 часа преди РСІ 
и 600 mg в деня на процедурата в сравнение с 
конвенционалната единична насищаща до за. Вто-
ричните цели на про учването са ате ро тром бо-
ти ч ни клинични ус ложнения, като пациентите се 
проследяват за 30 дни и се наблюдава тенденция 
за намаляване на МАСЕ при двойната насищаща 
доза от 600 mg, без това да води до увеличаване на 
хеморагичните усложнения. 

Bonello и сътр. [8] титрират насищащата доза 
клопидогрел 600 mg през 24 часа максимално 
до 2400 mg и/или до постигане на повече от 50% 
потискане на тромбоцитна агрегация в сравнение с 
изходната (VASP). При едномесечно проследяване в 
групата с коригирана спрямо теста VASP насищаща 
доза на клопидогрел (n = 78) не са наблюдавани 
исхемични усложнения, докато в контролната група 
(n = 84) със стандартна терапия МАСЕ са 8 (10%), 
р = 0.007. Не е наблюдавана разлика в честотата на 
хеморагичните усложнения между двете групи.

 Matetzky и сътр. [27] увеличават двойно на-
сищащата и поддържаща доза клопидогрел и 
преодоляват лабораторната резистентност (LTA), 
като при 10-седмично проследяване на 30 пациенти 
не са наблюдавали исхемични усложнения. 

Добавянето на трети антиагрегант е друга 
възможност за преодоляване на клопидогреловата 
резистентност [45]. Проучен е медикаментът Cil-
ostasol PDI 3, за който има данни, че намалява и 
инстент-рестенозата. Основно проучванията са от 
Япония и Южна Корея. 

Алтернативен, по-мощен тиенопиридинов ан-
тиагрегант е Prasugrel, който е изследван в про-
уч ването TRITON-TIMI 38 [42]. Резултатите са 
положителни по отношение на намаляването на 
исхемичните усложнения (< 25%) в сравнение с 
300/75 mg клопидогрел, но за сметка на значително 
повече хеморагични усложнения (> 21%). 

Медикаментът AZD6140 е перорален ADP 
блокер с интермедиерно по сила антиагрегантно 
действие в сравнение с клопидогрел и празугрел, но 
с по-малка вариабилност на действието и по-бързо 
начало на действието [10]. В момента се провежда 
рандомизирано многоцентрово проучване – РLАТО, 
при 18 000 пациенти. Резултатите се очакват най-
рано в края на 2009 г.

Друга медикаментозна възможност за пре о-
до ляване на клопидогреловата резистентност е 
блокирането на тромбиновия рецептор РАR-1, като 
по този начин се преодолява “избягването” на Р2Y12 
рецепторното блокиране. В момента се изследва 
медикаментът SCH 530384 – PAR-1 селективен 
блокер, като предварителните проучвания при 
болни с ОКС показват значително намаляване 
на хеморагичните усложнения в сравнение с 
конвенционалната антитромбоцитна терапия при 
запазена антитромбозна ефективност [31].

Разработва се и блокер на vWF – ARC1779, който 
може да действа на всички нива на тромбоцитното 
действие – адхезия, активация и агрегация [19]. 

Не на последно място трябва да се спомене 
и избягването на симултанно прилагане на СYР 
инхибитори или медикаменти, които могат да по-
тиснат действието на клопидогрела, като омеп -
ра зол, други протонни инхибитори и калциеви 
антагонисти [20]. През януари 2009 г. FDA публикува 
предупреждение за симултанно приложение 
на клопидогрел и медикаменти, които могат да 
взаимодействат с него и да намалят действието 
му [41]. Становището на Агенцията е, че спешно 
са необходими проучвания за установяване зна-
чимостта на проблема с клопидогреловата ре-
зистентност и степента на взаимодействие на 
клопидогрел с други медикаменти, за които е 
известно, че потискат действието му, както и начини 
за преодоляване на резистентността. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Резистентността към клопидогрел е реален 
феномен при около 1/4 от пациентите с корoнарна 
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болест след PCI. Многобройни малки проучвания 
показват, че лабораторно мониториране на ефи-
касността на антиагрeгантната терапия с кло-
пидогрел може да идентифицира пациенти с по-
ви шен риск от исхемични усложнения. Засега не 
е постигнат консенсус за вида на лабораторния 
тест, който да се използва при мониториране на 
терапията с клопидогрел, както и за таргетната 
популация. Дали трябва да се обхванат всички 
пациенти, получаващи коронарен стент, само па-
циентите с DES, всички ОКС или само при наличие 
на високорискова анатомия? Тези въпроси очакват 
отговор от провеждащите се в момента проучвания 
PLATO, GRAVITAS, CAVIAR, ARCTIC.

Значимостта на клопидогреловата рези стен-
тност е огромна, имайки предвид колко пациенти 
след коронарно стентиране зависят от ефктивна 
ан ти агрегантна терапия с клопидогрел. Поради то-
ва е необходимо провеждането на клинични про-
учвания за установяване на индивидуалния праг 
на клопидогреловия отговор и предсказване на 
исхемични усложнения при тези пациенти, както и 
намирането на най-добрия тест за това.

Въз основа на тези проучвания трябва да се 
определи оптималната доза на клопидогрела при 
болни с установена лабораторна резистентност, 
т.е. да се индивидуализира терапията съобразно 
с данните от агрегационните тестове, с крайна 
цел – намаляване на исхемичните усложнения при 
пациенти с ОКС и след коронарно стентиране. 
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Резюме Пациентите, приети в спешните звена с остра болка в гръдния кош, често са трудни за диагностициране, като диапа-
зонът на заболяванията, които могат да я причинят, варира от пневмонии, пневмоторакс, перикардит до белодробна 
тромбоемболия, миокарден инфаркт или дисекация на аортата. Първоначалната оценка  се основава на клиничната 
картина, резултатите от ЕКГ изследването и биохимичните показатели, но те често са недостатъчни и поставянето на 
точната дигноза изисква назначаване на допълнителни изследвания в условията на хоспитализация. Това нерядко 
води до удължаване на времето за поставяне на дефинитивната диагноза и повишава разходите за преминал пациент. 
С навлизането в ежедневната практика на мултидетекторната компютърна томография (МДКТ) и все по-широкото ù 
приложение в спешната медицина тя е основен метод за диагностициране на пациенти с белодробна тромбоемболия 
и патология на торакалната аорта. Краткото време на изследване и добрата времева и пространствена резолюция на 
апаратите прави възможно визуализирането на сърцето и коронарните съдове. Това дава основание да се мисли за 
въвеждането на нови протоколи, позволяващи едномоментната оценка на всички структури в гръдния кош, а именно 
плеври, перикард, белодробен паренхим, белодробни съдове, аорта, сърдечни кухини и коронарни артерии. Студията 
е посветена на възможностите на МДКТ за ранно диагностициране на причините  (кардиални и екстракардиални) за 
остра болка в гръдния кош в условията на спешност.
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Summary In patients who present to the emergency department with acute chest pain, distinguishing between insignifi cant (pneumonia, 
pneumothorax, pericarditis) and life-threatening causes (PE, myocardial infarction, aortic dissection) remains a major challenge. 
Initial evaluation with history, electrocardiography and biochemical markers is often unrevealing, leading to further work-up. In 
some cases, an invaluable time will be wasted in a time-consuming diagnostic work-up. The development of multidetector 
CT (MDCT) and its increasingly frequent placement near the emergency suite has facilitated its use for serious noncardiac 
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Острата болка в гръдния кош e един от чести-
те проблеми в ежедневието на всяко спешно от-
деление. Според анализа на American College of 
Emergency Physicians [4] това са приблизително 7% 
от пациентите, приети в спешните кабинети. Ост-
рата болка в гръдния кош може да е причинена от 
заболявания с различен характер, като диапазонът 
варира от пневмонии, пневмоторакс и перикардит 
до белодробна тромбемболия, миокарден инфаркт 
или дисекация на аортата. От клинична гледна точка 
проблемът е, че всички тези заболявания могат да 
се представят с близка картина и нетипични функ-
ционални и биохимични резултати [21]. American 
College of Radiology [34] препоръчва като първи ди-
агностичен тест да се проведе ЕКГ. Да се изследват 
серумните биохимични маркери за изключване на 
остър коронарен синдром и в зависимост от кли-
ничната находка да се направи конвенционална 
рентгенография на белите дробове и ехокардио-
графия. Същевременно резултатите от изброените 
тестове може да са с ниска диагностична стойност 
и да се наложи хоспитализация за изясняване на 
състоянието, с което да се загуби ценно време и да 
се увеличат разходите за преминал пациент [20].

Стрес-ехоКГ е изследване от втори ред, което 
дава възможност за оценка на степента на нару-
шение на мотилитета на стената на лявата каме-
ра, патологични промени на клапите на сърцето, 
пулмоналната артерия и перикарда. Методът е 
високочувствителен, но и субективен, като изисква 
висока степен на професионализъм при изпълне-
нието. В някои случаи лошият акустичен прозорец 
допълнително затруднява преценката. Нуклеарно-
медицинските изследвания, базирани на thallium 
или technetium-99m sestamibi, могат да установят 
наличието на дефекти в миокардната перфузия, но 
не дават информация за давността на промените. 
Не на последно място при избора на първи диаг-
ностичен тест е и съображението за достъпност до 
съответните методи на изследване, времето за пла-
ниране, транспортиране на пациента и изпълнение. 
По същите причини в условията на спешност не се 
прибягва и до магнитнорезонансно изследване. 
При него, както и при сцинтиграфията, информация 
се получава само за морфологичните промени в 
стената на лявата камера, без на този етап да има 
възможност за изобразяване на коронарните арте-
рии, за цялостна оценка на гръдния кош и едномо-
ментно изключване на екстракардиални причини за 
острата болка.

Благодарение на високата си пространствена и 
времева разделителна способност мултидетектор-
ната компютърна томография (МДКТ) е широко раз-
пространен метод за изследване на пациенти със 
суспектно заболяване на аортата и пулмоналните 

съдове. През последните години са публикувани 
редица проучвания, които показват сериозни резул-
тати за изключване на заболяване и на коронарните 
съдове [2, 16]. На базата на тези постижения се дос-
тига до извода, че методът може да е полезен и при 
диагностициране на пациенти с неясни оплаквания 
от остра болка в гръдния кош. Практическата раз-
лика при провеждането на изследването се състои 
в изготвянето на технически протокол, позволяващ 
едновременно и качествено изобразяване на пул-
моналните съдове, аортата и коронарните артерии. 
С увеличението на броя на детекторите и с въвеж-
дането на т. нар. dual-source компютърни томогра-
фи става възможно с кратко време на сканиране да 
се изследва по-голям обем от човешкото тяло, без 
да се наруши пространствената разделителна спо-
собност. Не е за пренебрегване и разработването 
на все по-модерни и лесни за управление софту-
ерни продукти, позволяващи бързо манипулиране 
на получените образи и извличане на необходима-
та информация в зависимост от обекта на рекон-
струкция.

Селектиране на пациенти
Редица спешни центрове правят опит да въве-

дат т.нар. triple rule out протокол в ежедневната си 
практика, но още няма приети единни стандарти 
при селектиране на пациентите, подходящи за про-
веждане на МДКТ в условията на спешност. На този 
етап са общоприети правилата на American College 
of Cardiology/American Guidelines [4], базиращи се 
на клиниката, анамнезата, ЕКГ и серумните марке-
ри при приемането в спешно отделение, които раз-
делят пациентите на три основни групи. Тази такти-
ка на подбор на пациентите изисква добра корела-
ция между кардиолози, пулмолози, спешни медици 
и рентгенолози с оглед правилното селектиране на 
пациентите. Така лица с малка вероятност за за-
боляване на коронарните артерии или аортата би 
трябвало да се изпишат от спешното отделение, 
без да им се прилага последваща скъпоструваща 
диагностична процедура. Пациентите с висока ве-
роятност за заболяване на коронарните съдове, 
ST-елевация или депресия и позитивни биомаркери 
би трябвало да се насочат незабавно за извършва-
не на интервенционална процедура. По-труден се 
оказва изборът на болни от така наречената интер-
медиерна група, като различните центрове предла-
гат различни диагностични алгоритми при назнача-
ването на МДКТ при остра болка в гръдния кош. 

Подготовка на пациентите
Необходимостта от предварителна подготовка 

е един от дискутираните проблеми при включва-
нето на МДКТ в рутинния протокол за изследване 
на пациентите с остра болка в гръдния кош. Както 
при всички контрастни и рентгенови изследвания, 
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абсолютно противопоказание за провеждането е 
предходна алергична реакция към йодни контраст-
ни материи, бъбречна недостатъчност, бременност. 
Независимо от постигнатото относително късо вре-
ме на сканиране качеството на образа при тахикар-
дични пациенти и при болни с абсолютна аритмия е 
незадоволително и съответно налага предварител-
на подготовка [10]. Докато при плановите изслед-
вания на сърцето, медикаментозната подготовка не 
е проблем, то в условията на спешност и неясно 
клинично състояние, премедикацията с бета-бло-
кери е дискусионна. Надеждата е в разработване 
на апарати с по-голяма времева разделителна спо-
собност, които биха позволили пренебрегването на 
сърдечната честота като лимитиращ фактор за ка-
чеството на образа [19].

Понастоящем за доброто качество на изследва-
нето се налага подготовка на пациента с бета-бло-
кер преди провеждане на ЕКГ синхронизираното 
изследване. В зависимост от класа апарат сърдеч-
ната честота не трябва да надхвърля 80-85 удара 
в минута. Пациентът трябва да е психически под-
готвен за характера и начина на провеждане на из-
следването, да е кооперативен и трениран при пое-
мане и задържане на въздуха.

Степен на облъчване
Независимо от ниската инвазивност методът 

има един голям недостатък, а именно относително 
високата доза на йонизиращо лъчение. При при-
лагане на по-горе представения протокол дозата 
на облъчване достига 25 mGy (CTDI) (Eff. dose:19 
mSv). При сърдечна честота до 65 уд./min може да 
се използва и ЕКГ модулация на дозата. За срав-
нение еквивалентните дози при алтернативни из-
следвания са приблизително 3.2 mSv за ангиопул-
мография, 1.2 mSv за вентилационно-перфузионна 
сцинтиграфия, 1.6-7 mSv (CT dose index volume, 
19.4 mGy) при несинхронизирана с ЕКГ компютърна 
томографска ангиопулмография и 5 mSv при кон-
венционалната коронарография. 

За диагностицирането на пациенти с остра бол-
ка в гръдния кош анализът на образа е системен 
и включва последователна оценка на коронарните 
съдове, на сърцето и перикарда за изключване на 
екстракоронарни причини от сърдечен произход, 
оценка на аортата и пулмоналните съдове, на ме-
диастинума, белодробния паренхим, плеврата и 
гръдната стена. 

Оценка на коронарните съдове
Оценката на коронарните съдове е основна при 

анализа на получените образи. Редица изследва-
ния показват висока честота на обструктивни ин-
тралуминални плаки като белег за остър корона-
рен синдром и пряка причина за острата болка в 
гръдния кош. МДКТ е неинвазивен, бърз метод, с 

висока чувствителност и специфичност, позволя-
ващ едновременна оценка на анатомичния ход и 
морфологичните особености на коронарните съ-
дове. Сравняването на резултатите с конвенцио-
налната коронарография показват, че около 95% 
от коронарните сегменти са оценими с помощта 
на МДКТ. Чувствителността при установяването на 
високостепенни коронарни стенози е от 100%, спе-
цифичността – 75%, а съответно позитивната и не-
гативната предиктивна стойност са 96% и 100% [26, 
28]. (фиг. 1 a, б).

а  б 
Фиг. 1 а, б. Сравнение на резултатите от: а) МДКТ с б) кон-
венционална ангиография; визуализира се мека плака в 
средния сегмент на дясна коронарна артерия, причиняваща 
високостепенна стеноза на съда; втора, по-малка плака със 
същия характер се изобразява в проксималния сегмент на 
съда, като води до дискретно ремоделиране на стената

Коронарната КТ ангиография е единственият 
метод за бърза и адекватна оценка на аномалното 
изхождане на коронарните съдове, наличието на 
аберентни коронарни съдове, както и техния ход и 
разположение спрямо аортата и пулмоналната ар-
терия.  В някои от тези варианти коронарните арте-
рии показват т.нар. малигнен ход, при който могат 
да бъдат компримирани от големите съдове и да се 
представят с клиниката на миокардна исхемия [15, 
32] (фиг. 2).

МДКТ е единственият метод, при който се из-
образява интрамиокардният ход на коронарната 
артерия или т.нар. мускулен банд, който може при 
силна контракция на сърдечния мускул да е причи-
на на ангиноподобна болка [18] (фиг. 3 а, б, в).

Коронарната КТ ангиография е подходящ ме-
тод за изобразяване на патология на стената на 
големите и малките съдове. Характеристиката на 
изобразяване на стената на съда дава възможност 
в голяма степен да се диференцират промените 
по типа на васкулит от атеросклеротичните изме-
нения. Плътностната характеристика на стената и 
интралуминалните плаки позволяват разгранича-
ването на калцираните от т.нар. меки липоматозни 
плаки, които са причина за острия миокарден ин-
фаркт. При пациенти с остър коронарен синдром 
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некалцираните интралуминални лезии могат да се 
дължат и на интракоронарни тромби. Качественото 
изобразяване на очертанията на лумена и стената 

обуславя високата диагностична стойност при уста-
новяването на аневризмални разширения, фисту-
ли, дисекации [25, 33].

а  б  в 
Фиг. 2 а, б, в. Малигнен ход на дясна коронарна артерия, изхождаща в непосредствена близост на ствола на лявата обща коро-
нарна артерия и преминаваща по дорзалната повърхност на ствола на пулмоналната артерия

а  б  в 
Фиг. 3 а, б, в. Интрамиокарден ход на интермедиерния клон, проследяващ се ясно на фона на сърдечния мускул при коронарна 
реконструкция (б) и аксиален срез през левокамерния миокард (в)

МДКТ е незаменим метод за оценка на пациен-
тите с проведени предходни оперативни байпас-
процедури. Острата болка в гръдния кош при тези 
болни е чест симптом и може да се дължи на ре-
дица причини, като оклузия на графт, прогресивна 
атеросклероза на нативните коронарни съдове, 
стернална инфекция, перикардиален и плеврален 
излив, белодробна тромбоемболия или псевдоанев-
ризмално разширение [14]. Изобразявайки големи-
те съдови структури и сърцето, методът позволява 
проследяването на наложените байпас-протези по 
целия им ход. С увеличаване броя на детекторите 
при КТ се увеличават и чувствителността и специ-
фичността на МДКТ при оценка на оперираните съ-
дове, вариращи от 83-100% [3, 24]. Освен изобразя-
ването на проходимостта на лумена им, методът е 
полезен и при предоперативната оценка на хода и 
разположението им спрямо гръдната стена, аорта-
та и другите съдови структури [3]. Пример е цити-
раният от Meijboom и сътр. [26] случай на стеноза 

на подключичната артерия проксимално от мястото 
на функциониращ байпас с лява мамарна артерия 
като косвена причина за ангинозна болка.

Фиг. 4. Постоперативна оценка на пациент с две байпас-про-
цедури – Ао-ДКА и Ао-ЛАД, добре проследими на триизмер-
ната реконструкция
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В последно време се изтъкват и възможностите 
на метода да характеризира степента на миокард-
на перфузия в ранната фаза на контрастиране на 
левокамерния миокард по типа на fi rst-pass ефек-
та, описан при магнитнорезонансната томография 
[6, 8]. Оценката се прави въз основа на намалена-
та денситометрична плътност на засегнатата част 
от левокамерната стена в басейна на оклудира-
ната коронарна артерия в условията на ранното 
контрастиране. Резултатите са начални и на този 
етап не могат да се приемат като стандарт поради 
субективността на оценката [12]. Същевременно 
наличието на исхемична, нископерфузирана зона 
в миокарда не дава информация за давността на 
настъпването ú. По подобен начин се разглежда и 
възможността за оценка на мотилитета на стените 
при ретроспективно реконструираните динамични 
образи. Независимо от тези недостатъци на метода 
резултатите от редица проучвания дават основание 
да се приеме, че тази допълнителна информация 
може да се използва при анализ на комплексния 
образ от изследването на сърцето с МДКТ [22, 27].

