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Резюме: Нарушенията на дишането по време на сън най-общо се разделят на централна и обструктивна сънна апнея. 
Те са по-често срещани сред пациентите със сърдечна недостатъчност (СН) в сравнение с общата популация 
от пациенти на средна възраст. Обструктивната сънна апнея (ОСА) е причина за влошаване на контрола на хи-
пертонията, за повишена честота на коронарните инциденти, за възникването и рецидивирането на предсърд-
ното мъждене. По този начин ОСА създава предпоставки за декомпенсиране на сърдечната недостатъчност и 
увеличава смъртността при тази група пациенти. Централната сънна апнея (ЦСА) и Чейн-Стоксовото дишане 
дълго време са свързвани със сърдечната недостатъчност. Тe представляват независим прогностичен фак-
тор за намалена преживяемост. При много пациенти със сърдечна недостатъчност е налице едновременно 
центарлна и обструктивна сънна апнея. Като се има предвид по-високата смъртност при пациентите със СН и 
сънна апнея, както и възможностите за терапевтичното ù повлияване чрез неинвазивна вентилация, е важно 
изграждането на клиничнен подход за целенасочено търсене и диагноза на нарушенията на дишането по 
време на сън при тази рискова група. 

Ключови думи: сънна апнея, декомпенсирана сърдечна недостатъчност, лоша прогноза, диагноза
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Summary: Sleep disordered breathing generally includes central and obstructive sleep apnea. They have a higher prevalence 
among patients with heart failure than in the general middle-aged population. Obstructive sleep apnea (OSA) promotes 
poorly controlled hypertension, increases the acute episodes of coronary heart disease as well as the occurrence of atrial 
fi brillation. Thus it is often a reason for decompensated heart failure and increases mortality in these patients. Central 
sleep apnea and Cheyne-Stokes respiration have long been associated with heart failure and are an independent marker 
of poor prognosis. Obstructive and central sleep apnea often coexist in patients with heart failure. Having in mind the 
higher moratlity in patients with heart failure and sleep disordered breathing, as well as the opportunity for non-invasive 
therаpy, a proper diagnostic approach is highly recommended in this risk group.

Key words: sleep apnea, decomensated heart failure, poor prognosis, diagnostic approach
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СЪННА АПНЕЯ И СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ

Сърдечната недостатъчност (СН) е синдром 
с нарастваща честота и смъртност [2]. Около 5 
млн. американци са със сърдечна недостатъч-
ност, като всеки 10 на 1000 от хората над 65 
години страдат от форма на СН. През послед-
ните 2 години броят на хоспитализациите по 
повод декомпенсирана сърдечна недостатъч-
ност е нараснал с около 175%. Терапевтичните 
възможности при това състояние са ограниче-
ни. Ето защо откриването и адекватното повли-
яване на всички придружаващи заболявания, 
които биха влошили клиничния ù ход, са от 
особено значение.

Нарушенията на дишането по време на сън 
най-общо се разделят на централна и обструктив-
на сънна апнея. Честотата им сред болните със 
СН е много по-голяма от средната за общата по-
пулация пациенти на средна възраст [18, 48, 60]. 

 Чейн-Стоксовото дишане е проява на цен-
трална сънна апнея и се наблюдава преди 
всичко при пациенти със сърдечна недостатъч-
ност, като е налице при 40-50% от случаите [3]. 
Представлява неправилно дишане с алтерни-
ращ кресчендо-декресчендо характер от реду-
ващи се епизоди на апнеи и хипопнеи. Въпреки 
че е известна преди повече от два века, едва 
през последното десетилетие са натрупани 
достатъчно доказателства, че тази форма на 
нарушен вентилаторен контрол е самостоя-
телен фактор за намалена преживяемост при 
бол ни със сърдечна недостатъчност [3].

По последни данни честотата на обструк-
тивната сънна апнея (ОСА) при пациенти със 
сърдечна недостатъчност е около 38-53% [15, 
35, 36, 43]. Това се обяснява със застаряването 
на населението и с увеличаващата се честота 
на затлъстяването – основни рискови факто-
ри както за СН, така и за ОСА. ОСА е причи-
на за хипертония, левокамерна хипертрофия 
и ранна атеросклероза. Тя влошава протича-
нето на исхемичната болест на сърцето, има 
неблагоприятен ефект върху терапевтичното 
повлияване на ритъмно-проводните наруше-
ния, представлява независим рисков фактор 
за развитие на сърдечна недостатъчност [45]. 
Обструктивната сънна апнея може да причини 
появата на сърдечно-съдови заболявания при 

здрави лица или да ускори развитието им при 
тези със съществуваща сърдечно-съдова пато-
логия [27, 34, 38]. Въпреки че до момента няма 
проучвания, които да описват честотата и зна-
чението на нарушенията на дишането при па-
циенти с изострена сърдечна недосатъчност, 
се приема, че те допринасят за декомпенсира-
нето и влошаването на клиничния ù контрол.

 Проспективни епидемиологични проучва-
ния доказват, че нарушенията на дишането по 
време на сън са свързани с по-голяма честота 
на фаталните и нефаталните сърдечно-съдови 
инциденти [27]. Ето защо изграждането на кли-
ничен подход за диагностицирането и лечени-
ето им при лица със сърдечна недостатъчност 
е от особено значение.

ДЕКОМПЕНСИРАНЕ НА СН И ЕФЕКТЪТ є ВЪРХУ 
НАРУШЕНИЯТА НА ДИШАНЕТО ПО ВРЕМЕ НА СЪН

Декомпенсирането на сърдечната недоста-
тъчност създава патофизиологични предпос-
тавки за нестабилност на вентилаторната ре-
гулация, от една страна, както и за намаляване 
на диаметъра на горните дихателни пътища, от 
друга. По този начин се потенцира развитието 
или задълбочаването на вече съществуваща 
обструктивна или централна сънна апнея.

Декомпенсирана СН и ОСА
ОСА възниква, когато настъпи дисбаланс 

между мускулите, които разширяват и свиват 
горните дихателни пътища. Двата основни 
фактора, които намаляват отвора на горните 
дихателни пътища, са негативното интралу-
менно налягане, което се развива при съкра-
щаването на диафрагмата по време на вдиш-
ване, и екстралуменното налягане, създадено 
от тъканите, заобикалящи горните дихателни 
пътища [20]. Механизмът на ОСА при пациенти 
със стабилна СН не се различава съществено 
от описания в общата популация от пациенти, 
като основен предразполагащ фактор е зат-
лъстяването [48]. Допълнителни предпостав-
ки са фарингеалният оток и шийният венозен 
застой. Последните са причина за появата на 
ОСА или за влошаването ù при пациенти с де-
компенсирана СН [10]. 

Колабирането на горните дихателни пъти-
ща и появата на обструктивни апнеи често се 
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наблюдават в края на централните апнеи. Това 
се обяснява чрез централните неврорегулатор-
ни ефекти върху тонуса на горните дихателни 
пътища [5]. По този начин нестабилността на 
дихателната регулация при пациенти с тежка 
СН може допълнително да дестабилизира под-
държането на налягането в горните дихателни 
пътища, което от своя страна е предпоставка 
за възникване на обструктивни апнеи [9].

Декомпенсирана СН и ЦСА
По време на сън артериалното съдържа-

ние на въглероден диоксид е основен стимул 
за вентилация. Дишането спира, ако нивата на 
въглероден диоксид спаднат под определена 
стойност, известна като критичен (апноичен) 
праг. Пациентите със СН имат хронична хи-
первентилация – артериалното ниво на въгле-
родния диоксид при тях е близо до апнеичния 
праг [57, 58]. Приема се, че причината за това 
е белодробният застой [16]. При опитни моде-
ли с животни в действителност се наблюдава, 
че високото налягане в лявото предсърдие 
(което е налице при декомпенсирала сърдеч-
на недостатъчност) е причина за възникване 
на нестабилност на дихателната регулация 
[9]. Всяка промяна във вентилацията, която се 
наблюдава по време на сън при арaузалите 
(събужданията) или при прехода между отдел-
ните фази на съня, е причина за спадане на 
нивото на въглероден диоксид под критичния 
праг и за възникването на централни апнеи 
[11, 22, 30, 46, 53]. Дишането не се възстановя-
ва до момента, в който нивата на въглероден 
диоксид не се покачат. Обикновено възниква 
хиперкапния, която води до свръхстимулация 
на хеморецепторите, последвана от епизод на 
хипервентилация и създаване на условия за 
хипокапния – СО2 отново спада под критичния 
праг. Създава се порочен кръг и условия за пе-
риодично дишане – Чейн-Стоксово.

 Освен това пациентите със СН имат потисна-
та компенсаторна реакция от страна на мозъчната 
перфузия към промени в налягането на СО2. Това 
допълнително намалява възможността на диха-
телния център да проконтролира вентилаторния 
отговор спрямо промяната в нивата на СО2 [3].

Ролята на повишените налягания на пълне-
не в патогенезата на нарушенията на дишането 
по време на сън е ненапълно изяснена. Бело-

дробният застой се приема като причина за хи-
первентилация и повишена респираторна нес-
табилност, създаващи условия за възникване на 
централни апнеи. Шийният венозен застой също 
може да дестабилизира горните дихателни пъ-
тища и да е причина за обструктивни апнеи [10]. 
Известно е, че централната сънна апнея (ЦСА) 
може да се индуцира от нестабилност в горните 
дихателни пътища, от една страна, както и че 
обструкцията на горните дхателни пътища може 
да е резултат от централните апнеи. Т.е. влоша-
ването на СН може да увеличи както централ-
ната, така и обструктивната сънна апнея.

Можем да обобщим, че нестабилността на 
дихателната регулация допринася за колаби-
ране на горните дихателни пътища при епизо-
ди на централна апнея, а повишеното налягане 
на пълнене при пациенти със СН и ОСА може 
да допринесе за нарастване на нестабилност-
та на дихателния контрол. Като се има в пред-
вид, че ЦСА е израз на нарушена вентилатор-
на регулация в условията на сърдечна недос-
татъчност, от една страна, и че обструктивната 
сънна апнея е свързана с голяма честота на 
сърдечно-съдови заболявания, от друга, мно-
го вероятно е наличието и на двете нарушения 
едновременно. Това налага целенасоченото им 
търсене и диагноза при тази група пациенти.

КЛИНИЧНА КАРТИНА И ЧЕСТОТА НА НАРУШЕНИЯТА 
НА ДИШАНЕТО ПРИ ПАЦИЕНТИ СЪС СН 

Честота 
Според различните проучвания честотата 

на нарушенията в дишането по време на сън 
при пациенти със СН варира. При стабилна 
сърдечна недостатъчност тя е между 58-70% 
[18]. Въпреки че няма официални данни при 
пациенти с декомпенсирано заболяване, се 
приема, че нарушенията достигат дори по-го-
ляма честота [54]. Относителният дял на ОСА 
и ЦСА зависи от възрастовата характеристика 
на популацията, в която е проведено изследва-
нето, както и от тежестта на СН [55]. При паци-
енти с напреднала сърдечна недостатъчност 
и при тези с декомпенсирана СН преоблада-
ва предимно ЦСА. При пациенти със стабил-
на СН, както и при тези с нисък функционален 
клас е налице предимно ОСА. Според послед-
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ни данни случаите с ЦСА при СН намаляват за 
сметка на тези с ОСА [50]. Последната е нали-
це при 38-53% от пациентите със стабилна СН 
[35, 36, 43]. Причина за това са нарастващата 
честота на затлъстяването и застаряването на 
населението, които сами по себе си са рискови 
фактори за развитие на ОСА [13].

Нарушенията на дишането по време на сън 
не се характеризират със специфична клинич-
на картина. В значителна степен типичните 
за сънната апнея симптоми се припокриват с 
тези на СН, което затруднява диагностицира-
нето им. Обикновено са налице умора, отпад-
налост, общо неразположение, сънливост, на-
малена физическа активност, когнитивни на-
рушения. Симптомите могат да са резултат от 
СН или СА, което не подпомага търсенето на 
нарушения в дишането сред тази група паци-
енти. Като се имат предвид патогенетичните 
механизми, по които СА води до прогресира-
не и декомпенсация на СН, е от изключително 
значение целенасочено да се търсят наруше-
ния в дишането при пациентите със сърдечна 
недостатъчност [56]. 

Рисковите фактори за СА сред населени-
ето са затлъстяване, повишена шийна оби-
колка, мъжки пол, постменопауза при жени-
те [61]. Подобни са и рисковите фактори при 
пациентите със СН. Характерните за ОСА 
симптоми – хъркане, повишена дневна сън-
ливост, нарушен сън, са налице и при паци-
ентите със СН, което намалява клиничното 
им значение [4]. Други симптоми могат да бъ-
дат влошаването на СН, по-голямата честота 
на предсърдно мъждене, камерни аритмии, 
нощна ангина и инсулт.

ЦСА по типа на Чейн-Стоксовото дишане е 
често срещана при СН. За изявата ù способ-
стват няколко рискови фактора – намалена 
систолна функция, мъжки пол, напреднала 
възраст, предсърдно мъждене и намалена 
дневна концентрация на въглероден диоксид 
[48]. Тези пациенти най-често се оплакват от 
отпадналост, безсъние и намалена продължи-
телност на съня. На табл. 1 са представени 
клиничните характеристики и рисковите фак-
тори, свързани с централната и обструктив-
ната сънна апнея при пациенти със сърдечна 
недостатъчност.

Таблица 1. Клинични симптоми на ЦСА и ОСА при па-
циенти със СН

СА Симптоми, 
свързани със СА

Симптоми, 
свързани със СН

Рискови фактори 
за СА

ОСА Повишена дневна 
сънливост
Хъркане
Умора
Задавяне или 
дълбоко дишане по 
време на сън
Нарушена 
концентрация

Ангинозна 
симптоматика

Затлъстяване
Мъжки пол
Краниофациални 
особености
Хипотиреоидизъм
Жени в менопауза
Фамилна анамнеза
Диастолна 
дисфункция

ЦСА Повишена дневна 
сънливост
Безсъние

Инсулт
Лошо 
контролирана 
хипертония
Белодробен 
застой

Систолна 
дисфункция
Ниска 
концентрация на 
СО2 през деня
Възраст над 65 г.
Мъжки пол
Предсърдно 
мъждене

ТЕРАПЕВТИЧЕН ПОДХОД ПРИ ПАЦИЕНТИ СЪС 
СЪННА АПНЕЯ И СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ

Проведените до момента проучвания от-
носно ефекта на неинвазивната вентилация 
при пациенти със сърдечна недостатъчност 
убедително доказват позитивната ù роля както 
върху хемодинамичните характеристики, така 
и върху дългосрочната прогноза. До момента 
обаче няма данни за влиянието на неинвазив-
ната вентилация върху краткосрочната и дъл-
госрочната прогноза при пациенти с декомпен-
сирана сърдечна недостатъчност.

Неинвазивна вентилация и хронична СН 
при пациенти с ОСА
Прилагането на продължително позитивно 

налягане (continuous positive airway pressure – 
CPAP) при пациенти със стабилна СН е стан-
дартен подход. СРАР предотвратява колапса 
на горните дихателни пътища и по този начин 
предпазва от появата на хипо- и апнеи. Това по-
добрява качеството на съня, намалява дневна-
та сънливост, подобрява когнитивната функция, 
понижава дневните и нощните стойности на 
кръвното налягане [14]. Освен описаните по-го-
ре ефекти при СН, СРАР има и допълнителни 
благоприятни въздействия. Чрез него се пони-
жава миокардната кислородна консумация, по-
нижава се работата на сърдечния мускул, както 
и тази на дихателната мускулатура, намалява се 
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миокардната хипертрофия, подобрява се сър-
дечният индекс [12, 52, 59]. Друг важен елемент 
от терапията е понижаването на активността на 
симпатикусовата нервна система, характерна 
за пациентите с ОСА и СН [28, 51].

В обобщение СРАР има благоприятен ефект 
върху сърдечно-съдовата система, който се 
постига със следните механизми: 1) повишава 
интраторакалното налягане, като по този начин 
понижава трансмуралното налягане на лявата 
камера и подобрява фракцията на изтласкване; 
2) намалява хипоксията; 3) потиска симпатику-
совата активация, намалява вариабилитета на 
кръвното налягане през нощта. Наред с подо-
бряване на сърдечната функция се подобрява 
и качеството на съня. Необходими обаче са по-
големи епидемиологични проучвания, които да 
докажат влиянието на СРАР по отношение на 
смъртността както при пациенти със СН, така и 
в общата популация.

Bilevel positive airway pressure (BiPAP) е 
форма на неинвазивна вентилация, при която 
се подават две нива на налягане по време на 
инспрация и експирация. Тя също се прилага 
при пациенти с ОСА. До момента няма убеди-
телни данни за предимствата на единия пред 
другия вид вентилация. Счита се, че BiPAP 
може да доведе до по-голяма честота на цен-
тралните апнеи при пациенти със смесена 
сънна апнея. Причина за това може да бъде 
стимулиране на вентилацията, намаляване на 
нивата на СО2, които и без това са близки до 
праговите при тази група пациенти [19, 39]. Въ-
преки това обаче се счита, че ефективността 
на двете модалности на неинвазивна вентила-
ция е еднаква. За разлика от СРАР терапията, 
за която е доказано, че подобрява систолната 
функция при пациенти със СН, резултатите от 
BiPAP са все още недобре изучени [21, 26].

Неинвазивна вентилация и декомпенсирана 
СН при пациенти с ОСА
При декомпенсирана сърдечна недоста-

тъчност СРАР може да подобри вентилацията, 
фракцията на изтласкване, както и да намали 
налягането на левокамерно пълнене. В малко 
проучване при пациенти с декомпенсирана СН 
СРАР намалява митралната регургитация и уве-
личава фракцията на изтласкване [6]. При паци-
енти с белодробен оток намалява необходимост-

та от механична вентилация, като подобрява 
оксигенацията и сърдечния дебит [25, 32]. Тези 
ефекти са налице и при пациенти без ОСА [1]. 
При декомпенсирана СН СРАР понижава обща-
та симпатикусова активност, сърдечното след-
натоварване, камерните аритмии [1, 3]. В рам-
ките на няколко седмици от лечението с СРАР 
пациентите със СН имат подобрена фракция на 
изтласкване и физически капацитет [21, 26]. Като 
се има предвид, че смъртността при пациентите 
с декомпенсирана СН е около 20% и те са с по-
вишена честота на хоспитализации, може да се 
приеме, че СРАР е ефективна по отношение на 
краткосрочната и дългосрочната прогноза [23].

Ефикасността на BiPAP по отношение на 
изострената сърдечна недостатъчност е по-
добно на тази на СРАР [31, 37]. Нерандомизи-
рано проучване при пациенти с декомпенсира-
на сърдечна недостатъчност без сънна апнея, 
лекувани амбулаторно с BiPAP, показва подо-
бряване на фракцията на изтласкване и дуги 
хемодинамични показатели след едночасово 
приложение. Предполага се, че този вид на не-
инвазивна вентилация също намалява следна-
товарването [1]. Други проучвания, сравнява-
щи СРАР и BiPAP при овладяването на острата 
сърдечна недостатъчност, показват, че BiPAP е 
по-ефективен по отношение на намаляване на 
работата на дихателната мускулатура [29].

В обобщение в условията на изострена СН и 
двете форми на неинвазивна вентилация нама-
ляват белодробния оток, необходимостта от ин-
тубация и механична вентилация. Тези ефекти 
са още по-добре изявени при пациенти с деком-
пенсирана сърдечна недостатъчност и съпът-
стваща обструктивна сънна апнея. Независимо 
от това няма дългосрочни проучвания, оценя-
ващи ефекта и безопасността на лечението на 
ОСА при пациенти с декомпенсирана СН [3].

При пациентите с ОСА, които вече са на 
неинвазивна вентилация и при които е налице 
декомпенсирана СН, се препоръчва продъл-
жаване на терапията с позитивно налягане и 
в болнични условия. Смята се, че допълнител-
ното титриране на наляганията в болнични ус-
ловия не подобрява прогнозата им [3].

При пациенти с декомпенсирана СН и суспек-
ции за обструктивна сънна апнея се препоръч-
ва консултация със специалист по медицина на 
съня или емпиричното прилагане на СРАР [3].
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Неинвазивна вентилация и хронична СН 
при пациенти с ЦСА
Оптимизирането на медикаментозната те-

рапия при сърдечна недостатъчност подобрява 
значимо ЦСА [49]. Ползата от неинвазивната 
вентилация при пациенти с ЦСА и СН за момента 
остава спорна [33, 41]. По данни от рандомизира-
но, мултицентрово проучване амбулаторното ле-
чение с СРАР при болни с ЦСА и СН подобрява 
оксигенацията и фракцията на изтласкване, но 
не оказва влияние по отношение на времето до 
сърдечната трансплантация или до намаляване 
на броя на хоспитализациите [8]. 

