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ВЪВЕДЕНИЕ

Сърдечно-съдовите заболявания са главната 
причина за смъртността в съвременното общест-
во. От своя страна исхемичната болест на сърце-
то (ИБС) е най-честата им изява, водеща да висо-
ка смъртност и заболяемост. Клиничните форми 
на ИБС включват: тиха исхемия, стабилна ангина 
пекторис, нестабилна ангина, миокарден инфаркт, 
сърдечна недостатъчност и внезапна сърдечна 
смърт. Oстрият коронарен синдром (ОКС), респек-
тивно – остър миокарден инфаркт със ST-елевация 
(STEMI), остър миокарден инфаркт без ST-елева-
ция (NSTEMI) и нестабилна ангина пекторис (НАП), 
е водещата причина за хоспитализация и смърт-
ност при пациенти с исхемична болест на сърцето 
(ИБС).

ОСТЪР МИОКАРДЕН ИНФАРКТ СЪС ST-ЕЛЕВАЦИЯ 
(STEMI) 

Основна цел при лечението на STEMI е възста-
новяването на проходимостта (TIMI ІІІ кръвоток) 
на инфаркт-свързаната артерия (IRA) и възстано-
вяване на миокардната перфузия. Доказа се, че 
първичната ангиопластика има значително пре-
димство пред фибринолизата, тъй като осигурява 
проходимост при повече от 90% от случаите на IRA, 
възможно е прилагането и при пациенти с контра-
индикации за фибринолиза и е по-нисък рискът от 
голямо кървене.

Значително подобрение на ранните и късните 
резултати е установено след навлизането в прак-
тиката на стентовете и системното приложение на 
IIb/IIIa рецепторните антагонисти. Ранното инвазив-

ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ1

Ю. Джоргова
Клиника по кардиология, УНСБАЛ „Св. Екатерина” – София

EARLY INTERVENTIONAL TREATMENT IN PATIENTS WITH ACUTE CORONARY 
SYNDROME

J. Jorgova
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но лечение на NSTEMI и на нестабилната ангина 
пекторис с висок риск значително намалява смърт-
ността и риска от повторен миокарден инфаркт.

Ключовите моменти в лечението на острия ми-
окарден инфаркт със ST-елевация не се променят. 
Те са:

1) ранното диагностициране;
2) възможно най-рано реперфузионна терапия;
3) оптимална вторична профилактика.
Стандартна реваскуларизационна/реперфузи-

онна процедура при пациенти със STEMI е първич-
на ангиопластика на IRA, която се приема за безо-
пасна и достатъчно ефективна намеса.

Новите акценти в последните препоръки [1, 2, 
6] са фокусирани върху промяна на организация-
та, която да позволи повече болни да се третират с 
PPCI (първична ангиопластика).

• Създаване на ефективна мрежа, която включ-
ва доболнична диагноза, транспорт и мрежа от бол-
ници с възможност за PPCI.

• Критерии за PPCI или тромболиза.
• Нови антитромботични медикаменти.
• Ангиография при пациенти, при които не е 

проведена PPCI.
• Вторична профилактика.
На фиг. 1 е представена схемата, осигуряваща 

оптимална терапия при STEMI – добре функциони-
раща регионална система, която включва: добол-
нична диагноза; адекватна оценка на риска и бърз 
транспорт до болница с възможности за PPCI.

В подкрепа на ранната инвазивна стратегия на 
лечение са резултатите от Swedish Registry, доказ-
ващи предимствата на ранното инвазивно лечение 
пред доболничната и болничната тромболиза в ре-
алната клинична практика (фиг. 2).

При пациенти с клинична изява на STEMI до 12 
часа от началото на симптомите и с персистираща 
ST-елевация или новопоявил се ляв бедрен блок 
(ЛББ) трябва да бъде извършена ранна механична 
или фармакологична реперфузия. Препоръките за 
реперфузионна терапия [1, 2, 6] при пациенти с ос-
тър коронарен синдром със ST-елевация са пред-
ставени на табл. 1.

Таблица 1. Препоръки за реперфузионна терапия

Препоръки Клас LOE

При всички пациенти с гръдна болка/
дискомфорт под 12 часа и задържаща се 
ST-елевация/новопоявил се ЛББ

I A

При пациенти с клинични и/или ЕКГ белези 
за персистираща исхемия, ако симптомите 
са над 12 часа

IIa C

Реперфузия (PPCI) при стабилни пациенти, 
постъпили от 12 до 24 часа след появата 
на симптомите

IIb B

PCI при оклудирана IRA при стабилни 
пациенти повече от 24 часа от началото на 
симптомите без данни за исхемия (OATS)

III B

Според общоприетото мнение трябва да се из-
върши реперфузионната терапия (PPCI) при нали-
чието на клинични и/или ЕКГ данни за продължа-
ваща исхемия, дори повече от 12 часа,  тъй като в 
повечето случаи точното начало на симптомите е 
неясно. Същевременно няма категоричен консенсус 
за ползата от PPCI при пациенти с начало на сим-
птомите над 12 часа без наличие на клинични или 
ЕКГ белези на продължаваща исхемия. Препоръки-
те при първична ангиопластика [1, 2, 6] са предста-
вени в табл. 2.

Спешен  център  ОПЛ /кардиолог Собствено  решение  

Линейка  

Личен  транспорт  

Интервенц . лечение  Трансфер  Неинвазивен  
център  

Доболнична  
диагностика , триаж  и  

лечение  

Симптоми  при  S TE M I 
 

Фиг. 1. Оптимално лечение на STEMI [7, 18]
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Въпреки категоричното предимство на PPCI все 
още това лечение остава труднодостъпно за част 
от пациентите със STEMI. Затова тромболитичното 
лечение все още има своето място и значение за 
лечението им. При фибринолиза трябва да се 
спазват изложените в табл. 2 препоръки [1, 2, 6].

Таблица 2

Препоръки Клас LOE

При липса на противопоказания и ако 
PPCI не може да се проведе в рамките на 
препоръчаното време

I A

Трябва да се прилагат фибрин-специфични 
агенти I B

Доболнично приложение на началната 
тромболитична терапия IIa A

Таблица 3

Препоръки Клас LOE

Предпочитаната реперфузионна терапия, 
ако се извършва от опитен екип възможно 
най-бързо след първия медицински кон-
такт

I A

Времето от първи медицински контакт до 
балон трябва да е < от 2 часа при всички 
случаи и < 90 min при пациенти, дошли 
рано (< 2 часа) с голям инфаркт и нисък 
риск от кървене 

I B

Пациенти с шок или контраиндикации за 
фибринолиза независимо от възможното 
забавяне

I B

Спасителна PCI – при пациенти с 
неуспешна фибринолиза и голям инфаркт 
в първите 12 часа

IIa A

Ангиопластиката се разделя на първична ан-
гиопластика (PPCI), спасителна ангиопластика 
(rescue PCI) и фармакоинвазивна ангиопластика 
(facilitated PCI).

Под първична ангиопластика се разбира ан-
гиопластика без прилагане на тромболитик, която 
изисква задължително опитен екип и 24 часа/7дни 
на разположение. При нея от важно значение са 
въпросите, свързани с избор на вида стент – DES 
или BMS, и необходимостта от аспирация на тром-
ботичната материя.

При спасителна ангиопластика (rescue PCI) с 
ЕКГ данни за голяма зона на миокарден инфаркт 
имаме ангиопластика на коронарен съд, при не-
успешна тромболиза (< 50% ST-резолюция на от-
вежданията с най-висока елевация 60 до 90 min 
след тромболитика), с възможност за ангиопласти-
ка до 12-ия час от болковия пристъп.

Фармакоинвазивна ангиопластика (facilitated 
PCI) – фармакологична реперфузия, приложена 
преди планирана ангиопластика като “мост” към ан-
гиопластиката при по-дълъг транспорт. Проведени 
са проучвания с пълна доза тромболитик, половин 
доза тромболитик в комбинация с GP IIb/IIIa рецеп-
торен блокер и само GP IIb/IIIa рецепторен блокер 
без съществен клиничен ефект.

Съвременното лечение при STEMI според пос-
ледните препоръки [1, 2, 6] включва и нови меди-
каменти, по-специално антиагреганти, значително 
разширяващи възможностите за лечение. Разг-
леждането им обаче не е предмет на тази статия. 
Затова в обобщен вид са показани придружаващи-
те медикаменти, които вземат участие при репер-
фузионната терапия.

Фиг. 2. Swedish Registry – смъртност при пациенти с реперфузия до или след 2-рия час [9]
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Таблица 4. Придружаващи медикаменти, участващи 
при реперфузионната терапия

Препоръки Клас LOE 

Антиагреганти

– ASA   І B

– НСПВС и COX-2 инхибитори ІІІ B

– Клопидогрел (насищаща доза)   І C

– GP IIbIIIa антагонист   ІІa A

– Abciximab   ІІb B

– Tirofi ban   ІІb C

– Eptifi batide 

Антитромбинови медикаменти

– Хепарин І C

– Бивалирудин  ІІa B

– Фондапаринукс ІІІ B

Други

– тромбаспирация  ІІb B

Дори и при успешна фибринолиза (резолюция 
на ST-сегмента > 50% за 60-90 min, отзвучаване на 
болката, типична реперфузионна аритмия) задъл-
жително се препоръчва коронарография при липса 
на противопоказания [1, 2, 6]. Според резултатите от 
проучването CARESS консервативното поведение 
с изпращане на ангиография само при пациентите 
с неуспешна реперфузия има по-неблагоприятна 
прогноза в сравнение с тези, насочени за незабавно 
инвазивно изследване и (при необходимост) PPCI 
[10]. С оглед ограничаване на извършване на PCI по 
време на протромботичния период след фибрино-
лизата поради риск от голямо кървене от пункцион-
ното място, от една страна, и ограничаване на риска 
от реоклузия на IRA, от друга страна, се препоръчва 
извършването на ангиография след успешна фибри-
нолиза между 3-24 часа [1, 2, 3, 4-6, 13, 14].

Фиг. 3. Алгоритъм за действие при остър миокарден 
инфаркт със ST-елевация (STEMI) [15]

Ангиография при пациенти след фибринолиза или 
пациенти без реперфузия

Препоръки Клас LOE

При всички пациенти с данни за неус-
пешна фибринолиза – незабавно IIa B

При данни за постинфарктна исхемия или 
за реоклузия при първоначално успешна 
тромболиза – незабавно

I B

При нестабилни пациенти без фибриноли-
тична терапия – незабавно I C

При пациенти след успешна фибриноли-
за – 3-24 часа след началото на фибри-
нолизата

IIa A

При стабилни пациенти, които не са 
фибинолизирани – преди изписване от 
болницата

IIb C

ОСТЪР МИОКАРДЕН ИНФАРКТ БЕЗ ST-ЕЛЕВАЦИЯ 
(NSTEMI) 

Данните от лечението на NSTEMI сочат про-
гресивно нарастваща смъртност при пациенти, ле-
кувани консервативно в първите месеци след де-
хоспитализацията. През последните две години са 
приети нови промени и допълнения към лечението 
на NSTEMI. Диагнозата и стратификацията на рис-
ка са твърде тясно свързани при NSTEMI. По време 
на поставянето на диагнозата и изключването на 
диференциалните диагнози трябва да се извършва 
непрекъсната/постоянна стратификация на риска, 
тъй като тя определя терапевтичното поведение. 
Пациентите с NSTEMI са високорискови по отноше-
ние на МИ, повторен МИ и смърт. Рискът не трябва 
да се абсолютизира като висок и нисък, а да се въз-
приема като цялостен спектър, определен от висо-
корискови до нискорискови пациенти.

NSTEMI – ОКС ПО СВОЯТА СЪЩНОСТ ПРЕД-
СТАВЛЯВА ЕДНО ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ДИНАМИЧНО 
СЪСТОЯНИЕ, ИЗИСКВАЩО АКТИВНО НАБЛЮДЕНИЕ 
НА ПАЦИЕНТИТЕ, ПОСТОЯННА СТРАТИФИКАЦИЯ 
НА РИСКА И ПРЕОЦЕНКА НА ПОВЕДЕНИЕТО

Последните препоръки отново акцентират върху 
ранната стратификация на риска, която да опреде-
ли поведението спрямо пациентите. Включването 
на нови антитромботични и антикоагулантни меди-
каменти изисква строга преценка на риска от кърве-
не и ефикасността на медикамента, като кървенето 
се извежда като водещ рисков фактор.