Оценка на сърдечните кухини и перикарда
Освен острия конорен синдром кардиогенна при-

чина за болката могат да бъдат и редица екстрако-
ронарни кардиални промени. МДКТ позволява при 
системно анализиране на получения образ да се 
диагностицират и някои състояния, като неголеми 
по количество перикардни изливи, аневризмално 
разширение на нивото на персистиращ предсърден 
дефект (фиг. 6) или наличието на тромб в ухото на 
ляво предсърдие (фиг. 7). Част от тези патологични 
състояния са трудно оценими с конвенционалните 
техники за скриниране на пациентите. 

В изследването на Meijboom и сътр. [26] неза-
висимо от прецизния подбор на пациентите, сус-
пектни за остър коронарен инцидент, честотата на 
екстракоронарна причина за остра болка в гръдния 
кош е приблизително 1%, или 6 от 58 пациенти. 

В редки случаи компютърнотомографското из-
следване открива първо наличието на заболявания 
на перикарда. То е метод на избор при съмнение 
за вкалцявания в перикардиалните листове и при 
обективна оценка на дебелината, особено в участъ-
ци, трудно достъпни за ехоКГ изследване [23].

а  б 
Фиг. 5 а, б. Пациент с високостепенна стеноза на маргиналния клон и белег на исхемия на миокарда в ранната фаза на контрас-
тиране, представяща се като зона на намален интензитет

 
Фиг. 6. МДКТ при аневризмално разширение на нивото Фиг. 7. МДКТ при болен с тромб в ухото на ляво предсърдие
на персистиращ междупредсърден дефект
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Оценка на пулмоналните съдове
Едновременно с изобразяване на коронарните 

съдове при tripple rule out протокола се визуализи-
рат и пулмоналните артерии, което изключва нали-
чието на белодробна тромбоемболия [1]. Високата 
резолюция и краткото време на сканиране позво-
ляват оценката до субсегментарно ниво на бело-
дробната артерия [36]. На базата на резултатите 
от редица проучвания през последните 15 години 
чувствителността на КТ варира от 53 до 100%, а 
специфичността – от 83 до 100%. Сравнително голе-

мите разлики се обяснавят с различните прилагани 
протоколи и класове апарати през годините. МДКТ 
изследването позволява директното визуализиране 
на интралуминалния тромб, степента на ангажира-
не на съда и броя на ангажираните съдове. Опре-
делени са критерии, по които може да се различи 
острата белодробна тромбемболия от хроничната, 
като едновременната оценка на всички структури в 
гръдния кош дава информация и за белодробния 
паренхим, плеврите, перикарда и сърдечните кухи-
ни (фиг. 8 а, б, в).

а  б  в 
Фиг. 8 а, б, в. Пациент с остра масивна форма на БТЕ, при който директно се изобразяват интралуминалните тромби в пул-
моналната артерия (а), зоната на инфарциране на белодробния паренхим (б) и промените в положението на вентрикуларния 
септум и отношенията между леви и десни сърдечни кухини (в)

Оценка на торакалната аорта
Друг чест диагностичен проблем при остра бол-

ка в гръдния кош е патологията на торакалната 
аорта. Интрамуралните хематоми, улцерациите на 
стената на съда и по-рядко дисекациите могат да 
протекат с нетипична клинична картина, която да 
затрудни оценката особено в първите часове [13]. 
МДКТ с ЕКГ синхронизиране позволява едновре-
менно с изобразяването на сърдечните кухини и ко-
ронарните съдове да се оцени и торакалната аорта 
по целия ú ход. Независимо от по-големия обем на 
изследване качеството на образа е високо, като ме-
тодът показва специфичност и чувствителност съ-

ответно 100% и 97%. Едновременно със своевре-
менното поставяне на правилната диагноза МДКТ 
позволява и правилно да се оценят отделните де-
тайли, необходими при планирането на оператив-
ната интервенция, а именно – мястото и броят на 
входните и изходните отвърстия, ширината и ходът 
на истинския и на фалшивия лумен, ангажирането 
на аортната клапа, коронарните артерии и големите 
съдове, изхождащи от аортата [37]. Мултифазовата 
реконструкция на образа и динамичното проследява-
не позволяват да се направи оценка и на синуса на 
Валсалва, митралната и аортната клапа (фиг. 9 a, б).

 а  б  

Фиг. 9 а, б. Пациент с улцерация на аортата 
(а) при болния едномоментно са оценени и 
състоянието на аортната клапа и коронар-
ните съдове (б)
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БЕЛОДРОБНА ПАТОЛОГИЯ

В групата на т.нар. големи пет животозастраша-
ващи диагнози е включен и тензионният пневмо-
торакс, чието своевременно диагностициране оп-
ределя прогнозата на болния. КТ е метод на избор 
при установяване и на малък, недиагностициран от 
конвенционалното рентгеново изследване пневмо-
торакс (фиг. 10 а, б), на медиастинални и парамеди-
астинални туморни формации, ангажиращи пери-
карда или медиастинални структури, определящи 
клиничната картина при болка в гръдния кош.

а  

б 
Фиг. 10 а, б. Пациент с непълен пневмоторакс вляво и клини-
ка на остра болка в гръдния кош

Оценка на гръдната стена и плеврите
По-рядко от описаните вече причини, редица за-

болявания на гръбначния стълб, плеврата и гръд-
ната стена могат да бъдат причина за остра болка 
в гръдния кош. Класически пример е синдромът на 
Тице, при който болката е локализирана на нивото 
на стернума и парастернално, както и част от де-
генеретивните промени на торакалния гръбнак. С 

възможностите за оценка на всички структури, из-
граждащи гръдния кош, МДКТ позволява лесно и 
бързо изключване от диференциалнодиагностич-
ния план на тези заболявания. 

ПРЕДВАРИТЕЛНИ КЛИНИЧНИ РЕЗУЛТАТИ
Диагностицирането на пациенти с остра болка в 

гръдния кош, представящи се с неубедителна кли-
ника на остър коронарен синдром, често е затруд-
нено и част от тези пациенти се хоспитализират с 
оглед наблюдение и диагностично уточняване неза-
висимо от липсата на нови ЕКГ промени или промя-
на в биомаркерите. Много от тях впоследствие не 
показват картината на остър коронарен синдром и 
биват изписани от болницата. Същевременно бол-
ни с недооценен остър миокарден инфаркт показ-
ват висока заболяемост и смъртност [30]. 

Редица клинични проучвания показват, че при 
27-45% от пациентите с остра болка в гръдния кош 
причината е от сърдечен произход, като при 70-85% 
от тях това е исхемична болест на сърцето. Чувст-
вителността на 12-каналното ЕКГ изследване е при-
близително 50%. Ранните стрес-сцинтиграфски и 
ехокардиографски изследвания се предлагат като 
втора линия изследвания при болни със суспектна 
исхемична болест на сърцето, но те са трудно дос-
тъпни особено в условията на спешност. Същевре-
менно синхронизираното с ЕКГ МДКТ изследване се 
оказва особено важно при оценката на острата бол-
ка в гръдния кош, тъй като дава възможност за из-
ключване на сигнификантни коронарни стенози или 
оклузии, особено при пациенти с неубедителни ЕКГ 
данни за исхемия или инфаркт. Дори и в случаите на 
нехарактерна клинична картина tripple rule-out про-
токолът покрива целия гръден кош и позволява уста-
новяването на други животозастрашаващи причини, 
като остра белодробна емболия, аортна дисекация, 
спонтанен пневмоторакс или други процеси, водещи 
до консолидация на паренхима на белия дроб. 

Едно от първите проучвания е на White и сътр., 
които изследват 69 пациенти с остра болка в гръд-
ния кош с помощта на 16-канален компютърен 
томограф. При 52-ма души (75%) не са намере-
ни значими патологични промени, а при 13 (19%) 
е установена патология (при 10 – кардиална, при 
останалите 3 – от некардиогенен произход) [35]. В 
изследването на  Savino и сътр. са представени ре-
зултатите на 23-ма пациенти с остра болка в гръд-
ния кош и липса на типични ЕКГ и лабораторни ре-
зултати за коронарна болест. 11 пациенти показват 
негативен резултат – 2-ма с БТЕ, 2-ма със заболя-
ване на коронарните съдове и стенози под 50%, и 
останалите 8 – със стенози на коронарните съдове 
над 50%. Резултатите при коронарната патология 
са потвърдени с инвазивно изследване на коронар-
ните съдове [31].
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Едно от най-новите стойностни проспективни про-
учвания е на Rubinshtein и сътр. [29], което анализира 
образа при 58 пациенти, постъпили в спешния център 
и преценени като лица с интермедиерен риск (остра 
болка в гръдния кош без съпровождащи ЕКГ промени 
или повишени биомаркери). Резултатите  показват, че 
15 от пациентите са с нормални коронарни съдове, 
20 – с необструктивни плаки, и 23-ма – с обструктивни 
плаки в коронарните съдове. Новото при проучването 
е 15-месечният контрол на болните, преценени като 
интермедиерни. При 20 от 23-ма позитивни пациенти 
след проведени допълнителни тестове – новопояви-
ла се елевация на биомаркерите, абнормна сърдеч-
на сцинтиграфия или инвазивна коронарография, 
патологията е потвърдена, т.е. чувствителността на 
метода е 100%, а специфичността – 92%. Останали-
те болни, преценени като негативни, са проследени в 
рамките на 15 месеца и нито един от тях не е починал 
от остър миокарден инфаркт.

Същевременно резултатите от отделни изслед-
вания върху значението на метода при отсяване на 
лицата със суспектни данни за заболяване на коро-
нарните артерии без елевация на ST-сегмента дават 
основание да се смята, че по-натъшните проучвания 
в тази област са перспективни. Обект на изследва-
нето на Meijboom и сътр. [26] са 104-ма пациенти със 
стабилна ангина без елевация на ST-сегмента, при 
които са проведени последователно МДКТ и конвен-
ционална коронарография и са съпоставени резул-
татите пациент по пациент, съд по съд и сегмент по 
сегмент. Крайният анализ показва чувствителност на 
метода при оценка на степента на коронарни стенози 
100%, специфичност – 75%, позитивна и негативна 
предиктивна стойност съответно 96% и 100%. Друг 
важен резултат в това изследване е съпоставката на 
точността на резултатите при пациенти с висок и ни-
сък риск от заболяване на коронарните съдове, като 
разлика не се установява. 

Независимо от редицата преимущества като 
неинвазивен, бърз, относително по-евтин метод за 
приложение МДКТ не може да замести директно 
инвазивните кардиологични изследвания. На този 
етап той се разглежда като подходящ при подбор 
на пациентите, които не подлежат на класическа 
инвазивна коронарография. Приетият алгоритъм 
определя, че пациентите, диагностицирани като 
високорискови на базата на резултатите от кли-
ничната находка, тропониновия тест и ЕКГ проме-
ните, подлежат на инвазивна коронарография и 
евентуална реваскуларизация. При тях МДКТ няма 
стойност при поставяне на диагнозата, но може 
да служи като ориентир в анатомията на съдове-
те  и сърцето. Пациентите, определени като ниско-
рискови на базата на клиничното изследване и при 
липса на рекурентен епизод на болка, подлежат на 
стрес-тест. Конвенционалната коронарография е 
показана в случаите на исхемични промени, сус-

пектни от резултатите от стрес-теста. При негати-
вен или недиагностичен резултат от стрес-теста 
МДКТ е метод на избор. Според някои автори МДКТ 
може да предхожда стрес-теста, като носи доста-
тъчно анатомична и функционална информация за 
поставянето на правилна диагноза. Сравнителни 
проучвания между стрес-ЕКГ и МДКТ показват, че 
втората има значително по-висока чувствителност 
(91% срещу 73%) и специфичност (83% срещу 31%) 
[24]. Високата негативна предиктивна стойност на 
изследването позволява дефинитивно изключване 
на кардиогенен произход на болката и евентуално 
ориентиране към друг етиологичен момент. 

Няколко са дискутираните проблеми при про-
веждането и респективно при оценката на резулта-
тите от системното въвеждане на tripple out прото-
кола в ежедневната практика на спешния център. 

Основният проблем при оценката на ефектив-
ността на метода е средният малък брой пациенти, 
които са включени в отделните изследвания, както 
и липсата на стандартизирани критерии, по които 
тези пациенти да бъдат подложени на МДКТ след 
приемането им в спешния център. Трудният дос-
тъп до метода от гледна точка на оборудването на 
спешните центрове с висок клас апарати, необхо-
димостта от тясна колаборация между отделните 
специалисти и 24-часовото обслужване в компю-
тър-томографските сектори обуславят по-сложната 
организация на изследването. Времето за постпро-
цесинг все още е достатъчно дълго и натоварването 
в образните кабинети се променя значително при 
въвеждането на tripple out протокола като рутинен. 
Това са и основните причини, да не може да се из-
готви прецизен икономически анализ при приложе-
нието на метода в ежедневната практика.

Все още няма достатъчно резултати от прове-
дени проучвания за медицинската и икономиче-
ската ефективност от приложението на triple out 
протокола [17]. Друг недостатък е ниският процент 
на съпоставка с резултатите от конвенционалната 
ангиография особено при болни с висок и нисък 
риск, при които няма корелация между двата типа 
изследвания. 

От гледна точка на специфичността на мето-
да проблеми възникват при анализ на степента 
на стенозата при болни с масивни вкалцявания в 
коронарните съдове. При тях обикновено се по-
лучава по-висок фалшивоположителен резултат, 
като тенденцията във всички изследвания е да се 
надцени степента на стенозата, в стремежа да не 
се пропусне патология. Част от авторите съветват 
при тези пациенти да се прилагат като първа линия 
стрес-тест и сцинтиграфско изследване. Същевре-
менно високата негативна предиктивна стойност на 
резултатите определя и голямото значение на не-
инвазивния метод при изключване на пациентите с 
негативен резултат от рисковата група [26]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Независимо от изброените по-горе проблеми 
при провеждането и последващата оценка МДКТ 
на гръдния кош е изключително подходящ метод 
за ранна диагностика на редица заболявания, при-
чиняващи остра болка в гръдния кош. Високата му 
икономическа ефективност и резултатите от прове-
дените до момента изследвания показват, че това 
е подходящото изследване при болни с неуточнена 
като произход неангинозна болка в гръдния кош, 
при жени с атипична ангина и като алтернатива 
при млади пациенти с атипична ангина [9, 11]. Бла-
годарение на краткото време на сканиране, висо-
ката пространствена резолюция и възможността 
за оценка на основните структури в гръдния кош 
методът има изключително висока негативна пре-
диктивна стойност за заболявания на коронарните 
и пулмоналните съдове, което го прави незаменим 
при подбора на болни за инвазивно лечение.
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Ехокардиографията е незаменим неинвазивен 
метод за оценка на сърдечните кухини и клапния 
апарат, но влиянието на ехокардиографските по-
казатели от редица фактори налага търсенето на 
нови методи и показатели, които да дават по-точна 

и незвисима информация за камерната функция и 
хемодинамиката.

Конвенционалните показатели за глобална ле -
во камерна (ЛК) функция – фракцията на из тлас-
кване (ФИ) и обемите, са зависими от пред- и 
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Резюме Конвенционалните показатели за глобалната левокамерна функция са зависими от пред- и следнатоварването, а ос-
вен това точността на изчислението им се влияе от качеството на образа, както и от техническите особености и грешки 
при измерването. Оценката на регионалната функция е до голяма степен субективна. Strain rate ехокардиографията 
дава възможност за изчисление на регионални и глобални параметри, които биха могли да допринесат значително за 
оценката на систолната и диастолната функция. Целта на обзора е да представи същността на показателите за дефор-
мация Strain и Strain rate, ехокардиографските методи за изследването им и ползата от приложението им в практиката. 
Strain rate ехокардиографията позволява детайлна обективна оценка на регионалната и глобалната механика и дава 
допълнителна ценна информация за миокардната функция. Този метод включва фундаменталните концепции за фи-
зиологията на сърцето и приложението на метода в клиничната практика предстои да бъде уточнено. Информацията, 
която дава, може да помогне при определяне на терапевтичната стратегия, при проследяване на ефекта от лечението 
и за прогнозиране на усложненията при пациентите.
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след натоварването, а освен това точността на из -
числението им се влияе от качеството на об ра за и от 
техническите особености и грешки при измерването. 
Оценката на регионалната функция е още по-трудна 
поради факта, че е субективна и из исква значителен 
опит [13]. Новите доплерови показатели за оценка 
на наляганията на пълнене, включително тъканните 
скорости на движение на мит ралния анулус, при 
някои групи болни се оказват не обективни въпреки 
първоначалните очаквания [20]. 

Strain rate ехокардиографията дава възможност 
за изчисление на регионални и глобални параметри, 
които могат да дадат ценна информация при оцен-
ката на систолната и диастолната функция.

Целта на обзора е да представи същността на 
показателите за деформация Strain и Strain rate 
(SR), ехокардиографските методи за изследването 
им и ползата от приложението им в практиката.

STRAIN И STRAIN RATE 

През последните години се развиват нови ме-
тодики – тъканна доплер-ехокардиография и 2-раз-
мерен Speckle tracking, чрез които се регистрират 
и изчисляват миокардните скорости. Миокардната 
скорост представлява скоростта, с която определе-
на точка от миокарда се движи в посока към или об-
ратно на трансдюсера. Сърцето извършва циклични 
промени в различни посоки – скъсява се и се удъл-
жава в лонгитудинална посока, задебелява и изтъ-
нява в радиална посока и се скъсява и удължава 
в циркумферентна посока. В същото време между 
базата и върха на сърцето се извършва торзионно 
движение, като апексът е относително неподвижен, 
а базата се движи към апекса в систола и в обрат-
на посока в диастола [24]. Различното движение в 
лонгитудинална посока на върха и базалната част 
на сърцето създава градиент на скоростта с най-
високи скорости на базата и ниски или почти нулеви 
на апекса.  

Концепцията за Strain първоначално е въведена 
от Mirsky и Parmley [19] за проучване на еластични-
те свойства на миокарда. Strain rate и Strain теоре-
тично не се влияят значително от транслационното 
движение на сърцето и от придърпването от съсед-
ни сегменти (т.нар. tethering), поради което имат съ-
ществено предимство пред миокардните скорости 
при оценката на регионалната и глобалната функ-
ция [3, 9]. Това е в основата на различаването на 
активното от пасивното движение на миокардните 
сегменти.

Strain rate ехокардиография чрез тъканна доп-
лер-ехокардиография е развита като метод в Нор-
вежкия институт за наука и технология в резултат 
на добрата кооперативна работа по два па ралелни 

дисертационни труда през 1998-2001 г. – единият 
технологичен – за Strain и градиенти на скорости-
те [10], а другият по медицина за лонгитудинална 
функция на лява камера [26]. Strain rate ехокарди-
ография, базирана на тъканната доплерехокарди-
ография, е валидирана на фантоми от гел [4], на 
препарати от изолиран мускул [1], чрез сономик-
рометрия на цяло сърце [28] и с ядрено-магнитен 
резонанс [7], но все още не е уточнена ролята ù в 
клиничната практика.

Strain е показател, характеризиращ миокардна-
та деформация, която включва контракция и релак-
сация. Мярка за деформацията в едно измерение 
– удължаване или скъсяване, е т.нар. конвенциона-
лен или инженерен Strain. Той представлява рела-
тивната промяна в дължината на част от миокарда 
спрямо първоначалната дължина [5, 11, 26]: 

        L - L0          ΔL  
ε =  =             ,
          L0             L0
където ε е Strain, L0 е първоначалната дължина, 

а L е дължина при измерването след деформация-
та (фиг. 1).