При пациенти с декомпенсирана сърдечна 
недостатъчност има вероятност от възникване на 
респираторна нестабилност, което задълбочава 
ЦСА. СРАР е ефективен подход за овладяване-
то на дихателната недостатъчност, възникнала в 
хода на декомпенсирала сърдечна недостатъч-
ност [49]. Като цяло се приема, че при пациенти 
с ЦСА и остра декомпенсирала СН прилагането 
на СРАР или BiPAP е с благоприятен ефект.

Адаптивната сервовентилация (Аdaptive 
servo ventilation – ASV) е форма на неинвазивна 
вентилация, при която се подава позитивно екс-
пираторно налягане и вариращи нива на инспи-
раторното налягане в зависимост от наличието 
на апнеи/хипопнеи при автоматично зададена 
дихателна честота. При амбулаторни пациенти с 
ЦСА е описано значимо подобряване на фркаци-
ята на изтласкване след шестмесечно лечение с 
ASV в сранение с СРАР [40]. Употребата на ASV 
в болнични условия все още е недооценена.

Прилагането на кислород може да подобри 
ЦСА, като предотвратява хипоксията. За разли-
ка от неинвазивната вентилация обаче, той не 
подобрява сърдечните показатели, както и пре-
разпределението на течностите при белодро-
бен застой [17, 42, 44, 47]. Неспособността на 
кислорода да облекчи обструктивните епизоди 
е друг недостатък на кислородотерaпията.

Въпреки изучаването на терапевтичните ефек-
ти на ацетазоламида и теофилина при пациенти 
със СН и ЦСА, прилагането им в практиката е 
ограничено поради страничните им въздействия. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Откриването на нарушенията на дишането 
по време на сън – централна и обструктивна 
апнея при пациенти със СН, може да се ока-

же трудно поради наличието на сходни субек-
тивни оплaквания и при двете заболявания. 
Прилагането на неинвазивна вентилация при 
тези пациенти подобрява както механиката на 
дишането, така и хемодинамиката – повишава 
фракцията на изтласкване, увеличава сърдеч-
ния дебит, намалява белодробния застой. Все 
още няма достатъчно данни за краткосрочната 
и дългосрочната прогноза от прилагането на 
неинвазивна вентилация при изострена деком-
пенсирана СН и сънна апнея.
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Въпреки многобройните изследвания 
в тази насока кардиологичният синдром Х 
(КСХ) остава диагностично и терапевтично 
неизяснен въпрос. Различни авторски колек-
тиви правят разработки в насока изясняване 
на патогенетичните механизми на синдрома 

– миокардна исхемия, ендотелна дисфунк-
ция, метаболитни и хормонални фактори, 
промени в болковата перцепция. Хетероген-
ността в патогенезата на КСХ прави неясен и 
несигурен и терапевтичния подход при тези 
пациенти.
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Резюме: В понятието кардиологичен синдром Х се включва група от пациенти, най-вече жени на средна възраст 53 г., при 
които е изпълнена триадата: гръдна болка, позитивен тест с натоварване и ангиографски нормални коронарни 
артерии. Водеща симптоматика при тези болни е гръдната болка, която е с по-голяма продължителност и сила 
от тази при angina pectoris и трудно се повлиява от стандартната антиангинозна терапия. Това в повечето случаи 
води до повторни хоспитализации, повторни ненужни коронарни катетeризации, влошено качество на живот и 
инвалидизация. Клинични проучвания, насочени към определяне на прогнозата при тези болни, доказаха, че те 
имат очаквана продължителност на живота, близка до тази на общата популация, с изключение на лицата с ри-
тъмни нарушения като ляв бедрен блок, които при продължително проследяване могат да развият дилатативна 
кардиомиопатия. 
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За първи път понятието ‘’Х-синдром’’ е въ-
ведено от Kemp и сътр., за да дефинира неяс-
нотата в патогенезата и терапевтичния подход 
при тези пациенти [4]. Преди повече от четири 
десетилетия голяма част от пациентите, най-
вече жени, са били определяни като плашли-
ви, нервни и хипохондрички. Имайки предвид 
средната възраст на тези пациентки, това е 
било отдавано най-вече на климактеричните 
промени. Едва няколко десетилетия по-късно 
започва да се мисли за КСХ като за състояние 
с подлежаща патофизиологична и патомор-
фологична находка, която дава основание на 
Cannon и Eрstein да нарекат синдрома “микро-
васкуларна ангина” [11].

По данни от големи проучвания приблизи-
телно 33% от жените с характерна гръдна болка, 
подложени на диагностична сърдечна катетери-
зация, се оказват с чисти съдове – "Х-синдром".

 ПАТОГЕНЕТИЧНИ МЕХАНИЗМИ НА КСХ

Едно от най-разработените патофизиоло-
гични направления в генезата на Х-синдрома е 
доказването на подлежащата миокардна исхе-
мия. Публикациите в тази насока са противоре-
чиви. Едни от първите разработки по проблема 
са на Cannon и сътр. [21], които изследват от-
говора към ергоновин по време на предсърдно 
пейсиране. Те установяват, че при пациентите 
с нарушен вазодилататорен резерв има нама-
лена левокамерна фракция на изтласкване при 
обременяване в сравнение с тези с нормален 
вазодилататорен отговор. На базата на това 
авторите заключават, че при болни с КСХ има 
доказателства за миокардна исхемия. В друга 
насока работят Sax и съавт. [21]. Те изследват 
промяната на системния вазодилататорен от-
говор. Тяхната методика е базирана на венозна 
плетизмография, чрез която се оценява реак-
цията на предизвикана исхемия на предмишни-
цата. Сравняват вазодилататорните резерви на 
болни и на здрави контроли. Установяват 21% 
намаление на вазодилататорния отговор при 
болни с КСХ, като намалението започва още на 
3-тата min. Същият колектив доказва и значи-
телно повишено съдово съпротивление при из-
следваната група. На базата на тези разработки 
Cannon заключава, че в основата на КСХ стои 

дисфункция на малките коронарни съдове, и 
въвежда понятието микроваскуларна ангина.

Първоначалната хипотеза за исхемичната 
патогенеза на КСХ е базирана на ST-депресия 
в ЕКГ при спонтанна или индуцирана от уси-
лие гръдна болка (фиг. 1). Редица проучвания 
доказват намаление в ендотел-зависимата или 
ендотел-независимата коронарна вазодилата-
ция, както и редица биохимични маркери на 
миокардна исхемия. Други авторски колективи 
не успяват да докажат нарушение в коронар-
ния кръвоток, коронарния резерв или метабо-
литни и функционални маркери на миокардна 
исхемия при натоварване [20]. 

Фиг. 1. Индуцирана от усилие ST-депресия при пациент с КСХ 
(Dobutamine стрес-тест). МУ – София, КПВБ, Клиника по карди-
ология

В публикация от 2002 г. Panting и сътр. [13] 
използват магнитен резонанс с парамагнитен 
контраст Gadolinum за оценка на миокардна-
та перфузия при КСХ. В съответствие с пред-
ходни публикации, разглеждащи коронарния 
резерв, не се установяват статистически зна-
чими разлики в миокардния перфузионен ин-
декс (МПИ) за трансмуралните коронарии при 
покой и след апликация на аденозин в групата 
с КСХ и здравите контроли. При контролите се 
установява значимо повишаване на МПИ след 
аденозин както в субепикардните, така и в суб-
ендокардните коронарни съдове, докато при 
групата с КСХ след приложение на аденозин 
МПИ се повишава в субепикардните, но не и в 
субендокардните съдове. 

Едно от предимствата на магнитния резо-
нанс (МР) (не е дефинирано) е, че освен из-
мерването на перфузията е възможна и ед-
новременна оценка на общата и сегментната 
функция на лявата камера. За съжеление 
Panting и сътр. не успяват да оценят левока-
мерната функция по време на стрес и поради 
това не доказват дали перфузионните про-
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мени са свързани с развитието на миокардна 
дисфункция. В тази насока информация дават 
няколко предшестващи проучвания, използва-
щи ехокардиографски критерии за оценка на 
миокардната функция. Те не доказват промяна 
в контрактилитета на миокарда при персисти-
раща гръдна болка при пациенти с КСХ.

Подобно на Panting и сътр., работната гру-
па на Vermeltfoot изнася резултати от клинично 
проучване, в което посредством МР се оценява 
визуално и полуколичествено субендокардният 
и субперикардният кръвоток в покой и при инфу-
зия на аденозин при 20 болни с гръдна болка и 
ангиографски без промени в коронарните съдове 
[2]. Отново е направено изчисление за индекса 
на миокардния перфузионен резерв (ИМПР). Ин-
дексът е изчислен чрез разделяне на МПИ при 
максимална вазодилатация и при покой.

За разлика от Panting, Vermeltfoot и сътр. 
установяват значително повишение на МПИ 

след приложението на аденозин както в суб-
ендокарда, така и в субперикарда. Трансму-
ралният ИМПР е бил 1,83 ± 0,50. Резулта-
тите от това проучване са сходни с резул-
татите от други разработки, които използват 
позитрон-емисионна томография и оценя-
ват кръвотока и коронарния резерв при па-
циенти с КСХ, разделени по възраст и пол. 
В тези проучвания не се открива сигнифи-
кантна разлика в трансмуралния кръвоток и 
коронарния резерв при изследваните и при 
контролите. 

В наскоро изнесени резултати от проучване 
на Cavasoglu и сътр. при изследване с тали-
ева перфузионна сцинтиграфия (SPECT) на 
група с КСХ се установяват множествени (48%) 
и единични (52%) перфузионни дефекти [3] 
(фиг. 2). Освен това има увеличено отношение 
на захващане на изотопа от белите дробове и 
сърцето (L/H ratio) при обременяване.

Фиг. 2. SPECT СТ в покой и при натоварване при пациент с КСХ. МУ – София, Централна лаборатория по нуклеарна медицина
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По отношение на метаболитните маркери 
за миокардна исхемия проучванията са раз-
нопосочни. При изследване на кислородната 
сатурация в коронарния синус при болни с до-
казана коронарна болест при предсърдно пей-
сиране с нарастваща честота се наблюдава 
намаляване на сатурацията. При здравите кон-
троли и при болни с КСХ такова намаляване не 
се наблюдава. Rosano и сътр. измерват pH и 
сатурацията от коронарния синус при пациенти 
с гръдна болка. Малка част от болните с КСХ 
показват метаболитни промени, характерни за 
миокардна исхемия, без да бъде потвърдена 
връзката между намаления миокарден резерв 
и метаболитните маркери. Друг колектив, на 
Camici и сътр., не доказва метаболитни данни 
за миокардна исхемия при болни с изпълнени 
критерии за КСХ [6].

Аргумент срещу исхемията като патогене-
тичен механизъм е липсата на нарушена ле-
вокамерна функция при пациенти с КСХ, за 
разлика от тези с коронарна болест. Такова 
проучване е проведено от Nihoyannopoulos и 
сътр. Обяснение за това се дава до известна 
степен с неравномерното разпределение на 
микросъдовата дисфункция и съответно на 
това в миокарда се редуват зони с дисфункция 
и със запазена функция [2]. Чрез позитронно 
емисионна томография се установява по-голя-
ма хетерогенност на кръвотока при прилагане 
на дипиридамол при болни с КСХ в сравнение 
със здрави контроли. 

Експериментално е доказано, че нормално 
миокардният кръвоток не е хомогенен, което 
може да резултира в различията в локалната 
метаболитна активност.

Ендотелната дисфункция заема значи-
мо място в изясняването на патогенетичните 
механизми при болни с гръдна болка и ангио-
графски чисти коронарни съдове. 

Ацетилхолиновият тест се приема за адек-
ватен и директен метод за доказване на ендо-
телна дисфункция. За първи път Motz и сътр. 
установяват нарушение в ендотелната функ-
ция посредством газхроматографски метод с 
аргон, оцветявайки коронарния кръвоток след 
интракоронарно приложение на ацетилхолин 
и интравенозно приложение на дипиридамол 
при група от 23-ма пациенти. При 6 от пациен-

тите се установява повишаване на кръвотока 
в отговор и на двата медикамента, при 8 след 
прилагане на ацетилхолин и при 3-ма след 
прилагане на дипиридамол не се установява 
значима миросъдова вазодилатация [1].

Друга работна група, на Egashira и сътр., 
изследва реакцията на коронарното кръво-
обращение към три вазоактивни медикамен-
та – папаверин, ацетилхолин (в покачващи се 
дози) и изосорбитдинитрат. Приложението на 
медикаментите е интракоронарно при 9 болни 
с КСХ и 10 контроли. Вазодилатативният ефект 
на трите медикамента, изразяващ се в разши-
рение на проксимален и дистален сегмент на 
LAD, е еквивалентен. Различие се наблюдава 
в групата с КСХ при приложението на ацетил-
холин, където кривата на покачване на коро-
нарния кръвоток е със значително по-плосък 
характер в сравнение с тази при приложение 
на папаверин и изосорбитдинитрат. За кон-
тролната група такова различие не се наблю-
дава. Тази находка се интерпретира като дис-
функция на капацитивните коронарни съдове. 
Друго различие на групата с КСХ в сравнение 
с контролите е повишената продукция на лак-
тат при приложението на папаверин въпреки 
нормалните вазодилататорен отговор и коро-
нарен кръвоток. Това се интерпретира като не-
хомогенно разпределение на малкосъдовата 
дисфункция, последвана от steal-феномен и 
резултираща в неравномерно разпределение 
на миокардната исхемия.

В контраст с горепосоченото проучване 
Chauhan и сътр. наблюдават сигнификантно 
намаление на вазодилататорния отговор при 
групата с КСХ при приложение на папаверин 
и ацетилхолин и статистически незначимо по-
слабо намаление при приложение на нитро-
глицерин. Заключението е, че при КСХ има на-
рушение както на ендотел-зависимата, така и 
на ендотел-независимата вазодилатация.

ЕНДОТЕЛИН-1

Ендотелините са група от съдови пептиди, 
които се освобождават от ендотела в отговор 
на стимули от различно естество, като на-
пример: хиперлипидемия, хиперинсулинемия, 
тром бин, увеличен споделен стрес. Ендотелин 
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1 (ЕТ1) действа по паракринен път върху глад-
ката мускулатура на съдовете, предизвиквайки 
вазоконстрикция. По алогенен път ЕТ1 може да 
повиши болковата чувствителност. Повишени-
те нива на ЕТ в плазмата са показател за ендо-
телна дисфункция. Редица проучвания доказ-
ват, че повишените нива на ЕТ1 са типични за 
пациенти с КСХ. Пациенти с повишени нива на 
ЕТ могат да имат и понижен праг на исхемична 
и соматична болкова перцепция. Някои автори 
разглеждат въпроса от друга страна: устано-
вяват намален отговор на ендотелин-1, което 
чрез feedback механизъм индиректно говори 
за повишена продукция на вазоконстриктора. 
Според Kaski микроваскуларната дисфункция 
като първопричина води до увеличена продук-
ция на вазоконстрикторните ендотелини, което 
резултира в ангинална симптоматика при па-
циенти с ангиографски чисти коронарии [7].

СЪДОВ ЕНДОТЕЛЕН РАСТЕЖЕН ФАКТОР

В своето изследване Kolasinska-Kloch и съ-
авт. изследват нивата на крайния продукт от 
метаболизма на NO (NOx), VEGF, ендотелин-1, 
vWF, βTG, tPA, PAI-1 в покой и след натовар-
ване, както и нивата на тестостерон и естра-
диол при мъжете и LH и FSH при жените. В из-
следваната група с Х-синдром се установяват 
сигнификантно по-ниски нива на NOx, значимо 
намалено съотношение NOx/ендотелин-1 и ви-
соки нива на VEGF. При мъжете се установя-
ва сигнификантно увеличение на плазмената 
концентрация на естрадиола. Авторите заклю-
чават, че ендотелната дисфункция при КСХ се 
изразява главно в нарушение в регулацията на 
съдовия тонус. Повишените нива на VEGF се 
свързват с хроничната тъканна исхемия и с ро-
лята на този растежен фактор на потенциален 
митоген за ендотелните клетки, подпомагащ 
развитието на колатерали и възстановяването 
на тъканите при различен тип тъканни лезии.

Счита се и че VEGF активира действието 
на ER-α по независим от концентрациите на 
естрогените път.

С-РЕАКТИВЕН ПРОТЕИН

Различни изследвания се фокусират върху 
възпалителния маркер С-реактивен протеин 

(CRP). Дискутабилна е ролята му като маркер 
на ендотелна дисфункция или като фактор за 
развитието на такава. Повишените му нива са 
свързани с по-чести и по-продължителни епи-
зоди на гръдна болка, както и с регистрирани 
на ЕКГ запис епизоди на миокардна исхемия. 
Arroyo и сътр. доказват значително по-висо-
ки нива на CRP при болни с КСХ и повишена 
ригидност на стената на каротидните артерии 
в сравнение със здрави контроли [10]. Lanza 
и сътр. установяват повишение на интерлев-
кин-1-рецепторния антагонист и CRP при КСХ, 
като нивата на рецепторния антагонист са 
сходни с тези на болни със стабилна стено-
кардия.

ИНСУЛИНОВА РЕЗИСТЕНТНОСТ

Два изследователски екипа получават ре-
зултати, свързани с инсулиновата резистент-
ност при КСХ. Dean и съавт. установяват хипер-
инсулинемия при глюкозотолерантен тест при 
група болни. Изследването на Borker и съавт. 
показва 40% по-малко усвояване на глюкозата 
при пациенти с КСХ [8]. Други автори не доказ-
ват връзка между синдрома и инсулиновата ре-
зистентност и отдават значение на фамилната 
обремененост с диабет тип 2 при пациенти с 
КСХ. Дислипидемията при тези пациенти също 
може да причини хиперинсулинемия при част 
от пациентите. Друга хипотеза е за съвместното 
съществуване на КСХ и инсулинова резистент-
ност без патогенетична връзка помежду им. 

КСХ И ХОРМОНАЛЕН ДИСБАЛАНС

Средната възраст на жените с Х-синдром от 
големите проучвания е 53 г., в период на преме-
нопауза и менопауза. Това поставя естрогенния 
дефицит на преден план. Този дефицит дори и 
при здрави жени води до ендотелна дисфунк-
ция. Прилагането на естрогени при постмено-
паузални жени с КСХ води до значително подо-
брение на симптоматиката. Интимният механи-
зъм на този ефект на естрогените не е напълно 
изяснен. Естрогенните рецептори са свързани с 
определена генна експресия. При приложение-
то на естрогени се наблюдава бърз вазодилата-
торен ефект, който не е свързан с генната екс-
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пресия на рецептора, и бавен продължителен 
ефект, зависим от генната експресия. 

 Естрогенният дефицит е свързан и с ноци-
цептивната перцепция на мозъка. При високи 
нива на естрогените има повишено освобожда-
ване на ендорфини и енкефалини, които ате-
нюират болковите сигнали. Отговорни за анти-
ноцицепцията са μ-опиоидните рецептори в мо-
зъка. Високото ниво на естрогените при жените 
води до повишена експресия на тези рецептори 
и свързването им с ендогенните опиати. 

ЕСТРОГЕНЕН Α-РЕЦЕПТОР 

 Половите различия в сърдечната функция 
при възрастни пациентки в менопауза, с ниски 
нива на циркулиращи хормони вероятно се ме-
диират посредством естрогенния рецептор-α. 
(ER-α). Механизмът на тази регулация се дължи 
на откритието, че ER-α може да се активира от 
пептидни растежни фактори (VEGF) при липса на 
стероидни хормони в менопаузата. Активността 
за транскрипция на ER-α е независима както от 
нивата на естрогените, така и от възрастта.

Смята се, че рецепторите за естроген, про-
гестерон и андрогени могат да медиират поло-
вите различия в ССЗ, включително и при КСХ. 

ТРОМБОЦИТНА ФУНКЦИЯ И КСХ

Lanza и сътр. установяват, че при пациенти с 
КСХ в покой тромбоцитната агрегация е увели-
чена, а при натоварване тя намалява. Сходни 
проучвания доказват, че при болни с КСХ тром-
боцитната реактивност се понижава, докато при 
коронарна обструктивна болест тази активност 
нараства [9]. Това контрастира с изследване-
то на Cay и сътр., които наблюдават увеличен 
тромбоцитен обем при болни с КСХ, израз на 
повишена функция. Такива промени не се от-
криват при болните със стабилна стенокардия. 
Наблюдения за повишен тромбоцитен обем има 
и при болни с остър коронарен синдром.