Целта на реваскуларизацията при NSTEMI е:
– повлияване на ангината и персистираща мио-

кардната исхемия;
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– предотвратяване развитието на МИ и смърт;
– повишаване на преживяемостта.
Индикациите за миокардна реваскуларизация 

и предпочитания подход (PCI или CABG) зависят 
от степентa и тежестта на коронарните лезии, 
установени от коронарографията, състоянието 
на пациента и наличието на съпътстващи заболя-
вания. 

СТРАТИФИКАЦИЯ НА РИСКА И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ 
NSTEMI ОКС

  

Начална оценка на риска 

Висок риск Интермедиерен/нисък риск 

Преценка на стратегия 

Стрес-тест 

Инвазивна стратегия Консервативна стратегия 

СИГУРЕН/ВЪЗМОЖЕН ОКС 

(+) (−

 

(−)

Фиг. 4. Схема за поведение при NSTEMI ОКС

ИЗБОР НА СТРАТЕГИЯ

Коронарната ангиография трябва да бъде пла-
нирана по най-бързия начин (спешна инвазивна 
стратегия) при болни с тежка продължаваща ан-
гина, сигнификантни или динамични ЕКГ промени, 
тежки аритмии или хемодинамична нестабилност 
при приема в болничното заведение или след това. 
Тези пациенти представляват 2-15% от приетите с 
NSTEMI ОКС [3, 21, 23]. При лица, стратифицирани 
с умерен до висок риск, но без гореспоменатите жи-
вотозастрашаващи характеристики, трябва да бъде 
извършен един от двата подхода – ранна коронарна 
ангиография (в рамките на 72 часа), последвана от 
реваскуларизация, когато е възможна и индикира-
на, или начална медикаментозна стабилизация и 
избирателно/незадължително провеждане на коро-
нарна ангиография в зависимост от клиничния ход 
на заболяването. При нискорисковата група трябва 
да бъде проведена неинвазивна оценка на евенту-
ална индуктабилна миокардна исхемия преди из-
писването. При наличие на позитивен тест за ми-
окардна исхемия трябва да се проведе коронарна 
ангиография [8].

Фиг. 5. Общ процент на смъртност, МИ и рехоспита-
лизация при NSTEMI ОКС, RITA-3 [5, 11, 16]

Фиг. 6. Проучвания, сравняващи общата смъртност 
между инвазивния и консервативния подход при 
NSTEMI ОКС съответно на I и II година [16, 17]

Налице са редица проучвания при дългосрочно 
проследяване на групите пациенти с ОКС. Мета-
анализите доказват значително редуциране на ле-
талния изход и МИ в групата с инвазивна стратегия 
в сравнение с тази с консервативно поведение.

Отлагане във времето на инвазивното изследва-
не при високорисковите пациенти е свързано с по-
вишен риск за тях. Резултатите доказват значител-
но увеличение на смъртността и честотата на МИ 
при отлагане на инвазивното изследване, като при 
по-високорисковите болни увеличението е по-зна-
чително. С изключение на индикациите за спешна 
ангиография и реваскуларизация остава противо-
речието по отношение на оптималното време за ан-
гиография – между приема на пациента в болница, 
стартиране на медикаментозното лечение и инва-
зивната оценка. Резултатите от 410 последовател-
ни високорискови пациенти както със ST-депресия 
(65%), така и с повишен тропонин Т (67%), включе-
ни в ISAR-COOL (фиг. 7), показват, че отлагането на 
коронарната ангиография не води до подобрение 
на резултатите [20]. От друга страна, болните, ран-
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домизирани за незабавна PCI (средно 2.4 часа след 
приемането в болницата), имат по-ниска смъртност 
и риск от МИ на 30-ия ден спрямо пациенти, рандо-
мизирани за отложена PCI (86 часа след хоспитали-
зацията и медикаментозна терапия) (5.9% спрямо 
11.6%). Подобна липса на увеличение на риска се 
наблюдава в проучването TACTICS-TIMI-18 (средно 
отлагане на PCI 22 часа) с ранно включване на GP 
IIb/IIIa инхибитори. 

Фиг. 7. Време на интервенцията при високорискови 
пациенти с ОКС в проучването ISAR-COOL [11]

Фиг. 8. Резултати от проучването TACTICS, демонстри-
ращи превъзходството на инвазивната спрямо кон-
сервативната стратегия [19]

Фиг. 9. Риск и 5-годишна смъртност/МИ в проучването 
FRISC II [16]

Препоръки на ESC

Висок риск – рефрактерна и 
de novo ангина с динамични 
ST-промени, прояви на 
СН, животозастрашаващи 
аритмии и хемодинамично 
нестабилни (2-15%)

Спешна коронарна ангио-
графия

Среден към висок риск, хе-
модинамично стабилни

Ранна (< 72 часа) коро-
нарна ангиография, 
последвана от ревас-
куларизационна про-
цедура (PCI/CABG) 
или медикаментозна 
стабилизация

Нисък риск

Рутинно инвазивно 
изследване не се пре-
поръчва. Желателна 
неинвазивна оценка за 
индуцирана исхемия преди 
дехоспитализацията

Висок риск (Frisc score 4-7) 30%

Инвазивен Неинвазивен RR (95% CI)
32.7% 41.6% 0.79 (0.64-0.97)

Интермед.риск (Frisc score -2-3) 53% 
Инвазивен Неинвазивен RR (95% CI)
14.6% 20.4% 0.72 (0.55-1.13
Нисък риск (Frisc score 0-1) 17% 
Инвазивен Неинвазивен RR (95% CI)

10.3% 8.2% 1.26 (0.66-2. 40)

 1. Първи  контакт  2. Дг/Оценка  на  риска  3 . Инвазивна  стратегия  

ППъъррввооннааччааллннаа  ппррееццееннккаа  

••  ХХааррааккттееррииссттииккаа  ннаа  ггрр..  
ббооллккаа  ии  ссииммппттооммааттииккаа    

••  ФФииззииккааллнноо  ииззссллееддввааннее  
••  ООццееннккаа  ннаа  

ввеерроояяттннооссттттаа  ззаа  ИИББСС    
••  РРииссккооввии  ффааккттооррии  
• ЕЕККГГ  ––  SSТТ--ппррооммееннии 

ППооттввъърржжддааввааннее  ннаа  ООККСС  

••  ЛЛаабб..  ииззсслл..  ттррооппоонниинн  ии  
ддррууггии  ммааррккееррии  

••  ММооннииттоорр..  ннаа  SSТТ--ссееггмм..  
••  ееххооККГГ,,  
••  ЯЯММРР,,  ККТТ,,  ссццииннттииггрр..ззаа  

ДДДД  
••  ППооввллиияяввааннее  оотт  ТТхх  
••  РРиисскк  оотт  ккъъррввееннее  
••  ООццееннккаа  ннаа  ррииссккаа  

ДДррууггаа  ДДгг  

ВВъъззммоожжеенн    
ООККСС  

SSTTEEMMII  

--   РРееффррааккттооррннаа  ааннггииннаа  
--  РРееццииддииввиирраащщаа  ааннггииннаа  ввъъппррееккии  ттееррааппиияя    
--  ККллииннииччннии  ссииммппттооммии  ннаа  ССНН  ииллии  ххееммоодд..  ннеессттааббииллнноосстт  
--  ЖЖииввооттооззаассттрраашшаавваащщии  aaррииттммииии  ––  ККММ  ии  ККТТ  

ССппеешшннаа    

<<112200  ммиинн  

––   ППооввиишшеенн  ттррооппоонниинн  
––  ДДииннааммииччннии  SSTT--  ии  ТТ--ппррооммееннии  
––  ЗЗааххаарреенн  ддииааббеетт  
––  ННааммааллееннаа  ббъъббррееччннаа  ффууннккцциияя  ––  гглл..  
ффииллттрр..  <<  6600  mmll//ммиинн//11,,7733  mm22  

––  ЛЛКК  ддииссффууннккцциияя  <<  4400%%  
––  РРааннннаа  ппооссттииннффааррккттннаа  ссттееннооккааррддиияя  
––  00РРТТССАА  вв  ррааммккииттее  ннаа  66  ммеессееццаа  
––  ППррееддиишшеенн  ААССВВ  
––  ССррееддеенн  ккъъмм  ввииссоокк  рриисскк  

  
  

РРааннннаа  
<<  7722  ччаассаа  

 
 

––   ббеезз  ррееццииддииввиирраащщаа  ггрръъддннаа  ббооллккаа  
––  ббеезз  ссииммппттооммии  ннаа  ССНН  
––  ббеезз  ддааннннии  ззаа  ЕЕККГГ  ппррооммееннии  вв  ииззххооддннииттее  ии  ппррии  
ппррооссллееддяяввааннее  ––  66--1122  ччаасс  

––  ббеезз  ппооввиишшааввааннее  ннииввааттаа  ннаа  ттррооппоонниинн  ((ннаа  66--1122  чч))  

  
ППллаанноовваа    

Алгоритъм за действие при остър миокарден инфаркт без ST-елевация (NSTEMI)
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Новите неща в терапевтичната медицина могат 
да бъдат нови молекули или, както е по-често, оп-
тимизиран начин на използване на известна моле-
кула. Пример за това е историята на антикоагула-
цията. През 1930 г. е открит хепаринът, използван 
и до днес. През петдесетте години на ХХ век се 
въвеждат първите орални антикоагуланти, пред-
ставляващи и досега основното средство в лечени-
ето на различни болести, свързани с образуване на 
тромбози. През осемдесетте години на ХХ век се 
въвеждат нискомолекулните хепарини, чрез които 
се преодоляват някои от недостатъците на нефрак-
ционирания хепарин (НФХ), като необходимост от 
контролиране на лечението с коагулационни проби, 
венозен път, хепарин-индуцирана тромбоцитопе-
ния. Такъв медикамент е Enoxaparin. В началото на 

този век без успех се въвеждат директните тром-
бинови инхибитори като Ximelagatran и други. За 
разлика от тях индиректният инхибитор на фактор 
Xa – Fondaparinux, показва висока ефикасност и бе-
зопасност [25, 26]. Разработен е и първият орален 
директен инхибитор на фактор Xa – Rivaroxaban. 
Всички тези медикаменти са преминали дълъг път 
от синтезирането им до утвърждаването им по оп-
ределени терапевтични индикации.

АНТИКОАГУЛАНТИ

Bivalirudin (Angiomax) – синтетичен антитромбо-
зен медикамент с директно действие. В проучване-
то Randomized Evaluation in PCI Linking Angiomax to 
Reduced Clinical Events 2 (REPLACE-2) монотерапи-



ята с Bivalirudin е довела до значимо редуциране 
на епизодите на голямо и малко кървене в сравне-
ние с комбинацията НФХ плюс GP IIb/IIIa инхиби-
тори, със сходна честота на исхемични епизоди и 
смъртни случаи при пациентите със стабилна или 
нестабилна стенокардия, подложени на PCI [11]. 
Въз основа на данните от REPLACE-2 за намира-
не на алтернатива на нефракционирания хепарин 
за пациенти с остри коронарни синдроми (ОКС), 
подложени на PCI, започва проучването The Acute 
Catheterization and Urgent Intervention Triage Strategy 
(ACUITY) [18]. Рандомизират се 13 819 пациенти с 
ОКС в един от 3 антитромботични режима: НФХ или 
Enoxaparin заедно с Glycoprotein IIb/IIIa инхибитор, 
Bivalirudin заедно с Glycoprotein IIb/IIIa инхибитор 
или Bivalirudin самостоятелно. Първичните клинич-
ни точки са сборни исхемични явления (смърт, ми-
окарден инфаркт или непланова реваскуларизация 
за исхемия, голямо кървене и нетният клиничен из-
ход, дефиниран като сборен исхемичен показател и 
голямо кървене).

Резултатите показват, че при пациенти с ОКС 
с умерен или висок риск, подложени на инвазивно 
лечение и GP IIb/IIIa инхибитори, Bivalirudin показва 
същата честота на първични крайни точки като НФХ 
в съчетание с GP IIb/IIIa. Самостоятелното му при-
ложение е свързано с подобна честота на исхемия, 
но значимо по-малко кървене (табл. 1 и фиг. 1). 