Фиг. 1. Деформация на обекта в една равнина. Strain ε е ре-
лативната деформация (L – L0), отнесена към първоначал-
ната дължина на обекта L0 [5]

Стойностите на Strain нямат мерна единица и се 
изразяват като относително число или в проценти. 
Удължаването на миокардния сегмент се изчислява 
с положителна стойност на Strain, а скъсяването – с 
отрицателна. Конвенционалният Strain е известен 
в литературата като lagrangian Strain. Друга мярка 
за 1-размерната деформация е т.нар. натурален 
Strain, който се изчислява по формулата:

       ln (L)
ε’ =           ,
         L0        
където ε’ е натуралният Strain, а ln  е натурални-

ят логаритъм.  

Strain може да бъде изчислен в няколко измере-
ния – лонгитудинален, циркумферентен или радиа-
лен [5]. Нормалният Strain представлява компонен-
тите на деформацията в трите главни оси на коор-
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       V(x) - V(x + Δх)       ΔV      (V2 - V1) 
SR =   = =        = VG ≈ ε

               Δх                   Δx             r

където: V (cm/s) са скоростите на точки по дъл-
жината на ултразвуковия лъч, V2 се измерва в точка 
х, V1 – в точка (х+Δх), а  Δх и r (cm) представляват 
разстоянието между двете точки, в които се измер-
ват скоростите [28] (фиг. 2).

Фиг. 2. Strain rate в лонгитудинална посока, оценен чрез разли-
ката в скоростите между две точки от миокарда V1 в точка (х+Δх) 
и V2 в точка х, придвижващи се на разстояние Δx по оста [26] 

Кривата на Strain rate представлява огледален 
образ на тъканната скорост, регистрирана в лонги-
тудинална посока, поради което систолният Strain 
rate (SRs) е негативен, а Strain rate в ранната диас-
тола (SRe) и в късната диастола (SRa) са позитивни 
(фиг. 3). Нормалните стойности на лонгитудиналния 
Strain rate са от 1,0 до 1,5 1/s, а на нормалния  Strain 
са от 10-15 до 25% [16]. 

динатната система x, y и z, което е само опростен 
модел на действителното движение на сърцето. Из-
вършват се също деформации в допълнителни оси, 
които са под ъгъл спрямо основните оси, т.е. има 
изместване на повърхностните граници релативно 
една спрямо друга.  

Систолният Strain отразява регионалната екс-
панзия – удебеляване при парастерналните образи 
и удължаване при апикалните образи, и е кодиран в 
синьо. Негативният Strain отразява регионална ком-
пресия – удължаване при парастерналните образи 
и скъсяване при апикалните образи, и е кодиран в 
жълто до червено. Инфарктните сегменти, при ко-
ито скъсяването или удължаването са значително 
нарушени, имат ниски стойности на Strain rate  и 
Strain и се кодират в зелено. 

Strain rate (SR или ε) е показател, който измер-
ва скоростта на деформацията (удължаването или 
скъсяването на сегмента), и е първичният показа-
тел при използването на тъканна доплер-ехокарди-
ография, от който чрез интегриране във времето се 
получава конвенционалният Strain ε.

Strain rate е моментният Strain или промяната 
на Strain за единица време [5, 26]: 

        Δε
ε = 
        Δt

Единицата за SR е cm/s/cm или 1/s.

Чрез цветна тъканна доплер-ехокардиография 
от апикален образ миокардните скорости в лонги-
тудинална посока могат да бъдат едновременно 
регис трирани във всички точки от сканираната рав-
нина. Strain rate ехокардиографията изчислява SR 
чрез градиента на скоростите (VG – velocity gradient) 
в две точки от миокарда (които на практика са две 
точки в пространството) по формулата:

а  б  с 

Панел А. Кривата на миокардните скорости се състои от позитивна краткотрайна вълна в преинжекционния период (стрелка), позитивна систолна вълна Vs и две 
негативни диастолни вълни Ve и Va, съответстващи на ранната и късната диастола. 
Панел B. Кривата на Strain rate е огледален образ на кривата на скоростите. SRs – систолен Strain rate, SRe – Strain rate  в ранната диастола, Sra – Strain rate  в 
късната диастола. 
Панел C. Крива на Strain. Систолният Strain представлява степента на деформацията между теледиастолата, като референтна точка, и телесистолата. Отразява 
регионалната експанзия – удължаване при апикалните образи, и е кодиран в синьо. Негативният Strain отразява регионална компресия – скъсяване при апикалните 
образи, и е кодиран в жълто до червено 
Фиг. 3. Цветна тъканна доплер-ехокардиография от 2-кухинен апикален образ при здрав индивид, изследван в Клиниката по кар-
диология на УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ”. Регистрирани са миокардните скорости, Strain rate и Strain на базалния сегмент на 
предна стена. Чрез пространствена обработка от скоростите се изчислява Strain rate, а чрез времева интеграция – Strain. 
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Докато пиковият систолен Strain rate корелира 
с промяната в налягането (dP/dt) и отразява доб-
ре контрактилитета, Strain е аналогичен на реги-
оналната фракция на скъсяване [8]. Повишеният 
предварителен товар, който увеличава ФИ, влияе 
подобно и на Strain, който се повишава при всяка 
причина, повишаваща стреса на ЛК стена. Обра-
тно, повишеният насрещен товар редуцира Strain. 
В сравнение със Strain, Strain rate е относително 
обемно независим и е в по-малка степен зависим 
от налягането [16].

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КЛИНИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Систолна левокамерна функция
Едно от най-важните клинични приложения на 

Strain ехокардиографията е диагнозата на острата 
миокардна исхемия, която индуцира промени в су-
бендокардните фибри с предимно лонгитудинална 
контракция, в резултат на които намаляват пиковият 
систолен Strain  и Strain rate (SRs). В клинично про-
учване при 73-ма пациенти по време на коронар-
на ангиопластика [17] раздуването на балона води 
до значително и обратимо намаляване на Strain в 
радиална и лонгитудинална посока. В същото вре-
ме постсистолният Strain се увеличава значително. 
Този феномен на «тардокинезия» е свързан с нали-
чие на исхемия и миокарден виабилитет [17]. 

Чрез Strain и Strain rate стрес-ехокардиография 
с Dobutamine е възможна диагнозата на миокарда 
в станинг. След кратък епизод на тежка исхемия 
виталният миокард в станинг остава с по-ниски 
стойности на радиален SRs и Strain, които не се 
възстановяват напълно в покой 60 min след репер-
фузията [15]. В хода на повишаване на дозата на 
Dobutamine тези сегменти показват тенденция към 
нормализиране на кривата на Strain. Нормализация-
та се изразява във възстановяване към нормалните 
стойности на телесистолния Strain с едновременна 
редукция в процента на постсистолното задебеля-
ване/скъсяване и чрез увеличаване на SR и Strain. 
Противоположно на тези промени хибернираният 
миокард, който е с неадекватен коронарен резерв, 
показва прогресивно понижаване на телесистолния 
Strain и нарастване на процента на постсистолно 
задебеляване/скъсяване [15].

Voigt и съавт. [29] демонстрират възможностите 
за използване и точността на амплитудата на Strain 
rate и времевите показатели за установяване на 
исхемия при 44 пациенти с известна или суспектна 
исхемична болест на сърцето. При хронична исхе-
мична болест в хода на стрес-ехокардиография с 
Dobutamine в засегнатите сегменти, установени 
със симултанна перфузионна сцинтиграфия, е на-
рушено повишаването на SRs в лонгитудинална 

посока (от −1,6 ± 0,8 /s до −2,0 ± 1,1 /s, p < 0,05) 
в сравнение с неисхемичните сегменти (от −1,6 ± 
0,6 /s до −3,4 ± 1,4 /s) [19]. М-mode на цветно ко-
дирания SR също показва забавено начало и край 
на скъсяването и нарушение на систолната функ-
ция в исхемичния миокард по време на инотропна 
стимулация. Цветният образ на SR е по-точен от 
визуалната Dobutamine двуразмерна стрес-ехокар-
диография (86 спрямо 81% сензитивност и респек-
тивно 89 спрямо 82% специфичност). Промените в 
Strain с намаляване на стойностите засягат само 
исхемичните сегменти (от −16 ± 7% до −10 ± 8%, 
р < 0,05), докато при неисхемичните не се ре-
гистрира сигнификантна промяна (от −17 ± 6% до 
−16 ± 9%). Тези изменения в регионалната механи-
ка при неоклузивна коронарна стеноза по време на 
инфузия с Dobutamine настъпват дори при липса на 
промени в глобалната систолна и диастолна функ-
ция, оценена инвазивно в експериментално проуч-
ване [31]. 

При миокарден инфаркт редуцираните регио-
нални систолни SR и Strain могат да идентифици-
рат инфарктните сегменти, като корелират с обшир-
ността на трансмуралния инфаркт [30]. Предимство-
то на тези показатели, в сравнение с миокардните 
скорости, е слабото им влияние от транслационни-
те движения и от придърпването от съседните сег-
менти (т.нар. tethering). В исхемичните сегменти се 
регистрира намаление на стойностите на систолни-
те скорости и на систолния Strain. В същото време 
в съседните неисхемични сегменти стойностите на 
систолния Strain не се променят, докато систолни-
те скорости намаляват. В клинично проучване [14] 
Strain ехокардиографията показва лонгитудинално 
удължаване в инфарктните региони (Strain, +1,5 
± 4,3%) в сравнение с лонгитудинално скъсяване 
(Strain, −15 ± 3,9%), установено в отдалечените 
сегменти (р < 0,001). Радиалната механика също е 
засегната с радиален Strain от −6,9 ± 4,1% (диски-
незия) в инфарктните сегменти спрямо 14,3 ± 5,0% 
в неисхемичните сегменти (р < 0,001). Миокардният 
Strain чрез Strain ехокардиография корелира добре 
с лонгитудиналния и радиалния Strain при здрави 
лица и при пациенти с миокарден инфаркт [14]. 

Различаването на трансмуралния миокарден 
инфаркт от нетрансмуралния е от голямо клинично 
значение поради факта, че е свързан с повече ус-
ложнения. В проучване с 41 пациенти с първи ми-
окарден инфаркт миокардът е класифициран като: 
без цикатрикс (0%), нетрансмурален миокарден 
инфаркт (до 75%) и трансмурален миокарден ин-
фаркт (над 75%), чрез контрастен ядрено-магнитен 
резонанс [30]. При липсата на значителна разлика в 
максималните стойности на креатининкиназа и TIMI 
(thrombolysis in myocardial infarction) кръвотокът 
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преди и след проведената прекутанна интервенция 
SRs в групите без цикатрикс и с нетрансмурален 
инфаркт се увеличава сигнификантно 3 дни след 
успешна реперфузия, докато SRs остава намален 
в групата с трансмурален миокарден инфаркт. Ед-
новременно с това Strain се увеличава само в гру-
пата без цикатрикс и с нетрансмурален инфаркт. 
В сравнение с регионалната кинетика SRs и Strain 
са по-добри прогностични показатели за липса на 
трансмурална некроза след перкутанна коронарна 
интервенция, със сензитивност 95% и специфич-
ност 91% при използване на SRs −0,6 1/s като раз-
граничителна стойност.

В хроничната фаза на това проучване 5 месеца 
след миокардния инфаркт SRs и Strain се възста-
новяват до нормални стойности в групата без ци-
катрикс, частично се възстановяват в групата с нет-
рансмурален миокарден инфаркт и остават ниски в 
групата с трансмурален инфаркт [30]. 

За диагностициране на витален миокард чрез 
18-F-Fluorodeoxyglucose (18-FDG) позитрон-емиси-
онната томография остава референтен метод по-
ради високата си сензитивност. При 37 пациенти с 
прекаран миокарден инфаркт и редуцирана лево-
камерна фракция на изтласкване SRs в покой в оп-
ределения чрез 18-F-FDG позитрон-емисионна то-
мография нормален или витален миокард е −0,85 ± 
0,39 1/s, а в определния като невитален миокард е 
−0,64 ± 0,32 1/s (p < 0,001) [14]. В сегментите с нару-
шена функция в покой SRs, измерен във виталния 
миокард, не се различава от този в невиталния. По 
време на инфузия с Dobutamine SRs се увеличава 
сигнификантно във виталния миокард и не се про-
меня в невиталния (−1,22 ± 0,43 спрямо −0,60 ± 0,32 
1/s, p < 0,0001). Повишаването на SRs от покой при 
ниска доза Dobutamine с повече от −0,23 1/s поз-
волява разграничаване на виталния от невиталния 
миокард, определен чрез позитрон-емисионна то-
мография със сензитивност 83% и специфичност 
84%, докато сензитивността на конвенционалната 
Dobutamine стрес-ехокардиография и на миокард-
ните скорости е със 75 и 69%, а специфичността е 
63 и 64% [14]. 

Диастолна левокамерна функция
Високата темпорална резолюция при Strаin rate 

ехокардиография позволява регистриране на крат-
котрайната диастолна механична деформация. 

Промените в ранния диастолен SR (Sre) могат 
да прогнозират сигнификантна коронарна стеноза. 
В проучване при 61 болни със стенокардна болка и 
проведена коронарна ангиография при пациентите 
с коронарна стеноза над 70% е измерен значител-
но по-нисък SRe в исхемичните сегменти в срав-
нение с останалите лица с коронарни стенози под 
50% [18]. Комбинацията от SRs и SRe с определе-

ни разграничителни стойности съответно −0,85 1/s 
и 0,96 1/s има сензитивност 92% за установяване 
на ангиографска коронарна стеноза над 70%, като 
пиковият SRe е показател с най-висока специфич-
ност – 93%.

При 27 пациенти с установени чрез перфузион-
на сцинтиграфия исхемични сегменти, са изслед-
вани систолният и диастолният Strain rate [27]. При 
всички болни е извършена перкутанна коронарна 
интервенция, като преди интервенцията ранният 
диастолен SR (SRe) е сигнификантно по-нисък в 
исхемичните сегменти (1,82 ± 0,71 спрямо 2,03 ± 
0,64 1/s, p < 0,01). След интервенцията SRe се уве-
личава значително от 1,82 ± 0,71 до 2,29 ± 0,9 1/s 
(p < 0,001) в исхемичните сегменти, но не и в не-
исхемичните. 

Ранните диастолни SR и Strain са с по-ниски 
стойности при кардиомиопатии и могат да се из-
ползват за установяване на тежки наследствени 
кардиомиопатии, които все още не са се развили. 
Това е констатирано при генетичнопозитивни  па-
циенти с атаксия на Friedreich [6], хипертрофична 
кардиомиопатия [22] и рестриктивна кардиомиопа-
тия [23].

НЕДОСТАТЪЦИ НА STRAIN RATE 
ЕХОКАРДИОГРАФИЯ, БАЗИРАНА НА ТЪКАННА
ДОПЛЕР-ЕХОКАРДИОГРАФИЯ

Тъй като при тъканната доплер-ехокардиогра-
фия се оценяват миокардните скорости, успоредни 
на ултразвуковия лъч, изчислението на показатели-
те в области, които са под ъгъл (напр. апикалните 
региони), е свързано със значителна грешка [25, 
28]. Ъгълът между ултразвуковия лъч и изследва-
ния сегмент се променя също по време на сърдеч-
ния цикъл и при респираторните движения. 

Друг недостатък е качеството на кривите на 
Strain rate, получени чрез обработка на данните от 
миокардните скорости, които са чувствителни към 
смущения в сигнала. Оптимизацията на сигнала от 
скоростите изисква избягване на реверберационни 
артефакти, адекватни настройки с frame rate над 
100 кадъра/s, адекватна пулсова честота на излъч-
ване (pulse-repetition frequency).

Друго ограничение на метода е свързано с 
пространствената резолюция, която се влияе от ви-
соката темпорална резолюция, и сигналът на ми-
окардните скорости се примесва със сигнал от кръ-
вотока. Пространствената резолюция се подобрява 
чрез използване на тесен сектор, за да се фокусира 
доплер-сигналът върху малък участък. В противен 
случай може да се използва по-нисък frame rate с 
по-малък брой кадри/s, което ще намали темпорал-
ната за сметка на пространствената резолюция. 
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Ограниченията върху латералната резолюция мо-
гат значително да редуцират способността на ме-
тода за измерване на латералния субендокарден и 
субепикарден SR при стандартен образ.

Не на последно място е времето, необходимо за 
обработка на данните post processing. Автоматично-
то изчисление и регионалното картиране на показа-
телите биха могли да бъдат от полза в практиката.  

Тези недостатъци на метода отчасти могат да се 
преодолят чрез двуразмерна Strain rate ехокардио-
графия чрез Speckle tracking. 

SPECKLE TRACKING ЕХОКАРДИОГРАФИЯ

Като анализира движението на определена точ-
ка, Speckle tracking ехокардиографията измерва 
миокардните скорости, Strain и Strain rate незави-
симо от транслацията на сърцето и ъгъла на ул-
тразвуковия лъч [12]. Най-голямото предимство на  
Speckle tracking ехокардиографията е способнос-
тта да изследва деформацията в няколко равнини 
(радиална, лонгитудинална и циркумферентна) с 
едновременното представяне на информацията в 
една графика. Определянето на миокардния Strain 
чрез Speckle tracking ехокардиография е добре ва-
лидирано със сономикрометрия и ядрено-магнитен 
резонанс на сърцето [2]. Speckle tracking ехокарди-
ографията може да оцени торзионната деформа-
ция на лявата камера [21]. Поради ориентацията 
на миофибрите в ЛК стена скъсяването на косоори-
ентираните фибри генерира извиващо движение, 
отговорно за усукването (торзията). По време на 
сърдечния цикъл ротацията на базата и на върха 
в противоположна посока води до систолно усук-
ване и ранно диастолно разсукване. Торзията има 
съществена роля в инжекционната фаза и в акуму-
лирането на потенциална енергия в телесистолата 
и в освобождаването на тази енергия под формата 
на еластично отпускане в ранната диастола, подпо-
магащо камерната сукция. Тъй като ЛК ротация е 
чувствителна на промените в ЛК функция, изслед-
ването на ЛК торзия чрез неинвазивен метод е от 
голям клиничен интерес [12]. Доскоро тази оценка 
беше възможна единствено с ядрено-магнитен ре-
зонанс. Със софтуера за определяне на тъканното 
движение (tissue motion quantifi cation – TMQ) се из-
следва ЛК усукване и разсукване в субендокардни-
те, средните и субепикардните слоеве и се измер-
ват съответните скорости.

Чрез Speckle tracking се измерва исктинският 
(натурален) Strain, чрез който се изчислява Strain 
rate. Методът е автоматизиран и има възможност за 
създаване на карта от типа bull’s eye на регионал-
ния Strain, с което значително се скъсява времето 
на изследването.  