ЕКСПРЕСИЯ НА КИНИНОВИ РЕЦЕПТОРИ В МОНОЦИТИ

Кинините са нестабилни пептиди, участва-
щи в механизмите на регулация на съдовия 
тонус, възпалението и болката. Ефектът им се 
медиира от два рецептора – В1 и В2. Dabek и 

сътр. установяват 7 и 2,5 пъти по-висока тран-
скрипционна активност съответно на В1 и В2 
кининовите рецептори при пациентите с КСХ в 
сравнение със здравите контроли [5].

ИНТРАКОРОНАРЕН УЛТРАЗВУК В ДИАГНОСТИКАТА 
НА КАРДИОЛОГИЧНИЯ Х-СИНДРОМ

Проучванията на болни с Х-синдром и ин-
тракоронарен ултразвук (IVUS) са малко на 
брой, но представляват голям интерес поради 
откриването не само на функционални, но и на 
структурни промени в коронарните съдове на 
тези болни. За първи път Weidermann и сътр. 
провеждат IVUS при 30 пациенти с КСХ. Резул-
татите показват, че при 12 (40%) има нормален 
ултразвуков образ, при 10 (33%) има налични 
атероматозни плаки, а при 8 (27%) се наблюда-
ва задебеление на медията. Болните от различ-
ните групи имат различие и по вазодилататор-
ния си отговор по време на натоварване. Бол-
ните без промени в стените на артериите имат 
нормален отговор при натоварване, докато тези 
с атероматозни плаки или със задебеляване на 
медията реагират с вазоконстрикция. Прила-
гането на интравенозен пропранолол води до 
ограничаване на вазодилатацията в групата с 
нормални коронарии, при тези с променени съ-
дове се намалява вазоконстрикцията.

Процентът на болните с КСХ, при които с 
IVUS се установява образуване на атероматоз-
ни плаки, достига 70% в изследването на Quian 
Ju-ying и сътр. При 65% се установява намале-
ние на вазодилататорния резерв чрез интрако-
ронарен доплер след приложението на адено-
зин. Едва 20% от изследваните от тях болни 
показват нормален образ и намален коронарен 
резерв и биха могли да се причислят към КСХ.

Изследване на Pekdemir и сътр. установя-
ва отново посредством IVUS лонгитудинални 
вкалцявания и увеличена интима на коронар-
ните съдове при група болни с намален коро-
нарен резерв.

ЕНДОМИОКАРДНА БИОПСИЯ В ДИАГНОСТИКАТА 
НА КАРДИОЛОГИЧЕН Х-СИНДРОМ

Интересно е проучването на Mosseri и съ-
авт., които посредством ендомиокардна биоп-
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сия установяват при шест болни с гръдна болка 
и ангиографски чисти коронарии фибромускул-
на хиперплазия, хипертрофия на медията, ми-
оинтимална пролиферация и ендотелна деге-
нерация. Установява се и петниста фиброза на 
миокарда. Кръвотокът при тези болни е визу-
ално оценен като забавен. Ехокардиографски-
те данни при болните са за лека хипертрофия 
и намален камерен къмплайънс. Половината 
от болните са с прояви на застойна сърдечна 
недостатъчност. 

БАЛАНС НА АВТОНОМНАТА НЕРВНА СИСТЕМА 
И АДРЕНЕРГИЧНА ФУНКЦИЯ

Използвайки RR-вариабилитета, Rosano и 
сътр. установяват превалиране на повишена-
та адренергична активност през цялото дено-
нощие при болни с КСХ и по-висока сърдечна 
честота. При тези с по-ниска честота, както и 
при контролите няма наблюдения за такъв ди-
сбаланс. Налице са данни и за увеличена ад-
ренергична функция. При 70% от болните се 
установява нарушен метаболизъм на норадре-
налина в сърдечните симпатикусови нервни 
окончания.

ПРОМЕНЕНА БОЛКОВА ПЕРЦЕПЦИЯ

Разнопосочните данни относно миокардна-
та исхемия в генезата на КСХ насочват внима-
нието на редица изследователи към търсене 
на екстракардиални причини за обяснение на 
болковата симптоматика при тези болни. Пър-
вите изследвания в тази насока са отпреди по-
вече от 20 години. Значително по-нисък праг 
към предизвикана исхемия на предмишницата 
и електрически стимул на кожата установяват 
Turiel и сътр. [15]. В контраст с това изследва-
ния, използващи термични и лазерни кожни 
стимули, не установяват сигнификантни раз-
лики между болни с КСХ и контроли [17].

Интересно е проучването на Rosen и съ-
авт. [18]. Те изследват мозъчния кръвоток като 
индикатор на невронална активност по време 
на ехокардиографски добутаминов стрес-тест. 
Пациентите с КСХ по време на интензивна 
болка, съпроводена с ЕКГ промени и без ехо-
кардиографски данни за нарушение в левока-

мерната функция, показват мозъчна активност 
в ясно отграничена област – дясната предна 
insula cortex. 

Cannon и сътр. сравняват чувствителността 
на сърцето към катетърни стимулации, пейси-
ране с различна честота и към интракоронар-
ни инжекции. Болковите стимули са сравнени 
при различни групи болни, в това число с КСХ 
и коронарна болест. При първите 81% изпитват 
болка при тези манипулации и едва 6% от вто-
рите имат болкова симптоматика. Авторите не 
установяват корелация между индуцираната 
сърдечна болка и кожната чувствителност за 
болка. 

В проучването на Panting 90% от болните 
с КСХ описват болката при интракоронарно 
приложение на медикамент като най-силната 
болка, която някога са имали. При контролите 
40% съобщават за опресия, а останалите не 
съобщават за болкова симптоматика. 

Въпросът за болковата симптоматика при 
КСХ остава неизяснен в две направления – ге-
нерализирано нарушение на болковата пер-
цепция или модифицирана чувствителност на 
сърцето към различни болкови стимули. При 
тези пациенти не се установява адаптация на 
болковите рецептори към стимулацията.
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Хипертонията е важен и безспорен рисков 
фактор за сърдечно-съдови заболявания [7]. 
Според последните проучвания в България 
42,8% от мъжете и 39,7% от жените на въз-
раст между 25- и 64-годишна възраст са с ар-

териална хипертония. Около 2 250 000 души 
(30-31% от българското население) имат пови-
шени стойности на артериалното налягане [1]. 
Проучени са многобройни фактори от околната 
среда, стила и начина на живот, както и от вът-
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тори от околната среда, начина на живот, както и от вътрешната среда на организма, за които има категорични 
доказателства, че повишават риска от възникване на артериална хипертония. За други фактори, като например 
нивото на DHA (докозахексаенова киселина) и EPA (ейкозапентаенова киселина) в диетата, все още са в процес на 
изследване. През последните две десетилетия се натрупаха данни, доказващи важното значение на полиненасите-
ните мастни киселини (ПНМК или PUFA) за нормалното протичане и баланса между физиологичните и патологични-
те процеси в организма. PUFA в състава на фосфолипидите и други сложни липиди изпълняват важни пластични и 
регулаторни функции, участвайки в структурата на биомембраните. Съществуват доказателства за връзката между 
нивото на DHA и EPA в диетата на спонтанно хипертензивни плъхчета и развитието на хипертония при тези екс-
периментални модели, както и резултати от епидемиологични проучвания сред популации от хора, в чиято диета 
съдържанието им е по-високо.
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решната среда на организма, за които има ка-
тегорични доказателства, че повишават риска 
от възникване на артериална хипертония [4]. 

Други фактори, като например нивото на 
DHA и EPA в диетата, все още са в процес на 
изследване.

DHA и EPA се отнасят към семейството на 
омега-3 полиненаситените мастни киселини. Те 
съдържат линейни въглеродни вериги с 18 и по-
вече въглеродни атома и две или повече двойни 
връзки (табл. 1). Двойните връзки в PUFA не са 
спрегнати, т.е. не са разположени една до друга, 
и в организма на човека се намират в цискон-
фигурация. Първата двойна връзка може да се 
намира при 3-тия, 6-ия или 9-ия атом на въгле-
рода, броейки от този край на молекулата, на 
който се намира метиловата група. В съответ-
ствие с това PUFA се подразделят на омега-3 
(или n-3), омега-6 и омега-9 семейство.

Таблица 1. Класификация на някои полиненаситени 
мастни киселини

Клас PUFA Основни представители

омега-6 семейство
 (n-6)

Линолова киселина (LA)
Арахидонова киселина (АА)

омега-3 семейство
 (n-3)

Алфа-линоленова киселина (ALA) 
Ейкозапентаенова киселина (ЕРА) 
Докозахексаенова киселина (DHA)
Докозапентаенова киселина (DРA)

Като компоненти на фосфолипидите на 
клетъчните мембрани те изпълняват редица 
важни структурни и регулаторни функции (фиг. 
1). PUFA с 20 въглеродни атома са прекурсори 
на ейкозаноидите (простагландини, простаци-
клини, левкотриени, тромбоксани и др.), които 
изпълняват редица функции като паракрин-
ни хормони, медиатори на възпалението, 
вазоконстриктори и вазодилататори. Омега-3 
PUFA, формирайки т.нар. second messengers, 
участват в процесите на клетъчен сигналинг, а 
свързвайки се с РРАR рецепторите в клетъчни-
те ядра, повлияват и генната експресия. PUFA 
определят и флуидното състояние на биомем-
браните, което създава оптимална микросреда 
за функциониране на мембранните рецептори 
и на вградените в мембраните ензими и транс-
портери във всички клетки в човешкия органи-
зъм [8]. Това стои в основата на физиологич-
ното протичане на регулаторните процеси в 
организма, в това число и на процесите, свър-
зани с поддържането на артериалното наляга-
не в оптимални граници. Тази биохимична база 
дава основаниие да се потърси връзка между 
нивото на артериалното налягане и нивото на 
DHA и EPA. 

Фиг. 1. Структурни и регулаторни функции на PUFA

и
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Първите резултати, потвърждаващи връзка 
между DHA, EPA и хипертонията, са получени 
в експерименти със спонтанно хипертензивни 
плъхчета (генетично програмирани да развият 
хипеpтония и инсулт) от японските учени Saito 
и Kimura [5, 13]. Те установяват, че при спонтан-
но хипертензивни плъхчета, хранени с богата 
на DHA и EPA храна, стойностите на артериал-
ното налягане се покачват до 149.8 mm Hg, за 
разлика от групата на стандартна диета, където 
средните стойности на артериалното налягане 
се повишават до 202.9 mm Hg. Така доказват, 
че обогатяването на диетата с DHA и EPA реду-
цира повишаването на артериалното налягане 
при спонтанно хипертензивни плъхове.

Редица епидемиологични проучвания уста-
новяват, че сред популации, в които традицион-
ната диета е богата на омега-3 полиненаситени 
мастни киселини, честотата на хипертонията и 
сърдечно-съдовите заболявания е по-ниска [3, 
6]. Тъй като нивото на DHA и EPA в плазмата 
зависи от екзогенния им внос с храната, би 
могло да се предположи, че ниските плазмени 
нива на DHA и EPA са свързани с по-висок риск 
от възникване на артериална хипертония [11].

 В двойносляпо, плацебо-контролирано 
проучване (Mori и сътр.) при 59 мъже с наднор-
мено тегло и артериална хипертония се срав-
нява влиянието на EPA, DHA и зехтин, с които 
е била обогатена диетата на пациентите, върху 
стойностите на артериалното налягане. Само в 
групата, суплементирана с DHA, се наблюдава 
сигнификантна редукция 
на артериалното наляга-
не [10].

 В друго рандомизи-
рано клинично проучване 
(Prisco и сътр.) се устано-
вява, че комбинацията от 
високопречистени DHA и 
ЕРА сигнификантно пони-
жава артериалното наля-
гане при мъже с умерена 
хипертония. Изследване-
то показва, че ежедневни-
ят прием на 1.4 g DHA и 
2.04 g EPA в продължение 
на два месеца редуцира 
систолното артериално 

налягане с 6 mm Hg и диастолното с 5 mm Hg. 
След двумесечно прекъсване на приема на 
DHA и EPA обаче стойностите на артериалното 
налягане при изследваните пациенти посте-
пенно се покачват до изходните [12].

 Ролята на DHA и EPA в патогенезата на 
артериалната хипертония все още не е на-
пълно проучена. Според някои изследвания 
DHА повлиява артериалното налягане чрез 
повишаване на продукцията на азотен оксид 
на ниво съдова стена и последваща вазоди-
латация, медиирана от азотния оксид [10]. 
Според други ефектът на DHA върху артери-
алното налягане се реализира чрез повлиява-
не на ренин-ангиотензин-алдостероновата 
сис тема [3], модулиране на Са-траспорт през 
клетъчните мембрани [14] или посредством 
модулиране на артериалния стифнес [9]. До-
казано е че DHA, активирайки PPAR-α (фиг. 2), 
повлиява експресията на гени, кодиращи син-
теза на протеини (протеин-кинази, цитохроми, 
растежни фактори и др.), изпълняващи важни 
ензимни функции в митохондриите и другите 
клетъчни органели. Така индуцира клетъчна-
та апоптоза, инхибира пролиферацията на 
гладкомускулните клетки в съдовата стена и 
подобрява ендотелната дисфункция. По този 
начин повлиява процесите на съдово ремоде-
лиране – важно звено в патогенезата на ар-
териалната хипертония и сърдечно-съдовите 
заболявания [15].

2006, Mark Somoza

Фиг. 2. Механизъм на действие на DHA като активатор на PPAR-α
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Клетките на човешкия организъм са спо-
собни да синтезират мононенаситени мастни 
киселини (съдържат една двойна връзка), но 
са загубили способността да синтезират ня-
кои PUFA, напр. линолова (LA – 18:2, омега-6) 
и алфа-линоленова (АLA – 18:3, омега-3). По-
ради този факт те се явяват незаменими или 
есенциални за човека и трябва да се приемат 
с храната. LA и ALA са прекурсори на двете 
големи семейства дълговерижни PUFA оме-
га-6 и омега-3. Чрез поредица от реакции на 
елонгиране (удължаване) на въглеродната 
верига и десатуриране (образуване на нови 

двойни връзки чрез отнемане на водородни 
атоми) клетките на човешкия организъм про-
извеждат арахидонова киселина от LA и DHA 
и EPA от ALA (фиг. 3). Процесите на синтез на 
омега-6 и омега-3 семейството протичат пара-
лелно в човешкия организъм. Както е видно от 
фиг. 3, клетките използват едни и същи ензим-
ни системи и в двата процеса. При нормални 
условия е налице баланс в синтеза на двете 
семейства. Когато обаче LA доминира в дие-
тата, равновесието се измества към синтеза 
на омега-6 PUFA, което води до относителен 
дефицит на омега-3 PUFA.

2010, Y.A.Carpentier, M.D.

Фиг. 3. Синтез на PUFA в клетките на човешкия организъм от техните прекурсори

Нивата на DHA и EPA в човешкия организъм 
зависят и от приема им с храната, а също и от 
биологичната активност на ензимите делта-6-
десатураза, делта-5-десатураза и елонгаза, ко-
ито изпълняват ключова роля в сложния много-
стъпален процес на ендогенен синтез. Според 
някои автори генетични полиморфизми във 
FADS1 и FADS2 гените, кодиращи синтеза на 
делта-5- и делта-6-десатураза, могат да бъдат 
асоциирани с различна бионаличност на DHA 
и EPA в организма, а оттам и с по-висок риск за 
развитие на артериална хипертония при тези 
индивиди [2]. 

Резултатите от тези проучвания дават осно-
вание да се търси връзка между пониженото 
ниво на DHA и EPA в организма, повишените 
стойности на артериалното налягане и храни-
телния модел на пациентите. Предстои да се 
установи дали добавянето им в диетата на па-
циенти с висок риск за развитие на хипертонич-
на сърдечна болест няма да отложи отключва-
нето на заболяването или да подобри контрола 
на вече изявена артериална хипертония. Не е 
изяснен и въпросът за връзката между нивото 
на DHA и EPA в клетъчни мембрани и риска за 
възникване на артериална хипертония.
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Въпреки промените в терапевтичната стра-
тегия при острия коронарен синдром (ОКС) 
и през последните години заболяемостта и 
смъртността от него остава неприемливо ви-
сока. По данни на Американската сърдечна 
асоциация ежегодно се хоспитализират около 
1.4 млн. пациенти с ОКС, като 20% от тях са с 
миокарден инфаркт със ST-елевация (STEMI) 

и по 40% са с миокарден инфаркт без ST-еле-
вация (NSTEMI) и с нестабилна ангина [1]. По 
данни на шведския регистър RIKS-HIA през по-
следните 10 години съществува ясно изразена 
тенденция към редуциране честотата на STEMI 
и увеличаване тази на NSTEMI, докато често-
тата на миокарден инфаркт (МИ) с новопоявил 
се ляв бедрен блок остава непроменена [21]. 

ТЕНДЕНЦИИ В КЛИНИЧНИЯ ИЗХОД ПРИ ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ, ТЕНДЕНЦИИ В КЛИНИЧНИЯ ИЗХОД ПРИ ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ, 
СВЪРЗАНИ СЪС СЪВРЕМЕННАТА ТЕРАПЕВТИЧНА СТРАТЕГИЯСВЪРЗАНИ СЪС СЪВРЕМЕННАТА ТЕРАПЕВТИЧНА СТРАТЕГИЯ

Д. Раев
Медицински институт – МВР

TRENDS IN CLINICAL OUTCOME OF ACUTE CORONARY SYNDROME RELATED TRENDS IN CLINICAL OUTCOME OF ACUTE CORONARY SYNDROME RELATED 
TO MODERN THERAPEUTIC STRATEGIESTO MODERN THERAPEUTIC STRATEGIES

D. Raev
Medical Institute of Ministry of Interior

Резюме: При пациентите с остър коронарен синдром морби-морталити рискът остава висок въпреки широкото приложение 
на механични интервенции и модерната фармакологична терапия, включително и дългосрочната двойна антиагре-
гантна терапия. Съвременната антитромбоцитна блокада не е оптимална, като наред с недостатъчната превенция 
на рекурентни исхемични инциденти тя предразполага и към инциденти на кървене. Предиктори на голямо кървене 
са същите фактори, обуславящи кървенето. Така пациентите, извличащи най-голяма полза от антиагрегантната те-
рапия, са най-рискови за кървене. Налице е остра нужда от подобряване на стандартната антитромбоцитна терапия 
с цел балансиране на оптималната превенция на рекурентни исхемични събития с риска от кървене, тъй като те 
се асоциират с висока смъртност и неблагоприятен изход. Новите антиагреганти и по-балансираната употреба на 
съществуващите имат потенциала да редуцират исхемичните инциденти и кървенето.

Ключови думи: остър коронарен синдром, антитромботици
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Summary: Substantial residual morbidity and mortality risk remains in patients with acute coronary syndrome despite the broad 
use of mechanical interventions and pharmacologic therapy, including long-term therapy with antiplatelet drugs. Current 
antiplatelet therapy is suboptimal, with problems including recurrent ischemic events and bleeding complications. Predictors 
of major bleeding are the same as those for ischemic events. Thus, patients with the most to gain from antiplatelet therapy 
are also at the highest risk of bleeding. The need to balance the effi cacy and safety of antithrombotic therapy is now even 
more critical, as bleeding complications have been independently associated with mortality and other adverse outcomes. 
New antiplatelet agents and smarter use of existing therapies have the potential to improve both ischemic and bleeding 
outcomes.
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Друга съвременна тенден-
ция е нарастването на често-
тата на първия МИ с възрас-
тта, независимо от расата и 
пола, като същевременно 
тя остава по-висока при мъ-
жете в сравнение с жените. 
Честотата на първия МИ ва-
рира от 6.8-21.6‰ във въз-
растта 65-74 г., 14.2-28.3‰ в 
групата на 75-84-годишните 
и 24.8-57.1‰ при лицата над 
85 г. [20]. Средната възраст, 
на която пациентите получа-
ват първия си инфаркт, е 65.8 г. при мъжете и 
70.4 г. при жените.