Фиг. 1. Криви на Kaplan-Meier за време до събитие 
(time-to-event) за основния критерий на нетния клини-
чен изход (панел A), композитна исхемия (панел B) и 
голямо кървене (панел C) 

Таблица 1. Клиничен изход на 30-ия ден
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Прилагането на Clopidogrel преди или след ин-
тервенцията не променя общите тенденции.

Критиките по отношение на проучването са 
следните:

– рандомизацията не е стратифицирана спо-
ред прилаганото лечение, защото е извършена пре-
ди ангиографията;

– разрешени са различни видове GP IIb/IIIa ин-
хибитори и хепарини в контролното рамо на изпит-
ването;

–  проучването включва пациенти с по-нисък 
риск (в сравнение с наскоро завършилите проучва-
ния SYNERGY и OASIS 5); 

– от изпитването са изключени пациентите със 
STEMI;

– анализът не е с необходимата сила за до-
казване на нонинфериорност, следователно срав-
нимостта на нонинфериорния статус на Bivalirudin 
остава под въпрос.

Наскоро публикуван поданализ по отношение 
на стентови тромбози показва следните факти [1]:

– при 3405 пациенти честотата на сигурната 
или вероятната тромбоза на стента до 30-ия ден е 
1.4% (1/70) без значение от вида на стента;

– в мултивариабилния анализ най-силните не-
зависими предиктори за сигурна тромбоза на стен-
та са били по-малкия краен минимален диаметър 
на лумена на стента; неприлагането на тиенопири-
дин преди процедурата; дифузната атеросклероза 
и по-високото изходно ниво на хемоглобина;

– терапията с Bivalirudin не предлага допълни-
телна протекция в сравнение с лечението с Heparin 
+ инхибитор на гликопротеин IIb/IIIa.

В условията на остър миокарден инфаркт Biva-
lirudin е изпитан в проучването HORIZONS – AMI 
[19]. Рандомизирани са 3602 пациенти до 12-ия час 
след началото на симптомите и подложени на пър-
вична ангиопластика. Терапевтичните режими са 
два – НФХ + GP IIb/IIIa, сравнен със самостоятелно 
прилагане на Bivalirudin. Двете главни крайни точки 
на проследяване са кървене и комбинирани голе-
ми неблагоприятни клинични събития. Последните 
включват комбинацията от големи кръвотечения 
или големи неблагоприятни сърдечно-съдови явле-
ния, включително смърт, повторен инфакт, повторни 
реваскуларизации поради исхемия и мозъчен удар 
в рамките на 30 дни.

При пациентите със STEMI, третирани с първич-
на PCI, антикоагулацията само с Bivalirudin води до 
сигнификантно намаление на 30-дневната честота 
на големите кръвоизливи и нетните неблагоприятни 
клинични събития в сравнение с третираните с хепа-
рин и GP IIb/IIIa блокери. Прилагането на Bivalirudin 
обаче е свързано с по-голяма честота на ранна тром-
боза на стента (до 24-ия час) (табл. 2 и фиг. 2).

Нежелани събития според прилаганите медика-
менти преди PCI са представени на табл. 3. При-
лагането на НФХ преди процедурата дава значимо 
повече кървене при тези с GP IIb/IIIa.

Таблица 2. Клиничен изход на 30-ия ден 
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Таблица 3. Нежелани събития според прилаганите медикаменти преди PCI
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Rivaroxaban е нов орален директен инхибитор 
на фактор Xa, който е с доказана ефективност в 
профилактиката на венозния тромбоемболизъм 
след голяма ортопедична операция. Ефикасност-
та и безопасността на Rivaroxaban при ОКС до-
сега не са изследвани. Такова проучване започна 
през декември 2008 – Randomized Comparison of 
Rivaroxaban, an Oral Direct Factor Xa Inhibitor, with 
Placebo in Patients with Acute Coronary Syndromes: 
The ATLAS-ACS-TIMI 46. Провеждат се проучвания 
и с други подобни медикаменти.

АНТИАГРЕГАНТИ

На сегашния етап на развитие утвърдените и ши-
роко използвани са аспирин и Clopidogrel. По-долу са 
представени някои от основните им приложения:

Препоръки за антитромбоцитно лечение 
на специфични атеротромботични състояния
Индикация Препоръчвана терапия

Вторична профилак-
тика на инсулт 

Aspirin, Clopidogrel, 
Aspirin с ER-dipyridamole 
или ПНМК

След ОКС – НАП, 
ОМИ с фибри-
нолиза или PCI със 
стент DES

Clopidogrel с Aspirin (пре-
поръчително 12 мес.) 
най-малко 12 месеца

Периферно артери-
ално заболяване

 Clopidogrel (като алтер-
натива на Aspirin) 

Двойната антитромбоцитна терапия с Aspirin 
и Clopidogrel при пациенти с ОКС и при болните, 
подложени на PCI, са с добрe уcтaнoвeни ползи. 
Въпреки това не е малка честотата на рецидивира-
щите атеротромботични епизоди при лечението със 
стандартната антитромбоцитна терапия [17, 20, 22, 
23]. Съществени ограничения при употребата на 
Clopidogrel са: 

– умерен антитромбоцитен ефект;
– значителни вариации от пациент до пациент;
– забавено начало на действие.
Като са взети под внимание тези ограничения на 

Clopidogrel, е развит и проучен нов тиенопиринов 
медикамент – Prasugrel. Подобно на Clopidogrel, 
и той е прекурсурно вещество, което бързо се ме-
таболизира до активния метаболит, антагонист на 
P2Y12 рецепторите. Твърде близък по структура до 
Clopidogrel, Prasugrel показва по-изразен потенциал 
за инхибиране на тромбоцитите и по-малка вариа-
билност на въздействието при различните пациенти, 
както и по-малка честота на резистентност. Основно-
то проучване с него е ТRITON-TIMI 38 – Trial to Assess 
Improvement in Therapeutic Outcomes by Optimizing 
Platelet Inhibition with Prasugrel – Thrombolysis in 
Myocardial Infarction [23]. Включени са 1608 паци-
енти с ОКС – 10 074 с НАП и NSTEMI и 3534 със 
STEMI, при които ще се провежда ПТКА. Сравнени 
са стандартните дози – натоварваща (НД) и поддър-
жаща (ПД), на Clopidogrel – 300/75 mg, с Prasugrel 
– 60/10 mg. Резултатите са представени на фиг. 3 и 
табл. 4.

Фиг. 3. Кумулативни Kaplan-Meier оценки на честотата на основните критерии на проучването през периода на 
проследяването (ТRITON-TIMI 38)
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Данните от проучването подкрепят хипотезата, 
че по-силната инхибиция на тромбоцитната агрега-
ция чрез изпитвания режим на Prasugrel е по-ефек-
тивна за предотвратяване на исхемични събития 
в сравнение със стандартен режим на Clopidogrel. 
Поданализ на TRITON-TIMI 38 сочи, че Prasugrel 
намалява честотата на тромбозите на стента при 
високорискови пациенти с ОКС. Тромбозирането на 
стентовете е значително по-ниско при пациентите 
на prasugrel в сравнение с Clopidogrel. С най-голя-
ма полза от Рrasugrel са тези стентове, при които е 
най-висок рискът за тромбоза – по-дълги стентове, 
бифуркационни стентове, при нарушена бъбречна 
функция и диабет. Тези ефекти обаче са съпрово-
дени от повишена честота на големи кръвотечения. 
Тъй като в последно време се наложи в практиката 
по-висока натоварваща доза Clopidogrel – 600 mg, и 
150 mg поддържаща доза, такова дозиране е изпол-
звано в друго проучване с Prasugrel – PRINCIPLE-
TIMI 44 [24]. Това е двойносляпо, двуфазово про-
учване с кръстосано даване на медикаментите при 
пациенти с планова интервенция. Медикаментът 
се дава 1 час преди интервенцията. Първичната 
точка в тази фаза е инхибицията на тромбоцитната 
агрегация (inhibition of platelet aggregation – IPA) с 

20 μmol/L ADP, измерена след 6 часа. Следващата 
фаза е измерването на IPA 28 часа след интервен-
цията с кръстосана смяна на медикаментите на 14-
ия ден – 10 mg Prasugrel срещу 150 mg Clopidogrel. 

Таблица 5. Инхибиция на тромбоцитната агрегация 
(IPA) – Prasugrel vs Clopidogrel

IPA Prasugrel 
(%) 

Clopidogrel 
(%) p 

After loading dose 74.8 31.8 0.0001

During maintenance 
phase 61.3 46.1 0.0001

PRINCIPLE-TIMI 44 показва фармакологично-
то превъзходство на дозите в TRITON-TIMI 38 на 
Prasugrel (60 mg/10 mg) и спрямо по-високата доза 
на Clopidogrel (600 mg/150mg) при PCI.

В началото на февруари 2009 г. FDA гласу-
ва единодушно в подкрепа на медикамента на Eli 
Lilly и Daiichi Sankyo’s Effi ent (Prasugrel) за лечение 
на пациенти с ОКС, подложени на PCI. Експерти-
те съветват да не се предписва медикаментът при 
анамнеза за мозъчен инсулт или при предстояща 
сърдечна операция, но не предлагат ограничение 

Таблица 4. TIMI критерии за кървене в цялата кохорта на 15-ия месец в ТRITON-TIMI 38 
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за прилагането му при лица над 75 години. Освен 
това съветват да се подхожда с повишено внимание 
при предписване на Prasugrel при възрастни болни 
и при пациенти с тегло под 65 kg поради повишения 
риск от кървене. FDA заявява, че ползите надвиша-
ват рисковете. Констатира се по-голямата честота 
на карциноми сред пациентите на Prasugrel в срав-
нение с тези на Plavix (Clopidogrel), но не се приема 
връзка с препарата Effi ent (Prasugrel). Независимо 
от това FDA смята, че в кратката характеристика на 
препарата (КХП) трябва да има предупреждение 
относно този риск. Изказват се и обратните стано-
вища, че връзката с карциномите не е случайна. 

Друго ново развитие е антиагрегантният препа-
рат AZD6140 (тикагрелор) [8]. Той е нов клас P2Y12 
инхибитор и е първият възвратим перорален ADP 
рецепторен антагонист. Представлява cyclo-pentyl-
triazolo-pyrimidine (CPTP) и не е thienopyridine или 
ATP аналог. Той е директнодействащ (не е пред-
шественик, не изисква метаболитна активация). 
Степента на инхибиране зависи от плазмената кон-
центрация. Полуживотът му е приблизително 12 h 
и след това има бързо и пълно възстановяване на 
тромбоцитната функция. Началото на действие е 
бързо – в рамките на 2 часа, максималната плаз-
мена концентрация се достига за 2 до 3 часа и по-
казва по-голяма и по-постоянна инхибиция на ADP-
индуцираната тромбоцитна агрегация – по-голям 
и по-постоянен IPA в сравнение с Сlopidogrel (фиг. 

4). Медикаментът е в по-ранен етап на развитие от 
Prasugrel, но предстои да излязат данните от голя-
мото проучване PLATO (PLATlet inhibition and patient 
Outcomes outcomes study).

DISPERSE 2 e дозоопределящо, рандомизира-
но, двойносляпо, двойноскрито, фаза IIb проучва-
не за оценка на безопасността, поносимостта и 
начална ефикасност на различни дози на AZD6140 
(+ аспирин) в сравнение с Clopidogrel (+ аспирин) при 
пациенти с NSTE-ОКС [20]. Оценката включва общи 
(големи и малки) кръвоизливни събития през първи-
те 4 седмици и клинични крайни точки – МИ (вкл. без-
болков), тежки рецидиви на исхемия, инсулт и смърт. 
Всички изследвани болни получават аспирин (≤ 325 
mg първа доза, след това 75-100 mg), хепарин/НМХ 
и/или GPIIb/IIIa антагонист. Половината от пациентите 
на AZD6140 във всяко рамо получават 270 mg НД, а в 
групата, третирана с Clopidogrel – 300 mg НД. AZD6140 
се дава двукратно дневно в доза 90 или 180 mg, а 
Clopidogrel след НД се дава 75 mg дневно в ком-
бинация с Aspirin. ADZ6140 води до статистически 
значима по-висока дозозависима инхибиция на 
тромбоцитите (79 ± 22% за 90 mg два пъти дневно; 
95 ± 8% за 180 mg два пъти дневно) в сравнение с 
Clopidogrel (64 ± 22%; P < 0.02). Няма разлика в чес-
тотата на поява на голямо кървене, свързано с по-
носимостта с Clopidogrel (според дефиницията на 
протокола). Показателите са сходни за двата меди-
камента. Пациентите на AZD6140 са съобщили и за 

Clopidogrel 75 mg qd AZD6140 100 mg bid

Фиг. 4. Ефект върху IPA на Clopidogrel и AZD6140. По-ранна, по-равномерна и по-висока тромбоцитна инхибиция 
с AZD6140
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по-висока честота на диспнея, хипотония и гадене. 
Честотата на неблагоприятните исхемични събития 
е еднаква (фиг. 5).