Търсенето на идеалния ехокардиографски пока-
зател за оценка на миокардната функция, който не 
се влияе от допълнителни фактори и дава реална 
информация, продължава. На този етап въз основа 
на публикуваните резултати от проведените експе-
риментални и клинични проучвания допускаме, че 
Strain rate и Strain отговарят на тези критерии и мо-
гат да се използват в практиката за определяне на 
терапевтичната стратегия, проследяване в динами-
ка и предикция на усложненията, като ползата им 
предстои да бъде уточнена.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Strain rate ехокардиографията позволява де-
тайлна обективна оценка на регионалната и гло-
балната механика и дава допълнителна ценна ин-
формация за миокардната функция в сравнение с 
конвенционалната ехокардиография. Този метод 
включва фундаменталните концепции за физиоло-
гията на сърцето и приложението му в клиничната 
практика предстои да бъде уточнено. Информация-
та, която дава, може да помогне при определянето 
на терапевтичната стратегия, при проследяването 
на ефекта от лечението и за прогнозирането на 
усложненията при пациентите. Провеждането на 
рандомизирани проучвания с голям брой болни ще 
подпомогне определянето на ролята на SR ехокар-
диографията в практиката.    
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ОБЗОРИ
REVIEWS

Острият коронарен синдром (ОКС) е социално-
значимо заболяване, с висока смъртност и инвали-
дизация. В България сърдечно-съдовата смъртност 
е водеща сред причините за смърт, като по данни 
на Министерство на здравето от остър миокарден 
инфаркт през 2006 г. са починали 6728 души или 
87,4 на 100 000 население. Според европейските 
регистри за остър коронарен синдром от 2000 до 
2004 г. е нараснал процентът на реваскуларизация 
при ОКС, както и на лечението с медикаменти, до-
казано понижаващищи сърдечно-съдовата смърт-
ност – GP IIb/IIIa блокери, нискомолекулни хепари-
ни, аспирин, бета-блокери, статини, клопидогрел, 
АСЕ инхибитори. Това е довело до намаляване 

на смъртността при ОКС със ST-елевация от 8,4 до 
6,4%, но не е променило смъртността при ОКС без 
ST-елевация. Смъртността при ОКС без ST-елева-
ция е най-висока в първите два месеца след начало-
то, като продължава да нараства, макар и по-бавно в 
следващите месеци и в края на първата година пре-
вишава тази при ОКС със ST-елевация. От тези дан-
ни става ясно, че са нужни нови маркери и схеми за 
рискова стратификация, за да може, от една страна, 
да се диференцират групите с най-висок риск сред 
досегашните високорискови болни и от друга страна, 
да се отделят болните с висок риск сред досегашни-
те нискорискови болни, които биха имали полза от аг-
ресивна медикаментозна и интервенционална тера-
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пия. Болните с ОКС са разнородна група с разнооб-
разна клинична картина, ЕКГ промени и прогноза, 
но са обединени от обща патогенеза, в основата на 
която лежат 5  основни механизъма: 1) възпаление; 
2) прогресивна механична обструкция; 2) руптура 
на спонтанно нестабилна атеросклеротична плака 
с последваща тромбоза и дистална емболизация; 
4) динамична обструкция – коронарен спазъм; 5) 
вторичен нестабилитет – при повишени кислородни 
нужди на миокарда, напр. анемия. При различните 
болни вероятно става въпрос за комбинации от тези 
механизми с различно съучастие, което обуславя и 
различната прогноза. Стратификацията на риска 
трябва да може да отчита тези механизми и да дава 
информация за тяхното съучастие при конкретен 
болен, за да може да се предвиди прогнозата и осо-
бено важно – да се подбере терапевтичен метод, с 
който да се намали смъртността и заболяемостта  и 
да се подобри качеството на живот на тези болни. 

Рискът от смърт или последващи исхемични съ-
бития при ОКС зависи от точната диагноза. Оценка-
та му е непрекъснат процес, който започва от прие-
мането на болния и продължава и след изписване-
то му. Рискът при ОКС бива ранен и късен, както и 
риск от смърт или риск от последващи исхемични 
събития, като предикторите им невинаги съвпадат.

Главните детерминанти на риска при ОКС са 
големината на миокардната увреда, разпростране-
ността и тежестта на коронарната атеросклероза, 
нестабилността на заболяването и рефрактерност-
та към лечението. Информация за тях можем да 
получим от клиничната оценка (анамнеза и статус), 
ЕКГ и биохимичните маркери. Идеалният маркер на 
риска трябва да е евтин, достъпен, да дава повто-
ряема и допълваща останалите маркери информа-
ция, да има висока позитивна и негативна предсказ-
ваща стойност, да може да определя лечението и да 
се повлиява от него. Най-близо до тези изисквания 
са ЕКГ и тропонин. От субанализ на резултатите от 
GUSTO IV [30] става ясно, че сред различните фак-
тори, които определят ранния и късния риск, най-
голяма тежест се пада на наличието на ST-депре-
сия, намаления креатининов клирънс и повишения 
тропонин. 

КЛИНИЧНИ ФАКТОРИ И ОЦЕНКА НА РИСКА 

Възрастта определя както краткосрочния, така 
и дългосрочния риск при ОКС [3], като болни над 
65 години имат значимо по-висока сърдечно-съдо-
ва смъртност. Фактори, отразяващи разпростране-
ността и тежестта на атеросклерозата, като нали-
чието на периферносъдова атеросклероза (напр. 
ХАНК), също детерминират по-висока смъртност 
[25]. Захарният диабет е независим предиктор на 

лоша прогноза и носи два пъти по-висок риск от 
смърт и миокарден инифаркт [18]. Според метаа-
нализ [28] този риск може да се понижи чрез агре-
сивна антиагрегантна терапия с GP IIb/IIIa блокери, 
както и чрез ранна инвазивна стратегия [2]. Факто-
ри, които отразяват нестабилитета на заболяване-
то, напр. наличие на рекурентна исхемия, особено 
рефрактерна на лечение, носят висок ранен и къ-
сен риск [25]. 

Анамнезата си остава основата на диагности-
ката и рисковата стратификация при ОКС. В едно 
интересно проучване [22] върху 645 болни без ЕКГ 
промени и с негативен тропонин (обикновено смя-
тани за нискорискови) е изведен модел на предик-
тори от анамнезата (силна гръдна болка, повече от 
2 болки през последните 24 часа, възраст над 67 
год., наличие на захарен диабет или предшества-
ща РСІ), с който се диференцират болните с ви-
сок риск от смърт и миокарден инфаркт (над 20%). 
Сред основните детерминанти на високия риск е 
сърдечната недостатъчност (СН) при приемането. 
Според регистъра GRACE [26] при пациенти със 
СН смъртността е тройно по-висока, като сигнифи-
кантно по-чести са и усложненията на ОКС – про-
водни нарушения, фатални и нефатални камерни 
аритмии, мозъчен инсулт и механични усложнения. 
Честотата на клинично изявената СН е еднаква при 
ОКС със и без ST-елевация [26]. 

Друг важен предиктор за смърт, но не и за пос-
ледващ миокарден инфаркт, е бъбречната недоста-
тъчност (както при приемането, така и влошената 
бъбречна функция в хода на ОКС, вкл. и леката по 
степен). Тeзи болни обикновено са изключени от 
проучванията, а данните от регистрите показват, че 
въпреки високия риск при тях е по-ниска честотата 
на реваскуларизацията, на агресивното антитром-
бозно и антиагрегантно лечение. Интрапроцедур-
ният успех при РСІ е същият, както при болни без 
бъбречна недостатъчност, но рискът от кървене е 
по-висок [16]. Според субанализ от SSSS проучва-
нето късната прогноза при болни с ОКС и бъбречна 
недостатъчност може да се подобри чрез продъл-
жително лечение със статини [3].

ЕКГ И ОЦЕНКА НА РИСКА

Стандартната ЕКГ е решаваща при поставянето 
на диагнозата, оценката на риска и лечението на бо-
лните с ОКС и нейната роля е отдавна известна [27]. 
Наличието на ST-елевация при приемането обусла-
вя по-лоша ранна прогноза, докато ST-деп ресията 
предсказва по-висока късна смъртност и миокарден 
инфаркт. Според GRACE регистъра смъртността на 
30-ия ден е 38% при наличие на ST-елевация, 17% 
при ST-депресия и 14% при липса на ST-девиация 
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[6]. След 60-ия ден обаче кривите на преживяемост 
се разделят и на първата година смъртността при 
наличие на ST-депресия е по-висока, отколкото при 
ОКС със ST-елевация [23]. 

БИОХИМИЧНИ МАРКЕРИ И ОЦЕНКА НА РИСКА

Много биохимични маркери са изследвани по 
отношение на тяхната роля за диагноза и страти-
фикация на риска при ОКС, но в рутинната практика 
са се наложили само някои от тях – тропонин, BNP и 
CRP. Използването на няколко биомаркера – т.нар. 
мултимаркерен подход, допринася за по-пълната 
оценка на риска, тъй като различните биомаркери 
отразяват участието на различните патогенетични 
механизми и подпомагат избора на точната лечеб-
на статегия.  

Тропонинът е важен фактор, отразяващ нали-
ето на миокардна некроза, стратифицира висок 
риск от смърт и реинфаркт и ролята му е детайл-
но проучена. Известно е, че повишеният тропонин 
(независимо дали е TnI, или TnT) определя както 
висок ранен риск от смърт и МИ, така и висок късен 
риск от смърт, като съществува положителна коре-
лация между нивата на тропонинна и смъртността. 
Изследването на тропонин при болни с ОКС е ин-
дикация клас І ниво на доказателственост А [15]. 
Повишеният тропонин е независим предиктор за 
висок риск, включително и при болни с клинична 
картина на ОКС и без сигнификантни коронарни 
стенози [5]. Дори незначително повишеният тропо-
нин носи висок риск, вкл. и при болни с нормални 
стойности на СК-МВ. Тропонинът винаги трябва да 
се разглежда в контекста на клиничната картина и 
не е самостоятелен диагностичен и прогностичен 
маркер. Комбинацията от тропонин и ЕКГ надеждно 
разграничава болните с висок ранен и късен риск 
и е най-добрата комбинация от маркери на риска, 
достъпна още в първите 6 часа [9]. Високият риск, 
обусловен от повишен тропонин може да бъде на-
мален чрез агресивно антиагрегантно лечение с GP 
IIb/IIIa блокери, чрез нискомолекулни хепарини и с 
ранна инвазивна терапия [15]. Дилемата за рутинна 
инвазивна или селективна инвазивна стратегия при 
ОКС без SТ-елевация не е решена и до днес има 
редица доказателства в подкрепа и на двете тези. 
Два метаанализа от 2005 г. доказват, че в първи-
те дни рутинната инвазивна терапия носи повишен 
риск, но в последващите месеци има доказана пол-
за [4, 14]. Очевидно е, че стратификацията на риска 
ще има водещо значение при определяне на стра-
тегията и терапията на болните с ОКС. Търсенията 
са насочени към откриването на маркери, които да 
отразяват различните страни на патогенезата и вза-

имно да се допълват – т.нар. мултимаркерен под-
ход в оценката на риска, в основата на който лежат 
тропонин, BNP и CRP. 

BNP е пептид, произвеждан главно от миокар-
да на камерите в отговор на хемодинамичен стрес, 
продуцира се в неактивна форма и се активира чрез 
отцепване на N-края. Ролята на BNP за диагнозата 
и проследяването на ефекта от терапията при бо-
лни със СН е добре известна. Има обаче данни, че 
исхемията сама по себе си е мощен стимул за се-
креция на BNP. От експериментални данни е ясно, 
че по време на ятрогенната исхемия при балонна 
ангиопластика се покачва нивото на BNP, като то ко-
релира положително със степента на исхемията. От 
проучвания е ясно, че повишените нива на BNP при 
ОКС определят болни с висок ранен и късен риск 
от смърт, без да предсказват риска от  инфаркт [8]. 
Особенно ценно е, че BNP е предиктор и при болни 
без клинични прояви на СН, със запазена систолна 
левокамерна функция. BNP е независим от тропо-
нина маркер, като успешно стратифицира високия 
риск при болни с нормален тропонин (обичайно 
смятани за нискорискови), диференцира и най-ви-
сокорисковите болни сред тропонин-положителни-
те пациенти, които се нуждаят от най-агресивно 
лечение [10]. Все още не  ясно кога да се изследва 
този маркер – при постъпването, при изписването 
или след няколко месеца, и кои са нормалните му 
стойности в отделните периоди, така че изследва-
нето на BNP при ОКС е индикация ІІа [15]. 

Как можем да намалим високия риск, определен 
от повишени BNP? Отговорът на този въпрос все 
още е неясен. Проучването PROVE IT-TIMI 22 пока-
за, че интензивната терапия с високи дози аторвас-
татин при пациенти с ОКС понижава сигнификант-
но хоспитализациите поради СН чрез постигане 
на нис ки нива на LDL холестерола и BNP [24] и е 
обещаваща дългосрочна стратегия за намаляване 
на високия риск, определен от повишените нива на 
BNP при ОКС. Интервенционалната стратегия и ле-
чението с GP IIb/IIIa блокери не променят прогнозата 
при болни с висок BNP, но без повишен тропонин, и 
това е независимо от левокамерната функция [11].  
Нови данни показват, че лечението с АСЕ инхиби-
тори сигнификантно редуцира риска от смърт и МИ 
при болни с повишен BNP и го изравнява с този на 
болните с нормален BNP. От проучвания при паци-
енти с исхемична кардиомиопатия и ЛК дисфункция 
(ФИ под 45%) е известно, че лечението с карведи-
лол значимо намалява смъртността при пациенти с 
висок BNP [17]. Логично е да е така и при болните с 
ОКС, но това ще е обект на бъдещи проучвания. 

Високосензитивният CRP (hsCRP) е обещаващ 
и много дискутиран маркер за оценка на риска при 
ОКС. Известно е от редица проучвания, че повише-
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ните нива на hsCRP определят висок дългосрочен 
риск от смърт при болни с ОКС [12]. По отношение на 
ролята на hsCRP за определяне на краткосрочния 
риск съществуват различни мнения – според едни 
проучвания hsCRP не предиктира висок ранен риск, 
докато според други повишените нива на hsCRP 
сигнификантно стратифицират болни с висок ранен 
риск от смърт, независимо от нивата на тропонина. 
Изследването му при ОКС е индикация ІІа [15]. Все 
още не е ясно как да се повлияе повишеният риск 
(независимо дали ранен, или късен), обусловен от 
повишените нива на hsCRP. В субанализ на PROVE 
IT-TIMI 22 беше доказано, че интензивното лечение 
с високи дози аторвастатин сигнификантно намаля-
ва нивата на LDL холестерол и hsCRP, което води 
до значима редукция на комбинирания показател 
смъртност/инфаркт в дългосрочен аспект [29]. Нови 
данни показват, че лечението с ирбесартан при па-
циенти с ОКС сигнификантно понижава нивата на 
hsCRP [1], но дали това ще доведе до клинични 
резултати (намаляване на смъртността) предстои 
да бъде проучено. Все още не е ясно кои са „нор-
малните” нива на hsCRP и кога да се изследват те. 
Някои автори препоръчват да се изследва hsCRP 
при постъпването и за повишени да се смятат нива 
над 10 mg/L, като те се проследяват на 3-тия-6-ия 
месец след началото, целта е да се постигнат нива 
под 2 mg/L чрез продължителна терапия с аспирин, 
интензивна доза статин, АСЕ инхибитори или анги-
отензин-рецепторни блокери. 

Мултимаркерният подход (комбинирането на 
тропонин, BNP и hsCRP) при определяне на риска е 
изследван от Sabatine [19]. Той създава модел, спо-
ред който всеки повишен маркер носи 1 точка. Този 
модел е тестван върху болните от проучванията 
OPUS-16 и TACTICS TIMI 18 и успешно диференци-
ра риска, като при пациенти, при които и трите мар-
кера са положителни, рискът от смърт и инфаркт 
е най-висок. Все още обаче мултимаркерният под-
ход е скъп и с недоказана ефективност. Ето защо 
прилагането му е индикация ІІb [15]. Ограниченията 
на този подход са, че моделът предсказва успешно 
късния риск от смърт, но не и ранния риск от ин-
фаркт. Изследването на т.нар. С-статистика (съот-
ношението между специфичност и сензитивност на 
даден тест – идеалното отношение е 1 или близо 
до 1) показва, че с помощта на клиничните данни, 
ЕКГ и ЛК ФИ успешно се оценява рискът от смърт и 
инфаркт (С-статистика 0,75), добавянето на тропо-
нин, миоглобин, хомоцистеин, фибриноген и hsCRP 
повишава С-статистиката само до 0,77 [21]. 

От всичко това става ясно, че оценката на риска 
е сложен, продължителен и мултифакторен про-
цес. За опростяването му в ежедневната практика 
са предложени редица скали за оценка на риска, 

по-популярни от които са скалите TIMI и GRACE.
Скалата TIMI е създадена поотделно за ОКС без 
ST-елевация (табл. 1) и за ОКС със ST-елевация 
(табл. 2). Тази скала отчита редица клинични, ЕКГ 
и биохимични маркери, които са с еднаква тежест, 
и разделя болните с ОКС без ST-елевация на три 
рискови категори – с нисък (0-2 точки), умерен (3-4 
точки) и висок риск (5-7 точки). Тествана е върху 
пациенти с ОКС без ST-елевация, включени в про-
учвнията PRISM-PLUS и TACTICS-TIMI 18, като е 
намерена положителна корелация между сумата от 
точките и комбинирания показател смъртност/МИ 
на 14-ия ден и на 6-ия месец. Пациентите с висок 
риск, оценен според TIMI скалата, показват намале-
ние на смъртността при  ранно интеревенцонално 
лечение и терапия с нискомолекулни хепарини и 
GP IIb/IIIa блокери [20].

Таблица 1. TIMI скала за оценка на риска при ОКС без 
SТ-елевация

ПОКАЗАТЕЛ ТОЧКИ
Възраст ≥ 65 год. 1 т.

≥ 3 рискови фактора 1 т.

Известна ИБС (стеноза > 50%) 1 т.

Aспирин в последните 7 дни 1 т.

Тежка ангина (≤ 24 часа) 1 т.

ST-девиация ≥ 0.5 mm 1 т.

Положителни маркери за некроза 1 т.

Таблица 2. TIMI скала за оценка на риска при ОКС със 
SТ-елевация

ПОКАЗАТЕЛ ТОЧКИ
Възраст 65-74 год./≥ 75 год. 2т./3 т.

Систолно АН < 100 mm Hg 3 т.

Сърдечна честота > 100 min 2 т.

Killip клас II-IV 2 т.

Преден МИ или ЛББ 1 т.

Диабет/АХ/стенокардия 1 т.

Телесно тегло < 67 kg 1 т.

Време до лечението > 4 часа 1 т.

TIMI скалата за оценка на риска при болни със 
ST-елевация успешно диференцира различни сте-
пени на риск [14] – от 0,8 до над 35% (фиг. 1). 

В Европа е създадена скалата GRACE, която 
отчита както ранния, така и късния риск от смърт 
и МИ. Неудобството е, че е сложна, защото отчи-
та различната тежест на отделните предиктори на 
риска, но е направена в електронен вариант и е 
налична на интернет адрес www.outcome.org/grace. 
Моделът е изведен върху болните, включени в ре-
гистъра GRACE, но все още не е тестван върху не-
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зависима група болни. Удобството на тази скала е, 
че е подходяща за всички болни с ОКС и оценява 
както ранния, така и късния риск. 

Поведението при болни с ОКС с ST-елевация 
е значително унифицирано, като предимствата на 
ранната реперфузионна терапия (ангиопластика 
или фибринолиза) за намаление на смъртността и 
усложненията са доказани в многобройни рандоми-
зирани проучвания. Стратификацията на риска при 
тези болни има отношение към по-нататъшното по-

ведение и лечение и не толкова към избора на пър-
воначална терапия.

Обратно – ОКС без ST-елевация включва 
болни с различна прогноза, която може да бъде 
предвидена чрез оценката на риска. Стратифика-
цията на риска не е самоцелен процес и трябва 
да води до съответни терапевтични решения, за 
да се избере най-правилното лечение при кон-
кретния болен и да се намали смъртността и за-
боляемостта (фиг. 2). 

TIMI скала за оценка на риска при ОКС със 
SТ-елевация
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Фиг. 1. Оценка на риска при ОКС със SТ-елевация според TIMI скалата
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Фиг. 2. Поведение при болни с ОКС без ST-елевация според оценката на риска
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Оценката на риска при ОКС е сложен, необхо-
дим и непрекъснат процес, с който индивидуализи-
раме терапията на болните и можем да подобрим 
прогнозата им.
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При пациенти с остър коронарен синдром 
(ОКС) използването на специфични сърдечни 
маркери значимо допринася за умението коректно 
да идентифицираме болни с висок риск за бъдещи 
сърдечно-съдови събития [24]. И докато маркерите 
на крайния етап на процеса - миокардната некроза, 
са вече известни, като предпочитаните маркери са 

тропонините и/или CK-MB, то тези, свидетелстващи 
за по-ранните етапи на процеса, са обект на научно-
изследователска дейност‚ целяща доказване на 
тяхната неотменима роля и съществен принос 
в диагностиката на ОКС [6, 34]. Значимостта на 
сърдечните маркери беше подчертана напоследък 
с редефиниране на новите критериии за инфаркт 
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на миокарда (ИМ) като повишение на тропонина 
(Т или I) или CK-MВmass, което надхвърля 99-
ия персентил на референтната контролна група 
[4, 23]. 