ОКС е най-честата причина за смърт в раз-
витите страни. В Европа над 700 000 пациен-
ти годишно умират от ОКС, като смъртността 
(до 6-ия месец и до 5-ата год.) е най-висока 
при NSTEMI, по-ниска при STEMI и най-ниска 
при нестабилната ангина (фиг. 1) [2]. По-голя-
ма част от смъртните случаи настъпват след 
дехоспитализацията, като достигат при неста-
билната ангина 95%, при NSTEMI – 83% и при 
STEMI – 66%, което показва голямата роля на 
вторичната профилактика. През 2001 г., 2004 
г. и 2009 г. бяха проведени 3 проследявания 
на вътреболничното лечение и изход при ОКС 
в Европа – Euro Heart Survey [15]. Те показа-
ха, че вътреболничната смъртност нараства 
при последното проследяване в сравнение с 
предишните две – 4.9% през 2001 г., 4% през 
2004 г. и 7.1% през 2009 г. Тази неблагоприятна 
динамика на смъртността е още по-тревожна, 
като се вземе предвид, че приложението на 
препоръчаната от международните ръковод-
ства медикация по време на хоспитализацията 
е била почти максимална – с аспирин са били 
лекувани 97% от пациентите, с клопидогрел – 
93%, АСЕ инхибитори/АRB са употребявани 
при 84%, бета-блокери – при 86%, и статини 
– при 92%. Това показва, че съвременната те-
рапевтична стратегия не е оптимална.

Причините за този висок резидуален мор-
би-морталити риск при ОКС са основно две – 
1) рекурентните исхемични епизоди и 2) инци-
дентите на провокирано от антитромботичната 
медикация кървене (фиг. 2).

Рекурентни
исхемични
инциденти

Инциденти
на кървене

Резидуален
морби-морталити

риск

Фиг. 2. Фактори, определящи остатъчния риск след ОКС

ОСТАТЪЧЕН РИСК ПРИ ОКС, СВЪРЗАН 
С РЕКУРЕНТНИ ИСХЕМИЧНИ ЕПИЗОДИ

По време на хоспитализацията си и след 
това пациентите с ОКС са в риск от асоциира-
ни с тромбоза големи сърдечно-съдови съби-
тия – смърт, МИ, спешна реваскуларизация 
и инсулт. Тези усложнения персистират не-
зависимо от широко използваната антитром-
ботична терапия. В световен мащаб средно 
15% от пациентите с установена атероскле-
ротична болест претърпяват големи сърдеч-
но-съдови събития през първата година на 
проследяване [10]. Последните са с висока 
честота и настъпват в линейна зависимост с 
времето [18].

ОКС се инициира от руптура на атероскле-
ротично променения ендотел, което от своя 
страна тригерира активиране и агрегиране на 
тромбоцитите, последвано от формиране на 
богат на тромбоцити тромб, нарушаващ кръ-

Фиг. 1. Смъртност на 6-ия месец и 5-та година при различни форми на ОКС
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вотока и водещ до исхемия (фиг. 3). Затова от 
патофизиологичен аспект целта на медика-
ментозната терапия е да превантира тромбо-

цито-медиираната тромбоза чрез антиагреган-
ти и да инхибира формирането на фибринова 
мрежа чрез антикоагуланти. 

Фиг. 3. Коагулационна каскада, активация на тромбоцитите и цели на антитромботичната терапия. АТ = антитромбин; TRA = тромбин 
рецепторен антагонист; LMWH = ниско молекулярен хепарин

Тромбоцитите се активират от различни 
агонисти – тромбин чрез PAR-1 рецепторите, 
АДФ чрез P2Y12 рецепторите и тромбоксан 
А2 чрез TPά рецепторите. Съвременната ан-
тиагрегантна терапия включва комбинация на 
аспирин (ASA) – инхибирайки циклооксигена-
зата, превантира продукцията на тромбоксан 
А2, и клопидогрел (антагонист на P2Y12 АДФ 
рецепторите). Ползата от нея спрямо самосто-
ятелното приложение на аспирин беше доказа-
на в изследването CURE при NSTEMI [12] и в 
изследванията CLARITY- TIMI28 [14] и COMMIT 
[4] при STEMI. Тя обаче има редица ограниче-
ния, дължащи се основно на клопидогрела: 

1. Тъй като последният е prodrug, за него-
вото действие е необходимо предварително 
метаболитно активиране в черния дроб, което 
определя бавното начало на фармакодина-
мичния му ефект и респективно субоптимално 
начало на действието при спешни случаи.

2. Необратимо е P2Y12 рецепторно свърз-
ване, което е проблематично при потенциални-
те кандидати за оперативна интервенция.

3. Значителни вариации в отговора към 
него. 

15-30% от пациентите се оказват non-
responders, което резултира в исхемични съби-
тия. Изследвайки ефекта на клопидогрел върху 
АДФ предизвиканата тромбоцитна агрегация 
при 60 пациенти с първична PCI при STEMI, 
Matezcky и сътр. намират, че клопидогрел-ре-
зистентните пациенти са с най-висок риск от 
рекурентни исхемични инциденти. 40% от тях 
умират или реализират втори ОКС през следва-
щите 6 месеца [9]. 

ОСТАТЪЧЕН РИСК ПРИ ОКС, СВЪРЗАН 
С ПРОВОКИРАНО ОТ АНТИТРОМБОТИЧНАТА 
МЕДИКАЦИЯ КЪРВЕНЕ

През последните 30 години с цел преван-
тиране на тромбозата бяха синтезирани нови 
молекули и наборът от антитромботични ме-
дикаменти нарасна, като обикновено с увели-
чаване на ползата от тях растеше и рискът от 
кървене. Това беше един приемлив риск, като 
се има предвид ниската честота на кървене и 
значимата редукция на исхемичните инциден-
ти. Скорошни изследвания показаха, че новите 
антитромботични медикаменти не повишават
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ползата, но една и съща полза се постига при 
по-нисък риск от кървене [7, 19]. Въпреки това 
кървенето е най-честото несърдечно усложне-
ние при пациентите с ОКС с честота 1-10% [5]. 
Кървенето настъпва по-често при двойна тром-
боцитна блокада (ASA + клопидогрел), откол-
кото при единична само с ASA. В изследването 
CURE се установява 2.7% честотата на голямо 
кървене до 30-ия ден след ОКС при лечение с 
ASA и 3.7% при двойна тромбоцитна блокада 
(р < 0.001) [12].

Доскоро се приемаше, че неблагоприятният 
ефект на кървенето в условия на ОКС е крат-
котраен и е необходимо само успешното му 
спиране и заместване със съответните кръвни 
продукти. Днес това твърдение е отхвърлено 
благодарение на натрупаните данни за кратко- 
и дългосрочна корелация между кървенето и 
неблагоприятната сърдечно-съдова прогноза. 
Неблагоприятният ефект на кървенето про-
дължава и след успешното му лечение.

Канадският регистър на ОКС ясно показа, 
че рекурентният миокарден инфаркт до 30-ия 
ден (15.4%, 3.8%, p < 0.001) и до 1-вата годи-
на (15.6%, 6.2%, p < 0.002) след ОКС е зна-
чимо по-чест при пациенти, които са имали 
кървене в сравнение с тези без кървене [16]. 
Стент-тромбозата до 30-ия ден в проучването 
ACUITY също е по-честа при пациенти с голя-
мо кървене, отколкото при лица без кървене 
(3.4% срещу 1.3%, p < 0.0001) [8]. Най-важното 
е, че голямото кървене се асоциира с по-висо-
ка смъртност. GRACE регистърът документира 
3-4 пъти по-висока вътреболнична смъртност 
при пациенти с кървене по време на ОКС, не-
зависимо от формата му (фиг. 4) [11]. Тази тен-
денция се запазва до 6-ия месец при наблю-
даваните пациенти в OASIS-5 [3]. Метаанали-
зи от няколко интервенционални проучвания 
документираха, че смъртността (през 1-вата 
седмица и 1-вия месец след ОКС) корелира с 
тежестта на кървенето (фиг. 5) [6, 13].
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Фиг. 4. Честота на смъртен изход при ОКС в зависимост от формата му и инцидентите на кървене
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Няколко са основ-
ните фактори, отговор-
ни за краткосрочния и 
дългосрочния неблаго-
приятен изход при кър-
вене след ОКС (фиг. 
6). Непосредственият 
ефект е на хипотония-
та и анемията, следван 
от този на активирането 
на тромбоцитите. Хе-
мотрансфузията също 
има неблагоприятни по-
следици, свързани с ре-
дуцирания капацитет на 
отдаване на кислорода 
към тъканите на пре-
летите еритроцити, из-
черпването на азотния 
окис и възпалителния 
ефект на цитокините от прелятата плазма, 
водещ до тромбоцитна агрегация и вазо-
констрикция. Почти винаги при кървене се 
стига до преждевременно спиране на анти-
агрегантите, което от своя страна потенцира 
тромбозата. Това обяснява защо спирането 
на антитромботичната терапия след голямо 
кървене се асоциира с по-висока смъртност. 
GRACE регистърът показа, че пациентите 
с голямо кървене в хода на ОКС, на които 
преждевременно е спряна антитромботич-
ната терапия, имат по-висока вътреболнич-
на смъртност в сравнение с онези, които са 
имали голямо кървене, но при тях антитром-
ботичната терапия е продължена [17]. Освен 
това пациентите с вътреболнично кървене 
имат по-малка вероятност да бъдат изписа-
ни с антиагрегантна терапия. Изследването 
PREMIER показа, че такива пациенти по-
рядко получават ASA до 6-ия месеца след 
дехоспитализацията си в сравнение с паци-
ентите без кървене [22]. Остава необяснимо 
защо при въпросните болни по-рядко са из-
писвани бета-блокери и статини.

В заключение трябва да се отбележи, че въ-
преки тясното придържане към ESC терапев-
тични препоръки, ОКС е най-честата причина за 
смърт в Европа, като нивото ù е високо. От друга 
страна, нарасналата пост-ОКС популация (свър-
зана с по-високата преживяемост) повишава зна-
чението на ефективната вторична профилактика. 
Съвременната двойна антитромбоцитна блока-
да не е оптимална, като наред с недостатъчната 
превенция на рекурентни исхемични инциденти 
тя предразполага и към кървене. Последните 
са независими прогностични предиктори и в ня-
кои случаи напълно елиминират положителния 
ефект на антиагрегантното лечение. Налице е 
остра нужда от подобряване на стандартната 
антитромбоцитна терапия с цел балансиране на 
оптималната превенция на рекурентни исхемич-
ни събития с риска от кървене.
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Антитромботичните медикаменти имат до-
казана стойност при артериалните тромботич-
ни нарушения и са ключов клас медикаменти. 
Съществува необходимост от ефективна и 
безопасна антитромботична терапия, за да се 
осигури предсказуемо терапевтично подобре-
ние, лесно адаптиране на дозите и специфи-

чен фармакологичен профил с бързо действие 
при острите тромботични състояния, както и 
постоянен антитромбоцитен ефект при хронич-
но тромбоцитно активиране след имплантира-
не на стент. Настоящите проучвания показват, 
че използването на адаптирана и съобразена 
комбинирана антитромбоцитна терапия води 
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Резюме: Използването на ефективна и безопасна антитромбоцитна индивидуализирана терапия, която да осигури бързо 
действие при острите тромботични състояния и постоянен антитромбоцитен ефект при хронично тромбоцитно 
активиране, води до най-голямо клинично подобрение. Лечението с клопидогрел се характеризира със забавено 
начало на действие, широки вариации и умерена степен на инхибиране на тромбоцитната активност. Новите 
орални тромбоцитни P2Y12 рецепторни инхибитори (празугрел и тикагрелор) са по-мощни, имат по-бързо на-
чало на действие и са по-ефективни в сравнение с клопидогрела за предотвратяване на големите сърдечно-
съдови събития при пациенти с остър коронарен синдром и след инвазивни перкутанни коронарни интервенции. 
По-мощната P2Y12 рецепторна инхибиция се свързва с увеличен риск от кървене, но обратимото свързване 
за АДФ рецепторите и по-късият полуживот на тикагрелора могат да обяснят тенденцията към намаляване на 
перипроцедурното кървене при пациенти, планирани за CABG.
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до най-голямо клинично подобрение при ост-
рите протромботични състояния, свързани с 
активиране на тромбоцитите. 

При физиологични условия тромбоцитите 
циркулират в кръвообращението в неактивно 
състояние. В отговор на съдова увреда, като 
руптура на атеросклеротична плака или в ус-
ловията на увеличен “shear stress” в коронар-
ните артерии, тромбоцитите адхезират към 
увредената съдова стена (първи етап в тром-
боцитната патофизиология) и се активират 
(втори етап). Процесите на активиране водят 
до образуването на редица разтворими тром-
боцитни агонисти като тромбин, тромбоксан А2 
и аденозин дифосфат (АДФ), които се свърз-
ват към специфични ре цептори върху тромбо-
цитната повърхност и инициират комплекс от 
трансмембранни сигнали, които допълнително 
триге ри рат тромбоцитна та активация [1]. AДФ е 
важен вторичен агонист, който се освобождава 
в от говор на тромбоксан А2, ко ла ген, тромбин, 
как то и при високи стойнос ти на “shear stress”. 
Тези взаимодействия водят до допълнително 
увеличаване (амплифициране) активирането и 
агрегацията (трети етап) на тромбоцитите. За-
държащата се активация на GPIIb/IIIa рецеп-
тора и агрегацията на тромбоцитите създават 
условия за образуване на стабилен тромб на 
мястото на съдовата увреда. Тези процеси са 
силно зависими от непрекъснато AДФ медии-
рано P2Y12 рецеп-
торно сигнализира-
не и допълнително 
въвличат експреси-
ята на свързани-
те с повърхността 
на тромбоцитната 
мембрана Р-селе-
ктин и CD-40L ли-
ганд, улеснявайки 
тромбоцитно-лев-
коцитните взаимо-
действия. Освен то  -
ва тромбоцитна та 
ак тивация е свър -
зана с развитието 
на прокоагулантна 
повърхност, която 
усилва образува-

нето на тромбин и последващата патологична 
тромбоза [2]. 

АДФ рецепторът играе ключова роля при 
тромбоцитното увреждане след излагане на 
тромбоцитите на shear stress. Shear-инду-
цираната тромбоцитна агрегация може да 
се яви без отчетливи литични тромбоцитни 
увреди и освобождаването на АДФ от тром-
боцитите e основен медиатор на shear-ин-
дуцираното въздействие. АДФ се свързва in 
vivo към два различни протеин G-свързани 
АДФ рецептора на тромбоцитната мембра-
на: P2Y1 и P2Y12. Единият P2Y1, свързан 
посредством Gq белтък за фосфолипаза С, 
медиира АДФ индуцираното вътреклетъч-
но мобилизиране на калций, промяната на 
формата на тромбоцитите и бърза обрати-
ма тромбоцитна агрегация [3, 4]. Другият – 
P2Y12, също 7-трансмембранен рецептор, 
свързан за Gi инхибиращ белтък, води до 
потискане активността на аденилат цикла-
зата и амплифицира стабилна тромбоцитна 
агрегация и секреция. Съпътстващото въ-
треклетъчно сигнализиране от двата P2Y1 и 
P2Y12 рецептора е от съществено значение 
за АДФ индуцираната тромбоцитна агрега-
ция и хетеродимерното събиранe на GP IIb/
IIIa (фиг. 1). 

Фиг. 1. Механизъм на действие на тиенопиридините (модиф. по Cattaneo M. The platelet P2 receptors. 
– In: Michelson AD, ed. Platelets. 2nd ed. San Diego: Elsevier/Academic Press 2007; 201-213)



И. Паскалева и Н. Гочева34

НЕОБРАТИМИ ОРАЛНИ Р2Y12 АНТАГОНИСТИ 
(ТИЕНОПИРИДИНИ)

Наличните данни от фундаментални из-
следвания за различни по своята функция мем-
бранни рецептори на тромбоцитите са основна 
предпоставка за въвеждане на химически раз-
нообразни антитромбоцитни медикаменти и 
стратегии в клиничната практика. Най-широко 
използваните до този момент лекарствени про-
дукти са тези от групата на тиенопиридините, 
които се метаболизират в черния дроб и тънки-
те черва до активни метаболити и се свързват 
необратимо за P2Y12 рецептора (фиг. 2), инхи-
бирайки по този начин тромбоцитното активи-
ране и агрегация. 

Първият разработен и приложен за лечени-
ето на пациенти тиенопиридин – тиклопидин, 
въпреки клиничните предимства пред аспири-
на, беше изместен поради регистриране на 
увеличена честота на странични нежелани съ-
бития като неутрофилопения, апластична ане-
мия и тромботична тромбоцитопенична пурпу-
ра [5] от втора и трета генерация тиенопириди-
ни, които показаха по-безопасен профил.

Клопидогрел (втора генерация тиенопири-
дин) е утвърден антитромбоцитен медикамент 
за намаляване честотата на исхемичните съ-
бития при пациенти с коронарни артериал-

ни заболявания (CURE, CREDO, PCI-CURE). 
Клопидогрелът се метаболизира чрез два ос-
новни пътя, като по-голямата му част 85% се 
превръща в неактивен метаболит чрез деес-
терификация. Чернодробният метаболизъм 
е основен за образуването на активен тио-
лов метаболит чрез специфично двустъпално 
CYP зависимо (CYP2C19, CYP3A4/5, CYP1A2, 
CYP2B6 и CYP2C9) ензимно трансформиране. 
Само 15% от приетия клопидогрел присъст-
ва в активна форма и едва 2% се свързва с 
тромбоцитите. Затова малки промени в него-
вия метаболизъм могат да повлияят инхибира-
нето на P2Y12 рецепторите. Ниските нива на 
активния метаболит [7, 8] може да са вторич-

ни последствия на генно кодирана 
функционална вариабилност на 
чер нодробните P450 ензимни сис-
теми, лекарствени вза имодействия, 
ограничена тънкочревна резорбция 
(полиморфизъм на ABCB1 гена). 
Носителството на дефектни “loss 
of-function” генетични варианти на 
CYP2C19 (един от най-честите е 
CYP2С19*2) е свързано с пониже-
ни плазмени концентрации (AUC и 
Cmax) на активния метаболит, по-
слабо потискане на тромбоцитната 
агрегация и слаб терапевтичен от-
говор “nonresponders” [9-11]. Поради 
тези особености различни фармако-
логични и фармакодинамични про-
учвания оспорват становището за 
това, дали “една доза е подходяща 
за всички болни” [6]. Допълнително, 

други съпътстващи фактори, например заха-
рен диабет, увеличен индекс на телесна маса, 
намалена бъбречна функция, остър коронарен 
синдром, биха могли да повлияят вариациите 
в отговора на тромбоцитната функция след 
приложение на клопидогрел [12].

Лечението с клопидогрел се характеризи-
ра със забавено начало на действие, широки 
вариации и умерена степен на инхибиране на 
тромбоцитната активност [7, 8]. Тромбоцитно 
инхибиране се явява в рамките на 1-2 часа след 
единична натоварваща доза, постепенно прог-
ресира до стойности 55-57% около 5-ия ден и 
остава постоянно с поддържаща доза 75 mg до 

Фиг. 2. Тиенопиридините се свързват ковалентно с P2Y12 рецепторите, променят 
конформационната им структура и необратимо ги деактивират по време на целия 
биологичен живот на тромбоцитите (по P Savi et al. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 103, 
2006, 11069-11074) 
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прекъсване на лечението при по-голяма част от 
пациентите [13, 14]. Инхибирането на тромбо-
цитите намалява след преустановяване приема 
на клопидогрел и достига изходните нива отпре-
ди лечението за 5-7 дни [14]. Пациентите, които 
имат слаб отговор към клопидогрел, са с по-
добна крива на тромбоцитно инхибиране с по-
голяма вариация в измерванията при хронично 
лечение. Тромбоцитното инхибиране е дозоза-
висимо, като тази зависимост се проявява, ако 
се използва натоварваща доза клопидогрел до 
600 mg. Тромбоцитното инхибиране обаче не е 
дозопропорционално [15]. Удвояването на нато-
варващата доза от 300 mg на 600 mg води до 
по-бързо достигане на максималното ниво на 
тромбоцитно инхибиране след около 2-3 часа 
и допълнително потискане на тромбоцитното 
инхибиране с около 10-15% [16]. Независимо от 
удвояването на натоварващата и поддържаща-
та доза на клопидогрела, при част от пациенти-
те се установява висока остатъчна тромбоцитна 
агрегация [7, 17 ,18]. Намаленото инхибиране на 
тромбоцитната активност, измерено ex vivo чрез 
различни функционални тестове, се описва като 
“клопидогрелова резистентност” или като “слаб 
отговор” [18, 20]. В редица проучвания бе на-
мерена връзка между високата остатъчна AДФ 
индуцирана тромбоцитна активност по време 
на лечение и по-висока честота на последващи 
исхемични събития и ранни инстент тромбози 
[19-23]. Обратно, при пациенти, “свръхчувст-
вителни” (‘hyper-responders’) или бързо мета-
болизиращи клопидогрела (CYP2C19*17), по-
високите нива на инхибиране на тромбоцитна 
активност се асоциират с по-значимо кървене 
[24]. Това даде основание да се обсъжда опре-
делението терапевтичен прозорец на P2Y12 
инхибиция при лечението с клопидогрел, тогава 
когато се осигурява максимална ефективност и 
безопасност по отношение на риска от исхемич-
ни събития и кървене (R. Steinhubl). 