AZD6140 носи потенциала за гъвкавост на при-
ложението – възможно е бързо начало на хирургич-
ни процедури след спиране на медикамента. 

Опитът с Prasugrel и AZD6140 е все още недос-
татъчен в сравнение с Clopidogrel. По-голямата 
ефективност е свързана с повече кръвоизливни ус-
ложнения. Прогнозата при болните с кръвоизливи 
се повлиява в значителна степен неблагоприятно 
от тези препарати (фиг. 6) [4]. 

По-рискови по отношение на появата на кръво-
изливи са възрастните пациенти, болните с диабет, 
бъбречни заболявания, женският пол, хипертоници-
те и др. [4].

Продължителното използване на Clopidogrel во-
ди до установяване на нови важни и интересни 
факти.

Известно е, че съществуват големи индивидуал-
ни различия в отговора към Clopidogrel. Разликите 
се дължат на различни фактори – от наследствени 
до клинични. Отговорът към Clopidogrel в голяма 
степен е непредсказуем (фиг. 7). 

Известна е и връзката на слабия отговор към 
Clopidogrel и честотата на тромбози на стента и 
сърдечно-съдови неблагоприятни явления.

Френски изследователи си поставят задачата 
да установят води ли според получените резулта-
ти стратегията за мониториране на тромбоцитната 
активност и коригиране на натоварващата доза на 
Clopidogrel до намаление на честотата на тромбо-

Фиг. 5. Кумулативни оценявани събития СС смърт/MИ/инсулт

Фиг. 6. Зависимост на преживяемостта при болни с ОКС от тежестта на кръвоизлива
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Фиг. 7. Различия в потискането на тромбоцитната 
активност (VASP index) при двете НД

Изходна активност след 1-ва НД след 2 НД  след 3 НД

Фиг. 8. Коригиране на НД на Clopidogrel според данните 
за тромбоцитна реактивност – 3 последователни НД, 
давани при недостатъчнo повлияване на VASP index

зи на стента при пациентите със слаб отговор към 
Clopidogrel [3]. Слабият отговор към медикамента 
е дефиниран като вазодилататор-стимулиран фос-
фопротеинов (VASP) индекс ≥ 50% след Сlopidogrel- 

натоварваща доза oт 600 mg и 250 mg от ацетилса-
лицилова киселина.

Допълнително дадената в зависимост от ре-
активността на тромбоцитите НД Clopidogrel по-
нижава честотата на тромбозите на стента до 
30-ия ден при пациентите със слаб отговор към 
Clopidogrel, без да увеличава кървенето (фиг. 9). 

Фиг. 9. Честота на стентовите тромбози в монитори-
раната и контролната група (0.5 срещу 4.2%, p < 0.01)

Според VASP индекса пациентите могат да се 
разделят на 3 групи: 

– добре отговарящи: VASP < 50% след първа-
та НД от 600 mg Clopidogrel (55%);

– слабо отговарящи: VASP > 50% след първа-
та НД, но могат да бъдат сенсибилизирани с до три 
допълнителни НД (37%);

– резистентни: VASP > 50% въпреки прилага-
нето на 2400 mg Clopidogrel (8%).

Излиза наяве терапевтичният прозорец за антит-
ромбоцитната терапия при пациентите, подложени на 
PCI. Мониторирането и съответното дозиране може 
да доведе до редуциране на исхемичните неблаго-
приятни събития, без да се увеличи кървенето [3].

НОВИ ДАННИ ЗА УПОТРЕБАТА НА CLOPIDOGREL

Ролята на протеините с известен генетичен 
полиморфизъм за активността на Сlopidogrel 
[10, 16, 21]. Clopidogrel има сложен път на пре-
връщания, за да упражни инхибиращата си способ-
ност. Чревната абсорбция на прекурсорната суб-
станция се ограничава от P-glycoprotein, който се 
кодира от гена АВСВ1. По-голямата част от прекур-
сора се метаболизира до неактивен метаболит от 
универсални естерази. Останалата по-малка част 
се активира от различни Cytochrome P450 (CYP) 
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изоформи в активен метаболит. Тези метаболити 
невъзвратимо антагонизират аденозиндифосфат 
(ADP) рецептора (кодиран от P2RY12 гена), който 
на свой ред инактивира фибриногеновия рецептор 
(GP IIb/IIIa рецептора, кодиран от ITGB3 гена), учас-
тващ в тромбоцитната агрегация.

Фиг. 10. Схема на преобразуването на Clopidogrel до 
активен метаболит [16]

При здрави хора, получаващи Clopidogrel, но-
сителите на поне един алел с намалена функция 
CYP2C19 (приблизително 30% oт участниците в 
изпитването) са с 32.4% намаление на плазме-
ното ниво на активния метаболит на Clopidogrel в 
сравнение с пациентите, които не са носители (P < 
0.001). Носителите са и с абсолютно понижение на 
максималната агрегация на тромбоцитите в отговор 
на Clopidogrel, която е с 9% по-слаба от тази при ли-
цата, които не са носители (P < 0.001). Сред лекува-
ните с Clopidogrel в TRITON-TIMI 38 носителите са 
били с относително увеличение от 53% на състав-
ния основен критерий за ефикасност, който включ-
ва риск от сърдечно-съдова смърт, МИ или инсулт, 
в сравнение с хората, които не са носители (12.1 
срещу 8.0%; hazard ratio за носители, 1.53; 95% ДИ, 
1.07 дo 2.19; P = 0.01), и трикратно увеличен риск 
от тромбоза на стента (2.6 срещу 0.8%; hazard ratio, 
3.09; 95% ДИ, 1.19 дo 8.00; P = 0.02). 

Повишен риск от реинфаркт при комбинация-
та на Сlopidogrel и инхибитори на протонната 
помпа (PPI). Проведено е популационно, регионал-
но проучване със здрави контроли в Онтарио (Кана-
да) сред жителите над 66-годишна възраст, които са 
изписани след остър MИ, за да се оценят ефектите 
от едновременната употреба на PPI и Clopidogrel 
върху риска за реинфаркт [9]. Резултатите са впе-

чатляващи. Установява се, че употребата на който 
и да е PPI, различен от Pantoprazole, е свързана с 
40% увеличение на риска от повторен MИ в рамките 
на 90 дни след изписването (odds ratio – 1.40). Рис-
кът, свързан с едновременната употреба на който и 
да е PPI, различен от Pantoprazole, и Clopidogrel, е 
7.4% за повторните хоспитализации в рамките на 
90 дни след изписването. Подобни са данните за 
атенюиране на действието на Clopidogrel от протон-
ни инхибитори в проучване в САЩ [7].

Прекъсване на лечението с Clopidogrel. Из-
ключително важно за ефикасността на лечението с 
Clopidogrel e непрекъснатостта на приема. Значи-
телен е броят на пациенти, които преустановяват 
по различни причини лечението с Clopidogrel [6, 13]. 
Последствията са значителни. В CURE 21,1% от па-
циентите на антиагрегантна комбинация я спират, 
както и 18,8% от тези само на аспирин [22]. Десет 
процента от всички пациенти спират Clopidogrel 
поради “дразнещи” кръвотечения [12] (като дразне-
щи кръвотечения са дефинирани порязвания при 
бръснене, засилено кървене от венците при миене 
на зъби и др.). В DISPERSE 2 те са 2.4% при AZD 
срещу 0.9% за Clopidogrel. В TRITON-TIMI 38 тази 
честота е 2.5% срещу 1.4% [4]. Спрелите антиагре-
гантното лечение ги грози увеличен риск за рехос-
питализация – 1.5 пъти, и до 9 пъти – от смърт [2, 
15, 17]. Тромбоцитната активност се увеличава на 
нива над тези преди лечението [14]. Част от т.нар. 
резистентност е резултат всъщност на спиране на 
антиагреганта [5]. 

Данните от скоро публикувано проучване при 
пациенти с ОКС, които са спрели лечението с 
Clopidogrel, потвърждават високия риск за неб-
лагоприятни събития през първите 90 дни след 
прекъсването [6]. Медикаментозно са лекувани 1568 
пациенти, като са проследени 196 дни, и 1569 паци-
енти са третирани с PCI и са проследени 203 дни. 
При медикаментозно лекуваните пациенти средна-
та продължителност на лечението с Сlopidogrel е 
302 дни. От тях 17.1% развиват ОМИ или сърдеч-
но-съдова смърт, като 60.8% от тези събития са до 
90 дни от спирането на Clopidogrel, 21.3% – 91-вия 
до 180-ия ден, и 9.7% до 270-ия ден. Пациентите, 
третирани с PCI, са лекувани с Clopidogrel средно 
278 дни. Смърт или ОМИ развиват 7.9% от тях, като 
58.9% от събитията са до 90 дни след спирането на 
медикамента, 23.4% – 91 до 180 дни, и 6.5% – до 
270 дни след преустановяването на Clopidogrel.

Навлизането на нови медикаменти за антит-
ромботично лечение става бавно. Натрупването на 
голям терапевтичен опит с тях е решително за ут-
върждаването им. Клиницистите трябва да са доб-
ре информирани и не трябва да избързват с широ-
кото използване на продукти, при които нивото на 
доказани ползи и рискове не е достатъчно.
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БЪЛГАРСКА КАРДИОЛОГИЯ
том ХV, 2009, № 2ДРУЖЕСТВО 

НА КАРДИОЛОЗИТЕ 
В БЪЛГАРИЯ

ОБЗОРИ
REVIEWS

В препоръките на Европейското кардиологично 
общество (ЕКО) определението за остър миокарден 
инфаркт със ST-елевация (СТОМИ) се ограничава 
за случаите със симптомна миокардна исхемия и 
персистираща елевация на ST-сегмента, както и 

покачването на маркерите за миокардна некроза и 
появата на патологичен Q-зъбец.

Както е известно, в патогенезата на СТОМИ 
стои най-често усложнената атеросклеротична пла-
ка с последващо образуване на оклузивен тромб, 

АКЦЕНТИ ОТ ПРЕПОРЪКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО КАРДИОЛОГИЧНО ОБЩЕСТВО ЗА 
ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТЪР МИОКАРДЕН ИНФАРКТ СЪС ST-ЕЛЕВАЦИЯ1

Ч. Панайотов, Т. Янева, Л. Владимирова и C. Куртев
Клиника по кардиология, КВБ, УМБАЛ “Александровска” – София

HIGHLIGHTS FROM ESC GUIDELINES FOR MANAGEMENT OF ACUTE MYOCARDIAL 
INFARCTION IN PATIENTS PRESENTING WITH PERSISTENT ST-ELEVATION

C. Panayotov, T. Yaneva, L. Vladimirova and S. Kurtev
Clinic of Cardiology, UMHAT “Alexandrovska” Hospital 

Резюме: Препоръките на Европейското кардиологично общество (ЕКО) от 2008 г. за лечение на остър миокарден инфаркт 
със ST-елевация (СТОМИ) са естествено продължение на публикуваните през 1996 и 2003 г. Проведените за този 
период изследвания дават основание да се формулират нови алгоритми най-вече при избора на стратегия за механична 
или фармакологична реперфузия. Изнесени са и нови данни и по отношение на антитромботичното лечение на острите 
коронарни синдроми (ОКС). Едновременно са публикувани и американски препоръки, като разликите в тях се определят 
както от популационни, така и от логистични и икономически особености (АМ). Експертните консенсусни решения 
обобщават натрупаните до момента резултати от проучвания и предоставят възможност за индивидуализиране на 
терапията според базирани на доказателства методи за диагностика и лечение. Така въвеждането на определени модели 
на поведение остава в рамките на особеностите на здравната система, а също и на компетенцията на лекуващия лекар.