Патофизиологията на ОКС включва ате ро с-
кле роза; нестабилност на плаката; възпаление 
и руптура на плаката, водеща до активация на 
тром боцитите; тромбоза; намаление на кръвния 
ток; миокардна исхемия и миокардна некроза 
[13]. Много от пациентите с ОКС и тропонин-отри-

ца телни резултати остават с повишен риск за 
следващи исхемични събития поради наличието 
на нестабилни плаки и активност на локалния 
възпалителен процес. В тази връзка маркерите за 
възпаление (hCRP, MPO, PLGF, PAPP-A, sLOX-1), 
които са свързани с всички етапи на развитие на 
нестабилната плака от отлагането на липиди, през 
дестабилизацията до руптурата, могат да дадат 
полезна информация за диагнозата и рисковата 
стратификация на болните [6]. 

 МАРКЕРИ ЗА НЕКРОЗА 
cTn I, CK-MBmass МАРКЕРИ ЗА ВЪЗПАЛЕНИЕ 

системно възпаление – 
hsCRP,  

локално възпаление – 
MPO, PAPP-A, sLOX-1 МАРКЕРИ ЗА ИСХЕМИЯ 

h-FABP, IMA, BNP 

МАРКЕРИ ЗА 
ХЕМОДИНАМИЧЕН СТРЕС  

BNP/NT-pro BNP 

МАРКЕРИ ЗА ТРОМБОЗА  
 (активиране на тромбоцити)  

P-selectin, sCD40L 

ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ 

Фиг. 1. Биомаркери, участващи в патофизиологията на ОКС

МАРКЕРИ ЗА ВЪЗПАЛЕНИЕ

Миелопероксидаза (MPO)
Съхранява се в азурофилните гранули на по-

ли морфонуклеарните гра нулоцити (ПМН) и мак-
ро фагите. Катализира пре връщането на хло ри-
да и водородния перо к сид в хипохлорид (мик ро-
бициден ензим). В ус ло вия на възпаление МРО се 
освобождава в екс трацелуларната течност и попада 
в кръво об ра ще нието. Съществуват дока за телства, 
че МРО има също проатерогенни свой ства: 

1) модифицира окислително холестерола в LDL 
частиците, увеличава поглъщането им от мак-
рофагите и образуването на пенестите клетки [25];

2) прави HDL “дисфункционални” в атеромните 
плаки, като намалява ефлукса на холестерол [35];

3) натрупва се в критичните “culprit” лезии, ак-
тивира металопротеиназите и спомага за дестаби-

лизацията и/или руптурата на атеросклеротичната 
повърхност на плаката [14];

4) консумира произведения от ендотела азотен 
окис (NO) като субстрат, намалява бионаличността 
му и повлиява неговите вазодилатативни и анти-
възпалителни функции [3];

5) повлиява ендотелната функция [2].
MPO се приема като маркер за нестабилност 

на плаката. Оксидативният стрес и възпалението 
играят съществена роля в патогенезата на деста-
билизацията на коронарната артериална болест, 
водеща до ОКС. Инфилтриращите макрофаги и не-
утрофили участват в трансформацията от стабилни 
коронарни артериални плаки в нестабилни лезии с 
тънка фиброзна шапка. В резултат на това плаките, 
които са инфилтрирани с много макрофаги, имат 
изтънена фиброзна шапка и са податливи на еро-
зии или руптура, отключващите събития за ОКС.
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Това е подчертано в зоната на раменете на коро-
нарната лезия, където “shear stress” от артериално-
то налягане е най-голям.Тези клетки се намират по-
често и в по-голямо количество в критичните лезии 
при болни с остър МИ и нестабилна ангина (НАП), 
отколкото при пациенти със стабилна коронарна 
болест [32].

Две големи проучвания показват потенциала 
на използване на кръвната концентрация на МРО 
за стратификация на риска. Серумната MPO е 
оценена при 1090 болни с ОКС, участващи в c7E3 
Anti-Platelet Therapy in Unstable Refractory Angina 
(CAPTURE) проучване [26]. Болните са стратифи-
цирани в тертили според измерените стойности на 
МРО: МРО < 220 μg/L, MPO-2 – 222-350 μg/L, MPO-3 
> 350 μg/L [7]. Cox-регресионният модел показва, 
че само третият тертил се различава значимо от 
първия по отношение на крайния комбиниран из-
ход от нефатален ИМ или смърт за периодите на 
проследяване – 72-рия час, 30-ия ден и 6-ия месец. 
След 72-рия час 14% от болните с високи серумни 
нива на МРО развиват нефатален ИМ или смърт 
в сравнение с 5,15% от болните с ниски серумни 
нива на МРО (р = 0.001) (фиг. 2). Авторите стигат 
до заключението, че МРО идентифицира индивиди 
с повишен риск за сърдечно-съдови (СС) събития 
които настъпват до няколко дни след началото на 
симптомите. 

Фиг. 2. Връзка между серумните нива на МРО и честотата на 
СС събития по Baldus [7]

Разделянето на болните в 6 групи въз основа на 
техните стойности на ТnТ и МPO показва, че МPО 
идентифицира субгрупа от болни с ниски стойности 
на ТnТ, които имат увеличен СС риск при серумни 
нива на ТnТ под 0.01 μg/L и серумни нива на МPО 
над 350 μg/L в сравнение с болните с ниски нива на 
ТnТ и ниска МPО (риск 15.9% с/у 2%). Коригирано-
то hazard ratio на смъртност и ИМ на 6-ия месец от 
проследяването при cut-off на МРО > 350 μg/L е 2.25 
(95% CI, 1.32-3.82), като при пациенти с нисък cTnT 
< 0.01 μg/L то достига 7.48 (95% CI, 1.98 –28.29) спо-
ред Baldus и сътр. [7].,

Нещо повече, предиктивната стойност на МPО 
е независима от системното възпаление, както по-
казват данните от С-реактивния белтък. Високите 
нива на МPО показват увеличен СС риск и при 
болните със средно увеличени нива на С-ректи-
вен белтък (20 с/у 5.9%), и в групата с ниски нива 
на CRP (17.8 с/у 0%). Това предполага, че MPO 
разкрива остро възпаление в коронарната цир-
кулация, показателно за увеличена активност на 
неутрофилите, което предхожда миокардното ув-
реждане [7].

В мултивариационен регресионен анализ МPО 
остава независим и силен предиктор на увеличен 
СС риск както на 30-ия ден (hazard ratio 1.8), така 
и на 6-ия месец (hazard ratio 2.1). Миелоперокси-
дазата заедно с cTnT, разтворимите CD40 лиганди 
(sCD40L), CRP и съдовия растежен ендотелен фак-
тор са независими предиктори на следващи сър-
дечно-съдови събития (табл. 1). 

Таблица 1. Мултивариационен регресионен модел на 
отношението на риска за нефатален МИ и смърт при 
6-месечно проследяване [7]

Показател
Коригирано
hazard ratio

95% Cl ρ

Troponin T > 0.01 μg/L 1.99 1.16-3.64 0.023
C-реактивен белтък 
(тертили) 1.25 1.02-1.68 0.044

Съдов ендотелен рас-
те жен фактор > 300 μg/L 1.87 1.03-3.51 0.041

sCD40L > 5 μg/L 2.78 1.57-4.91 < 0.001
MPO > 350 μg/L 2.11 1.21-3.67 0.008

В проучване с 604 пациенти, постъпили в спеш-
ното отделение с гръдна болка, Brennan и сътр. [10] 
оценяват плазмените нива на МРО като предиктор 
на риска за СС събития на 30-ия ден и 6-ия месец 
за всеки един квартил на увеличена концентрация 
на МРО. Данните от 6-ия месец са подобни на тези 
от проучването CAPTURE, съответно относител-
ният риск е 1.6 (95% CI, 1.0-2.7), 3.6 (2.2-5.8) и 4.7 
(2.9-7.7) за втори, трети и четвърти квартил (разгра-
ничителни cut-off стойности на МРО: 119, 198, и 394 
pmol/L – табл. 2). Плазмените нива на МРО пред-
сказват риска за МИ дори при пациенти с отрица-
телен ТnT. 

Заключението е, че МРО при постъпването 
предсказва риска за развитие на сърдечно-съдови 
събития на 30-ия ден и 6-ия месец след началото 
на симптомите. МРО разширява информацията на 
традиционните маркери. МРО за разлика от TnT, 
CK-MB, CRP идентифицира болни с риск за СС съ-
бития в отсъствие на миокардна некроза. 
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Таблица 2. Относителен риск, свързан с главни сърдечно-съдови събития (MACE) по Brennan [10]

                            MPO квартили
Q1 Q2 Q3 Q4

MPO μg/L <119 119-198 198-394 > 394

ИМ при приемане 1.0 1.2 (0.7-2.3) 2.1 (1.2-3.8)* 3.9 (2.2-6.8)**

MACE, 30-и ден
Всички болни 1.0 1.7 (1.1-2.9)* 3.3 (2.0-5.5)** 4.9 (3.0-8.1)**

Тропонин отр. 1.0 2.2 (1.5-3.1)** 3.7 (2.5-6.1)** 5.7 (2.9-8.6)**

MACE, 6-и мес.
Всички болни 1.0 1.6 (1.0-2.7)* 3.6 (2.2-5.8)** 4.7 (2.9-7.7)**

Тропонин отр. 1.0 2.5 (1.7-3.6)** 3.8 (2.4-6.5)** 5.8 (2.4-9.3)**

Понастоящем се използват различни методи за 
определяне на MPO: ензимно-имунологични (апа-
рати Architect, Beckman Coulter), флоуцитометрич-
ни и масспектрометрични. Необходими са усилия 
за стандартизиране на методите и уеднаквяване на 
единиците за измерване, за да се използват в ру-
тинната клинико-лабораторна практика. 

PAPP-A (pregnancy-associated plasma protein A)
PAPP-A (pregnancy-associated plasma protein A) 

е цинк-зависима металопротеиназа с висока моле-
кулна маса, синтезирана от клетките на синцити-
отрофобласта при бременност. РРАР-А е специ-
фичен активатор на инсулиноподобния растежен 
фактор I, известен като медиатор на атеросклеро-
зата. Експресира се предимно в еродиралите и в 
руптурираните плаки на болни, починали от вне-
запна смърт, и минимално в стабилните плаки [8]. 
PAPP-A спомага за нарушаване целостта на фи-
брозната протективна шапка на атероматозната 
плака [19]. Lund и сътр. [21] установяват увеличе-
ние на PAPP-A при болни без повишени стойности 
на маркери за некроза (136 болни със съмнение 
за ОКС и отр. cTnI) и го посочват като независим 
предиктор за бъдещи СС събития – hazard ratio 
4.6 (1.8-11.8). Кинетиката на освобождаване на 
PAPP-A варира от 2-рия час до 30-ия час от на-
чалото на болката. Повишените нива на PAPP-A 
отразяват ранните етапи на атеросклеротичните 
лезии, дори при отсъствие на клинични белези на 
атеросклероза. Beaudux и сътр. посочват PAPP-A 
като маркер, който определя сърдечно-съдовия 
риск при асимптомни пациенти с нарушен липиден 
статус и спомага за установяване на степента на 
ехогенност на каротидните атероматозни плаки. 

Съществуват мануални, автоматични и ултра-
чувствителни ензимо-имунологични (ELISA) тесто-
ве за определяне на PAPP-A, но нито един от тях 

не е специфично разработен за определянето на 
РАРР-А като сърдечен маркер. Установен в серуми-
те на пациенти с ОКС РАРР-А структурно предста-
влява хомодимер, което затруднява определянето 
му като сърдечно-съдов маркер чрез имунологичен 
анализ. Необходими са допълнителни изследвания 
за приемането на този биомаркер за оценка на сър-
дечносъдовия риск. 

МАРКЕРИ ЗА ТРОМБОЦИТНО АКТИВИРАНЕ

Разтворими CD40 лиганди (sCD40L). 
Беше показано, че разтворимите CD40 лиганди 

са маркер на тромбоцитното възпалително активи-
ране при болни с ОКС, тъй като подкрепят близката 
взаимовръзка между възпалението и тромботично-
то активиране [21, 22]. Циркулиращите sCD40L се 
образуват основно в активираните тромбоцити и 
притежават биологична активност за иницииране 
на възпалителния процес в съдовите ендотелни 
клетки чрез секреция на цитокини и хемокини [23]. 
Мембранносвързаният CD40L и sCD40L взаимо-
действат с CD40 рецептора, разположен на повърх-
ността на В-lym, моноцити, макрофаги, ендотелни и 
гладкомускулни клетки, способствайки за по-ната-
тъшната дестабилизация на плаката. Последващо-
то активиране на възпалителните клетки и тяхната 
инвазия в руптуриралата или ерозирала плака води 
до по-нататъшно възпалително нарушение на съ-
довата стена. Освободеният впоследствие тъкан-
нен фактор активира тромбоцитите, които от своя 
страна образуват по-големи количества sCD40L, 
поддържайки по този начин възпалителната и про-
тромботична среда в кръвоносните съдове [31].

При пациенти с характерна гръдна болка sCD40L 
нивата са между 3.19-5.87 g/L при ОКС, 1.99-3.52 
g/L при стабилна ангина и 0.88-1.76 g/L при инди-
види без налични доказателства за съпътстващо 
сърдечно заболяване [18]. 
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Таблица 4. Диагностична надеждност на Р-селектин и СК-МВ

Чувствителност Специфичност Положителна
предиктивна стойност

Отрицателна предиктивна 
стойност

СК-МВ 29%
(17%-42%)

91%
(87%-96%)

48%
(32%-68%)

82%
(77%-87%)

Разтворим 
Р-селектин

35%
(23%-49%)

76%
(71%-82%)

28%
(18%-39%)

82%
(77%-87%)

Мембранносвързан 
Р-селектин

36%
(24%-50%)

72%
(66%-79%)

25%
(16%-36%)

81%
(76%-87%)

Р-селектин индекс 
(PSI)

56%
(43%-70%)

56%
(49%-62%)

24%
(17%-32%)

83%
(77%-89%)

CK-MB и PSI 56%
(43%-70%)

56%
(49%-62%)

24%
(17%-32%)

83%
(77%-89%)

Две проучвания ясно показват, че комбиниране-
то на този нов маркер с класическите маркери на 
некрозата (тропонини) помага да се идентифицират 
болните с висок риск за последващи СС събития и 
кои болни ще имат най-голямо подобрение от анти-
тромбоцитното лечение с Glycoprotein IIb/IIIa рецеп-
торен антагонист Abciximab (CAPTURE, OPUS-TIMI 
16). В проучването CAPTURE болните с увеличени 
нива на sCD40L са с 3.4 пъти по-висок риск за смърт 
и МИ [16]. Въпреки повишените концентрации на 
sCD40L при пациентите, приемащи Abciximab, сте-
пента на сърдечно-съдовия риск е намалена неза-
висимо от наличието или отсъствието на cTnT > 0.1 
pg/L. Резултатите, получени при проучването OPUS-
TIMI 16, включващо 195 лица, показват, че повише-
ните нива на sCD40L са свързани с по-висок риск от 
рецидиви на сърдечните събития и в комбинация 
със сърдечните тропонини подобряват рисковата 
стратификация на МИ и смъртността (табл. 3).

Мултивариантен модел, включващ TnT, sCD40L 
и MPO, показва, че само sCD40L остава независим 
предиктор на ефекта на Abciximab (фиг. 3).

Таблица 3. Кумулативен риск за смърт и нефатален 
МИ при 6-месечно проследяване в OPUS-TIMI 16 

Параметър Hazard 
Ratio 95% Cl ρ

Мъжки пол 0.91 0.68-1.39 0.16

Възраст > 65 год. 1.36 0.91-1.87 0.34
Диабет 1.22 0.83-1.49 0.61
Хиперхолестеролемия 0.90 0.68-1.13 0.59
Хипертония 1.00 0.89-1.04 1.00

Анамнеза за ИБС 0.86 0.65-1.11 0.72

ST-сегментна депресия 1.04 0.76-1.54 0.74
Тропонин Т > 0.1 pg/L 2.94 1.75-7.26 < 0.001
CRP > 10 mg/L 2.03 1.13-3.59 0.02
sCD40 лигант > 5μg/L 2.71 1.53-5.35 0.001

Разтворимият CD40 лиганд е мощен биохимичен 
маркер за тромботично възпалително активиране..  

Определянето на нивата на sCD40L би било полезен 
индикатор за степента на стабилност на плака 
при ОКС. Едновременно с утвърдените маркери 
за некроза sCD40L предоставя информация за 
подобрението на болния от приложената терапия 
за инхибиране на GPIIb/IIIa рецептора.

Фиг. 3. Нива на ТnT, sCD40L, MPO и честота на МИ в проучва-
не OPUS-TIMI 16

Измерването на sCD40L се извършва флоу ци-
то метрично и ензимноимунологично. 

Р-селектин
Р-селектин – мембранен гликопротеин, който 

се експресира бързо на тромбоцитната повърхност 
и навлиза в циркулацията в разтворима форма. 
Нивото на sР-селектина започва да се повишава 
1-2 часа след началото на болката [20]. Остава 
повишено за продължителен период и служи като 
ранен маркер за индуциран от тромбоза ОМИ в 
сравнение с некрозните маркери (като CK-MB, 
cTnI), които се явяват по-късно. Serebruany и сътр. 
съобщават за успоредно определяне на тром-
боцитни (Р-селектин) и некрозни маркери (СК-МВ, 
cTnI) за ранното диагностициране на ОКС при болни 
с гръдна болка [29] (табл. 4.)
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Таблица 5. Специфични характеристики на сърдечни биомаркери при миокардна увреда

Маркер Молек. 
тегло d

Поява в 
плазмата час

Пикови 
стойности

Връщане към 
изходни нива

Специфичност относно 
миокардната увреда

h-FABP 15 000 1-3 6-8 24-36 Ранен и относително специфичен

Миоглобин 17 800 1-3 5-8 16-24 Ранен, неспецифичен

c Tn I 33 000 3-6 14-18 5-10 Високоспецифичен, късен

CK-MB 86 000 3-8 9-24 48-72 Относително специфичен, късен

Таблица 6. Диагностична надеждност на h-FABP, миоглобин и СК-МВ в първите 12 часа при диагностицирането 
на ОМИ

Часови 
интервал

Чувствителност Специфичност Диагностична ефективност

H-FABР
6.2 ng/ml

Myo
50 ng/ml

CK-MB
25 U/l

H-FABР
6.2 ng/ml

Myo
50 ng/ml

CK-MB
25 U/l

H-FABР
6.2 ng/ml

Myo
50 ng/ml

CK-MB
25 U/l

0-3 89.7 82.8 3.4 72.2 66.7 94.4 85.5 78.9 25.0

3-6 97.0 94.0 23.9 66.7 57.1 100.0 89.8 85.2 42.0

0-6 93.6 88.8 14.4 69.2 61.5 97.4 87.8 82.3 34.1

6-12 86.7 86.7 53.3 60.0 40.0 100.0 76.0 68.0 72.0

0-12 92.9 88.6 18.6 67.3 57.1 98.0 86.2 80.4 39.2

Въпреки че са проведени относително малък 
брой клинични изследвания (общо 12 с 2130 бол-
ни), те показват по-добро поведение на FABP за 
ранното поставяне на диагноза ОКС в сравнение с 
миоглобин. h-FABP има прогностична стойност за 
предсказване на нови инциденти при болни с ОКС 
или сърдечна недостатъчност успоредно с измер-
ването на BNP.

Бързи имунотестове на място (CardioDetect) за 
полуколичествено определяне и директни коли-

чествени сандвич-ELISA методи със специфични 
моноклонални антитела ще позволят използването 
на h-FABP до леглото на болния [1].