Празугрел (трета генерация тиенопиридин) 
има по-бързо действие, осигурява по-силно 
и устойчиво тромбоцитно инхибиране в срав-
нение с клопидогрела поради по-ефектвно in 
vivo метаболизиране до активен метаболит и 
по-ниските интериндивидуални вариации в те-
рапевтичния отговор [25, 28, 29]. Натоварва-
щата доза от 60 mg и поддържаща доза от 10 
mg дневно празугрел предизвикват по-бързо, 

ефективно и устойчиво инхибиране на тромбо-
цитните функции (90%/78% IPA респ. 93%/73% 
IPA VerifyNow P2Y12), отколкото стандартната 
натоварваща доза от 300 mg и поддържаща 
доза от 75 mg клопидогрел (50%/65% IPA респ. 
44%/43% IPA VerifyNow P2Y12) [26, 27]. Празу-
грелът се разгражда до активен метаболит в 
черния дроб чрез едностъпково метаболизира-
не през цитохром P450 системата (CYP3A4/5, 
CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6), без да 
са описани генетични полиморфизми или ле-
карствени взаимодействия [30, 31].

Тромбоцитното инхибиране се наблюдава 
15-30 min след прилагане на 60 mg натовар-
ваща доза и обикновено максимално тромбо-
цитно инхибиране около 60-70% се достига за 
2-4 часа [26]. По време на поддържащото лече-
ние с 10 mg дневно се постига средно 60% IPA 
(инхибиране на тромбоцитната агрегация) [29]. 
Инхибирането на тромбоцитите също е дозоза-
висимо и почти максимално ниво на потискане 
(65-75%) се достига след приложение на дози, 
по-високи от 20-30 mg [28]. Пациенти, които са 
„слаби метаболизатори” на клопидогрел, отго-
варят с адекватно инхибиране на тромбоцит-
ната активност с празугрел [29]. Ефикасността 
и безопасността на празугрел (60 mg/10 mg) е 
сравнена с клопидогрел (300 mg/75 mg) в об-
ширно контролирано проучване TRITON–TIMI 
38, обхващащо 13 608 пациенти с ОКС и PCI. 
Терапията с празугрел показа по-ниска чес-
тота на сърдечно-съдова смърт, ИМ, инсулт, 
инстент тромбоза (9.9 срещу 12.1%, HR 0.81; 
95% CI 0.73-0.90; P < 0.001), но не и намалява-
не на общата смъртност [32]. Подобрението в 
клиничния изход се свързва с по-високо ниво 
на тромбоцитно инхибиране и по-ниска често-
та на резистентност при лечение с празугрел 
в сравнение с клопидогрел. Вторичен анализ 
предположи, че по-голямо подобрение от ле-
чението с празугрел се наблюдава главно при 
пациенти с остър миокарден инфаркт със ST-
сегмент елевация (STEMI) и при тези със заха-
рен диабет. По-високото ниво на необратимо 
тромбоцитно инхибиране обаче може да обяс-
ни и повишената честота на големи кръвоиз-
ливи при лечението с празугрел (2.4% срещу 
1.8%). Медикаментът трябва да бъде прекъс-
нат 7 дни преди хирургична интервенция (ако 
състоянието на пациента позволява), при на-
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личие на активно кървене; да не се назначава 
след прекаран ТИА или инсулт, при тегло < 60 
kg или възраст над 75 години.

 От клиничните изследвания е ясно, че 
необратимото инхибиране на P2Y12 рецеп-
тора от тиенопиридините има две основни 
ограничения: забавено възстановяване на 
тромбоцитната функция и тесен терапев-
тичен прозорец между исхемичните събития 
и свързаните с кървене усложнения.

ОБРАТИМИ ОРАЛНИ Р2Y12 АНТАГОНИСТИ 
(НЕТИЕНОПИРИДИНИ)

Тикагрелор
Тикагрелорът (известен като AZD 6140) 

е мощен обратим P2Y12 рецепторен антаго-

нист, принадлежащ към новия циклопентил-
тиацоло-пиримидинов клас (CPTP) на анти-
тромбоцитните медикаменти. За разлика от 
тиенопиридините (табл. 1) тикагрелорът не 
изисква чернодробно трансформиране през 
CYP системата за метаболитно активиране, 
постига почти пълно инхибиране на АДФ ин-
дуцираната тромбоцитна агрегация в рам-
ките на 2 часа след приема му и поддържа 
постоянно ниво “steady state” на инхибиране 
[35, 40]. Експериментални in vitro изследва-
ния с рекомбинантни P2Y12 рецептори по-
казват 63 пъти по-висока сила на свързване 
и инхибиране на АДФ индуцираната тромбо-
цитна агрегация в сравнение със съедине-
ние, неразличимо с активния метаболит на 
празугрела [33].

Таблица 1. Фармакологични характеристики на оралните P2Y12 антагонисти

Медикамент
Тиенопиридини Нетиенопиридини

Clopidogrel (300 mg) Prasugrel (60 mg) Ticagrelor (180 mg)

Механизъм на действие Необратимо ковалентно 
свързване за P2Y12

Необратимо 
ковалентно свързване 
за P2Y12

Обратимо свързване без 
функционална промяна на 
P2Y12

АДФ индуцирана агрегация ~ 30% 75-80% 75-80%

Начин на прием 1 х дневно 1 х дневно 2 х дневно

Метаболизъм
Инактивиране чрез 
деестерификация и 2-стъпално 
ч.др. CYP зависимо активиране

Естеразно активиране 
и 1-стъпално CYP 
зависимо биоокисление

Не изисква ч.др. 
трансформиране

Време за достигане на 
пиков ефект 4-6 часа 1-2 часа 1-2 часа

Прекъсване на действието 5 дни 5 дни 3 дни

Странични ефекти Кървене, междуиндивидуални 
вариации, диспнея в около 8%

Кървене, диспнея в 
около 5%

Кървене, диспнея в около 
14%, брадикардия

(по Marczewski et al. Vascular Health and Risk Management, 6, 2010, 419-429)

Тикагрелорът инхибира обратимо АДФ ин-
дуцираните конформационни промени и свър-
заното с G-белтъците активиране на тромбоци-
тите в място върху P2Y12 рецептора, различно 
от АДФ свързващите домени (фиг. 3). Беше по-
казано, че възстановяването на тромбоцитните 

функции зависи от намаляването на плазмена-
та концентрация на медикамента, като рецепто-
рите остават функционални при дисоциацията 
на лекарствената молекула [34]. Ефектът на по-
тискане на тромбоцитната агрегация намалява 
24 часа след последната доза.
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Проучването ONSET/OFFSET (фаза ІІ) показа, 
че тикагрелорът (натоварваща доза 180 mg, пос-
ледвана от прием на 90 mg два пъти дневно) по-
стига по-бързо и по-силно инхибиране на P2Y12 
рецепторите (41% IPA срещу 8% на 30-ата min; 
P < 0.0001, съотв. 88% IPA срещу 38% на 2-рия 
час, P < 0.0001) в сравнение с клопидогрела (на-
товарваща доза 600 mg, последвана от прием на 
75 mg веднъж дневно) при пациенти със стабилна 
коронарна болест (n = 123), получаващи аспирин, 
проследени за 6 седмици. Времето за достигане 
на IPAmax (93%) при тикагрелор е 2 часа, а при кло-
пидогрел – 7.8 часа (58%). След спиране на те-
рапията нивото на тромбоцитно инхибиране при 
пациентите, приемащи тикагрелор, се понижава 
сигнификатно на 72-рия час под нивото на инхи-
биране в групата на клопидогрел със стойност, съ-
ответстваща на 120-ия час след последния прием 
при клопидогрел [36].

Проучването RESPOND 
изследва антитромбоцит-
ния ефект на тикагрелор 
при 98 пациенти със ста-
билна коронарна арте-
риална болест, включва щи 
едновременно отговарящи 
(res pon ders) и неотговаря-
щи (nonres ponders) на ле-
чението към клопидогрел 
в две рамена с прекръс-
тосване. За оценка на от-
говора към клопидогрел 
преди рандомизация па-
циенти с доказана ате-
росклеротична болест на 
сърцето на лечение с ас-
пирин са получили едно-
кратна натоварваща доза 

от 300 mg клопидогрел и отговорът им е бил 
оценен чрез светлинно-трансмисионна агре-
гометрия (тест VerifyNow P2Y12). След това 
са рандомизирани 57 пациенти, отговорили 
на клопидогрел (responders), и 41 неотговори-
ли (nonresponders). Проучването доказва, че 
в сравнение с клопидогрел лечението с тика-
грелор е свързано с по-силно инхибиране на 
тромбоцитната агрегация и при двете кохорти 
пациенти и антиагрегантният ефект на тика-
грелор не се влияе от отговора към клопидо-
грел. При смяната на лечението тикагрелор 
води до бързо увеличаване на инхибирането 
на тромбоцитната агрегация отново при две-
те кохорти пациенти, докато превключването 
към лечение с клопидогрел е свързано с по-
нижаване на инхибирането на тромбоцитната 
агрегация (фиг. 4). 

Фиг. 3. Директно и обратимо действие на Ticagrelor – свързва се за P2Y12 рецептора в област, различна от тази за АДФ, и инхибира обра-
тимо конформационната промяна на рецептора и G-белтъците. Молекулата на АДФ се свързва, но не активира рецептора. Рецепторът 
остава функционален след дисоциация на молекулата

Фиг. 4. АДФ (20 μmol/L) индуцирано инхибиране на тромбоцитната агрегация при пациенти със 
слаб отговор към клопидогрел – clopidogrel nonresponders (*P < 0.0001, †P < 0.001, ‡P < 0.05)
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Освен това проучването доказва, че ти-
кагрелор е особено ефикасен за предотвра-
тяването на развитие на висока остатъчна 
тромбоцитна реактивност, въз основа на де-
финирани преди това гранични стойности от 
P. A.Gurbel и сътр. [37].

В проучването PLATO (38], включващо 
18 624 пациенти с остър коронарен синдром 
(ОКС) и инвазивни коронарни интервенции, 
лечението с тикагрелор показа сигнификант-
но намаление на първичните крайни цели 
– съдова смърт, ИМ или инсулт (9.8% сре-
щу 11.7% на 12-ия месец; hazard ratio 0.84; 
P < 0.001), както и намаление на общата 
смъртност (4.5% срещу 5.9%) в сравнение с 
клопидогрел [38]. Сред пациентите с имплан-
тирани стентове по време на проучването е 
установено 38% намаление на относителния 
риск (RRR) за дефинитивни инстент-тром-
бози в групата на тикагрелора (1.0% срещу 
1.6%; P = 0.003). Тикагрелорът не показа по-
вишение на общата честота на голямо кър-
вене, несигнификантно намаление на свър-
заното с CABG хирургия кървене и сигнифи-
кантно повишение на нехирургичното кърве-
не (Clopidogrel 3.8% срещу Ticagrelor 4.5%; 
P = 0.03). Лечението с тикагрелор е свързано 
с увеличение на честотата на диспнея и вен-
трикулни паузи ≥ 3 s, ефекти, които се отна-
сят към сходството на медикамента с адено-
зин, който има подобни ефекти. Подобрена-
та ефективност при лечението с тикагрелор, 
сравнено с клопидогрел, може да се обясни с 
по-бързото начало на действие, по-силното и 
устойчиво инхибиране на тромбоцитите. По-
вишеното ниво на инхибиране на тромбоцит-
ната агрегация, свързано с тикагрелора, ве-
роятно е причина за наблюдаваното увеличе-
ние на голямо кървене, несвързано с CABG 
хирургия. Докато обратимото свързване за 
P2Y12 рецепторите и по-късият полуживот 
на тикагрелора в сравнение с този на клопи-
догрела могат да обяснят тенденцията към 
намаляване на кървенето при пациенти, из-
искващи CABG хирургия. В сравнение с кло-
пидогрел тикагрелорът е по-безопасен при 
пациенти, планирани за CABG. Субгрупов 
анализ на болни, които са преминали CABG 
хирургия в рамките на 7 дни след спиране на 

медикаментите, показва обещаващи резул-
тати със сходно кървене, както и намаление 
на сърдечно-съдовата смъртност (4.1 срещу. 
7.1%, HR: 0.52 P = 0.009) и общата смъртност 
(4.7% срещу. 9.7%, HR: 0.49, P < 0.01) в гру-
пата на тикагрелора.

Новите орални тромбоцитни P2Y12 ре-
цепторни инхибитори, като празугрел и 
тикагрелор, са по-мощни, имат по-бързо 
начало на действие и са по-ефективни в 
сравнение с клопидогрела в предотвратя-
ване на големите сърдечно-съдови събития 
при пациенти с остър коронарен синдром и 
инвазивни перкутанни коронарни интервен-
ции. По-силните P2Y12 рецепторни инхиби-
тори могат да увеличат риска от кървене, 
но когато това действие е обратимо и с 
къса продължителност, както при тика-
грелора, се намалява възможността за пе-
рипроцедурното кървене.
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НА КАРДИОЛОЗИТЕ 
В БЪЛГАРИЯ

ОБЗОРИ
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ВЪВЕДЕНИЕ

От 1996 г. СЗО по доклад на Международ-
ното общество и федерацията по кардиология 
разделят първичните кардиомипатии (КМП) в 
пет групи хипертрофични, дилатативни, рес-
триктивни, деснокамерна аритмогенна и нео-

пределени КМП [4]. В групата на неопределени-
те кардиомиопатии е включена некомпактната 
лява камера. Наричана е още трабекуларизи-
рана лява камера или спонгиозна кардиоми-
опатия. Патоморфологичният субстрат на тази 
сравнително нова клинична единица е описан 
за първи път от J. Dusek и сътр.1975 г., а пър-
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Резюме: Левокамерната некомпактност (ЛКНК) е призната през 2006 г. като самостоятелна нозологична единица. Тя е 
вродена кардиомиопатия и се характеризира с пореста морфология на левокамерния миокард. Некомпактността 
включва предимно дисталните (апикални) части на лявата камера с дълбоки интертрабекуларни пространства, 
комуникиращи с камерна кухина. Тя е генетично обусловена и представлява задържане в нормалната ембриоге-
неза на процеса на уплътняване на камерната стена. ЛКНК може да бъде изолирана или да е свързана с други 
вродени аномалии на сърцето. Вероятно честотата на ЛКНК е по-висока, отколкото се е смятало доскоро. Ехокар-
диографията е основен диагностичен метод и познаването на тази аномалия от ехографистите би позволило уто-
чняване на честотата, диагностичните критерии и прогнозата на заболяването. Разгледани са епидемиологични, 
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chamber. This abnormality is a genetically predetermined failure in myocardial development during embryogenesis, 
represented with retention of the normal process of compaction of the left ventricular wall. LVNC can be observed as 
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common than it was considered until recently. The EchoCG evaluation is the basic, screening diagnostical method and 
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the frequency, diagnostic criteria and prognosis of the disease. This review contains epidemiological, ethiopathogenical, 
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вата ехокардиографска диагноза е поставена от 
R. Engberding и сътр. през 1984 г. [40]. През 1990 
г. T. K. Chin и сътр. публикуват първата серия от 
осем наблюдавани болни и използват термина 
(ЛКНК). След близо 20 г. на натрупване на научни 
данни през 2006 г. левокамерна некомпактност 
ЛКНК е призната за самостоятелна генетично 
обусловена КМП [1] (фиг. 1). Все още обаче оста-
ват спорни въпроси по отношение на етиология, 
честота, патогенеза, диагностика и поведение.

Фиг. 1. Класификация на първичните кардиомиопатии

ЕПИДЕМИОЛОГИЯ

ЛКНК е рядко заболяване, смята се, че се 
среща от 0,05 до 0,24% годишно при ехокар-
диографски изследвания [5]. Малкият брой на 
докладваните случаи се дължи на липсата на 
големи проучвания на населението, а доказ-
ването ù става случайно или се открива при 
пациенти, страдащи от напреднала сърдечна 
недостатъчност. Вероятно честотата на забо-
ляването е по-висока и ще нараства с повиша-
ването на осведомеността на кардиолозите и 
използването на ехографска техника с по-ви-
сока разделителна способност.

Подобна е била и ситуацията с хипертро-
фичната кардиомиопатия (ХКП), за която се е 
смятало, че е рядко заболяване, а понастощем 
честотата ù е 2 на 1000 [1].

ЕТИОПАТОГЕНЕЗА

В началото на ембрионалния период чо-
вешкото сърце е подобно на гъба и се със-
тои от мрежа порести преплетени мускулни 

влакна и трабекули. 
Кръвта се доставя на 
миокарда между тра-
бекулите, както се 
наблюдава при някои 
животни (не бозайни-
ци). Това позволява 
нарастване на ми-
окардната маса при 
липса на развита ко-
ронарна система.

ЛКНК представля-
ва прекъсване на вът-
реутробния ендоми-
окарден морфогенети-
чен процес на уплът-
няване на камерната 
стена. Този процес 
за почва във втория 
месец от ембрионал-
ния живот. Свободно 

преплетени те мускулни влакна постепенно се 
уплътняват от епикарда към ендокарда и от ос-
новата към върха. Това става успоредно с раз-
витието на коронарната система. В зрялата, 
нормалната лява камера има само няколко ос-
татъчни трабекули субендокардно, обикновено 
те са повече в дясната камера [6]. Тежестта на 
фенотипа зависи от времето на прекъсване на 
морфогенезата. Тъй като уплътняването при-
ключва във вътрешния слой на камерния връх, 
този сегмент по принцип е ангажиран при ЛКНК. 
Възможно е върхът да бъде леко трабекулари-
зиран и в нормално сърце, до три трабекули не 
се считат за патология.
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Фиг. 2. Сърце в нормална за фазата си на развитие гъбеста 
структура, която позволява трабекуларизираната мускулатура 
да получава хранене от кухината на камерата, поради липса на 
развита коронарна артериална система

Точният механизъм, който води до ареста 
на уплътняването, не е ясен, наблюдават се 
както фамилни, така и спорадични форми на 
болестта. Фамилните случаи представляват 
почти до 50% от случаите в различните публи-
кации. В повечето от тези случаи предаването 
е автозомно доминантно X-свързано или мито-
хондриално предавано.

Предварителни познания в генетичната ос-
нова на ЛКНК идват от проучвания на синдро-
ма на Барт комплекс X-свързано заболяване, 
характеризиращо се с кардиомиопатия или 
ЛКНК, нисък ръст, скелетна миопатия, циклич-
на неутропения, нарушения на метаболизма 
на холестерола, митохондриални аномалии, 
лактатна ацидоза и ацидурия. При засегнатите 
момчета обикновено има сърдечна недоста-
тъчност и сепсис в ранна детска възраст.

През 1996 г. Bione и сътр. [8] идентифици-
рат мутации в гена G4.5 в дисталната част на 
Xq28 като причина за синдрома на Барт. Bleyl 
и сътр. [9] впоследствие установяват, че тежка 
X-свързана ЛКНК с начало в неонаталния пе-
риод е съчетана със синдром на Барт. В G4.5 
гена се кодира едно семейство от протеини, 
известни като tafazzins, които се намират глав-
но в сърцето и мускулните клетки. Предпола-
га се, че има ацилтрансферазна функция в 
рамките на митохондриите. Ichida и сътр. [10] 
впоследствие откриват причинителя – мута-
ция в α-dystrobrevin, в японското императорско 
семейство с ЛКНК във връзка с вродени ано-
малии, вариращи от персистиращ дуктус aр-
териозус, дефект на междукамерната прегра-
да, дефекти и хипоплазия на лявата камера. 

Алфа-dystrobrevin е компонент на дистрофина 
– гликопротеинов комплекс,който свързва ци-
тоскелета на сърдечните миоцити и на извън-
клетъчната матрица [17].