Ключови думи: остър миокарден инфаркт, елевация на ST-сегмента, исхемична болест на сърцето, реперфузионно лечение, вторична 
профилактика

Адрес за 
кореспонденция:

Д-р Ч. Панайотов, Клиника по кардиология, УМБАЛ „Александровска”, бул. „Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София, 
тел: 02/9230216, факс: 02/9230535

Summary: The recommendations issued by the European Society of Cardiology (ESC) 2008, to guide the diagnosis and treatment of 
the ST-elevation myocardial infarction (STEMI), come as a natural successor of those published in 1996 and 2003. New 
algorithms for the choice of reperfusion strategy (mechanical or pharmacological) are formulated as a result of the multiple 
clinical trials, conducted during this period of time. There is also new data on the antithrombotic therapies of Acute Coronary 
Syndrome (ACS). The American Heart Association (AHA) and the American College of Cardiology (ACC) have published their 
own recommendations, based on population specifi cs, as well as on logistical and economical factors. The expert consensus 
documents summarize all currently available clinical results and provide customizable therapeutic approach on evidence based 
decisions concerning individual diagnosis and treatment. Thus, the implementation of certain strategies is confi ned both to the 
health system specifi cs and the competence of the physician in charge.
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съпроводено или не от вазоспазъм и/или микроем-
болизация. Процесът на тромбообразуване е ди-
намичен и при около 25-30% от пациентите може 
да се наблюдава спонтанно ендогенно лизиране на 
тромба. СТОМИ се изявява с остро начало и про-
дължителна гръдна болка, предимно в сутрешните 
часове, с по-висока честота при мъже. През послед-
ните години се наблюдава прогресивно намаляване 
на болничната смъртност при все още висока извън-
болнична смъртност. Важно условие за успешното 
лечение на STEMI е бързото разпознаване на симп-
томите (необходимо е и обучение на пациентите) и 
навременна и бърза медицинска помощ (утвърдена 
и добре функционираща система за връзка между 
звената и транспорт). 

Етапите в диагностично-лечебния процес на 
СТОМИ се определят, както следва: 

1) поставяне на работна диагноза и определяне 
на риска в острия стадий;

2) доболнично и ранно болнично лечение; 
3) профилактика по време на острата фаза; 
4) лечение на ранните усложнения;
5) лечение на късните усложнения;
6) рехабилитация;
7) определяне на риска и късна профилактика 

на сърдечно-съдовата смъртност. 

ПОСТАВЯНЕ НА РАБОТНА ДИАГНОЗА И 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РИСКА В ОСТРИЯ СТАДИЙ

Ранната диагноза на СТОМИ се поставя на база 
анамнестични данни за гръдна болка/дискомфорт и 
персистираща елевация на ST-сегмента или ново-
появил се ЛББ (необходими са по-стари ЕКГ записи) 
в комбинация с повишени стойности на маркерите 
за миокардна некроза (не е задължително да се из-
чакват резултатите, за да се започне реперфузион-
но лечение). Двуразмерната ехоKГ заема основно 
място за разграничаване на генезата за гръдна бол-
ка/дискомфорт. При ясна диагноза извършването 
на ехоКГ не е определящо за започване на репер-
фузионно лечение. 

Независими показатели на непосредствения 
сърдечно-съдов риск са: напредналата възраст, 
високият клас по Killip, високата сърдечна честота, 
ниското систолно артериално налягане, засягането 
на предната ЛК стена. Други предиктори за прежи-
вяемост са: повишената телесна маса, тютюнопу-
шенето, захарният диабет, предходен МИ и времето 
до започване на реканализацията.

От първостепенно значение е овладяването на 
симптоматиката (болка, недостиг на въздух и тре-
вожност). Препоръчва се използването на i.v. опи-
оиди (напр. 4-8 mg Morphine с допълнителни дози 
от по 2 mg през 5-15 min) (IC), като при поява на 

странични ефекти (гадене, потискане на дишането) 
може да се приложат антиеметици (Metoclopramide 
5-10 mg i.v.) или механично подпомагане на ди-
шането. Новото в Препоръките от 2008 г. е, че за 
облекчаване на болката не трябва да се прилагат 
НСПВС поради възможен протромботичен ефект. 
По отношение на прогностичната си стойност на за-
ден план остава и интравенозното приложение на 
β-блокери и нитрати (IIb). Хипотонията и брадикар-
дията могат да бъдат третирани с i.v. приложение 
на атропин до обща доза 2 mg. Високата смъртност 
в ранните часове на STEMI се дължи най-често на 
сърдечен арест при камерно мъждене [5]. Необхо-
димо е веднага да се започне кардиопулмонална 
ресусцитация, ранна дефибрилация (според пока-
занията), както и продължаване на КПР в болнични 
условия. 

ДОБОЛНИЧНО И РАННО БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ

Този период е особено важен, защото обхваща 
възстановяването на коронарния кръвоток, лече-
нието на помпената недостатъчност и ранните ус-
ложнения, както и профилактирането на ранната 
сърдечно-съдова смъртност. Основните разлики с 
предходните Препоръки касаят допустимото удъл-
жаване на реперфузионното лечение. 

Реперфузионна терапия е показана при всички 
пациенти с продължителност на симптомите < 12 ч 
и персистираща елевация на ST-сегмента или нов 
ЛББ (I/A). При начало на симптоматиката повече от 
12 ч. реперфузия може да се проведе, ако същест-
вуват клинични и/или ЕКГ данни за продължаваща 
исхемия (IIа/C). Остава дискусионно провеждане-
то на перкутанна интервенция (ПКИ) при стабилни 
пациенти с начало на оплакванията от 12-24 часа 
(IIb/B). Не се препоръчва провеждане на ПКИ на то-
тално оклудирана инфарктна артерия повече от 24 
часа от началото на симптоматиката при стабилен 
пациент без белези на исхемия (IIIB). 

Изборът на реперфузионна стратегия се опреде-
ля от: времето, изминало от началото на симптомите 
до ПМК (първи контакт с медицинско звено – линейка 
на БМП или болница, с възможност за прилагане на 
реперфузионно лечение), необходимото време от 
ПМК до даване на фибринолитик или раздуване на 
балона („врата-игла”, „врата-балон”), или разликата 
между двете (обусловеното от ПКИ забавяне), въз-
можностите на болничния център и възможностите 
за транспорт, състоянието на пациента (фиг. 1).

Първичната ПКИ (ангиопластика и/или стенти-
ране, които не се предхождат или съпровождат от 
фибринолитично лечение) е предпочитан метод на 
лечение при наличие на опитен екип и възможност
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Фиг. 1. Реперфузионни стратегии

за провеждане в препоръчания времеви интервал 
(I/A): ПМК – раздуване на балона < 2 часа при всич-
ки случаи (нова препоръка) и < 90 min при ранно 
диагностицираните (под 2 часа) пациенти с обши-
рен инфаркт и нисък риск от кървене (I/В). Показана 
е и при пациенти в шок или с контраиндикации за 
фибринолитично лечение, независимо от факто-
ра време (I/В). При първична ПКИ се препоръчва 
съпътстващо лечение със (значителни разлики с 
препоръките от 2003 г.) [4]: антиагреганти – аспи-
рин (I/В) и клопидогрел в натоварваща доза (300 
mg за предпочитане 600 mg) при всички подлежащи 
на ПКИ (I/С) и последващо поддържащо лечение, 
НСПВС и селективни COX-2 инхибитори не се пре-
поръчват (III/B), GPIIB/IIIA антагонисти – Abciximab 
(IIа/A) (проучва се дали носи допълнителна полза 
при ПКИ и оптимална антиагрегантна терапия с ас-
пирин и клопидогрел), Tirofi ban (IIb/B), Eptifi batide 
(IIb/C); антикоагуланти – Heparin (I/C), Bivalirudin 
(IIa/B), не се препоръчва самостоятелно прилагане 
на Fondaparinux при ПКИ (III/B) и допълнителни уст-
ройства – тромб-аспиратори (IIb/B).

Спасителна ПКИ е показана след неуспешна 
фибринолиза до 12-ия час от началото на симпто-
матиката (IIb/A). Неинвазивен маркер за неуспеш-

на фибринолиза е възстановяването (спадане) на 
ST-сегмента с по-малко от 50% в отвежданията с 
максимална елевация 60-90 min след началото на 
фибринолиза. 

Улеснената ПКИ е фармакологична реперфузия, 
проведена преди планирана ПКИ, като мост по време 
на свързаното ПКИ забавяне (времето ПМК – разду-
ване на балона минус ПМК – прилагане на фибри-
нолитик). До момента няма доказателства, подкре-
пящи приложението º.

Често не е невъзможно да се проведе първична 
ПКИ в препоръчания времеви интервал. В тези слу-
чаи лечение на избор при липсата на противопока-
зания е фибринолизата. Метаанализ на 22 проучва-
ния показва по-голяма редукция на смъртността 
при приложение през първите 2 часа в сравнение с 
по-късно приложение, като някои от получените ре-
зултати са сравними с тези при първична ПКИ (не-
обходими са допълнителни проучвания). Основният 
риск при фибринолизата се определя от малко, но 
значимо повишената честота на инсултите, особено 
в първите 24 часа след приложение. Препоръчват 
се фибрин-специфични агенти (IB), като се предпо-
чита започване още в доболничния период (до 30 
min след пристигане на БМП). Съпътстващото лече-
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ние е с антиагреганти – аспирин (IB) и клопидогрел 
при лица под 75 год. в натоварваща доза (IB), а при 
> 75 год. поддържаща доза (IIaB), за понижаване на 
смъртността, реинфаркта и исхемията при сходна 
честота на значимо кървене и интракраниална хемо-
рагия. Използваните антитромбинови препарати са: 
алтеплаза, ретеплаза и тенектеплаза – еноксапарин 
(i.v. болус и след 15 min първа s.c. доза, като при лица 
> 75 год. се започва директно с редуцирана първа 
s.c. доза) или хепарин (преизчислена спрямо теглото 
i.v. болус доза с последваща инфузия и първа конт-
рола на аРТТ на 3-тия час) (I/A); а със стрептокиназа 
– фондапаринукс (i.v. болус, последван от първа s.c. 
доза след 24 ч) или еноксапарин (i.v. болус и след 
15 min първа s.c. доза, като при лица > 75 год. се за-
почва направо с редуцирана първа s.c. доза) (IIа/B), 
или хепарин (преизчислена спрямо теглото i.v. болус 
доза с последваща инфузия) (IIа/С).

Показания за повторно приложение на фибри-
нолитичен агент (според проучването REACT, срав-
нимо с консервативно лечение) има при невъзмож-
ност за ПКИ и обширен инфаркт при условие, че 
е налице нисък риск от кървене и е бил приложен 
неимуногенен медикамент. 

Незабавно провеждане на ангиография след 
фибринолиза се налага в случаите на рецидив на 
исхемията и реоклузия след успешна фибриноли-
за (IB) или при нестабилни пациенти, останали без 
реперфузионна терапия (IC). Може да се обсъди 
(IIaВ) и при (съмнение за) неуспех от фибринолиза-
та. При успешна фибринолиза се препоръчва извър-
шването на ангиографско изследване 3-24 часа след 
началото на фибринолитичното лечение (IIaA), за да 
се избегне протромботичният период след фибрино-
лиза. Ангиография може да се проведе при стабил-
ни пациенти, които не са получили реперфузионна 
терапия, преди дехоспитализация (IIbC).

Антиагреганти без реперфузионно лечение мо-
гат да се назначат на болни, при които не е проведе-
на реперфузия до 12-ия час или постъпващи след 
12-ия час. В тези случаи аспирин, клопидогрел или 
антитромботични агенти се прилагат в най-кратък 
срок в препоръчаните дози. 

В зависимост от процедурата 10-40% от паци-
ентите, подложени на реперфузионна терапия, се 
изявяват с т.нар. “no-refl ow” феномен, т.е. след ус-
пешно отваряне на “инфаркт-свързаната” артерия 
се наблюдава недостатъчна миокардна реперфузия 
– вероятно като резултат на микроемболизация или 
ендотелна дисфункция. Диагнозата се поставя при 
наличие на TIMI кръвоток < 3 или TIMI 3 при MBG 
(myocardial blush grade) 0-2, или когато 4 часа след 
реперфузия спадането на ST-елевацията е под 70%. 
Превенция на това състояние се провежда чрез 
тромб-аспирация или абциксимаб (IIaB), а лечение 

– с аденозин i.v. интра- или постпроцедурно (IIbB), 
аденозин или верапамил интракоронарно (IIbC).