Исхемично модифицираният албумин (IMA)
Исхемично модифицираният албумин (IMA) 

беше посочен като нов биохимичен маркер на ми-
окардна исхемия при ранната диагностика на ОКС 
[30]. Приема се, че металосвързващият капацитет на 
човешкия албумин за кобалт е намален поради ми-
окардната исхемия. Това доведе до разработва-

МАРКЕРИ ЗА ИСХЕМИЯ

Свързващи мастните киселини 
белтъци – hFABP
Те са малки вътреклетъчни белтъци (15 kD), ко-

ито се произвеждат в изобилие в органите, свърза-
ни с активен метаболизъм на мастни киселини (МК) 
като сърце, черен дроб, тънки черва. Те осигуряват 
защита на миоцитите срещу детергентно подобните 
ефекти на високите концентрации на дълговериж-
ните мастни киселини, особено по време на исхе-
мия [17]. Предимствата на сърдечния тип (h-FABP) 
са ранното освобождаване, присъствие на висок 
концентрационен градиент между кардиомиоцити-
те и локалното кръвообръщение, малка молекулна 
маса и преминаване през микросъдовия ендотел,

относителна тъканна специфичност. h-FABP e ра-
нен маркер за оценка на миокардна исхемия без 
ST-елевация, като по-бързо нараства над горната 
референтна граница в сравнение с миоглобина. 
Ограниченията включват липса на пълна специфич-
ност, относително малък диагностичен прозорец от 
24 до 30 часа след острия инцидент и вероятност 
за фалшиво повишени нива при болни с бъбречна 
недостатъчност (табл. 5.) 

В проучване на Okamoto и сътр., обхващащо 140 
болни с ОИМ, 49 без данни за исхемия и 75 здра-
ви контроли, е установено, че в първите 12 часа 
h-FABP е по-чувствителен от миоглобина и СК-МВ, 
както и от миоглобина в ранната фаза при диагно-
стиката на ОИМ [22] (табл. 6).
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Таблица 7. Диагностична надеждност на АСВ теста за IMA при остра коронарна исхемия в различни разграничи-
телни точки [5]

Разграничителна 
стойност U/ml

Чувствителност
(%)

Специфичност
(%)

Положителна предиктивна 
стойност (%)

Отрицателна предиктивна 
стойност (%)

80 100 20 16 100
85 93 23 17 93
90 80 31 16 92
95 83 56 19 90
100 64 66 24 82

нето на одобрен от FDA спектрофотометричен албу-
мин-кобалт-свързващ тест (ACB), който е най-често 
използваният тест от клиничните лаборатории за 
количествено измерване на IMA в човешки серум 
[12]. Извършени са сравнително малко клинични 
проучвания, оценяващи IMA и теста ACB. Едно от 
тях включва 200 пациенти в спешния приемен ка-
бинет с предполагаема миокардна исхемия, като 
IMA е изследван заедно със стандартните маркери 
за некроза [5]. От групата 25 (13%) имат миокард-
на исхемия. IMA е положителен при 16 (64%) от 20 
бол ни с коронарна исхемия, но с негативни ЕКГ 
данни. ROC (receiver operating characteristic curves) 
кривите показват IMA като високочувствителен, но 
слабо специфичен за наличие на исхемия (площ 

под кривата 0,63; Р = 0.01). При разграничителна 
стойност 90 U/ml АСВ тестът има 80% чувствител-
ност и 31% специфичност за диагностицирането 
на исхемия и негативна предиктивна стойност 92% 
(табл. 7). При същите болни триадата Myo-CK-MB-
TnI има 57% чувствителност, докато комбинацията 
IMA-Myo-CK-MB-TnI повишава чувствителността за 
откриване на исхемия до 97% при 92% негативна 
предиктивна стойност. Това ясно показва, че IMA е 
високочувствителен при поставянето на диагнозата 
миокардна исхемия, особено в комбинация с понас-
тоящем използваните стандартни сърдечни марке-
ри. Подобни резултати са съобщени и от D. Roy и 
сътр. [27].

Най-очакваното приложение на теста е в изключ-
ването на ОКС при ниска или умерена предтес това 
вероятност на случаи с негативни маркери за не-
кроза и нетагивни ЕКГ. Тестът, изглежда, има огра-
ничена специфичност с много фалшивоположител-
ни резултати. Твърде ниската позитивна предик-
тивна стойност (16-24%) на ABC теста обаче като 
че ли ограничава използването му за изключване 
на исхемия – практическа полза, която клиницис-
тите се надяват да получат от лабораторията. По-
настоящем не се знае дали болните с отрицателни 
ЕКГ резултати и отрицателни маркери за некроза, в 
т.ч. сърдечни тропонини и позитивен IMA резултат, 
могат да получат подобрение от по-агресивно ин-
тервенционално лечение съгласно предтестовите 
алгоритми. В клиничната практика липсата на ин-
формация може да доведе до overtreatment на нис-
корисковите болни с положителен IMA резултат. 

Необходима е допълнителна информация за 
клинично валидиране на АСВ теста, включваща 
разпределението на стойностите в референтната 
група по пол и етноси, намирането на оптималната 
разграничителна стойност за ОКС, сравняването на 
концентрациите на IMA при общи заболявания със 
или без съпътстващо сърдечно заболяване, или 
заболявания, присъстващи с налична миокардна 
исхемия, като застойна сърдечна недостатъчност, 

диабет, хронична бъбречна недостатъчност, хипер-
тония. Необходимо е и по-добро познаване на ки-
нетиката на IMA в първите часове от началото на 
симптомите на ОКС. Необходими са допълнителни 
клинични данни.

Въвеждането на бързи тестове на място “POCT” 
за част от тези маркери е ключов момент за ранната 
диагноза на ОКС. Успоредното определяне на спе-
цифичните некрозни маркери (cTnI/T) в съчетание 
с ранните възпалителни (MPO, PAPP-A, sCD40L) и 
исхемични маркери (IMA, h-FABP) ще допринесе за 
идентифицирането на болни с нестабилни плаки 
и на необходимостта от по-агресивно поведение и 
лечение.
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В основата на острия коронарен синдром (ОКС) 
най-често лежи усложнена атеросклеротична пла-
ка с насложена тромбоза и затова нашето внима-
ние досега е било насочено към антитромбозното 
лечение с фибринолитици, антикоагуланти и анти-
агреганти. Тромбоцитната агрегация е ключов пато-
генетичен момент в генезата на ОКС. Голям мета-
анализ върху 195 проучвания [3] показва, че  анти-

агрегантите редуцират релативния риск от тромбоз-
ни исхемични събития с  22% при различни групи 
болни – с преживян или остър миокарден инфаркт 
(ОМИ), с предшестващ или остър мозъчен инсулт, с 
висок сърдечно-съдов риск. Антиагрегантната тера-
пия се усъвършенства и усложнява с годините, кое-
то води до намаляване на тромбозните исхемични 
усложнения при ОКС – инфаркт, инсулт, внезапна 
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сърдечна смърт, и до редуциране на смъртността, 
но за сметка на увеличаване честотата на кръво-
изливните усложнения. Антитромбозната терапия 
с времето също се усъвършенства и подобрява, 
като през последните години се прилагат най-често 
комбинирана антикоагулантна и антиагрегантна те-
рапия заедно с ранно интервенционално лечение. 
Многобройни проучвания доказват понижаване на 
комбинирания краен показател, включващ най-чес-
то сърдечно-съдова смъртност, реинфаркт и чес-
тота на реваскуларизациите, от 16-20% до 4-8%. 
Успоредно с това обаче се увеличава честотата на 
кървенето [2].

Каква е ролята на кървенето при острия коро-
нарен синдром – невинен, рядко срещан и бързоп-
реходен страничен ефект на антитромбозната 
терапия, който можем да си позволим в името на 
намалените смъртност/реинфаркт или сериозен 
страничен ефект, който влошава прогнозата 
при болните с ОКС? За да отговорим на този въ-
прос, трябва да отговорим на редица други въпроси 
– каква е честотата на кървене; какви са степените 
на тежест на кървене и имат ли те отношение към 
честотата и прогнозата на това усложнение; кои 
болни са предразположени по-често към кървене; 
кога кървят пациентите; играе ли роля предозира-
нето за възникване на кръвоизливните усложнения; 
влияе ли кървенето върху клиничния изход; какво е 
значението на хемотрансфузиите?

ЧЕСТОТА И ПРЕДИКТОРИ НА КРЪВОИЗЛИВНИТЕ
УСЛОЖНЕНИЯ

Честотата на кървенето в различни проучвания, 
изследващи различни комбинации от антикоагулан-
ти и антиагреганти успоредно с интервенционално 
лечение, варира от 2 до 10%. В тези проучвания чес-
тотата на исхемичните усложнения (смъртност/ре-
инфаркт/реваскуларизации) е между 7 и 16% (табл. 
1). Вижда се, че както в по-стари, така и в най-нови-
те проучвания при ОКС честотата на голямо кърве-
не е съпоставима с тази на тромбозните събития. 
Проучванията включват строго селектирани болни, 
като обикновено тези с повишен риск от кървене са 
изключени. Вероятно реалната честота на кървене 
при съвременната комбинирана антитромбозна и 
интервенционална терапия е по-висока. Този факт 
се потвърждава от данни от регистрите. В регистъ-
ра GRACE [7] смъртността и голямото кървене са 
еднакви (табл. 2). Според регистъра CRUSADE в 
САЩ за 2006 г., включващ високорискови болни с 
ОКС без SТ-елевация,  честота на хемотрансфузи-
ите (без тези при аорто-коронарен байпас) е 9,1%, 
превишава смъртността (3,6%) и реинфарктите 
(1,8%). Очевидно е, че честотата на кървенето и хе-
мотрансфузиите е съизмерима с тази на тромбоз-
ните усложнения при ОКС. 

Таблица 1. Честота на голямо кървене в различни проучвания

Голямо кървене Тромбозни усложнения
(смърт/реинфаркт/реваскуларизации)

PURSUIT (Eptifi batide vs Placebo) 10.8% vs 9.3% 14.2% vs 15.7%

CURE (ASA vs ASA + Clopidogrel) 2.8% vs 3.4% 9.3% vs 11.4%

FINESSE (Abciximab facill. PCI vs pPCI) 4.1% vs 2.6% 10.5% vs 10.7%

OASIS 5 (Fondaparinux vs Enoxaparin) 2.2% vs 4.1% 13.1% vs 12.1%

ACUITY 
(Bivalirudin + GP IIb/IIIa vs Enoxa/UFH + GP IIb/IIIa) 5.3% vs 5.7% 7.8% vs 7.3%

HORIZONS AMI
(Bivalirudin vs UFH + GP IIb/IIIa) 4.9% vs 8.3% 6.6% vs 8.5%

TRITON TIMI-38 
(Prasugrel vs Clopidogrel) 2.4%  vs 1.8% 9.9% vs 12.1%

Таблица 2. Честота на голямо кървене в  GRACE регистър

Смъртност Голямо кървене

Всички болни с ОКС 3,9%
Нестабилна АП 3% 2,3%

ОМИ без SТ-елевация 4% 4,7%

ОМИ със SТ-елевация 7% 4,8%
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Логично следва въпросът, кои болни са застра-
шени от кръвоизливи и можем ли да предвидим 
кървенето? Според регистъра GRACE независи-
ми предктори за кървене са: женски пол, възраст, 
анамнеза за ХБН или за кървене, повишено артери-
ално налягане, лечение с фибринолитик,  GP IIb/IIIa 
блокер,  комбинирано лечение с GP IIb/IIIa блокер и 
фибринолитик, лечение с коронарна ангиопластика 
(РСІ), дясна сърдечна катетеризация [7]. Обобща-
вайки резултатите от различни проучвания, предик-
торите за  кървене са: 

свързани с пациента•  – възраст, женски пол, 
бъбречна недостатъчност, предишно кървене, ко-
морбидност – захарен диабет, преживян инсулт, 
преживян миокарден инфаркт;

свързани с лекаря•  – избор на медикамент, 
комбинирана медикаментозна терапия, предозира-
не, свързани с интервенционална процедура. 

Проблемът с предикторите за кървене е, че те 
се припокриват в голямата си част с предикторите 
за неблагоприятен изход, обусловен от тромбозни 
усложнения (табл. 3), т.е. болните, които имат най-
висок риск от смърт/реинфаркт и биха имали полза 
от агресивна антитромбозна терапия, са и с най-ви-
сока склонност към кървене. 

Таблица 3. Предиктори за кървене и за тромбозни ус-
ложнения при ОКС

Предиктори за кървене Предиктори за тромбоза 
Възраст Възраст
Женски пол Женски пол
Предшестваща ИБС Предшестваща ИБС
Захарен диабет Захарен диабет
ХБН ХБН
SТ-промени SТ-промени

ХД нестабилност ХД нестабилност
Комбинация от 
антитромбозни медикаменти (+) биохимични маркери

Коронарна интервенция Електрическа нестабилност

Дясна сърдечна 
катетеризация

Разпространеност на 
атеросклерозата
Рефрактерност на терапия

КОГА КЪРВЯТ ПАЦИЕНТИТЕ И ИМА ЛИ ЗНАЧЕНИЕ
КЪРВЕНЕТО ЗА КЛИНИЧНИЯ ИЗХОД?

Отговор на тези въпроси дава изследване на 
Eikelboom и сътр. [5] върху индивидуалните данни 
на 34 146 болни, включени в проучванията OASIS-2 
и CURE, както и регистъра OASIS. Най-голяма е 
честотата на кървенето през първите 30 дни. Голя-
мо кървене се наблюдава при 2,3%, но в следващи-
те дни до 6-ия месец има допълнително 2% голямо 
кървене, като кривата на кръвоизливните усложне-
ния нараства стръмно до 15-ия ден и по-бавно след 

това. Болните, при които е регистрирано голямо 
кървене в първите 30 дни, имат 5 пъти по-голяма 
ранна смъртност – 12,8% срещу 2,5%; р < 0.0001. 
В следващите дни до 6-ия месец лошата прогнос-
тична роля на кървенето се запазва, макар и в по-
слаба степен – смъртността при болни с кървене 
от 2-рия до 6-ия месец е два пъти по-висока – 4,6% 
срещу 2,9% при болни без кървене (р = 0,002). 

От какво умират болните с кървене? Същото 
проучване [5] установява сигнификантно по-висока 
честота на миокарден инфаркт и инсулт до 30-ия 
ден при болните, които са имали кървене, спрямо 
тези без кървене – съответно 10,6% срещу 4,1%, HR 
4.44 (CI 3.16-6.24), p < 0,0001 и 2,6% срещу 0,56%, 
HR 6.46 (CI 3.54-11.79), p < 0.0001. Честотата на ин-
фаркта и инсулта от 30-ия до 180-ия ден е съпос-
тавима независимо от кръвоизливните усложнения. 
Фактът, че болните с кървене умират по-често от 
исхемични събития, се потвърждава и в регистъра 
GRACE. Незвисимо от вида на ОКС – нестабилна 
ангина, ОМИ със или без SТ-елевация, наличието 
на голямо кървене увеличава риска от смърт 3,5 
пъти, а риска от реинфаркт – два до три пъти [7]. 
В наскоро публикуваното проучване – HORIZONS 
AMI, са изследвани предиктори за ранна смъртност 
и се доказва, че реинфарктът е отговорен за 9,7% 
от ранната смъртност (10 от общо 93 смъртни слу-
чая), а голямото кървене – за 21,9% (29 от общо 93 
смъртни случая). Водещата роля на кървенето като 
причина за късна смъртност се доказва в друг ана-
лиз на няколко от прочванията ISAR (ISAR REACT-
1,-2, -Sweet, -SMART-2) върху общо 5384 болни, 
изследващи ролята на Absciximab и предшества-
ща натоварваща доза Clopidogrel 600 mg при ОКС 
[9]. Според този анализ независими предиктори за 
късна (1-годишна) смъртност са: кървене – HR 2.9 
(CI 1.96-4.48), p < 0.001, С-статистика 0,79; реин-
фаркт – HR 2.29 (CI 1.52-3.46), p < 0.001, С-статис-
тика 0,78, и спешна реваскуларизация – HR 2.49 (CI 
1.16-5.35), p = 0.002, С-статистика 0,78.  

Тези данни потвърждават лошата ранна и къс-
на прогноза, която носят кръвоизливните усложе-
ния. Те обуславят сигнификантно по-висок риск от 
смърт, реинфаркт и инсулт до 30-ия ден и увеличена 
смъртност до края на първата година след начало-
то на ОКС. Тяхната роля като независим предиктор 
за смъртността е съизмерима или дори по-важна от 
тази на реинфаркта и реваскуларизациите. 

Досега говорим за значението на т.нар. голя-
мо кървене – какви са дефинициите на кървене-
то и имат ли те отношение към прогнозата? Няма 
единна унифицирана класификация на тежестта на 
кървенето. В различните проучвания и регистри са 
използвани различни дефиниции, като най-широко 
разпространени са скалите TIMI и GUSTO (табл. 4). 
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В скалата GUSTO водещи са клинични показатели, 
докато при скалата TIMI се разчита предимно на 
промяна в лабораторните показатели. Независимо 
от използваната дефиниция на кръвоизливните ус-
ложнения те предсказват намалена преживяемост, 
като има положителна корелация между тежестта 
на кървене и вероятността за лош клиничен изход 
(фиг. 1). В анализ на 15 858 болни с ОКС, включени 
в проучванията PURSUIT и PARAGON B, са прило-
жени поотделно и заедно посочените по-горе две 
скали за кървене и се доказва, че различната класи-
фикация обуславя и различна честота на докладва-
ните кръвоизливни усложнения – 1,2% голямо кър-
вене според скалата GUSTO и 8,2% според скалата 
TIMI [10]. Кървенето и според двете скали, прило-
жени поотделно, сигнификантно предиктира по-лош 
клиничен изход, но когато се приложат едновремен-

но, „клиничната” GUSTO скала има предимство като 
предиктор пред „лабораторната” TIMI скала. 

Таблица 4. Различни класификации на тежестта на 
кървенето

GUSTO TIMI
Тежко или 
животозастрашаващо – 
интракраниална хеморагия 
или кървене, водещо до 
хемодинамично нарушение 
или интервенция

Голямо – интракраниална 
хеморагия или спад на Хб 
с над 50 g/l или на Хт с над 
15%

Умерено – налага 
хемотрансфузия, но не 
води до хемодинамично 
нарушение

Малко – клинично кървене и/
или спад на Хб с над 30-40 
g/l или на Хт с 10-12%

Леко – не покрива 
критериите на горните две

Минимално – клинично 
кървене и/или спад на Хб с 
под 30 g/l или на Хт с под 9%

Фиг. 1. Значение на тежестта на кървене за клиничния изход

Всички тези данни промениха нашето мислене, 
което досега приемаше само еднопосочната връзка 
тромбоза → смъртност при болни с ОКС. Като се 
изследва прогностичната роля на кръвоизливните 
усложнения, се вижда, че кървенето се намесва 
значимо в структурата на смъртността успоредно с 
тромбозата. Засега няма ясен и категоричен отго-
вор, какъв е механизмът за това. Предполагаемите 
патогенетични механизми са: 

прекъсване на антитромбозната (антикоагу-• 
лантна и антиагрегантна) терапия и възникване на 
тромбоза по rebound-механизъм; 

неблагоприятни ефекти на хипотонията и по-• 
вишения адренергичен статус;

неблагоприятни ефекти на анемията и нама-• 
лената кислородна доставка за миокарда;

неблагоприятни ефекти на хемотрансфузи-• 
ите.

Ролята на прекъсването на антитромбозна те-
рапия е изследвана в анализ на Spencer и сътр. 
[12], като се доказва, че независимо от вида на 
антитромбозната терапия прекъсването ù води до 
значително повишена ранна смъртност (фиг. 2). 

Преживяемост (%)
Без кървене

Умерено кървене

Голямо кървене
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Фиг. 2. Прогностична роля на прекъсването на антитромбозната терапия 
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Фиг. 3. Смъртност при предозиране на антитромбозни медикаменти

 Терапията прекъсната след ден І 
Терапията продължена след ден І  

 ВЪТРЕБОЛНИЧНА 
СМЪРТНОСТ 

 % 



53Прогностична роля на кървенето...

Друг важен фактор е дозата и комбиниране-
то на антитромбозните медикаменти. Анализ от 
CRUSADE регистъра (30 136 болни за 2004 г.) показ-
ва, че при 15% от  случаите на кървене причината 
е в грешно назначена доза. Около 40% от болните 
са имали поне една грешна доза на нефракциони-
ран хепарин, нискомолекулен хепарин или GP IIb/
IIIa блокери като монотерапия, а като комбинация 
– в 35% дозата е била грешна за единия медика-
мент и в 7% за двата медикамента от комбинацията 
[1]. Това води до сигнификантно по-висока честота 
на кръвоизливните усложнения, която нараства с 
броя на предозираните медикаменти (от 6,6% при 
нормално дозиране до 22% при грешна доза и на 
двата антитромбозни медикамента в комбинация-
та), и съответно до по-висока смъртност, като най-
сериозно се отразява предозирането на GP IIb/IIIa 
блокери (фиг. 3). 