Замесена в две фамилни дилатативни карди-
омиопатии и изолирана ЛКНК е мутация в гена, 
кодиращ Z-линйния протеин Сайфър (ZASP). 
Той се открива в сърдечната и скелетната мус-
кулатура и, изглежда, играе роля в изграждане-
то на саркомерния цитоскелет. Доказан е при 
6% от серия от 100 болни от Vatta и сътр. [11].

Klaassen и сътр. описват мутации в гена, 
кодиращ тежка верига на миозина и тропонин 
Т, при пациенти с левокамерна некомпактност. 
По-рано такива мутации в саркомерните гени са 
свързвани изключително с развитието на ХКП и 
дилатативна кардиомиопатия (ДКП) [19, 29].

ПАТОМОРФОЛОГИЯ

Патоморфологията на болестта включва 
пакети от свободно организирани миоцити, ог-
нища на исхемична некроза в рамките на суб-
ендокардния слой, компенсаторна хипертро-
фия на миоцитите другаде, трабекуларизация, 
ендокардна фиброза с отлагания на еластин 
[11, 12]. В серия на аутопсирани пациенти с 
ЛКНК са наблюдават междукамерни дефекти 
[5, 12], аномалии на белодробните вени [1, 12], 
коронарна остиална стеноза [1, 12], многоклап-
на дисплазия [3, 12], пулмонална стеноза [12]. 
Освен тпичното ЛК засягане има описани слу-
чаи на двукамерно и чисто деснокамерна ло-
кализация [25, 26].

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ

Исхемията играе важна роля в патогенезата 
на ЛКНК. Ядрено-магнитният резонанс (ЯМР) и 
талий-сцинтиграфията доказват субендокард-
ни и трансмурални зони на исхемия. Субепи-
кардните коронарни съдове са нормални, но 
поради недоразвитие или незрялост на микро-
циркулаторно ниво съществува коронарен де-
фицит [15, 16]. РЕТ е показал тази микроцир-
кулаторна дисфункция, която съществува и в 
зони без видима некомпактност [5, 18]. Все още 
е спорно дали недоразвитието на микроцирку-
лацията води до прекъсване в камерното
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уплътняване, или арестът в ембриогенезата 
води до капилярно-мускулното несъответствие 
и микроциркулаторния дефицит [34].

Микроваскуларно обусловената хронична ис-
хемия, заедно с постепенно развиващата се ми-
оцитна некроза и фиброза, определят развитието 
на систолното увреждане, кардиомегалията и са 
морфологичен субстрат за аритмия. Диастолната 
дисфункция е неотменна част от патофизиологи-
ята на СН и е свързана с прекомерната трабеку-
ларизация, исхемията и фиброзата. Oechslin и др. 
[32] съобщават за рестриктивен тип на дисфунк-
ция при 35% от възрастните с ЛКНК.

КЛИНИЧНА КАРТИНА И ЛЕЧЕНИЕ

Трите най-чести клинични прояви на отдел-
ните ЛКНК са сърдечна недостатъчност, арит-
мии (предсърдна и/или камерна) и тромбоем-
болични събития (включително мозъчносъдови 
инциденти, преходни исхемични атаки, бело-
дробна емболия и мезентериални инфаркти) 
[20, 21, 22, 23].

В детството болестта може да се прояви като 
фатален хидропс на плода, неонатална сърдеч-
на недостатъчност или камерно мъждене,което 
може да се диагностицира като синдром на вне-
запна детска смърт [30]. При деца се наблюда-
ват дисморфични симптоми, характеризиращи 
се с изпъкнало чело, страбизъм, ниско поставе-
ни уши и високо извито небце и микрогнатия.

В ретроспективен преглед на 36 деца с 
ЛКНК Pignatelli и др. [27] докладват 14% смърт-

ност по време на 5-6 години период на просле-
дяване, с преходно възстановяване на функци-
ята, последвано от по-късно влошаване (сред-
но след шест години) [28, 29, 30, 31].

Сърдечна недостатъчност се среща при 
около 65% от пациентите, тя трябва да бъде 
лекувана според приетите за това стандарти. В 
рефрактерни случаи може да се извърши сър-
дечна трансплантация.

Предсърдни аритмии се наблюдават при 
25% от пациентите, главно предсърдно мъжде-
не, изискващо профилактична перорална ан-
тикоагулация.

Камерните аритмии са чести в 45% от паци-
ентите, при регистрация на аритмии лечението 
с бета-блокери и/или амиодарон може да е дос-
татъчно. Кардиовертер-дефибрилатор следва 
да се прилага при пациенти с продължителни 
камерни тахикардии, синкопи или ФИ < 35% за 
предотвратяване на внезапна сърдечна смърт.

Тромбоемболичните усложнения се срещат 
при 30% от пациентите и изискват антикоагу-
лантно лечение. Предразполагащите факто-
ри за тромбоемболизма са: наличието на ПМ, 
кардиомегалията със застой на кръв в сърцето 
и в разширени дълбоки междутрабекуларни 
пространства. Един прагматичен подход може 
да включва антикоагулация на пациенти с ка-
мерна дилатация и/или значително систолно 
увреждане. Има по-малко доказателства в 
подкрепа на рутинна антикоагулантна терапия 
за асимптоматични пациенти с нормална ка-
мерна функция и липса на ПМ.

Фиг. 3. Тромб във върха на ЛК Фиг. 4. Същият ЛК тромб – напречен срез
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КРИТЕРИИ ЗА ДИАГНОСТИКА

Ехокардиографията е основен и най-достъ-
пен диагностичен метод, технологичното ù раз-
витие с появата на апарати с висока раздели-
телна способност, въвеждането на контрастите 
позволяват да се регистрира все по-често тази 
кардиомиопатия. Описват се три подхода за 
ехографска диагноза.

Chin и сътр. определят [5] левокамерната 
некомпактност при наличие на: двуслоен ми-
окард, отношението на X/Y ≤ 0,5 в парастер-
нален напречен срез теледиастолно, където Х 
е разстоянието между ендо- и епикардната по-
върхност на най-ниските трабекуларни струк-
тури, а Y е същото разстояние на най-високите 
трабекули.

Stöllberger и сътр. определят [33] ЛКНК от 
ехокардиографско изображение в една изо-
бразявана равнина с повече от 3 трабекули, 
издадени от апикалната част на левокамерна-
та стена, имащи една и съща ехогенност както 
миокарда и движещи се синхронно с камерни 
съкращения, а междутрабекуларните простран-
ства са перфузирани от камерна кухина при из-
следване с цветен доплер.

Най-популярен и цитиран е предложеният 
от R. Jenni и сътр. [35] метод. Той включва:

1. Регистрация в парастернална къса ос на 
два миокардни слоя, компактен тънък епикард-
но разположен и един много по-дебел неком-
пактен ендокардно разположен, съотношени-
ето в края на систолата между тях е над 2/1 
в полза на некомпактната част, при деца това 
отношение е над 1.4/1. 

Фиг. 5. Секционна находка при същия болен. ДК и ЛК върхова 
тромбоза

Фиг. 6. Тромб в ДК

Фиг. 7. Отношение между некомпактен и компактен миокард [32] Фиг. 8. Ехокардиография с приложен контраст
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2. Трабекуларна мрежа с дълбоки ендоми-
окардни пространства с преобладаваща лока-

лизация на патологията апикално, долно или 
латерално до средните сегменти на ЛК.

Фиг. 9. Свръхтрабекулиране на върха и латерална стена на ЛК Фиг. 10. Свръхтрабекулиране на върха и латерална стена на ЛК

3. Цветен доплер (color/power Doppler). До-
казва връзката на левокамерната кухина и ин-
тертрабекуларните пространства.

Липсва контакт между коронарната цирку-
лация и интертрабекуларните пространства.

Фиг. 11. Цветен power Doppler, доказващ връзката на левокамер-
ната кухина и интертрабекуларните пространства

От някои автори се използва за диагноза 
и делът на участие на камерната стена (над 
50%) при определянето на ЛКНК.

Въпреки че ехокардиографията е „златен 
стандарт” за поставянето на диагноза, възмож-
ни са и проблеми в диагностиката, произтича-
щи от: дефиницията на абнормната трабекула-
ризация, избора на равнината на ехографско 
изследване, избора на фазата на сърдечния 
цикъл и субективността на някой от предложе-
ните критерии.

Важно за методиката е и наличието на дос-
татъчно добър акустичен прозорец при паци-
ента и не на последно място от значение са и 
качествата на използваната апаратура [14]. От 
друга страна, използването на интравенозни 
ехоконтрастни вещества може да подобри ди-
агностичните възможности на методиката.

Ядрено-магнитен резонанс
Значително внимание се фокусира върху 

ролята на сърдечно-съдовия ЯМР при диагно-
стицирането на ЛКНК. Той не е ограничен от 
акустичния прозорец, има по-голяма простран-
ствена резолюция и е с допълнителна полза 
за визуализация на областите на инфарктната 
фиброза след прилагане на гадолиний. Много 
добре се доказват интракавитарните тромбози 
[36, 37, 41].
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ЕКГ
Често срещащите се ЕКГ промени не са 

специфични и включват признаци на двука-
мерна хипертрофия, увеличен волтаж на QRS, 
изолирани или дифузни негативни T-вълни, 
WPW синдром със или без надкамерни тахи-
кардии, както и разнообразни проводни анома-
лии, включително бедрени блокове.

Сцинтиграфия с Талий – разкрива хипо-
перфузирани области в лявата камера, съот-
ветстващи на зоните, в които има камерна не-
компактност на миокарда [41].

Сърдечна катетеризация – може да дока-
же депресия на левокамерната систолна функ-

ция, повишено теледиастолно налягане в ля-
вата камера, белодробна хипертония, промени 
в левокамерните обеми.

Вентрикулография – демонстрира гъбопо-
добния вид на камерната стена по време на ди-
астолната и маркира запазване на контрастно 
вещество в междутрабекуларните простран-
ства по време на систолната фаза. В допъл-
нение се визуализира хипокинезията на неком-
пактната камерна стена [41].

КАТ – има малко информация за прилага-
нето му рутинно, но изследването е със зна-
чителен диагностичен потенциал при известно 
лъчево натоварване.

Фиг. 12. ЯМР при здрав, ХКМП, ДКМП и ЛКНК [37] Фиг. 13. ЯМР на семейство с ЛКНК-І:1-баща с ЛKНК, І:2-майка 
с нормален образ, І:3 и І:4 деца с ЛКНК [42] 

Фиг. 14. ДК вентрикулография Фиг. 15. КАТ – мултиплан реконструкция: прекомерна трабекула-
ризация в ЛК, както и в апикалния район на ДК [43]
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Ендомиокардна биопсия – показ ва широ-
ка гама от интерстициална фиброза, ендоми-
окардно сгъстяване и субендокардна фибро-
еластоза, миоцитна хипертрофия и интраму-
рална тромбоза [41].

Генетични изследвания – за известни 
мутации може да дадат допълнителни данни, 
както и изследвания за 0.3 methylgluconic аци-
дурия и неутропения, които се наблюдават при 
синдрома на Barths. Биопсията на скелетната 
мускулатура може да представи доказателства 
за изключването на някои кардиомиопатии при 
мускулни дистрофии.

ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА

ЛКНК не бива да се бърка с нормалните за 
сърцето левокамерни трабекули, наличието на 
до три трабекули е вариант на нормата.

Други болести, които могат да влязат в ди-
ференциалнодиагностично отношение, са апи-
кална форма на ХКМП, ДКМП, аритмогенна 
деснокамера дисплазия, ендокардна фибро-
еластоза, метастази в сърдечните стени.

При обучени ехографисти, разполагащи 
с апаратура от среден клас, може да осигури 
диагноза в повечето случаи. ЯМР може също 
да предостави допълнителна и на моменти 
решаваща информация, когато диагнозата от 
ехокардиографията не е сигурна.

ПРОГНОЗА

Първоначалните проучвания на възрастни 
с изолирани ЛКНК са показали лоша прогноза. 
Oechslin и сътр. [32] докладват 35% смъртност 
при проспективно проследяване на 34 въз-
растни за период средно от 44 месеца. В 50% 
от случаите се е касаело за внезапна сърдеч-
на смърт. Други причини са краен стадий на 
сърдечна недостатъчност, тромбоемболични 
инциденти, а четирима пациенти (12%) са под-
ложени на сърдечна трансплантация.

Последните проучвания съобщават за по-
добри резултати, преживяемост от 60 до 95% 
за период от четири години. Предиктори за 
висока степен на риск от смърт са по-високи-
те левокамерни теледиастолни размери, СН 
с клас III-IV по NYHA, постоянно предсърдно 

мъждене и бедрен блок. Това обаче не озна-
чава, че всички случаи на ЛКНК са с еднакво 
лоша прогноза. Много от пациентите с асимп-
томна ЛКНК и рано поставена диагноза могат 
да живеят с добро качество на живот за години. 
Досега проучванията за продължителността на 
живота обикновено са доминирани от случаи с 
тежка клинична проява, с което се обяснява и 
ниската продължителност на живота на болни-
те в тях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЛКНК е нова генетично детерминирана кар-
диомиопатия. Въпреки набраната досега ин-
формация включително и с най-модерни техно-
логии има редица незвестни в нейната етиоло-
гия, патогенеза, честота и клинично протичане. 
Познаването на тази КМП от повече кардиоло-
зи и особено от ехографисти ще позволи да се 
уточни реалната ù честота, ход и прогноза.
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ВЪВЕДЕНИЕ

Катетърната аблация на предсърдно мъж-
дене (ПМ) се прилага от над 10 години [6]. При 
спазване на показанията и при извършване в 
подходящо време, преди да настъпят необрати-
ми промени в предсърдния миокард, процедура-
та е по-ефективна от медикаментозното лечение 
за задържане на синусов ритъм и за облекчаване 
на симптомите на аритмията [7]. В България пър-
вата катетърна аблация на ПМ беше извършена 
от нашия колектив през 2006 г. [1]. Понастоящем 
в Университетската национална кардиологична 
болница (УНКБ) процедурата се извършва по 
утвърден и отработен протокол при пациенти с 
инвалидизиращи симптоми от ПМ [2].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

В настоящия материал представяме някои 
клиникодемографски и процедурни характе-
ристики на пациентите с пристъпно или пер-
систиращо ПМ, при които е извършена ради-
офреквентна (РФ) катетърна аблация на ПМ в 
УНКБ в 18-месечен период от началото на ап-
рил 2009 г. до края на ноември 2010 г. Проспек-
тивно са събирани и анализирани данните от 
всички последователни пациенти, постъпили 
за аблация на ПМ.

Проучваните параметри са разделени в 2 
групи: демографски и клинични характеристи-
ки и процедурни характеристики. 

В демографските и клиничните характеристи-
ки са включени: пол; възраст; индекс на телесна 
маса; придружаващи заболявания; емболичен 
риск, оценен чрез точковите системи CHADS2 
и CHA2DS2VASc; давност на аритмията; чес-
тота на пристъпите; наличие на придружаващо 
предсърдно трептене; симптоми от аритмията; 
използвани медикаменти; наличие на атриоме-
галия; левокамерна хипертрофия, левокамер-
на дисфункция, левопредсърдна тром боза или 
спонтанен ехоконтраст, установени чрез трансто-
ракална и трансезофагеална ехокардиография.

В процедурните характеристики са включе-
ни: изходен сърдечен ритъм, обща процедур-
на продължителност и флуороскопско време, 
общо и флуороскопско време за осигуряване на 
транссептален достъп, общо и флуороскопско 
време за изграждане на триизмерния образ на 

лявото предсърдие и ухото му, белодробните 
вени и митралния клапен пръстен (т.нар. „гео-
метрия на кухината”), продължителност на са-
мата аблация, брой РФ апликации, кумулативна 
РФ енергия, кумулативно РФ време, индуцира-
не на вагусови рефлекси, извършване на интра-
процедурна електрокардиоверсия, ритъм в края 
на процедурата, болничен престой, процедурен 
успех и усложнения, свързани с процедурата.

Показанията и противопоказанията за абла-
ция, подготовката на пациентите и извършване-
то на процедурата в УНКБ са подробно описани в 
предходна публикация [2]. Накратко, пациентите 
на възраст под 70 години, с пристъпно или пер-
систиращо ПМ, предизвикващо тежки симптоми 
и/или прогресираща левокамерна дисфункция, 
рефрактерни на лечение с поне два антиритъм-
ни препарата от клас І или ІІІ, или с комбинация 
от медикаменти за контрол на камерната често-
та, са подходящи за катетърна аблация, ако ня-
мат вътресърдечна тромбоза, тежка атриомега-
лия (> 55 mm), хипертиреоидизъм, умерен/тежък 
митрален или аортен порок, механична клапна 
протеза, скорошна коронарна реваскулариза-
ция, пластика на междупредсърдната преграда 
с протезен материал, противопоказания за анти-
коагулантно лечение, тежко затлъстяване, тежка 
хронична обструктивна белодробна болест, бъ-
бречна или чернодробна недостатъчност. След 
поне едномесечно лечение с аценокумарол с 
прицелен INR 2.0-3.0 (по изключение аспирин 
при пациенти с нисък риск за инсулт и систем-
ни емболии), последният се заменя с нефрак-
циониран или нискомолекулен хепарин, и при 
нормална трансезофагеална ехокардиография 
се извършва РФ катетърна аблация. В УНКБ 
се използва техниката на циркумферентна изо-
лация на белодробните вени (известна и като 
циркумферентна или широка левопредсърдна 
аблация), комбинирана с линейна лезия в мит-
ралния истмус [3]. При пациенти с персистиращо 
ПМ се нанасят и допълнителни линейни лезии 
по тавана на лявото предсърдие, по хода на ко-
ронарния синус и по септума, а при пациенти с 
документирано типично предсърдно трептене 
– и в кавотрикуспидалния истмус. Използва се 
система за триизмерен мепинг и нефлуорос-
копска навигация EnSite NavX (St. Jude Medical 
Inc., Minnetonka, MN, USA) и аблационни катетри 
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с 8-милиметров връх или катетри с отворен 3.5 
mm връх за иригирана аблация, като се работи в 
режим с контрол на температурата. Принципите 
на работа на системата за триизмерен мепинг са 
описани в предходна публикация [4]. Процедура-
та се приема за успешно завършена, когато цир-
кумферентните лезии са непрекъснати и вътре в 
тях и по хода на линейните лезии се установява 
понижение на биполярния миокарден волтаж < 
0.5 mV. След процедурата се възстановява ле-
чението с антикоагулант за поне 2 месеца. Кли-
ничният ефект от аблацията се оценява след 
изтичане на т.нар. „сляп период” от 2 месеца, в 
който е възможен рецидив на ПМ или изява на 
постаблационно предсърдно трептене, без това 
да е белег на неуспех. Резултатите от последва-
щото проследяване на пациентите са обект на 
друга публикация.

Непрекъснатите променливи са представе-
ни като средна стойност ± стандартно отклоне-
ние и граници, а отношенията – като процент. 
За статистическа обработка на данните е из-
ползван софтуерен пакет SPSS for Windows 
(v.11.5.0, SPSS Inc., 2002).

РЕЗУЛТАТИ

Демографски и клинични характеристики
В рамките на посочения период е извършена 

РФ катетърна аблация на пристъпно или перси-
стиращо ПМ при 22-ма пациенти – 19 мъже и 3 
жени, на средна възраст 51.9 ± 11.6 години (24-69 
год.). Индексът на телесната маса е 29.6 ± 4.1. 
Придружаващи заболявания се установяват, как-
то следва: артериална хипертония – при 11 паци-
енти, ангиографски доказана коронарна болест 
– при 1 пациент, хипертиреоидизъм в клинична 
и хормонална ремисия от поне 1 година – при 5 
пациенти, еутиреоидна струма – при 2-ма, неин-
сулинозависим захарен диабет – при 1 пациент, 
преходно нарушение на мозъчното кръвообра-
щение – при 1 пациент, язвена болест в реми-
сия – при 2-ма пациенти, нефролитиаза – при 7 
пациенти, друго заболяване – при 19 пациенти 
(сборът надхвърля 22, поради наличие на пове-
че от едно придружаващо заболяване при един 
и същ пациент). CHADS2 сборът е 0 точки при 11 
пациенти (50%), 1 точка при 10 пациенти (45%) и 
2 точки при 1 пациент. Средният CHADS2 сбор е 

0.54 ± 0.59. По модифицираната точкова система 
CHA2DS2VASc 10 пациенти са със сбор 0 точки, 
9 – със сбор 1 точка, и 3-ма – със сбор 2 точки, 
при което средният CHA2DS2VASc сбор е 0.68 ± 
0.71. Времето от първата изява на аритмията е 
7.3 ± 7.7 години (1-36 години). Честотата на прис-
тъпите при пациентите с пристъпна аритмия (n = 
19) е: ежедневно при 8 пациенти (36.4%), ежесед-
мично при 6 пациенти (27.3%), ежемесечно при 
3-ма (13.6%), по-рядко – при 2-ма (9.1%). При-
дружаващо предсърдно трептене е регистрира-
но при 12 пациенти (54.5%), като при всички то е 
оценено като предсърдно трептене ІС (т.е. разви-
ло се при лечение с антиритъмни препарати от 
класове ІС или ІІІ по класификацията на Vaughn-
Williams). Симптомите по време на аритмията са: 
задух – при 13 пациенти (59%), прекордиална оп-
ресия – при 9 (41%), прекордиален дискомфорт 
– при 12 (54.5%), стенокардия – при 2-ма (9%), 
рязко и значително намаляване на физическия 
капацитет – при 17 (77%), синкоп – при 1 (4.5%), 
пресинкоп – при 3 (13.6%), друго – при 5 (22.7%), 
комбинация от поне 2 от изброените симптоми – 
при 20 пациенти (91%). Пациентите са лекувани 
средно с 2.5 ± 0.7 (1 до 4) антиаритмични меди-
камента от класове І и/или ІІІ (табл. 1). 