В случаите на персистиране на симптоматиката 
и неуспех от ПКИ, при кардиогенен шок вследствие 
на механично усложнение или рефрактерност на 
симптоматика след успешна ПКИ, съществуват по-
казания за аорто-коронарна байпас хирургия.

ПРОФИЛАКТИКА ПО ВРЕМЕ НА ОСТРАТА ФАЗА
Провежда се чрез антиагреганти – аспирин в 

поддържаща доза (IA), клопидогрел – в поддържа-
ща доза (IA), или антитромбинови медикаменти. 
Ранното i.v. включване на бета-блокери е противо-
показано при пациенти с белези на застойна сър-
дечна недостатъчност или хипотония, но може да 
има минимална полза при пациенти с нисък риск 
(IIb/A). Пероралните бета-блокери са с доказана 
ефективност (IA) след стабилизиране на болния. 
Профилактичното приложение на АСЕ инхибитори 
трябва да започне още през първите 24 часа, за-
дължително при високорискови пациенти и липса 
на контраиндикации (IA), както и да се обсъди при 
всички останали (IIaA). Не се препоръчва прилага-
нето на антиаритмични медикаменти с профилак-
тични цели. Противопоказани (III) в острата фаза са: 
НСПВС, калциеви антагонисти, инфузии глюкоза-
инсулин-К, магнезий, лидокаин. Не се препоръчва 
и приложение на нитрати (IIbA) [3].

Избор на лечение при специфични групи 
пациенти

Десностранен СТОМИ може да се манифести-
ра като кардиогенен шок (специфична е триадата 
хипотония, чисти белодробни полета и разширени 
югуларни вени). Терапия на избор в случая са: вли-
вания, инвазивен контрол на хемодинамиката, кар-
диоверсия при ПМ (често усложнение на деснока-
мерен ОМИ), пейсиране при проводни нарушения 
и избягване на вазодилататори и хипотензивни ме-
дикаменти. Индикирана е ПКИ в спешен порядък. 
Съществуват известни съмнения относно ефектив-
ността на фибринолизата при деснокамерен ОМИ, 
но при хипотония и невъзможност за провеждане на 
ПКИ тя остава възможен избор. 

СТОМИ при диабетно болни е свързан с ати-
пична клиника, повишена смъртност и значима ко-
ронарна патология. При наличието на индикации 
може да се проведе фибринолиза независимо от 
наличието на ретинопатия. Останалите профилак-
тични мерки в острата фаза са толкова ефективни, 
колкото и при недиабетици. Влошеният гликеми-
чен контрол е свързан с повишена смъртност, но 
при стойности на кръвната захар под 4,4-5.0 mmol/l 
също има опасност от индуцирана от хипогликеми-
ята исхемия, респ. влошаване на прогнозата.
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СТОМИ при пациенти с бъбречна недостатъч-
ност е свързан с повишен риск от кървене и контраст-
свързани усложнения. Необходимо е проследяване 
на креатининовия клирънс (особено < 30 ml/min).

РАННИ УСЛОЖНЕНИЯ НА СТОМИ
Механичните усложнения в острата фаза са 

показани за спешно хирургично лечение. Това са: 
остра (характеризира се с електромеханична ди-
социация, рефрактерна на кардиопулмонална ре-
сусцитация) или подостра (с тромбоза или адхезии 
на мястото и клинична изява, наподобяваща реин-
фаркт или хемодинамичен колапс) руптура на сво-
бодната ЛК стена; руптура на междукамерния сеп-
тум и митрална регургитация (поради дилатация на 
пръстена, папиларна дисфункция или руптура на 
папиларен мускул) (табл. 1).

Механизмите на аритмогенеза по време на остра 
исхемия са различни от тези при хронична стабилна 
исхемична болест и често са белег на сериозно под-
лежащо увреждане (продължаваща исхемия, помпе-
на недостатъчност, нарушения в концентрацията на 
калия и алкално-киселинното състояние, хипоксия, 
автономни нарушения). Лечението е в съответствие 
с последните препоръки на ЕSCи ERC (European 
Resuscitation Counsil) (табл. 2) [5].

БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА КЪСНИТЕ УСЛОЖНЕНИЯ 
НА ОМИ

При неусложнените случаи раздвижването може 
да започне още на следващия ден. За профилакти- 

ка на дълбока венозна тромбоза са показани ниско-
молекулни хепарини (LMWH) в профилактични дози 
и компресивни чорапи, а при възникване на дълбока 
венозна тромбоза – терапевтична доза (LMWH), пос-
ледвани от перорални антикоагуланти за период от 
3 до 6 месеца. При подвижен и протрузиращ вътре-
камерен тромб са показани i.v. хепарин или LMWH 
и последваща перорална антикоагулация минимум 
3-6 месеца. При данни за остър перикардит е под-
ходящо приложението на аспирин (1000 mg/24 часа) 
i.v. или НСПВС, а ако възникнат хемодинамични 
нарушения се пристъпва към перикардиоцентеза и 
спиране на антитромбиновите медикаменти. Регист-
рирането на камерни ритъмни нарушения в първите 
24-48 часа няма прогностично значение. След 48-ия 
час влошават прогнозата. ICD е лечение на избор при 
значителна ЛК дисфункция (ФИ < 40%) и нарушена 
хемодинамика в резултат от продължителна КТ или 
ресусцитация на КМ (извън първите 24 часа). Ранна 
постинфарктна ангина или исхемия след успешна 
реперфузия е абсолютна индикация за повторна ин-
вазивна оценка и лечение (вкл. и хирургично).

Оценката на риска се основава на оценка на ЛК 
функция чрез ЛВГ или ехоКГ 24-48 часа след ПКИ. 
При съмнения за индуцируема исхемия се препо-
ръчва работна ЕКГ проба или стрес-тест с изобра-
зяване в амбулаторни условия 4-6 седм. след инци-
дента. ЛК дисфункция след ОМИ може да се дължи 
на некроза, стънинг („зашеметяване”), хибернация, 
като за диференциалната диагноза (показания 
за реваскуларизация) могат да се използват конвен-

Таблица 1. Лечение на ранните усложнения на СТОМИ

Хемодинамично състояние Терапия Клас Ниво

Лечение на лека и умерено тежка (Killip II – белодробен 
застой с хрипове при < 50% от белодробните полета и Т3)

Кислород
Furosemide: 20-40 mg i.v., при необходимост повта-
ряне на 1-4 часа
Нитрати: при условие че няма хипотония
ACE инхибитори: при липса на хипотония, 
хиповолемия или бъбречна недостатъчност
ARB – при непоносимост към ACE инхибитори

І
І

І
І

І

C
С

С
А

В

Лечение на тежка (Killip III – белодробен оток с хрипове 
в > 50% от белодробните полета)

В допълнение:
Инотропни медикаменти: Dopamine и/или Dobutamine
Оценка на хемодинамиката: с плаващ балон-катетър
Апаратна вентилация при недостатъчно налягане на 
кислорода
Ранна реваскуларизация

IIb
ІІa
IIb

I

C
B
B

C

Лечение на шок (Кillip IV – кардиогенен шок: САН < 90 
mm Hg и ЦВН > 20 mm Hg или сърдечен индекс < 1,8 
l/min/mІ)

Кислород
Оценка на хемодинамиката: с плаващ балон-катетър
Инотропни медикаменти: Dopamine и Dobutamine
Апаратна вентилация при недостатъчно налягане на 
кислорода
Интрааортна балонна контрапулсация
Механично подпомагане на функцията на лявата 
камера
Ранна реваскуларизация

I
IIb
IIb
I

I
IIa

I

C
C
B
C

C
C

B
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ционална сцинтиграфия, стрес-сцинтиграфия, 
стрес-ехоКГ (PET и MRI не са достъпни навсякъде). 
При ФИ < 40%, краткотрайна КТ, симптомна СН или 
продължителна мономорфна КТ рискът от камерни 
аритмии и ВСС е повишен. Рехабилитацията пови-
шава качеството на живот, вкл. и до връщане на 
работното място.

Вторична профилактика се провежда със: 
аспирин в поддържаща доза доживот (IA); клопи-
догрел за 12 месеца поддържаща доза при всички 
пациенти (IIaC) или доживот при непоносимост към 
аспирин (IB); перорални антикоагуланти могат да 
се обсъдят при всеки пациент с непоносимост към 
аспирин и клопидогрел (IIaB), задължителни са при 
индикации (IB) и могат да се комбинират с аспирин 
при висок риск от тромбообразуване (IIaB) или с 
аспирин и клопидогрел при стентиране и допълни-
телни показания за антикоагулация (IIbC) (при ви-
сок риск от кървене в горния случай – само с един 
от двата антиагреганта (IIbC). Пероралните бета-
блокери (IA) и ACE инхибитори (при непоносимост 
– ARB) (IIaB) са показани при всички пациенти без 
контраиндикации за тях, независимо от артериално-
то налягане и левокамерната функция. Препоръчва 
се назначаване на статини възможно най-рано при 
всички болни с ОМИ, независимо от стойностите на 

холестерола с таргетни стойности на LDL 2,5 mmol/l 
(IA). При всички пациенти се препоръчва противо-
грипна ваксинация (IB) [2].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

От особена важност за лечението на СТОМИ е 
възможно най-ранното прилагане на реперфузионна 
стратегия според индикациите. Това включва ран-
но разпознаване на симптомите от пациента, бързо 
транспортиране, поставяне на диагнозата до 10 min 
след ЕКГ и назначаване на терапия според налич-
ните възможности. У нас все още е необходимо съз-
даването и поддържането на центрове с подготвени 
екипи за извършване на ПКИ в повечето градове от 
среден тип. Проследяването и вторичната профи-
лактика на болните след ОМИ също води до значимо 
намаляване на смъртността при тази група болни. 

Безспорно основно значение има и първичната 
профилактика при рисковите групи. От основно зна-
чение е контролът на рисковите фактори – спиране 
на тютюнопушенето, контрол на телесното тегло, 
гликемията при пациентите със захарен диабет и 
артериалното налягане, редовна, ежедневна фи-

Таблица 2. Лечение на хемодинамично значимите камерни и надкамерни аритмии при пациенти със СТОМИ

Хемодинамично значима КТ или КМ Електрическо кардиоверсио I/C

Рефрактерна на кардиоверсио трайна 
мономорфна КТ с нарушения в хемодинамиката амиодарон, лидокаин, пейсмейкър IIа/B

Репетитивна симптомна мономорфна 
непродължителна КТ i.v. амиодарон соталол, бета-блокери IIaC

Полиморфна КТ при нормална продължителност 
на QТ-интервала

бета-блокери, амиодарон, соталол, лидокаин I/C

Полиморфна КТ при удължен QТ-интервал корекция на електролитите, магнезий, овърдрайв-пейсиране, 
магнезий, спешна ангиография  I/C

Контрол на СЧ при ПМ – i.v. бета-блокери или недихидропиридинови калциеви антагонис-
ти, при съблюдаване на контраиндикациите
– амиодарон i.v. за забавяне на бърз камерен отговор и подобря-
ване на камерната функция
– дигиталис при тежка левокамерна дисфункция или сърдечна не-
достатъчност
– електрическо кардиоверсио при наличие на сериозно хемоди-
намично нарушение, рефрактерна на лечение исхемия или при 
невъзможност за медикаментозен контрол на СЧ

IC

IC

IIbC

I/C

Антикоагулация при ПМ терапевтична доза хепарин или нискомолекулни хепарини IC

Синусова брадикардия, асоциирана с хипотония – i.v. атропин 
– при неуспех – временно пейсиране IC

AV блок II (Mőbitz 2) или III ст. с брадикардия, 
водеща до СН или хемодинамични нарушения

– i.v. атропин
– при неуспех – временно пейсиране

I/C
IC

Ч. Панайотов, Т. Янева, Л. Владимирова и С. Куртев28



зическа активност, лечение на сърдечната недо-
статъчност, профилактика на ВСС чрез ICD.