Друг важен фактор, вероятно играещ патоге-
нетична роля по отношение на лошата прогноза, 
определена от кървенето, са хемотрансфузиите. В 
анализ на 24 112 болни с ОКС, включени в проучва-
нията GUSTO II b, PURSUIT и PARAGON B, Rao и 
сътр. показват, че болните с хемотрансфузии имат 
сигнификантно по-висока честота на реинфаркт – 
25.2%  срещу 8.16%, p < 0.01; както и близо 4 пъти 
по-висок риск от смърт – HR 3.94 (CI 3.26-4.75), 
p < 0.001 [11]. Кръвопреливане се налага по-често 
при болни над 75 години и при използване на ком-
бинирана антитромбозна терапия [14]. 

Защо хемотрансфузиите обуславят по-висока 
смъртност и по-голяма честота на реинфарктите? 
Възможните обяснения са, че складираната стара 
кръв, която се използва за хемотрансфузии, е бед-
на на 2,3-дифосфоглицерат, което повишава афи-
нитета на хемоглобина към кислород, води до пови-
шено извличане на кислород от тъканите и до до-
пълнително задълбочаване на тъканната хипоксия, 
вкл. и на миокарда. Освен това складираната кръв 
е бедна на азотен окис, което води до извличането 
му от тъканите и до последваща вазоконстрикция, 
активиране на тромбоцитите и намаляване на кис-
лород-свързващия капацитет на кръвта [11]. 

И все пак, ако пациентът е със сериозно кър-
вене и изразена анемия, хемотрансфузиите са за-
дължителни. Затова възниква и въпросът, винаги ли 
определят лоша прогноза? Отговор на този въпрос 
дават Aronson и сътр. [4], които изследват 2538 
бол ни с остър миокарден инфаркт, като 8,1% от 
тях са с поне една хемотрансфузия. Отново се до-
казва лошата прогностична роля на хемотрансфу-
зиите като цяло: смъртност в 28,1% спрямо 11,7% 
при болни без хемотрансфузии (р < 0.0001). Тази 
лоша прогноза се потвърждава само при болни, 
при които кръвопреливането е осъществявано при 

минимален хемоглобин над 80 g/l: HR 2.2 (CI 1.5-
3.3), p < 0.00001. Когато обаче кръвопреливането 
е правено при хемоглобин под 80 g/l, то има про-
тективен ефект по отношение на смъртността: HR 
0.13 (CI 0.03-0.65), p = 0.013. Това е важен факт, с 
който трябва да се съобразяваме при лечението на 
кръвоизливните усложнения, и да не забравяме, че 
хемотрансфузиите могат да влошат допълнително 
прогнозата при болни с кървене. 

КАК ДА НАМАЛИМ РИСКА ОТ КЪРВЕНЕ И ТОВА
ЩЕ ПОДОБРИ ЛИ ПРОГНОЗАТА НА ПАЦИЕНТА

Честотата на кървене може да бъде намалена 
чрез използването на нови антитромбозни медика-
менти (антикоагуланти и антиагреганти), които да 
имат по-изразен антитромбозен ефект при по-ниска 
честота на кървене. Новият по-мощен антиагре-
гант Prasugrel е изследван в голямото проучване 
TRITON-TIMI 38 [8], което показва значителна редук-
ция на комбинирания показател сърдечно-съдова 
смъртност, инфаркт и инсулт (HR 0.81; CI 1.73-0.9; 
p = 0.0004). Констатирано е обаче и значително по-
вишаване честотата на TIMI голямо кървене – 2,4% 
срещу 1,8%, HR 1.32; CI 1.03-1.68; p = 0.03. Прило-
жението на новия антикоагулант Fondaparinux, чий-
то ефект при болни с ОКС е изследван в проучване-
то OASIS-5, води до 50% редукция на честотата на 
голямо кървене, което значително редуцира смърт-
ността – 17% [15]. Друг обещаващ антитромбозен 
медикамент е Bivalirudin, който в две проучвания 
(PEPLACE 2 и ACUITY) при болни, лекувани с РСІ 
[6, 13], показва намалена честота на кървене при 
сходна честота на исхемичните усложнения (смърт-
ност и реинфаркт). 

От всичко казано дотук става ясно, че опреде-
лянето на риска от кървене трябва да е неразделна 
част от оценката на риска въобще при болните с 
ОКС и внимателното балансиране между риска от 
тромбозни усложнения и риска от кървене е нераз-
делна част от изкуството, наречено „лечение на ост-
рия коронарен синдром”. Вече се изследват нови 
скали на оценка на риска от кървене при болни с 
ОКС, които да се инкорпорират в досега познатите 
ни скали за стратификация на риска – напр. в ска-
лата GRACE. Бъдещето ще покаже какво е тяхното 
клинично значение. Ясно е, че ако имаме два анти-
тромбозни медикамента с еднаква честота на кър-
вене, трябва да предпочетем този с по-ниска често-
та на исхемичните събития, и обратно – ако имаме 
два медикамента с еднаква честота на исхемични 
събития, трябва да предпочетем този с по-ниска 
честота на кървене. Ако обаче един медикамент 
има отчетливо по-изразен антитромбозен ефект, но 
и по-голяма честота на кървене, преценката за не-
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говата употреба ще е свързана с индивидуалните 
характеристики на конкретния болен. Следовател-
но богатата гама от антитромбозни медикаменти 
трябва да се използва и комбинира строго индиви-
дуално според рисковия профил за исхемични съ-
бития и кървене на болния. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Кървенето предиктира висок риск от смърт, ми-
окарден инфаркт и инсулт. Честотата на голямо 
кървене при ОКС е съпоставима със смъртността 
в остра фаза на ОКС. Превенцията на кървенето е 
толкова важна, колкото и превенцията на тромбоз-
ните събития и води до сигнификантна редукция на 
риска от смърт, МИ и инсулт. Хемотрансфузиите са 
потенциално вредни и трябва да се прилагат само 
при сериозно кървене с Хб под 80 g/l или Хт под 
25%. В проучванията и регистрите показателят кър-
вене трябва да бъде част от оценяваните крайни 
точки заедно със сърдечно-съдовата смъртност, ре-
инфаркта, инсулта и реваскуларизациите. 
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Кардиогенният шок (КШ) като усложнение на ос-
тър миокарден инфаркт (ОМИ) остава водеща при-
чина за смърт при пациентите, хоспитализирани с 
ОМИ. Най-големият опит с КШ при пациенти с ОМИ 
е от проучването GUSTO I, в което около 7,2% от 
41 021 пациенти са имали кардиогенен шок [1, 12]. 
Смъртността при тези болни е била над 80%. 

Според данни от Националния регистър за 
миокарден инфаркт на САЩ (National Registry of 
Myocardial Infarction 2 – NRMI 2), започнат през юни 
1994 г., при 23 180 пациенти с ОМИ, усложнен с кар-
диогенен шок, общата смъртност (при хоспитализи-

раните с кардиогенен шок или при лицата, развили 
КШ впоследствие) достига до 70% [3, 6] . Пациенти, 
които не са получили реперфузионна терапия, имат 
най-високи нива на смъртност (78%). Смъртността 
при болните, получили само тромболитична тера-
пия, е до 67%. Смъртността е сигнификантно по-ни-
ска при пациенти, които получават тромболитична 
терапия заедно с интрааортен балонен контрапул-
сатор (49%). Смъртността при пациенти, при които е 
проведена първична РТСА, е най-ниска – до 42%. 

Днес първичната РСІ е предпочитаният вид ре-
перфузионна терапия при ОМИ с SТ-елевация. При

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА STEMI, УСЛОЖНЕН С КАРДИОГЕНЕН ШОК 
И ВИСОКОСТЕПЕНЕН АV БЛОК
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Резюме Кардиогенният шок като усложнение на острия миокарден инфаркт продължава да е водеща причина за смърт. Общата 
смъртност при болни с остър миокарден инфаркт, усложнен с кардиогенен шок, е 70%, като лечението с ангиопластика 
намалява тази смъртност до 42%. Представяме клиничен случай на болен с остър миокарден инфаркт с SТ-елевация, 
усложнен с кардиогенен шок и пълен АV блок, лекуван с първична PCI, имплантиране на интрааортна балонна помпа, 
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случаите с кардиогенен шок и при възможност за 
извършването ù ангиопластиката би трябвало да се 
проведе максимално бързо след първия медицин-
ски контакт (ниво на доказателственост ІА) [20].

При кардиогенен шок спешната РСІ или хирур-
гичната реваскуларизация може да е животоспася-
ваща и трябва да се обсъди възможно най-рано [10, 
11] – ниво на доказателственост І В. 

По данни от проучването SHOCK при 302 паци-
енти с кардиогенен шок при ОМИ едногодишната 
преживяемост при пациенти, подложени на ранна 
реваскуларизация (интервенционална или хирур-
гична), е 46.7% в сравнение с 33.6% в групата, под-
ложена на начална медикаментозна стабилизация, 
включваща тромболиза, интрааортна балонна пом-
па (ИАБП) и последваща реваскуларизация (абсо-
лютна разлика в преживяемостта 13.2%) [11]. При 
анализ на болните в подгрупата, преживяла ранна 
РСІ, се установява, че повечето от пациентите имат 
оклудирана „виновна” артерия (TIMI fl ow 0 или 1 в 
62%) и многоклонова болест (81%). Едногодишната 
смъртност при пациентите, преживели РСІ, е сред-
но 50%, като варира от 39% при успешна РСІ до 
85% при неуспех от процедурата и зависи най-мно-
го от крайната стойност на кръвотока в съда, като 
достига до 100% при кръвоток TIMI 0-1. Възстановя-
ването на коронарния кръвоток е най-важният пре-
диктор за преживяемост при кардиогенен шок. Сред 
независимите предиктори за смърт са и напредна-
лата възраст, увеличеното време до извършването 
на РСІ , по-ниският краен TIMI кръвоток, многокло-
новата болест [21]. 

Според данни от Националния регистър за ми-
окарден инфаркт на САЩ употребата на ИАБП се 
асоциира със сигнификантна редукция на смърт-
ността при лицата, получили тромболитична те-
рапия [5, 15] (67 срещу 49%), но не е свързана с 
допълнителна полза при пациентите, третирани с 
първична ангиопластика (45 срещу 47%), т.е. упот-
ребата на ИАБК заедно с тромболитична терапия 
намалява смъртността с 18%. Изводът е, че паци-
енти с ОМИ, усложнен с кардиогенен шок, могат да 
имат съществена полза от ИАБК, когато тя е комби-
нирана с тромболитична терапия. Поддържащото 
лечение с ИАБК при пациенти със STEMI и кардио-
генен шок, които се подлагат на РСІ, се препоръчва 
като мост към предстоящата интервенция и заедно 
с приложението на допамин и добутамин (с нива 
на доказателственост съотв. IIb B и IIa C) може да 
бъде приложено с цел да подобри или стабилизира 
хемодинамичното състояние. Нивото на доказател-
ственост за имплантация на ИАБП при кардиогенен 
шок е ІС, същото ниво на доказателственост има 
и използването на механична вентилация при тези 
пациенти [14]. Въпреки препоръките на клиничните 

ръководства все още няма рандомизирани проучва-
ния, които недвусмислено да показват подобрение 
на далечната преживяемост при тези болни. Ня-
кои автори дори констатират, че при болни с по-ни-
сък хемодинамичен риск имплантирането на ИАБК 
корелира с по-висока едногодишна смъртност и 
със сигнификантно увеличение на честотата на 
умерените и големите кръвоизливи [2, 18, 20].

Данни от четири големи рандомизирани проуч-
вания показват, че АV блок се наблюдава при почти 
7% от случаите на STEMI. Пациентите с възникнал 
в хода на миокардния инфаркт АV блок имат по-
висока болнична и късна смъртност в сравнение с 
тези със запазено АV провеждане [13]. Увеличена-
та смъртност е свързана най-вероятно с обширната 
миокардна увреда, довеждаща до развитието на 
сърдечен блок, отколкото със сърдечния блок сам 
по себе си. Временният пейсинг е индикиран при 
симптоматични пациенти с ОМИ и брадикардия, 
водеща до хипотония или сърдечна недостатъч-
ност (ниво на доказателственост ІС) [8, 20], но 
приложението му в хода на острия инфаркт не 
показва увеличение на дълготрайната преживя-
емост. 

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 

Мъж на 63 г., след 3-дневен нестабилитет, пос-
тъпва на 2-рия час от началото на силна ретростер-
нална болка, придружена с вегетативна симптома-
тика, задух и пресинкоп. 

Минали заболявания 
Болният е с дългогодишна високостепенна ар-

териална хипертония с недобър контрол; захарен 
диабет ІІ тип от 15 години – на перорална терапия. 
Има новооткрита дислипидемия. Налице е прежи-
вян долен МИ преди 15 години, с последваща се-
лективна коронарна ангиография (СКАГ) с данни за 
триклонова болест, проведена РТСА, след която е 
без остатъчна стенокардия, без прояви на сърдеч-
на недостътъчност. Провежда редовна терапия с 
нитролонг 2 таблетки, дилтиазем 120 mg, атенолол 
25 mg, ацетизал 100 mg, амарил 2 табл. дневно, 
глюкофаж 3 таблетки. 

От обективното изследване
Постъпва в състояние на разгърнат белодро-

бен едем и кардиогенен шок при високостепенен 
АV блок – хладна, неизпотена кожа с марморира-
ност по тялото и крайниците. Няма шиен венозен 
застой. Дихателната честота е 28/min, везикуларно 
дишане с влажни хрипове в двете основи. Ритмич-
на сърдечна дейност е 40 уд./min, глухи тонове, без 
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прибавени шумове, артериално налягане 70/40 mm 
Hg, филиформени артериални пулсации. Липсва 
хепатоспленомегалия, без отоци по крайниците. 

Лабораторни изследвания при постъпването 
Левкоцити – 14,9; CRP – 3.9; захар – 21,3; холес-

терол – 3,5; LDL холестерол – 0,88; HDL холестерол 
– 0,75; триглицериди – 4.17; CK/MB – 42/20; TnI – 

0.02; креатинин – 118; КГА – тежка хипоксемия, хи-
покапния, компенсирана метаболитна ацидоза. 

ЕКГ при постъпването – пълен АV блок, долен 
инфаркт със SТ-елевация (фиг. 1). 

Рентгенографията при постъпването показва 
лекостепенен белодробен застой и хипертоничен 
синдром (фиг. 2). 

Фиг. 1. ЕКГ при постъпването

Фиг. 2. Рентгенография при постъпването
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Ехокардиография (ехоКГ) при постъпването 
Долна тежка хипокинезия, ФИ – 40%, митрална 

регургитация ІІ ст., недилатирани дясна камера, аор-
та и ляво предсърдие (ЛП), без перикарден излив. 

След започване на медикаментозна терапия с 
атропин i.v., катехоламини до обща доза 20 μkg/kg/
min, ацетизал, клопидогрел, хепарин – венозен бо-
лус и инфузия, фуроземид i.v., натриев бикарбонат 
и подготовка по стандартен болничен протокол па-
циентът е насочен към катетеризационната лабо-
ратория за спешна СКАГ. 

Проведеното инвазивно изследване 
обективизира
Масивна коронарна калциноза; многоклонова 

коронарна болест, сигнификантни лезии на ЛАД в 
проксимален и среден сегмент, последвани от суб-
тотална оклузия. Наблюдават се сигнификантни ле-
зии в среден сегмент ЛЦх и в проксимален сегмент 
на ОМ1. Има проксимална тромботична оклузия на 
ДКА (IRA), последвана от сигнификантни лезии в 
среден сегмент и сигнификантна лезия в проксима-
лен сегмент на PD (фиг. 3-5).

 
Фиг. 3. Лява коронарна артерия – изходен образ Фиг. 4. Лява коронарна артерия – изходен образ

Фиг. 5. Дясна коронарна артерия – изходен образ
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След поставянето на временен кардиостимула-
тор с честота 80 уд./min се извърши реканализация 
на ДКА с имплантиране на два застъпващи се стен-
та в проксимален сегмент и балонна дилатация на 
стенозите в среден сегмент на ДКА и на PD. Поради 
персистиране на шоковото състояние след осигуря-
ването на нормален кръвоток в инфаркт-свързана-
та артерия, след терапията с вливания на колоидни 
разтвори и тройната комбинация от катехоламини 
пациентът беше интубиран, поставен на апаратна 
вентилация и му беше имплантирана ИАБП в ре-
жим 1:1. 

Извърши се РСІ на проксималната стеноза на 
ЛАД с имплантиране на един стент и балонна анги-
опластика в дисталната част на съда поради масив-
ната калциноза и поради невъзможността за пласи-
ране на стент. Крайният резултат от процедурата е 
постигането на субоптимална реваскуларизация с 
ТIMI ІІІ кръвоток във всички коронарни артерии.

След приключване на процедурата пациентът 
бе преведен в Отделение по спешна кардиология в 
състояние на кардиогенен шок и белодробен едем 
(фиг. 6), с артериално налягане 50/40, с ефектив-
на стимулация от временния кардиостимулатор, с 
ИАБП в режим 1:1, на тройна катехоламинова ин-
фузия. При опит за прекратяване на камерния пей-

синг бе установена камерна асистолия (фиг. 7-8). В 
първите два часа след края на процедурата бяха 
регистрирани епизоди на мономорфна камерна 
тахикардия и нормоаритмично пръдсърдно мъжде-
не, преодолени с включването на инфузия на ли-
докаин, магнезиев сулфат венозно и корекция на 
хипокалиемията. Последва бързо нормализиране 
на артериалното налягане до 120/85 mm Hg, което 
позволи спиране на инфузията на адреналин и бър-
зо понижаване на стойностите на добутамин и до-
памин. След бързопреходен пълен АV блок (фиг. 9), 
последван от преходен АV блок І ст. от края на 1-вия 
ден, болният е без АV блок. Временият кардиости-
мулатор се експлантира на 24-тия час. Апаратната 
вентилация бе прекратена на 2-рия ден. Двойната 
катехоламинова инфузия бе прекратена на 3-тия 
ден, тогава бе експлантирана и ИАБП. Останалата 
терапия включваше – ацетизал 200 mg, клопидо-
грел 75 mg, хепарин – до 3-тия ден, еноксапарин 
– 3-тия-8-ия ден, фуроземид – 80-40 mg дневно, ро-
сувастатин – 10 mg от 1 ден, трандолаприл 0,5 mg от 
5-и ден, метопролол 25 mg от 8-и ден, инсулин, ан-
тибиотик, парентерално хранене, вливания, секре-
толитици, седатива. Максимална стойност на СРК 
4086, СРК/МВ 180; макс. TnI > 100; макс. креатинин 
– 188; при изписването 112. 

Фиг. 6. Рентгенография веднага след РСІ и включване на апаратна вентилация
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Фиг. 7. ЕКГ след РСІ с ефективна временна стимулация

Фиг. 8. ЕКГ при изключен временен кардиостимулатор веднага след РСІ

Фиг. 9. ЕКГ 1 час след РСІ
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Пациентът бе без рецидив на гръдна болка и 
без нови исхемични ЕКГ промени до изписването, 
с пос тепенна пълна компенсация на острата СН, 
без механични усложнения, без ментални отклоне-
ния. От ехоКГ при изписването бяха установени ФИ 
49%, лекостепенна долна хипокинезия, митрална 
регургитация І ст., недилатирана дясна камера. Па-

циентът бе рехабилитиран по програма и изписан 
на 11-ия ден с амбулаторна терапия: ацетизал 100 
mg дневно, клопидогрел 75 mg, метопролол 50 
mg на ден, трандолаприл – 0,5 mg, росувастатин 
– 10 mg вечер, фуроземид 40 mg през ден, инсу-
латард схема. ЕКГ при изписването е представе-
на на фиг. 10. 