Таблица 1. Използвани медикаменти – антиритъмни, 
за контрол на честотата, други

Медикамент Брой пациенти (%)
Пропафенон 20 (91%)
Амиодарон 19 (86%)
Соталол 14 (64%)
Хинидин 3 (14%)
Бета-блокер 20 (91%)
Калциев антагонист 6 (27%)
Дигоксин 5 (23%)
Антиагрегант 14 (64%)
Орален антикоагулант 17 (77%)
АСЕ инхибитор 11 (50%)
Ангиотензин-рецепторен блокер 5 (23%)
Статин 9 (41%)

При основната част от пациентите (n = 20, 
91%) индикацията за извършване на аблация 
е тежка симптоматика от аритмията, а при ос-
таналите 2-ма – симптоматика и прогресираща 
левокамерна дисфункция. От трансторакалната 
и трансезофагеалната ехокардиография в деня 
преди процедурата е установено наличие на ат-
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риомегалия (> 40 mm) при 17 пациенти (77%) и 
на левокамерна хипертрофия при 12 пациенти 
(54.5%). Средната фракция на изтласкване на 
лявата камера е 56.7 ± 11.2% (27-73%). Наличие 
на левопредсърден тромб или спонтанен кон-
траст не е установено при никой от пациентите, 
независимо от понижената скорост на изпразва-
не на левопредсърдното ухо при 4 пациенти.

Процедурни характеристики
Основната част от процедурните характе-

ристики е представена в табл. 2. 

Таблица 2. Интрапроцедурни параметри

Показател
Обща продължителност на 
процедурата (от поставянето на 
местната анестезия до изваждане 
на интродюсерите) (min)

251.9 ± 56.6 (125-385)

Общо флуороскопско време (min) 31.3 ± 12.1 (18-66)
Време за осигуряване на 
транссептален достъп (от 
въвеждане на дълъг водач в 
горната празна вена до изваждане 
на дилататора и иглата от лявото 
предсърдие) (min)

18.5 ± 14.7 (5-75)

Флуороскопско време за 
транссептална пункция (min) 7.3 ± 6.1 (2-30.4)

Общо време за изграждане на 
геометрията на кухината (min) 29.8 ± 10.4 (18-60)

Флуороскопско време за изграждане 
на геометрията на кухината (min) 10.6 ± 4.9 (5.5-26.4)

Продължителност на аблацията 
(от началото на първата до края на 
последната РФ апликация) (min)

134.9 ± 47.3 (53-213)

Общ брой РФ апликации 68.8 ± 21.7 (39-115)

Общо отдадена РФ енергия (W/s) 119 593 ± 59 080 
(43 565-247 355)

Кумулативно РФ време (s) 3840.5 ± 1538.6 
(1615-6966)

Данните са представени като средна стойност ± стандартно от-
клонение (граници)

Катетър за иригирана аблация е използван 
при 11 пациенти (50%), а катетър с 8-милиме-
тров връх – при 9 пациенти. В началото на про-
цедурата сърдечният ритъм е синусов при 16 
пациенти, ПМ – при 4 пациенти, и предсърдно 
трептене – при 2-ма. Вагусови рефлекси са ин-
дуцирани при 7 пациенти (32%) и са били ели-
минирани чрез РФ апликации при 5 от тях. При 
8 пациенти в края на процедурата е извърше-
на електрокардиоверсия, като синусов ритъм 
е възстановен при 7 от тях. Разликата спрямо 
изходния ритъм се дължи на интрапроцедурно 
възникване на ПМ или предсърдно трептене 

при част от пациентите, които изходно са били 
в синусов ритъм. В края на процедурата сину-
сов ритъм е регистриран при 19 пациенти (фиг. 
1 А, В и С). Общият болничен престой е 5.7 ± 1.5 
дни (4-10 дни), като предпроцедурният престой, 
в който се осъществява непосредствената под-
готовка, е 2.04 ± 0.2 дни (2-3 дни), а следпроце-
дурният престой е 2.85 ± 1.7 дни (1-8 дни).

 
Фиг. 1. Повърхностна ЕКГ и интракардиални електрограми в раз-
лични етапи от аблацията на персистиращо предсърдно мъждене 
при един и същ пациент със стар десен бедрен и ляв преден фас-
цикуларен блок. Отгоре надолу са представени повърхностни ЕКГ 
отвеждания І, aVF и V1, и биполярни интракардиални електрогра-
ми от проксимален (CS 5-6), среден (CS 3-4) и дистален (CS D-2) 
коронарен синус. (А) В самото начало на процедурата пациентът 
е в предсърдно мъждене. В проксималния коронарен синус се ре-
гистрира високочестотна нискоамплитудна фрагментирана елек-
трическа активност, т.нар. комплексни фракционирани предсърдни 
електрограми; (В) 110 min по-късно, след заграждане на белодроб-
ните венозни устия и създаване на допълнителни линейни лезии, 
предсърдното мъждене е организирано в предсърдно трептене с 
константен базален цикъл от 238 ms и АV блок 2:1; (С) след още 
34 min в хода на поредната РФ апликация предсърдното трептене 
(вляво) прекъсва и се възстановява синусов ритъм
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Процедурата е завършена успешно при 19 
пациенти (86%). При 1 пациент се установиха 
„пробиви” в циркумференциите, които не мо-
жаха да бъдат затворени въпреки многократ-
ните повторни РФ апликации, поради достига-
не на зададената температура с много ниска 
енергия. При 1 пациент процедурата беше 
прекратена преди създаване на циркумфе-
рентна лезия около десните белодробни вени 
поради настъпило усложнение. При 1 пациент 
процедурата беше прекратена още в стадия на 
изграждане на „геометрията” на лявото пред-
сърдие, отново поради настъпило усложнение. 
Независимо че при този пациент аблация на 
практика не е извършена, той е отчетен като 
такъв с неуспешна процедура.

Усложнения са регистрирани при 10 па-
циенти (45.5%). При 6 пациенти се установи 
постпроцедурен перикарден излив без хемо-
динамична значимост. При двама пациенти 
се регистрира кожно изгаряне от ІІ степен на 
мястото на индиферентния електрод на гърба. 
При 3-ма пациенти (13.6%) настъпи хемопери-
кард, наложил хирургичен дренаж. Сборът от 
усложненията надхвърля 10, защото при един 
пациент бяха регистрирани 2 усложнения – пе-
рикарден излив и кожно изгаряне. 

ОБСЪЖДАНЕ

В настоящата публикация се представят 
някои характеристики на пациенти с предсърд-
но мъждене, за което е извършена катетърна 
аблация. 

Пациентите са сравнително млади, макар 
и в широк възрастов диапазон, с наднормено 
телесно тегло и хипертония, с голяма давност 
на предсърдно мъждене, най-често пристъпно, 
рефрактерно на медикаментозно антиритъмно 
лечение. Над 90% от болните са с поне един 
пристъп от аритмия месечно с лимитираща 
симптоматика. Очаквано емболичният риск 
като цяло е нисък, независимо от използвана-
та стратификационна схема. Всички пациенти 
без изключение са провеждали лечение без за-
доволителен ефект с поне един антиритъмен 
препарат. Много честа е комбинацията от про-
пафенон и бета-блокери. Прави впечатление, 
че от антиритъмните препарати на второ място 

по честота на използване след пропафенона е 
амиодаронът. Трудно е да се прецени, докол-
ко това е оправдано, но предвид профила на 
безопасност на амиодарона би следвало той 
да се използва по-ограничено при аритмия без 
пряк животозаплашващ ефект, и основно като 
медикамент на последен избор. Допълнителен 
мотив в тази насока е и това, че амиодаронът 
е най-мощният антиритъмен препарат и ако се 
окаже неефективен, прилагането на други ан-
тиаритмици едва ли може да се очаква да бъде 
по-ефикасно. Освен това амиодаронът е довел 
при част от пациентите до хипертиреоидизъм, 
което е направило невъзможно за известно 
време провеждане на адекватно антиритъмно 
лечение, включително и аблационно.

Прави впечатление доста високият процент 
на усложнения, от които основен дял се пада 
на перикардните изливи без хемодинамично 
значение. При 3-ма пациенти обаче се наложи 
извършване на хирургичен перикарден дренаж 
поради тампонада. В 2 от случаите това беше 
причина за преждевременно прекратяване на 
процедурата, като при тях интраоперативно се 
установи наличие на механичен пробив на ля-
вото предсърдие. При 3-тия пациент настъпи 
т.нар. електрически пробив в дясното предсър-
дие при иригирана аблация на кавотрикуспи-
далния истмус за придружаващо истмус-зави-
симо предсърдно трептене. Усложнението на-
стъпи в хода на последната РФ апликация при 
вече възстановен синусов ритъм и постигнат 
истмусен блок и практически завършена про-
цедура. При този пациент перикардиоцентезата 
беше извършена отложено около 8 часа след 
процедурата поради постепенно нарастване на 
количеството на хемоперикарда при иначе ста-
билно хемодинамично състояние. В досегашни 
публикации честотата на сърдечна тампонада, 
налагаща перикардиоцентеза, е между 1.2 и 
4%, като хирургичен дренаж се е наложил в под 
1% [8, 9, 10]. За отбелязване е, че след ограни-
чаване на броя на извършващите процедурата 
оператори настъпи рязко намаляване на проце-
дурните усложнения. В настоящата серия паци-
енти, макар и ограничена, няма случаи на ем-
болични усложнения. Според нас това се дължи 
на изходно нис кия емболичен риск, стриктната 
предпроцедурна подготовка с антикоагулант, 
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задължителното изключване на левопредсърд-
на тромбоза или спонтанен ехоконтраст чрез 
трансезофагеална ехокардиография, използва-
нето на катетри за иригирана аблация през вто-
рата половина на периода, както и на адекват-
ната интра- и постпроцедурна антикоагулация. 
Хеморагични усложнения също не бяха наблю-
давани. Кожните изгаряния бяха регистрирани 
само при първите двама пациенти в серията, 
като предполагаемата причина е недостатъчно 
количество електроден гел върху индиферент-
ния електрод.

Разглеждайки процедурните данни, може да 
се отбележи сравнително голямата продължи-
телност на процедурата – средно малко над 4 
часа, като почти една четвърт от общото време 
е за осигуряване на транссептален достъп и за 
изграждане на геометрията на лявото предсър-
дие. Успоредно с това общото флуороскопско 
време е сравнително късо – около 30 min, като 
основната част от него (средно около 18 min, 
т.е. около 60%) се изразходва за транссептал-
ната пункция и за изграждане на геометрията на 
кухината. Иначе казано, триизмерната рекон-
струкция на лявото предсърдие и прилежащите 
му структури се прави под рентгенов контрол, а 
самата аблация – с използване на нефлуорос-
копска навигация. Възможността за насочване 
и управление на аблационния катетър без из-
ползване на флуороскопия е едно от основни-
те преимущества на системите за триизмерен 
мепинг. В представената група самата аблация 
отнема средно малко над 2 часа, което се обяс-
нява с големия брой РФ апликации, необходими 
за заграждане на белодробните венозни устия 
и за създаване на линейните лезии. Освен това 
възприетият в УНКБ начин на работа изисква 
създаване на волтажна карта след аблацията 
за непосредствена оценка на резултата и при 
необходимост повторни апликации в зони на 
„пробиви”, както и отново оценка чрез нова вол-

тажна карта в повторно третираните участъци. 
Така или иначе, тези процедурни данни са съ-
поставими с данните от съвсем скорошни пуб-
ликации, като дори флуороскопското време в 
нашата група е доста по-късо [5, 11].

В заключение, радиофреквентната кате-
търна аблация на предсърдно мъждене чрез 
техниката на циркумферентна левопредсърд-
на аблация е реална възможност за лечение 
на подбрани пациенти с чести и симптомни ре-
цидиви на пристъпно или персистиращо пред-
сърдно мъждене с висок процедурен успех. 
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Своевременната диагноза на коронарна-
та болест при жените е предизвикателство 
за клинициста поради по-голямата честота 
на атипично протичане, фалшиво положи-
телни неинвазивни инструментални тестове, 
необструктивно и микроваскуларно съдово 
засягане при женския пол. Известно е, че 
при част от пациентките с микроваскуларна 
ангина също се регистрират рискови факто-
ри и положителни за миокардна исхемия ин-

струментални изследвания, което не рядко 
затруднява обективизацията на коронарната 
болест. 

Цел на проучването е установяването на 
клинични и неинвазивни инструментални по-
казатели с диагностична информативност за 
обструктивна коронарна болест, приложими в 
клиничната практика за диференциране на па-
циентките с „гръдна болка”, показани за инва-
зивно изследване.
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Резюме: Коронарната артериална болест е сред водещите социално значими заболявания при жените, характеризираща 
се със специфични особености в протичането и диагнозата. С цел диагностична информативност са анализирани 
резултатите от най-често ползваните в клиничната практика клинико-инструментални показатели: стенокардна 
болка, рискови фактори, ЕКГ, ЕхоКГ и ВЕТ при две групи жени – с коронарна артериална болест и с микроваску-
ларна ангина. Статистическият анализ определя наличието на типична стенокардна болка, артериална хиперто-
ния, дислипидемия, захарен диабет и положителен ВЕТ като показатели с висока рискова тежест и информатив-
ност за наличие на коронарна артериална болест при жените.

Ключови думи: коронарна артериална болест, жени, стенокардия, микроваскуларна ангина, неинвазивни инструментални тестове
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Summary: Coronary artery disease is among the leading socially signifi cant diseases in women, characterized by specifi c features in 
the course and diagnosis. For the purpose of diagnostic informativeness, results of the most frequently used clinical and 
instrumental parameters in clinical practice were analyzed: anginal pain, risk factors, ECG, ECHO and Exercise ECG in 
two groups of women – with coronary artery disease and with microvascular angina. Statistical analysis determines the 
presence of typical anginal pain, arterial hypertension, dyslipidemia, diabetes mellitus and positive Exercise ECG test as  
the indicators of high risk and informativeness for the presence of coronary artery disease in women.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Проучването включва 50 жени с коронарна 
артериална болест (КАБ) и стабилна стенокар-
дия ІІ и ІІІ функционален клас (ФК) по NYHA, 
без реализиран миокарден инфаркт и 40 жени 
с микроваскуларна ангина, лекувани в Клини-
ка по кардиология на УБ ”Лозенец” – София. 
Средната възраст на пациентките е 59,9 ± 10,5 
години (в диапазона от 35 до 79 г.), сравнима 
за двете групи.

Диагнозата стабилна стенокардия е прие-
та въз основа на клинични, лабораторни и 
инструментални показатели за наличие на 
заболяването, според критериите на СЗО, а 
микроваскуларна ангина – при налична гръд-
на болка, ST-T-промени за миокардна исхемия 
в ЕКГ и/или ВЕТ и изключване на коронарна 
артериална патология. При всички пациентки е 
проведена селективна коронарография (СКГ) 
за верифициране или отхвърляне на обструк-
тивна коронарна артериална болест на епи-
кардните артерии.

Направена е сравнителна характеристика 
на рисковите фактори – артериална хиперто-
ния (АХ), дислипидемия (ДЛ), захарен диабет 
(ЗД), обезитет (ОБ), тютюнопушене (ТП) и фа-
милна обремененост (ФО), характера на сте-
нокардната болка, както и на резултатите от 

най-често ползваните в рутинната практика 
неинвазивните инструментални изследвания – 
ЕКГ, ВЕТ, ЕхоКГ. 

Обработката на данните е със статисти-
чески пакет SPSS 11.0.1, като чрез екзактен 
тест на Фишер и показателят за отношението 
на шансовете (OR) като мярка за относителен 
риск е оценена връзката на отделните показа-
тели и рисковата им тежест за КАБ. 

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

Рискови фактори
При пациентките с КАБ рискови фактори 

се установяват както следва: АХ – при 94%, 
ДЛ – при 80%, ЗД – при 38%, ОБ – при 40%, 
ТП – при 20%, ФО – при 24%. При изследва-
ните с микроваскуларна ангина регистрира-
ните РФ са в по-нисък процент, в сравнение 
с първата група, но в подобно съотношение, 
като и тук водещи са АХ и ДЛ. В тази група АХ 
се регистрира при 75%, ДЛ – при 52,5%, ЗД – 
при12,5%, ОБ – при 40%, ТП – при 27,5%, ФО 
– при 25%. 

Анализът на данните установява статисти-
чески значима връзка с КАБ само за факторите 
ДЛ, ЗД и АХ , като резултатите са отразени в 
таблици 1, 2, 3.

Таблица 1. Взаимно честотно разпределение на жените по групи и наличието на дислипидемия.

Микроваскуларна
ангина Жени със стенокардия и КАБ Общо

Дислипидемия

Не
Брой 19 10 29

% 47,5 20,0 32,2

Да
Брой 21 40 61

% 52,5 80,0 67,8

Общо
Брой 40 50 90

% 100,0 100,0 100,0

В групата на жените без КАБ съотноше-
нието на пациентките без и с ДЛ е почти рав-
ностойно – 47,5 към 52,5%, докато в групата 
на жените с КАБ то е 20 към 80%. Анализът 

на данните установява статистически значима 
зависимост между фактора ДЛ и наличието на 
КАБ (р = 0,007). Рисковата тежест на този фак-
тор е оценена с OR = 3,619.
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При жените без КАБ съотношението на 
пациентките без и с АХ е 25 към 75%, до-
като в групата с КАБ – съответно 6,0 към 

94%. Съществува зависимост на фактора 
АХ с наличната КАБ (р = 0,015), като тук 
OR = 5,222.

Таблица 2. Взаимно честотно разпределение на жените по групи и наличието на артериална хипертония

Микроваскуларна
ангина Жени със стенокардия  и КАБ Общо

Артериална хипертония

Не
Брой 10 3 13

% 25,0 6,0 14,4

Да
Брой 30 47 77

% 75,0 94,0 85,6

Общо
Брой 40 50 90

% 100,0 100,0 100,0

Таблица 3. Взаимно честотно разпределение на жените по групи и наличието на захарен диабет

Микроваскуларна
ангина Жени със стенокардия и КАБ Общо

Захарен диабет 

Не
Брой 35 31 66

% 87,5 62,0 73,3

Да
Брой 5 19 24

% 12,5 38,0 26,7

Общо
Брой 40 50 90

% 100,0 100,0 100,0

В групата с микроваскуларна ангина отно-
шението на жените без и със ЗД е 87,5 към 
12,5%, докато при тези с КАБ – 62,0 към 38%. 
Отчита се сигнификантна зависимост между 
показателя ЗД и наличието на КАБ (р = 0,008), 
с рискова тежест OR = 4,290

За останалите РФ – ТП, ФО и ОБ, не се ре-
гистрира статистическа зависимост с болестта, 

но малкият брой на жените, носителки на тези 
РФ, намалява достоверността на изводите.

Стенокардна болка

Атипична и типична стенокардна болка в гру-
пата на жените с микроваскуларна ангина се ре-
гистрира при 52,5 и при 47,5%, докато при пациент-
ките с КАБ – съответно при 12,0 и 88% (табл. 4). 

Таблица 4. Взаимно честотно разпределение на жените по групи и наличие на стенокардна симптоматика

Микроваскуларна
ангинаа

Жени със стенокардия и 
КАБ Общо

Стенокардна болка

Атипична
Брой 21 6 27

% 52,5 12,0 30,0

Типична
Брой 19 44 63

% 47,5 88,0 70,0

Общо
Брой 40 50 90

% 100,0 100,0 100,0
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За показателя типична стенокардна болка 
статистическият анализ установява сигнифи-
кантна зависимост с КАБ (р < 0,0001), както 
и най-висок относителен риск за болестта в 
сравнение с останалите разгледани показате-
ли, оценен с OR = 8,105.