Предпоставките тази дейност да се извърш-
ва от общопрактикуващите лекари, предполагат 
непрекъснатото повишаване на квалификацията. 
Важнао е и обучаването на екипите от неотложните 
и спешните звена.
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БЪЛГАРСКА КАРДИОЛОГИЯ
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НА КАРДИОЛОЗИТЕ 
В БЪЛГАРИЯ

ОБЗОРИ
REVIEWS

УВОД

Аортната стеноза е едно от често срещаните 
клапни заболявания в Европа и Северна Америка. 
Най-често тя се представя като дегенеративна аорт-
на стеноза при хората в напреднала възраст (2-7%) 
от популацията над 65 год. [11, 16, 24, 25]. Втората 
по важност етиологична причина която превалира в 
по-млада възраст е вродената аортна стеноза, до-
като ревматичната аортна стеноза е доста рядка. 
Дегенеративната аортна стеноза е хронично забо-
ляване с дълъг асимптомен период [17, 22]. Трябва 
да се подчертае, че продължителността на асимп-
томната фаза варира в широки граници сред паци-

ентите. Внезапната сърдечна смърт (ВСС) е честа 
причина при симптомни пациенти, но е и рядка при-
чина за смърт при асимптомни болни – под 1% на 
година [17, 22].

Оценка
Анамнезата и физикалният преглед остават 

съществени при поставяне на диагнозата на забо-
ляването. Внимателното проучване на симптомите 
(задух, стенокардия, световъртеж или синкоп) е 
важно за оценката и лечението на пациентите.

Характеристиката на систолния шум обръща 
внимание и насочва по-нататъшните диагностични 
процедури. Понякога шумовата находка може да е 

ТРАНСКАТЕТЪРНА ИМПЛАНТАЦИЯ НА АОРТНА КЛАПА 
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TRANSCATHETER AORTIC VALVE REPLACEMENT
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Резюме: Аортната стеноза е едно от често срещаните клапни заболявания в Европа и Северна Америка. Най-често тя се 
представя като дегенеративна аортна стеноза при хора в напреднала възраст (2-7%) от популацията над 65-годишна 
възраст. Стандартната хирургична техника остава засега златен стандарт за дефинитивно лечение на пациентите с 
аортна стеноза. Транскатетърната клапна имплантация бе успешно въведена в клиничната практика. Перкутанното 
лечение на клапните заболявания бързо прогресира в клиничните проучвания. Напоследък напредъкът в технологията 
и перкутанната техника за една клапна лезия – критична аортна стеноза, може потенциално да промени начина, по 
който лекуваме тези заболявания при по-рискови и по-възрастни пациенти.

Ключови думи: фракция на изтласкване, трансторакална и трансезофагеална ехокардиография, временен пейсмейкър, артериално 
налягане
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единствената изява, при липсваща сърдечна не-
достатъчност. Отслабването на аортната съставка 
на втория тон е признак на високостепенна аорт-
на стеноза, въпреки че е с ниска сензитивност като 
белег. Ехокардиографията се утвърди като ключо-
во изследване при тези пациенти. Тя потвърждава 
наличието на аортна стеноза, оценява степента на 
клапната калцификация, оценява ЛК функция, оп-
ределя дебелината на ЛК стени, установява нали-
чието на допълнителни клапни лезии и накрая оси-
гурява прогностична информация. Доплер-ехоКГ е 
предпочитана техника за оценка на значимостта на 
аортната стеноза.

Предикторите за прогресията на аортната сте-
ноза, особено при при асимптомните пациенти, мо-
гат да бъдат разделени на: клинични – по-напредна-
ла възраст, наличие на атеросклеротични рискови 
фактори [16, 25], и ехокардиографски – изразена 
калцификация на клапата, висок пиков градиент, ЛК 
дисфункция, хемодинамична прогресия и увелича-
ване на градиента при физическо усилие.

Комбинацията от подчертано калцирана клапа 
с пикова скорост над 0,3 m/s в рамките на 1 годи-
на определя високорисковите пациенти (с над 80% 
необходимост от хирургично лечение в рамките на 
2 години).

Интервенция
Аортното клапно протезиране е утвърден метод 

при терапията на високостепенна аортна стеноза. 
Оперативната смъртност е 3-5% при пациенти под 70 
год. и 5-15% при по-възрастни пациенти [11, 15, 26].

Фактори, повишаващи оперативния риск, са: 
възрастта, придружаващите заболявания, ЛК дис-
функция, белодробната хипертония, придружа-
ващата коронарна болест, предходният АКБ или 
клапната хирургия. Успешната операция подобря-
ва дългосрочната прогноза на болните, редуцира 
симптоматиката и подобрява качеството на живот. 
Рисковите фактори за късна смъртност са: възраст, 
коморбидност, III-IV ФК, камерни аритмии и нелеку-
вана коронарна болест.

Балонната валвулопластика е ефикасна про-
цедура при деца, но при възрастни пациенти въз-
можностите º са доста ограничени поради появата 
на перипроцедурни усложнения над 10% и ранна 
рестеноза в рамките на 6-12 месец при повечето 
болни.

Избор на клапа
Няма перфектен заместител на нативната кла-

па. Всички протези включват компромиси и всички 
отключват нов болестен процес, независимо дали 
са механични, или биологични клапи. Хомографтът 
осигурява най-ефективен клапен отвор. Модерните 
механични клапи осигуряват по-добро хемодина-

мично изпълнение. При всички механични клапи 
се изисква дългосрочно антикоагулантно лечение. 
Биологичните клапи са по-малко тромбогенни и не 
изискват продължителна антикоагулация, ако не е 
налице предсърдно мъждене.

Две рандомизирани проучвания сравняват ме-
ханичните с биологичните протези и не установя-
ват сигнификантна разлика в честотата на клапната 
тромбоза. Подобна е и продължителността на жи-
вота [9, 19] при описаните пациенти. Изборът на 
вида клапа при възрастни пациенти се определя от 
риска за кървене и възможността за антикоагулан-
тен контрол.

Успешната терапевтична стратегия на сърдеч-
но-съдовите заболявания доскоро се осъществява-
ше от хирурзите както за коронарните артерии, така 
и за клапните заболявания. Радикалното изрязване 
на заболялата тъкан, пластиката или смяната на 
увредената клапата водят до дългосрочно успешно 
лечение и ясно подобряват изхода за пациентите. 
С развитието на интервенционалната кардиология 
през последните години и с напредъка в медицин-
ската индустрия в клиничната практика все повече 
навлизат катетър-основани малко инвазивни интер-
венции, в това число и клапни пластики и клапно 
протезиране.

Стандартното аортно и митрално клапно проте-
зиране е рутинна процедура, която се извършва от 
десетилетия. Голяма част от пациентите се пред-
ставят с високостепенна калцинозна аортна стено-
за, възлизаща на приблизително 10-30% от хирур-
гичните интервенции. Резекцията на цялата кал-
цирана тъкан с последващо клапно протезиране, 
използвайки стандартна техника, бе единствената 
дефинитивна терапия. Бяха постигнати отлични хе-
модинамични и функционални резултати и добри-
ят дългосрочен резултат на традиционното клапно 
протезиране бе одобрен от много проучвания.

Може ли подобни резултати да бъдат постигнати 
с балонна дилатация и стент-клапа без пълна ре-
зекция на тежко калцираните аортни платна?

От значение е фактът, че има голяма популация 
от болните, които освен с високостепенна аортна 
стеноза са и с наличие на митрално клапно заболя-
ване. Обикновено подобни пациенти не се насочват 
към хирургия поради това, че обсъжданият опера-
тивен риск е много висок. Според проучване на ESC 
през 2003 г. само 1/3 от тези пациенти преминават 
хирургично лечение. Осигуряването на по-малко 
рискови стратегии и интервенции може да доведе 
до възможни терапевтични алтернативи. Успоред-
но с отличните резултати на стандартното аортно 
клапно протезиране се наблюдава стабилното по-
вишаване на индивидуалния пациентен рисков про-
фил. Освен това аортната стеноза е заболяване на 
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по-възрастни хора. Макар че 80-годишните може да 
бъдат лекувани безопасно с добри резултати, до-
пълнителни рискови фактори могат да доведат до 
повишаване на периоперативния риск и смъртност. 
Сред тях има сърдечно-съдови фактори, като: ниска 
ФИ, белодробна артериална хипертония, предход-
на сърдечна хирургия, респираторна дисфункция, 
бъбречна недостатъчност и мозъчен инсулт. Предо-
перативната оценка на риска може да бъде извър-
шена, като се използва точкова система Euro-Score 
или STS риск-калкулатор. Статистическият риск по-
някога може да бъде по-висок от ефективния риск в 
опитни ръце. Вероятно е време за преосмисляне на 
терапевтичните стратегии. Трябва ли да се безпо-
коим за 20-годишния резултат при много възрастни 
пациенти? При 80-годишни пациенти след АКБ при 
необходимост от потенциална 2-ра или 3-та реопе-
рация за аортна клапа трябва да се направи пълна 
стернотомия. Възможните стъпки за минимизиране 
на риска при аортно клапно протезиране са очевид-
но чрез минимален инвазивен достъп за избягване 
на стернотомията, клапно имплантиране на биещо 
сърце чрез избягване на сърдечния арест и off-pump 
клапна имплантация.

Необходимо ли е да се променя стандартната 
техника, която е добра и се е доказала с годините? 
Отговорът е, че времето никога не спира и не се 
връща назад. Настоящият стандартен подход може 
би е достатъчен засега, но може да бъде променен 
в бъдеще. Възможно е приложението на транска-
тетърните техники за аортно клапно протезиране да 
доведе, поне теоретично, до значително намаление 
на периоперативния риск. Това ще бъде недвусмис-
лено предимство за нашите пациенти. 

Няколко нови техники на транскатетърно аорт-
но клапно протезиране са разработени от различни 
изследователски групи. Продължаващите усилия 
на двама кардиолози, д-р Cribier и д-р Bonhoeffer, 
доведоха до първата успешна перкутанна аортна 
клапна протезна имплантация и отвориха пътя за 
следващи имплантации през последните 4 години. 
За пръв път аортна клапа чрез трансфеморален ан-
теграден достъп е извършена от A. Cribier през 2002 
г. с последващи още имплантации при 6-има паци-
енти, 2004 г. [5, 6]. Първият случай на трансфемора-
лен ретрограден достъп бе публикуван през 2005 г. 
[20]. През 2006 г. A. Cribier и сътр. съобщават сред-
носрочните резултати при 27 пациенти с имплан-
тирана аортна клапа № 23 mm. През последните 
години бе натрупан значителен опит с трансфемо-
рален ретрограден достъп и на двата вида клапи, 
а през лятото на 2006 г. бе извършена и първата 
успешна имплантация чрез трансапикален достъп.

Настоящата информация за добрата функция 
на протезата след изписване вероятно е най-важ-
ното послание от тези публикации [6].

Първите съобщения след транскатетърно аор-
тно клапно протезиране показват 14% смъртност 
– близка до предвидената хирургична смъртност. 
Аортната стеноза е проблем, който нараства пора-
ди факта, че повече пациенти доживяват до над 70 
год. Настоящите препоръки са насочени към тра-
диционните въпроси – оценка на хемодинамичната 
значимост, подходящо използване на диагностич-
ните тестове, индикациите за хирургично клапно 
протезиране, като настояща и единственна въз-
можност. Тези препоръки не са насочени към голя-
мата дилема, засягаща клиницистите, грижещи се 
за възрастни пациенти с аортна стеноза и значима 
коморбидност. Следователно перкутанната техника 
може значимо да разшири популацията пациенти, 
подлежащи на аортно клапно протезиране, както и 
лицата, при които предстои хирургична клапна опе-
рация, но оперативният риск може да бъде редуци-
ран с по-малко инвазивна процедура. 

Четири въпроса са особено важни при вземане-
то на решение за тази техника:

1) бързото прогресиране и увеличената смърт-
ност при нелекувана аортна стеноза;

2) оценка на хирургичния риск;
3) оценка на здравния статус на пациента и на 

възможната полза от процедурата;
4) предпочитанията на болния.
Понастоящем в клиничните проучвания при 

хора са използвани три биологични клапи [2, 3] – 
The Cribier- Edwards valve; The Core Valve/INC Irvine 
CA; Edwards Sapien valve.

Транскатетърна аортна клапна протеза
През последните няколко години в клиничната 

практика навлязоха два вида клапни протези за пер-
кутанно имплантиране – CoreValve и the Edwarrds 
Sapien prosthesis. И двете клапи са с подобен ди-
зайн от перикардни платна и стентова платформа, 
позволяваща катетърно поставяне. Те обаче имат 
и значителни разлики. CoreValve клапата представ-
лява около 50 mm дълъг саморазтварящ се нитино-
лов стент, който се имплантира в аортния анулус, 
достигащ над нивото на остиумите на коронарните 
артерии. Широките стратове позволяват нормален 
кръвоток през коронарните артерии. 