Фиг. 10. ЕКГ при изписването

ОБСЪЖДАНЕ

Целта на описания клиничен случай е да се по-
каже съвременното поведение при остър миокар-
ден инфаркт, усложнен с кардиогенен шок и провод-
ни нарушения. Представен е високорисков пациент 
с множество рискови фактори за ИБС – мъжки пол, 
възраст, дългогодишни артериална хипертония и 
захарен диабет ІІ тип, дислипидемия, преживян 
миокарден инфаркт, известна триклонова болест, 
с предшестваща интервенционална процедура. 
На този фон нововъзникналата остра миокардна 
исхемия и тежкото проводно нарушение (пълен АV 
блок) водят до бързо влошаване на хемодинамич-
ните параметри. Максимално бързото провеждане 
на комплексни лечебни мероприятия – импланти-
ране на временен кардиостимулатор, имплантира-
не на ИАБК, апаратна вентилация и най-вече бър-
зото провеждане на реперфузионна терапия с мак-
симално възможна реваскуларизация (в конкретния 
случай времето врата-балон е 40 min) предопреде-
ля и благоприятния изход при този случай. 
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НА КАРДИОЛОЗИТЕ 
В БЪЛГАРИЯ

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
CASE REPORT

За първи път през 1845 г. Latham описва постин-
фарктен междукамерен дефект на аутопсионен ма-
териал. През 1923 г. Brunn диагностицира постин-
фарктен междукамерен дефект „ante mortem”. През 
1934 г. Sager описва специфични клинични крите-
рии за диагностициране на  постинфарктен между-
камерен дефект.

Постинфарктният междукамерен дефект е ряд-
ко, но летално усложнение на ОМИ. Най-често се 
среща между 2-рия и 8-ия ден след остър миокар-
ден инфаркт и често предхожда кардиогенния шок. 
Диференциалната диагноза на постинфарктния кар-
диогенен шок трябва да изключи руптура на свобод-
ната стена на лявата камера и руптура на папиларен 
мускул. За избягване на високата болестност и смърт-
ност, свързани с тези нарушения, пациентите трябва 
да бъдат насочени за спешна хирургия. Развитието 
на миокардната протекция и подобрените биологични 

материали допринасят значимо за успешното лече-
ние на постинфарктния междукамерен дефект.

Първото успешно хирургично затваряне на пост-
инфарктен междукамерен дефект е през 1957 г. от 
Cooley и сътр. на пациент 9 седмици след поставя-
не на диагнозата. За нещастие пациентът умира 6 
седмици по-късно [5].

Принципното лечение на  постинфарктния меж-
дукамерен дефект през ранните 1960 г. се състои 
от агресивно медикаментозно лечение, въпреки че 
е добре известно, че преживяемостта е доста рядка 
само с медикаментозно лечение [5].

Резервираността на хирургията към тези пациенти 
до 6-ата седмица след появата на дефекта  се опре-
деля от патоморфологичните промени на „краищата” 
на дефекта. През късните 1960 г. ранната хирургична 
намеса бе предимно за тези пациенти, които не се 
стабилизират от медикаментозната терапия.

ОСТЪР МИОКАРДЕН ИНФАРКТ, УСЛОЖНЕН С МЕЖДУКАМЕРЕН ДЕФЕКТ

Д. Трендафилова 
УНСБАЛ „ Св. Екатериана” София

ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION COMPLICATED BY VENTRICULAR SEPTAL DEFECT

D. Trendafi lova
UNSHAT “Sv. Ekaterina”

Резюме Постинфарктният междукамерен дефект е рядкосрещано, непредвидимо и често летално усложнение на острия ми-
окарден инфаркт (ОМИ). Най-често се среща между 2-рия–8-ия ден след ОМИ. При повечето пациенти постинфаркт-
ният междукамерен дефект бързо води до влошаване на хемодинамиката и до развитие на кардиогенен шок или на 
застойна сърдечна недостатъчност. Незабавната хирургична интервенция при тях е показана. Високият хирургичен 
риск при ранна операция е оправдан, поради много високия риск от смърт без хирургична намеса.
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Summary Postinfarction myocardial septal defect (PMSD) is a rare, unpredictable and often lethal complication of аcute myocardial 
infarction (AMI). It is often acquired during 2 to 8 days after AMI. In most of the patients, PMSD worsens the hemodynamic 
stability and progresses to cardiogenic shock or congestive heart failure. In spite of the high operative risk emergency surgery 
is indicated because of the high mortality rate with out operation.
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Въвеждането на по-добри биологични материа-
ли значимо допринася за успеваемостта на хирур-
гията при постинфарктен междукамерен дефект. 
По добрената хирургична техника (infarctectomy), 
миокардната протекция, по-добрата  периоператив-
на механична и фармакологична подкрепа помогнаха 
за  подобряване на прогнозата при тези пациенти [6].

Постинфарктният междукамерен дефект е не-
предвидимо усложнение на острия миокарден ин-
фаркт. Данни от аутопсионен  материал установяват 
около 11% честота на руптура на свободната стена 
на лявата камера и 1-2% междукамерна руптура [1]. 
Постинфарктният междукамерен дефект се среща 
в зоната на некротичната тъкан и обикновено се 
явява между 10-ия-14-ия ден след остър миокар-
ден инфаркт. Първоначалното лечение на ОМИ с 
тромболиза или първична ангиопластика може да 
повлияе както времето между инфаркта и руптура-
та, така и изхода при тези пациенти. Използване на 
тромболитичен агент или ангиопластика може да 
доведе до отваряне на запушения съд и да намали 
инцидентите на руптура. 

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ

Септумът се кръвоснабдява от клонове на лява 
десцендентна артерия (LAD), постеродесцендент-
ния клон на дясна коронарна артерия (DCA) или на 
циркумфлексната артерия (Rcx), ако тя е доминант-
на. Острият миокарден инфаркт, усложнен с меж-
дукамерен дефект, обикновено е трансмурален и 
голям. Почти 60% от септалната руптура се срещат 
при инфаркт на предната стена и 40% на задната 
или долната стена на ЛК. Често задният миокар-
ден инфаркт може да се придружава от вторична 
митрална регургитация при папиларно-мускулна 
дисфункция или инфаркт на папиларен мускул. 
Аутопсионният материал обикновено показва пъл-
на коронарна оклузия с минимални или липсващи 
колатерали. Липсата на колатерали може би е вто-
рично свързана с обширно съдово заболяване, ана-
томични особености, аномалии и миокарден оток. 
Наличието на камерна аневризма е честа находка 
при постинфарктен междукамерен дефект. Честота-
та ú е 35-68%, докато  честотата на левокамерната 
аневризма без междукамерен дефект е по-малка – 
12,5% [4].

Появата на постинфарктен междукамерен де-
фект е в тясна връзка с предшестваща артериална 
хипертония, антикоагулантна терапия, напреднала 
възраст и възможна тромболитична и/или инвазив-
на терапия. Повечето пациенти умират в първата 
седмица и почти 90% - до края на първата годи-
на. Има съобщения в литературата, че само 7% от 
пациентите са живи след една година [7]. Прогно-

зата се определя от острото обемно обременяване 
на двете камери на сърцето, вече компрометирано 
от голям миокарден инфаркт и вероятно дифузна 
коронарна атеросклероза на съдовете извън тар-
гетния съд. Допълнително исхемичната митрална 
регургирация и левокамерната аневризма водят до 
по-нататъшно задълбочаване на сърдечната дис-
функция с последваща влошена полиорганна пер-
фузия и смърт.

Единични съобщения показват, че някои паци-
енти с медикаментозно лечение на постинфарктен 
междукамерен дефект преживяват няколко години 
[6]. Въпреки напредъка в консервативната терапия, 
включваща имплантация на интрааортна балонна 
помпа (IABP), тази стратегия не замества оператив-
ното лечение.

ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА

Основен диагностичен подход за диференци-
ране на постинфарктен междукамерен дефект е 
дясната сърдечна катетеризация (ДСК) със Swan-
Ganz катетър с определяне скока на кислородната  
концентрация между дясното предсърдие и пулмо-
налната артерия. Измерването на десностранното 
и левостранното налягане дава възможност да се 
оцени двукамерната недостатъчност и е полезно 
при мониториране на отговора към терапията.

ФИЗИКАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ

Новопоявил се систолен шум в хода на остър 
миокарден инфаркт  с прогресираща сърдечна не-
достатъчност налага изключване на междукамерна 
руптура. Ценен метод е ехокардиографията – тран-
сторакална и трансезофагеална, за визуализация 
на дефекта и установяване на ляво-десен шънт.

От гледна точка на прогнозата за пациентите  
диагнозата постинфарктен междукамерен де-
фект е индикация за хирургична намеса. Напосле-
дък хирурзите са съгласни, че ранната операция е 
необходима за подобряване на прогнозата [5]. Успе-
хът зависи от медикаментозната стабилизация на 
пациентите и профилактирането на кардиогенния 
шок. Времевият прозорец е 2-3 седмици или повече 
след перфорацията, тъй като ръбовете на дефекта 
трябва да станат по-плътни и фиброзни. Критерии-
те за отлагане на хирургичната интервенция включ-
ват: адекватен сърдечен дебит; без белези на шок; 
липса на сърдечна недостатъчност или минимално 
използване на пресорни агенти за контрол на симп-
томите; липса на водна задръжка и добра бъбречна 
функция.

При повечето болни постинфарктният междука-
мерен дефект бързо води до влошаване на хемо-
динамиката и до развитие на кардиогенен шок или 
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застойна сърдечна недостатъчност. При тях е пока-
зана незабавна хирургична интервенция. Високият 
хирургичен риск при ранна операция е оправдан по-
ради много високия риск от смърт без оперативна 
намеса [8].

Представяме клиничен случай на пациент, при 
който клиничната картина, обемът на изследвания, 
клиничното поведение и лечението до неговата 
смърт отразяват съвременните концепции за ди-
агностика и лечение на механично усложнение на 
остър миокарден инфаркт.

С. Г. Б. – жена на 64 години, е с продължителна 
стенокардна болка в покой с давност от 4 дни преди 
хоспитализацията. Консултирана е от лекар – не-
разпознат остър коронарен синдром (ОКС). Назна-
чена ù е антихипертензивна терапия. Поради  пер-
систиране на болковия синдром и изява на остра 
левостранна сърдечна недостатъчност (ОЛСН) е 
проведена повторна консултация с лекар и жената 
е транспортирана към клиниката по спешност.

Болната е с анамнестични данни за дългого-
дишна артериална хипертония на системно антихи-
пертензивно лечение.

Физикалният ù статус показва тежко общо състоя-
ние, ортопнея, тахидиспнея, дишане с разнокалибре-
ни влажни хрипове двустранно, АН – 100/60 mm Hg, 
синусова тахикардия с камерна честота 120 уд./min, 
ясни сърдечни тонове без шумова находка, Т3 галоп.

Коремът е мек, неболезнен, а паренхимните ор-
гани не се палпират като увеличени. Крайниците са 
хладни, със запазени периферни пулсации.

ЕКГ е в синусов ритъм, индиферентна позиция, 
ST-елевация до 5 mm в І, aVL, V1-V6 отвеждания, 
QS-форми – V1-V2, V3-отвеждания.

От изследванията:
- Rö-графия – изразен белодробен застой, уго-

лемена сърдечна сянка.

- ензими – СК-343, СК-МВ – 133, LDH – 3394, 
ASAT – 383, ALAT – 346, T-NT – 6,33;

- креатинин – 146, урея – 16,5.
От ехоКГ при постъпването се вижда септоапи-

кална аневризма, фракцията на изтласкване е 35%. 
Има митрална инсуфициенция – І ст., трикуспидал-
на инсуфициенция – І ст., без пулмонална хиперто-
ния  в покой, без перикарден и плеврални изливи.

Поставена е диагноза ОМИ със ST-елевация – 
преден обширен; левокамерна аневризма; ОЛСН 
KIillip III клас.

Терапевтичен подход
Проведе се спешна коронарна артериография 

успоредно с имплантиранто на интрааортна ба-
лонна помпа. Установи се триклонова коронарна 
болест. Наблюдава се балансиран тип коронарна 
циркулация; LAD – проксимална оклузия, Cx – 99% 
стеноза в проксимален сегмент, RCA – остиална 
99% стеноза.

При пациентката бе обсъден следният терапев-
тичен подход – предвид късното постъпване след 
12-ия час от началото на ОМИ, триклоновото за-
сягане, шоковата хемодинамика, високия риск от 
спешна коронарна хирургия се пристъпи към спеш-
на ангиопластика в обем пълна реваскуларизация. 
Реканализира се ЛАД с имплантация на стент със 
субоптимален резултат поради дифузно променен 
съд и кръвоток TIMI 1-2. Извърши се ангиопласти-
ка със стентиране на циркумфлексната артеия и 
на дясна коронарна артерия с добър резултат в ус-
ловията на IABP  режим 1:1, катехоламинова под-
дръжка, О2 през маска.

Ход на заболяването
ЕКГ – синусов ритъм,  непълна резолюция на 

ST-елевацията по предна стена, QS-форми V1-V4 
отвеждания.
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Rö-графия след процедурата
Повлияване на белодробния венозен застой.

Хемодинамика непосредствено след 
процедурата на фона на:
- имплантирана IABP режим 1:1;
- катехоламинова поддръжка, NTG, аграстат, хе-

парин, диуретик, инсулин, О2 – на маска;
- АН – 100/60 mm Hg, синусова тахикардия с 

камерна честота 120 уд./min, ЦВН – 14 cm воден 
стълб, СИ – 2,1;

- часова диуреза – 200 ml за първия час, олигу-
рия в следващите 6 часа и последваща  анурия. 

Ензими на 6-ия час: СК – 549, СК-МВ – 335,
ASAT – 2980, ALAT – 213;

       на 12-ия час: СК – 720, СК-МВ – 353,
 ASAT – 6720, ALAT – 3703, LDH – 12360.

Креатинин на 12-ия час – 220, урея – 21,6.
Кръвна захар – 36,6 mmol/l.
АКР – умерено изразена ацидоза, при липса на 

хипоксемия и хиперкапния.

Ехокардиография на 12-ия час
ФИ – 35%, септоапикална аневризма, междука-

мерен дефект с размери 14/16 mm със значим ляво-
десен шънт (2.8/1.0) – 33 mm Hg и втори по-малък 
междукамерен дефект на около 2 cm под аортната  
клапа с градиент 60 mm Hg, МиИ – І ст., ТрИ – ІІ ст., 
систолно налягане в дясна камера – 50 mm Hg без 
перикарден и плеврални изливи.

Състоянието на пациентката бе относително 
стабилизирано на фона на: 

- IABP режим 1:1, Swan-Ganz;
- катехоламинова поддръжка;
- фосфодиестеразен инхибитор;
- NTG;
- хепарин, клопидогрел, аспирин;
- кордарон;
- хепато- и гастропротектор;
- вено-венозна хемофилтрация;
- О2 – на маска.
В рамките на две седмици се наблюдаваха ла-

билна хемодинамика, невъзможност за редукция на 
пресорните агенти, персистиране на проявите на 
сърдечна недостатъчност, поради което пациент-
ката бе оперирана на 16-ия ден след хоспитализа-
цията. Извърши се пач-пластика на междукамерния 
дефект. За нещастие болната завърши летално в 
ранния следоперативен период с прояви на прогре-
сираща рефрактерна на лечение сърдечна недос-
татъчност.

Кардиогенният шок е едно от фаталните услож-
нения на ОМИ с висок процент смъртност. От 1990 г. 
насам с напредъка на агресивната реперфузионна 
терапия и увеличаващата се възможност за перку-
танна интервенция и аорто-коронарен байпас има 
тенденция към подобряване на прогнозата при тези 
пациенти. Постинфарктният междукамерен де фект 
е рядко, но летално механично усложнение на ОМИ 
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с изключително лоша прогноза особено за пациен-
тите, които не се стабилизират от медикаментоз-
ната и реперфузионната терапия, докато изчакват 
времето за оперативно лечение.

Възможно е да се подобри прогнозата при тях, 
като усилията на клиницистите трябва да бъдат 
насочени към профилактиката на постмиокардния 
междукамерен дефект с ранно поставяне на диа-
гнозата при пациент с ОКС, агресивна реперфузи-
онна терапия и/или първична ангиопластика.
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БЪЛГАРСКА КАРДИОЛОГИЯ
том ХV, 2009, № 1ДРУЖЕСТВО 

НА КАРДИОЛОЗИТЕ 
В БЪЛГАРИЯ

ОБЗОРИ
REVIEWS

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На 21 и 22 февруари 2009 г. в София се проведе Национален сим-
позиум на тема „Остър коронарен синдром – настояще и бъдеще”, който 
събра над 250 участници от цялата страна. Симпозиумът беше организи-
ран от Дружеството на кардиолозите в България (ДКБ). 

За първи път на наш симпозиум присъстваха поканени представители 
на Националната здравноосигурителна каса и представител на Национал-
ното сдружение на ОПЛ в България (НСОПЛБ). Надяваме се това да стане 
традиция и да задълбочим сътрудничеството както между институциите, 
така и между специалистите и общопрактикуващите лекари, за да подоб-
рим качеството на грижите за пациентите и да възстановим късащатата се 
в момента връзка между болничната и доболничната медицина.

Програмата на симпозиума беше разнообразна и включваше нови 
насоки в диагностиката и лечението на острия коронарен синдром, пред-

ставяне на Европейските препоръки за лечение на ОКС без и със ST-елевация, поднесени от водещи наши специалисти. 
Потвърдена беше ролята на рисковата стратификация за правилната диаг-
ноза и най-вече за правилния избор на лечение при болните с ОКС. Темата 
е актуална, защото в наскоро проведена анкета на сайта на Американската 
кардиологична общност става ясно, че над 60% от кардиолозите не използват 
редовно наличните в интернет рискови модели, доказали ролята си в проуч-
вания в практиката. Интерес предизвика презентацията на нови биохимични 
маркери при остър коронарен синдром, които са обещаващи, но са все още в 
експериментален стадий и не се използват рутинно в клиничната практика. 

Антитромбозната терапия и интервенционалното лечение са основата 
на съвременното лечение при болните с ОКС. Повечето докладвани новости 
бяха в областта на антитромбозната и антиагрегантната терапия и ранно-
то прилагане на инвазивната стратегия при разширени индикации според 
последните Европейски препоръки, като беше акцентирано върху лошата 
прогноза, която носят кръвоизливните усложнения, на фона на съвремен-
ната мощна антитромбозна и инвазивна терапия и нуждата от внимателна преценка на баланса полза/риск. Мястото на 
фибринолизата при остър инфаркт със ST-елевация остава водещо, но както стана ясно, в България без фибринолиза и 
без първична ангиопластика се лекуват повече от 70% от болните с инфаркт с елевация, което е тревожен факт. 

На специална сесия бяха представени Европейските препоръки за ле-
чение на остър коронарен синдром без ST-елевация и за първи път бяха 
презентирани новите Европейски препоръки за лечение на острия корона-
рен синдром със ST-елевация, с което практически кардиологичната общ-
ност в България и ДКБ приеха тези препоръки. 

Особен интерес предизвика представянето на българския опит в ле-
чението на ОКС чрез специална сесия, представяща клинични случаи от 
ежедневната практика, които бяха широко дискутирани от участниците във 
форума, като за първи път имахме възможност за пряко участие чрез ин-
терактивна система. 

Проведоха се дискусии както по отношение диагнозата и лечението на 
ОКС в болнични условия, така и по отношение на по-нататъшното просле-
дяване на болните в амбулаторни условия. Над 80% от участниците изра-

зиха неодобрение от решението на НЗОК и НСОПЛБ за преминаване на болните с ИБС за диспансерно наблюдение 
при ОПЛ вместо при кардиолог, както беше досега. 

Симпозиумът беше полезен и за кардиолозите, и за присъстващите други специалисти. Надяваме се да е доприне-
съл за повишаване на квалификацията и за разширяване на познанията ни в областта на острия коронарен синдром.

Искаме да изкажем благодарност на спонсорите, които помогнаха този интересен и полезен научен форум да стане 
факт. 

Е. Трендафилова