Неинвазивни инструментални тестове
При пациентките с КАБ патология в ЕКГ се 

регистрира при 30%, за ВЕТ – при 81,1%, и за 
ЕхоКГ – при 34,8% от проведените изследва-
ния. При жените с микроваскуларна ангина па-
тология в ЕКГ се отчита при 35%, за ВЕТ – при 
57,7% и за ЕхоКГ – при 15%.

Сравнителният анализ на данните е пред-
ставен в таблици 5, 6 и 7.

Статистическият анализ показва, че про-
центните съотношения на електрокардио-
графското изследване в норма и с патоло-
гия са сходни за двете групи. Тук р = 0,655, 
поради което не може да се приеме, че има 
значима статистическа зависимост между 
резултатите от ЕКГ и налична КАБ, като се 
отчита ниска и неспецифична информатив-
ност на това изследване за диагнозата на 
болестта.

Изчисленият показател OR е 0,796.

Таблица 5. Сравнителен анализ на резултатите от ЕКГ при жените от двете групи

Микроваскуларна
ангина Жени със стенокардия и КАБ Общо

EКГ

Норма
Брой 26 35 61

% 65,0% – специфичност 70,0 67,8

Патология
Брой 14 15 29

% 35,0 30,0% – чувствителност 32,2

Общо
Брой 40 50 90

% 100,0 100,0 100,0

Таблица 6. Сравнителен анализ на резултатите от ВЕТ при жените от двете групи

Микроваскуларна
ангина Жени със стенокардия и КАБ Общо

ВЕТ

Норма
Брой 11 7 18

% 42,3% – специфичност 18,9 28,6

Патология
Брой 15 30 45

% 57,7 81,1%- чувствителност 71,4

Общо
Брой 26 37 63

% 100,0 100,0 100,0

Патология във ВЕТ се регистрира значи-
телно по-често при жените с КАБ – при 81,1%, 
срещу 57,7% при пациентките с микровас-
куларна ангина, а негативни тестове – при 
изследваните от групата с микроваскуларна 

ангина в 42,3%, срещу 18,9% при жените с 
КАБ.

Анализът на данните установява значима 
статистическа зависимост между резултатите 
от ВЕТ и налична КАБ (р = 0,047). За това из-
следване OR = 3,352.
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За ехокардиографското изследване се отчи-
та сравнително по-висок процент патологични 
изследвания при жените с КАБ (34,8%, срещу 
15% за пациентките с микроваскуларна анги-
на). Тук р = 0,048 – стойност близка, но по-мал-
ка от граничната, обективизираща статистиче-
ска зависимост между резултатите от ЕхоКГ и 
налична КАБ. За това изследване OR = 3,022.

За ВЕТ се отчита висока чувствителност 
(81,1%) и по-ниска специфичност (42,3%) за 
откриване на КАБ, докато за ЕхоКГ – висока 
специфичност (85%) и по-ниска чувствител-
ност (34,8%).

ОБСЪЖДАНЕ

Рискови фактори за ИБС, типична стено-
кардна болка и положителни тестове за ми-
окардна исхемия от ЕКГ, ВЕТ и ЕхоКГ бяха ре-
гистрирани както при жените с КАБ, така и при 
пациентките с микроваскуларна ангина.

Наличието на типична стенокардна болка, 
ДЛ, ЗД и АХ са показатели, определящи висок 
относителен риск за обструктивна коронарна 
патология. При жените с КАБ, без миокарден 
инфаркт електрокардиографското изследване 
има ниска и неспецифична информативност за 
диференциране и диагностициране на заболя-
ването. Регистрирането на положителен ВЕТ е 
диагностичен критерий с висока информатив-
ност за налична КАБ, докато нормалната ЕхоКГ 
е изключващ критерий за КАБ, но с възможност 
за не малък процент фалшивонегативни тесто-
ве при ЕхоКГ и фалшивоположителни при ВЕТ.  
Тези данни съвпадат с данните от други подобни 
изследвания и имат потвърдителен характер

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рисковите фактори дислипидемия, захарен 
диабет и артериална хипертония, типична сте-
нокардна симптоматика и положителен ВЕТ са 
показатели с висок относителен риск и консте-
лация с висока диагностична информативност 
за обструктивна коронарна артериална болест 
при жените.
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Таблица 7. Сравнителен анализ на резултатите от ЕхоКГ при жените от двете групи

Микроваскуларна
ангина Жени със стенокардия и КАБ Общо

ЕхоКГ

Норма
Брой 34 30 64

% 85% – специфичност 65,2 74,4

Патология
Брой 6 16 22

% 15,0 34,8% – чувствителност 25,6

Общо
Брой 40 46 86

% 100,0 100,0 100,0
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IS THE TILT-TABLE TEST SAFE – A CLINICAL CASE
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Резюме: Провеждането на тест с наклон на тялото (tilt-table test – TTT) е част от диагностичния алгоритъм при па-
циенти със синкоп с описвани в литературата високи чувствителност и специфичност за диагностициране и 
разграничаване на рефлекторните вазовагални синкопи от синкопите с друга етиология. У нас Отделението 
по неинвазивна функционална и образна диагностика към Националната кардиологична болница е едно от 
малкото клинични звена, занимаващи се с провеждане на ТТТ, с обем около 50 теста годишно. От проведе-
ните досега 320 ТТТ нямаме регистрирани сериозни усложнения. Като неголеми усложнения заслужава да 
се отбележат по-продължителните постсинкопални възстановителни реакции при малка част от пациентите, 
налагащи наблюдение на пациента в рамките на няколко часа след провеждане на теста. Представеният 
клиничен случай цели да се насочи вниманието на клиницистите към някои възможни усложнения по време на 
ТТТ, като е представен пациент с екстремна кардиоинхибиторна реакция. Въпреки че по литературни данни 
липсват съобщения за смъртен случай по време на ТТТ и не се срещат описвани усложнения при ТТТ, провеж-
дан с нитропрепарат (какъвто е и представеният протокол), в изнесения случай наблюдавахме екстремна и 
репетитивна кардиоинхибиторна реакция, създала реална опасност за живота на пациента. Това потвърждава 
необходимостта от наличие на добре оборудван спешен шкаф в отделенията, провеждащи ТТТ, както и готов-
ност за провеждане на кардиопулмонална ресусцитация в пълен обем.

Ключови думи: тест с наклон на тялото/безопасност, екстремна кардиоинхибиторна реакция
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Summary: The tilt-table test (TTT) is a part of the diagnostic algorithm in patients with syncopes and is described in the literature as a 
highly sensitive and specifi c method for diagnosing and differentiating the vasovagal (refl ex) syncopes from syncopes with 
other etiologies. Our Department of noninvasive functional imaging at the National Heart Hospital is one of the few clinical 
units dealing with the TTT performance at a capacity of about 50 tests per year. For total of 320 TTTs performed until present, 
no serious subsequent complications have been registered. As mild complications, it is worth to note the prolonged post-
syncopal restorative reactions in minority of the patients that imposed monitoring of these patients within few hours after the 
test performance. The presented case report of a patient with an extreme and repetitive cardio-inhibitory reaction, aims at 
focusing clinicians’ attention on some possible complications of the TTT. Although there are no reports of fatal outcome during 
the performance or described complications following the performance of a TTT with a nitro-preparation (which was the case 
of the presented protocol) an extreme and repetitive cardio-inhibitory reaction that created a real threat to patient’s life was 
registered. This confi rms the necessity of a well-equipped emergency cupboard within the department, where the TTT is 
performed, as well as of readability for performing a complete volume cardiopulmonary resuscitation. .

Key words: tilt-table test/safety, extreme cardio inhibitorny reaction
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ВЪВЕДЕНИЕ

Провеждането на тест с наклон на тялото 
(tilt-table test – TTT) е част от диагностичния ал-
горитъм при пациенти със синкоп [1] с описвани 
в литературата високи чувствителност и специ-
фичност за диагностициране и диференциална 
диагноза на рефлекторните вазовагални синко-
пи от синкопите с друга етиология [2, 3]. Досега 
в литературата не е описан смъртен случай по 
време на ТТТ [1], поради което този неинвази-
вен метод заема предно място в диагностичния 
алгоритъм при пациентите със синкоп. 

Отделението по неинвазивна функционална 
и образна диагностика към Националната кар-
диологична болница е едно от малкото клинич-
ни звена, занимаващи се с провеждане на ТТТ, 
с обем около 50 теста годишно. От проведените 
досега 320 ТТТ нямаме регистрирани сериоз-
ни усложнения. Като неголеми усложнения за-
служава да се отбележат по-продължителните 
постсинкопални възстановителни реакции при 
малка част от пациентите, налагащи наблюде-
ние на пациента в рамките на няколко часа след 
провеждане на теста. С настоящия клиничен 
случай бихме желали да обърнем вниманието 
на клиницистите към някои възможни усложне-
ния по време на ТТТ, представяйки пациент с 
екстремна кардиоинхибиторна реакция.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Представяме пациент на 50 год. с известна 
исхемична болест на сърцето – стабилна сте-
нокардия, наложила провеждане на селектив-
на коронарна ангиография с данни за еднокло-
нова коронарна болест и имплантация на стент 
на лява предно-десцендентна артерия през 
месец септември 2009 г., след което пациентът 
е без рецидив на стенокардна симптоматика. 
Пациентът е с артериална хипертония и заха-
рен диабет II тип, известни от 5 год., дислипи-
демия, известна от 1 год., дългогодишен пушач, 
с персистиращо предсърдно трептене с десен 
бедрен блок и ляв преден хемиблок, известни 
от 2 год., преживян исхемичен мозъчен инсулт 
в басейна на дясна средна мозъчна артерия 
през 2006 г., аортобифеморален байпас по по-
вод на синдром на Лериш през месец декември 
2009 г. От няколко месеца (от месец юни 2010 

г.) е с чести (над 15 досега) синкопи, предше-
ствани от тежест в корема, причерняване пред 
очите. Тези епизоди не са свързани с конкрет-
на ситуация, появяват се както в покой, така и 
при физическо усилие. Загубата на съзнание е 
от 10 до 20 s. Двукратно при подобни синкопи 
е наблюдавано изпускане на тазовите резер-
воари. Тогава са наблюдавани от близките и 
тонично-клонични гърчове. През юли 2010 г. е 
проведена холтер ЕКГ, която установява пред-
сърдно трептене с променлив блок, без патоло-
гични паузи. В началото на месец август 2010 
г. е проведена електроенцефалограма, приета 
е диагноза епилепсия и е започнато лечение с 
антиепилептичен препарат (конвулекс 2 х 300 
mg), на фона на който пристъпите зачестили и 
се удължили.

Данните, които установихме от проведените 
неинвазивни изследвания преди ТТТ, включват:

ЕКГ: предсърдно трептене с блок 3:1 и ка- −
мерна честота 75 уд./min, десен бедрен блок, 
ляв преден хемиблок.

Холтер ЕКГ: предсърдно трептене с про- −
менлив блок 2:1 до 4:1 и камерен отговор от 50 
до 104 уд./min, не се регистрира камерна екто-
пия, не се регистрират патологични паузи.

Ехокардиография: изразена концентрич- −
на хипертрофия на лява камера (ЛК) с по-изра-
зено засягане на септума, запазени ЛК разме-
ри, обеми и систолна функция. ЛК диастолна 
дисфункция по типа на нарушена релаксация. 
Увеличен индекс на левопредсърден обем. Ле-
костепенна аортна стеноза. Запазени размери 
на десните сърдечни кухини. 

Тест с наклон на тялото: Изходно пациен- −
тът беше с артериално налягане (АН) 128/78 
mm Hg и сърдечна честота (СЧ) 57 уд./min. 
Веднага след заемане на изправено положе-
ние (60) се регистрира ранна ортостатична хи-
потония с АН до 80/60 mm Hg при СЧ от 70 до 
80 уд./min, която реакция пациентът понесе до-
бре, без поява на пресинкопална симптомати-
ка. Прилаганият според протокола изокет спрей 
на 20-ата минута от теста в конкретния случай 
не беше приложен поради персистиране на хи-
потонията. На 33-ата минута от ТТТ пациентът 
съобщи за прилошаване с болка в корема и 
причерняване пред очите и след броени секун-
ди загуби съзнание. В този момент на монитор 
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се регистрира камерна асистолия при наличие 
на предсърдна активност, не се измерваше АН. 
Възстановено беше бързо супинационно поло-
жение, асистолията продължи 45 s, появиха се 
тонични гърчове, след което пациентът спон-
танно възстанови съзнание с камерна честота 
около 20 уд./min и все още неизмерващо се 
АН (фиг. 1). По време на проведената кардио-
пулмонална ресусцитация (включваща и при-
ложение на атропин, адреналин и вливания), 
която продължи 22 min до превеждане на па-

циента, се регистрираха многократни епизоди 
на асистолия с продължителност от 10 до 20 s 
и придружени от краткотрайна загуба на съз-
нание. Пациентът беше преведен в Отделение 
по спешна кардиология, където след продъл-
жаване на кардиопулмоналната ресусцитация 
и имплантация на временен кардиостимулатор 
беше подготвен за имплантация на постоянен 
кардиостимулатор. ТТТ беше интерпретиран 
като положителен, с кардиоинхибиторен тип 
на реакция.

Фиг. 1. Електрокардиографски запис по време на теста с наклон на тялото. A: записи на 20-ата, 25-ата и 30-ата min от теста; B, C, D: 
камерна асистолия с наличие само на предсърдна активност с продължителност 45 s и начало на 33-ата min; E: възстановяване на 
камерна активност – предсърдно трептене с блок 2:1; F, H: нови периоди на камерна асистолия със забавена предсърдна активност; 
G: брадиаритмия
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ОБСЪЖДАНЕ

При описания пациент с известна исхемична 
болест на сърцето, ритъмно-проводни наруше-
ния, мозъчносъдова и периферносъдова болест 
(т.е. пациент с висок риск) провеждането на ТТТ 
след изключване с направените до момента 
изследвания на сърдечна генеза на синкопите 
е с индикация клас I според Ръководството за 
поведение при синкоп [1]. Въпреки липсата по 
литературни данни на съобщение за смъртен 
случай по време на ТТТ и липсата на описвани 
усложнения при ТТТ, провеждан с нитропрепа-
рат [1] (какъвто е и нашият протокол), в конкрет-
ния случай наблюдавахме екстремна и репе-
титивна кардиоинхибиторна реакция, създала 
реална опасност за живота на пациента. Това 
потвърждава необходимостта от наличие на 
добре обурудван спешен шкаф в отделенията, 

провеждащи ТТТ, както и готовност за провеж-
дане на кардиопулмонална ресусцитация в пъ-
лен обем. Наличието на отделение по спешна 
кардиология или реанимационно отделение в 
непосредствена близост до звеното, занимава-
що се с този тип диагностичен тест, е до голяма 
степен желателно, ако не и необходимо усло-
вие за безопасността на пациента.
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БЪЛГАРСКА КАРДИОЛОГИЯ
том ХVІI, 2011, № 1ДРУЖЕСТВО 

НА КАРДИОЛОЗИТЕ 
В БЪЛГАРИЯ

IN MEMORIAM

Проф. д-р Тодор Николов 
Даскалов е роден на 24.01.1928 
г. в с. Смилец. Завършва гимна-
зия в Панагюрище, след което 
следва медицина медицина в 
Пловдив и се дипломира през 
1952 г.

Става лекар в поделение в 
Асеновград и с. Корен, Хасков-
ско по мобилизация. Лекува и 
цивилното население. 

Прави кратка специализа-
ция по хирургия и извършва всички амбулаторни операции на 
цивилното население и войниците, но не прекъсва връзките си 
с Алма матер.

Спечелва конкурс за клиничен ординатор в Катедрата по 
пропедевтика на вътрешните болести в Пловдив, но не е осво-
боден от войската.

По-късно Тодор Даскалов е назначен за ординатор във Въ-
трешното отделение на Военна болница – Пловдив, където намира 
широко поле за работа в Пълнопрофилното вътрешно поделение. 
През 1958 г. взима изпит по вътрешни болести в ИСУЛ – София.

Командирован е и разкрива Пълнопрофилно вътрешно от-
деление на Военна болница – Ст. Загора. Преподава на фелд-
шери и сестри по вътрешни болести. 

Д-р Т. Даскалов взима аспирантура в Медицинския факул-
тет – Пловдив, към Катедра по терапия на вътрешните болести 
при проф. Юруков и проф. Миронов и през 1969 г. става канди-
дат на медицински науки, с дисертация на тема "Увреждания 
на миокарда при ревматизъм".

Той разкрива първото интензивно кардиологично отделе-
ние, изобретява балистокардиограф. Открива, диагностицира 
и лекува микоплазмени дихателни епидемични заболявания, 
потвърдени бактериологично от д-р Мандулов (бактериолог), 
като ги доказва и с изпратени материали в Швейцария.

Т. Даскалов специализира и взема изпит за специалност 
по кардиология и ревматология в ИСУЛ – в Катедрата и клини-
ката по кардиология и ревматология.

Негова заслуга е и диагностицирането на първите 20 мла-
дежи с коарктация на аортата по клинични показатели, във 
времето, когато все още липсват съвременните инвазивни и 
модерни средства. Младежите с коарктация на аортата са под-
готвени от него и са изпратени в Сърдечната хирургия на Во-
енна болница – София, където са оперирани успешно от проф. 
д-р Г. Кръстинов, след което са долекувани от Т. Даскалов.

Той е поканен и взема изпит за асистент в Катедрата по 
кардиология в ІІІ градска болница – София, при проф. Цон-

чев. Не е освободен от военна служба обаче поради нужди на 
войската. Избран е за доцент през 1974 г. и е назначен за на-
чалник-основател на Пълнопрофилната клиника по вътрешни 
болести във Военна болница – Пловдив.

През 1982 г. е разкрита Интензивна клиника във Висшия 
военномедицински институт – София, и Т. Даскалов е избран 
за неин началник-основател.

Разработва лично, наблюдава и лекува 12 000 случая с 
проводни нарушения и защитава теза "Ритъмни нарушения". 
Става доктор на медицинските науки, а през 1983 г. е избран 
за редовен професор във Военно медицинска академия – Со-
фия. Назначен е за началник-основател на разкритата по това 
време Катедра по спешна медицина, кардиология и клиника 
по интензивна терапия във Военномедицинска академия. Ка-
тедрата има временно филиал и в Институт „Пирогов”.

Преподава активно пълен курс по интензивна терапия и 
кардиология. Обучава специализанти, аспиранти и е рецен-
зент на доктори, доценти и професори. Член е на научния 
съвет на Военномедицинска академия. На научния съвет по 
кардиология и ВАК. Назначен е за първи главен специалист по 
интензивна терапия на българската армия у нас.

След пенсионирането си през 1998 г. работи като кон-
султант в І градска болница – София, а по-късно и като 
консултант в Клиниката по интензивна кардиология в МВР 
болница – София, и е член на Научния съвет. Разкрива и 
индивидуална практика за специализирана медицинска 
помощ съвместно с брат си д-р Марко Даскалов, хирург и 
ортопед-травматолог.

Проф. д-р Тодор Даскалов, д.м.н., е автор и съавтор на 
множество научни трудове, актуални и днес, сред които: моно-
графията „Респираторни микоплазмози и пнеумовии” – първа 
по рода си и настолна за лекарите и до наши дни (в съавтоство 
с д-р Мандулов и проф. А. Митов); първата у нас монография 
„Коарктация на аортата” (в съавторство с Г. Кръстинов и Д. 
Шишманов); пръвата монография на тема "Внезапна сърдеч-
на смърт" и др. Автор е над 180 прецизни научни труда и има 
голям брой участия във всички кардиологични конгреси у нас, 
както и в повечето европейски и световни конгреси по карди-
ология и др.

Проф. д-р Тодор Даскалов, д.м.н., почина внезапно на 
27.04.2009 г. без да прекъсва своята лечебна и научна дейност. 

Остава споменът за големия учен, лечител и учител, 
автор на национално и международно значими произведения 
– жива връзка между класическата и модерната кардиология 
и интензивна терапия.

Поклон пред светлата му памет.

ПРОФ. Д-Р ТОДОР НИКОЛОВ ДАСКАЛОВ, Д.М.Н.

24.01.1928-27.04.2009 г.