Edwarrds Sapien е 14-16 mm, разтварящ се от 
балон-стент, изискваща прецизно и точно имплан-
тиране в аортния анулус под остиумите на коронар-
ните артерии. По отношение на платната на проте-
зата CoreValve е конструирана от свински перикард, 
а при Edwarrds Sapien е използван говежди.

До момента са имплантирани три генерации 
CoreValve протези – изискващи различна големина 
на доставящия катетър (24 fr, 21 fr, 18 fr) и разме-
ри клапи 26 mm и 29 mm, позволяващи достътъч-
но разширяване на аортния клапен отвор. Първо-
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началната Edwards Sapien протеза се състои от 
перикардни платна и 23 mm стент и е наречена 
Cribier-Edwards. С версията Edwards Sapien 2/3 от 
височината е облечена в стент, говежди перикард 
и има размери 23 и 26 mm. Клапа с размер 29 mm 
все още се разработва. Диаметърът на доставящия 
катетър е 22 fr и 24 fr, като предстои въвеждането на 
18 fr, което ще улесни перкутанния достъп. Имплан-
тирането и на двата вида клапи е чрез трансфемо-
рален и трансапикален достъп. До октомври 2007 г. 
приблизително при 350 пациенти са имплантирани 
CoreValve клапи и при 500 Edwards Sapien клапи.

Три различни перкутанни техники са били из-
ползвани при тяхното имплантиране.

1. Антеградна техника – при антеградния под-
ход, който е проучен, но не е за дълго използван, 
достъпът е през феморалната вена. Клапата на-
предва през катетър, като преминава междупред-
сърдния септум, митралната клапа и се позициони-
ра на аортна позиция [2]. Основното предимство на 
този достъп е, че феморалната вена поема голяма 
ширина на катетъра и последващото затваряне на 
венозния достъп е само с мануална компресия [2, 
5]. Основен недостатък е възможната увреда на 
митрална клапа с последваща митрална регургита-
ция и технически неудачи при доставянето на про-
тезата до коректно аортно позициониране [7, 8].

2. Ретроградна техника. При тази техника до-
стъпът е през феморалната артерия, като протеза-
та напредва до аортната клапа [6, 7, 8]. Този достъп 
е по-бърз, технически по-лесен от антеградния, но 
може да се усложни с увреда на аорто-феморалните 
съдове и невъзможността на протезата да премине 
аортната дъга и стенотичната клапа [6, 7, 8].

3. Трансапикален достъп. При него системата, 
доставяща клапата, влиза чрез малка инцизия на 
сърдечния връх на лявата камера [13, 27]. Основ-
ното предимство на този достъп е, че позволява 
директен достъп до аортната клапа и елиминира 
необходимостта от голям периферен съдов достъп 
при болни със съдово заболяване, малки и тортуоз-
ни илео-феморални съдове или предхождащи голе-
ми съдови усложнения и реконструкции.

И трите перкутанни подхода имат, разбира се, 
обща крайна цел [2, 6, 7, 8].

Позиционирането и отварянето на протезата се 
определят от клиничните и анатомичните характери-
стики на пациента под флуорографски и ТЕЕ контрол 
[6, 7, 8]. При идеалното имплантиране не се засяга 
коронарният остиум и не се ограничава движението 
на предното платно на митрална клапа [6, 7, 8].

Имплантирането на протезата се извършва по 
време на високочестотно пейсиране посредством 
електрод на временен РМ в дясната камера, който 
предизвиква камерна тахикардия с честота 180-220 

уд/min за 10-20 s [6, 7, 8]. Това води до незабавно 
падане на ударния обем, в резултат на което се по-
нижава кръвотокът към аортната клапа, а това поз-
волява прецизно позициониране на протезата.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение може да се каже, че стандартната 
хирургична техника остава засега златен стандарт 
за дефинитивно лечение на пациентите с аортна 
стеноза.

Транскатетърната клапна имплантация бе ус-
пешно въведена в клиничната практика. Перку-
танното лечение на клапните заболявания бързо 
прогресира в клиничните проучвания. Напоследък 
напредъкът в технологията и перкутанната техника 
за една клапна лезия – критична аортна стеноза, 
може потенциално да промени начина, по който 
се лекуват тези заболявания при по-рискови и по-
възрастни пациенти.

Кои пациенти ще бъдат подходящи за новите 
терапевтични подходи при аортна стеноза в зря-
лата възрастова група – оценката във времето на 
ефикасността и безопасността на тези техники ще 
повлияят при вземането на решението и здравната 
политика.

Клиничното въвеждане на нови методики вина-
ги ще бъде дискутирано от медицинската общност, 
винаги ще има критика. Въпреки ограничените ек-
спериментални данни и малкия клиничен опит при 
транскатетърно аортно клапно протезиране трябва 
да отбележим, че това е една много обещаваща 
техника, една от малкото изключително иновативни 
техники, която може да революционализира цялата 
сърдечна хирургична практика за няколко години. 
Критериите за селекцията на пациентите трябва да 
останат понастоящем за високорискови кандидати, 
като могат да се променят след резултатите на по-
нататъшните проучвания.
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Сърдечните тумори са описани още през 18 век 
от Boneti. През 1936 г. е извършена първата успешна 
операция за екстирпация на сърдечен тумор. През 
1952 г. за първи път е използвана ангиография за 
диагностициране на сърдечен тумор. Сърдечните 
тумори са първични или вторични, засягат предим-
но мускулния слой или перикарда на сърцето. Пър-
вичните сърдечни тумори са редки в педиатричната 
практика – до 0,28%. Във фетусите честотата на 
сърдечни тумори е около 0,14% [8, 9, 16].

Вторичните тумори са няколко пъти по-чес-
то срещани при децата. Четири от пет случая със 
сърдечни тумори са вторично метастазирали. Най-
често метастатичните тумори дават хепатобластом 

и рабдомиосарком [18]. Около 80% от първичните 
тумори са бенигнени и лечими. Напредъкът на кар-
диохирургията и наличието на съвременните неин-
вазивни диагностични методи – ехокардиография, 
компютърна томография, ядрено-магнитен резо-
нанс, дават възможност за ранна диагностика и ра-
дикално оперaтивно лечение.

От бенигнените тумори при децата най-често се 
среща рабдомиомът – около 2/3 от доброкачестве-
ните тумори, следващите по честота са фибромът и 
миксомът – около 11%, перикардни тератом и фиб-
ром – по около 2%, и около 5% са други тумори [3]. 
Приблизително 50-80% от случаите с рабдомиом се 
асоциират с туберозна склероза. От болните с ту-
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берозна склероза при 50-60% се открива рабдоми-
ом. Доказана е мутация на TSC1 и TSC2 гените при 
пациентите с туберозна склероза. При по-голямата 
част от болните с туберозна склероза деца рабдо-
миом се установява в повечето случаи до 2-годиш-
на възраст. При някои от пациентите в юношеска 
възраст рабдомиомът може да започне да нараства 
или вече оперираният рабдомиом да се появи отно-
во. Такъв ход на заболяването по-често се наблю-
дава при TSC2 генотип [10]. 

Фибромът обикновено е единичен тумор, най-
често е разположен в лявата камера и рядко може 
да засегне септума. Около 40% от фиброма се ус-
тановяват при деца до 1-годишна възраст.

Миксомът е сърдечен тумор, който се открива 
основно при възрастните. В детската възраст него-
вата честота е 9-15% от всички сърдечни тумори. 
Разположен е предимно в лявото предсърдие, при-
крепен към междупредсърдния септум. Открива се 
също в лявата камера и другите сърдечни кухини. 
Туморът може да е първично образувание или в 
рамките на Carney syndrome, който включва ендок-
ринна неоплазма, тумор от друг произход и кожна 
хиперпигментация [13]. 

Тератомът е единичен инкапсулиран тумор и 
най-често ангажира перикарда. Може да се развие 
и в дясното предсърдие, дясната камера и между-
камерния септум.

Ангиомът е доброкачествена пролиферация на 
ендотелните клетки. Може да ангажира всяка част 
на сърцето, но по-често десните кухини. Може да ин-
филтрира междукамерния септум в близост до про-
водната система и да предизвика различни блокове.

Останалите споменати по-горе бенигнени тумо-
ри са изключително редки в детската възраст.

От малигнените тумори на сърцето саркомът 
е най-честата находка в детската възраст. Той има 
мезенхимен произход и в зависимост от хистоло-
гичния си строеж може да бъде: рабдомиосарком, 
фибросарком, ангиосарком, лимфосарком. Обикно-
вено миосаркомът се локализира в десните отдели, 
инвазира стената с интрамурално и интракавитар-
но разположение, като намалява обема на кухината 
и затруднява пълненето и изтласкването на кръвта 
от камерата. Сравнително бързо дава метастази 
предимно в белия дроб, в регионалните лимфни 
възли, в медиастинума, в гръбначните прешлени. 
По-рядко може да метастазира в костите, в черния 
дроб, панкреаса, надбъбреците. Този тумор е срав-
нително рядък, но при децата като че ли е по-раз-
пространен, тъй като произхожда от примитивните 
ембрионални клетки на септума [6]. 

Другите малигнени сърдечни тумори – лимфом, 
хистиоцитом, хориокарцином, липосарком, са из-
ключително редки в детската възраст.

Според хистологичния си строеж първичните 
тумори на сърцето са миксоми, липоми, фиброми, 
рабдомиоми, папиларни фиброеластоми, хеманги-
оми, мезотелиоми на АV възела. Около 1/5 от пър-
вичните тумори на сърцето са малигнени: ангиосар-
ком, рабдомиосарком, фибросарком и др. С изклю-
чение на миксома диференцирането на първичните 
тумори на сърцето клинично е почти невъзможно. 
Това се постига с хистологично изследване на от-
странения по оперативен път тумор [15]. 

 Като ориентировъчни белези за малигненост 
на тумора в съображение се взема дали е: локали-
зиран в десните сърдечни кухини, интрамурална и 
интракавитарна локализация, бързо нарастване на 
тумора, прорастване към медиастинума, хемопе-
рикард, далечни метастази. Ориентировъчните бе-
лези за бенигненост са локализация в левите сър-
дечни кухини или в междупредсърдната преграда, 
бавно нарастване на туморната формация, липса 
на метастазиране [11].

КЛИНИЧНА КАРТИНА

Характеризира се с богата симптоматика, като 
симптомите могат да се групират в три раздела 
– общи неспецифични прояви, явления на тромбо-
емболизъм и сърдечни симптоми, обусловени от 
директно засягане на сърдечната функция. Общите 
неспецифични прояви включват неразположение, 
фебрилитет, бледност, тахипнея, тахикардия, на-
мален апетит, невиреене при малките деца, кожни 
обриви, артралгии. При по-големите деца се наблю-
дава диспнея при усилие, световъртеж, отпадна-
лост, хемоптое, синкоп, шок и внезапна смърт [13]. 
Емболичните инциденти са редки и се дължат на 
откъсване на туморни фрагменти или на тромбо-
тичен материал от туморната повърхност. Емболии 
най-често се наблюдават при миксома поради не-
жния му папилообразен строеж и интракавитарното 
му разположение. Клиничните прояви от страна на 
сърцето зависят не само от хистологичния строеж 
на тумора, но и от неговата локализация [2].

Първичните тумори с интрамиокардно прораст-
ване протичат с предсърдни или камерни аритмии, 
камерни тахикардии. Ако туморът е в областта на 
АV възела, се наблюдават различни по степен атри-
овентрикулни блокове. Туморите с интрамиокардно 
прорастване се представят с клиниката на хипер-
трофична кардиомиопатия или с белези на сърдеч-
на недостатъчност. В някои случаи интрамуралното 
прорастване на тумора може да доведе до руптура 
на стената [14]. 

Туморите на лявото предсърдие, от които най-
чест е миксомът, могат да бъдат подвижни, педику-
лизирани с пролабиране през митралния пръстен и 
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дават прояви на клапна митрална стеноза или инсу-
фициенция. Най-честите прояви са шум на митрал-
на регургитация или диастолен стенотичен шум. 
Клинично се проявяват със сърцебиене, синкоп, про-
яви на белодробен застой до белодробен оток. Под-
чертан е пароксизмалният характер на тези изяви и 
връзката им с положението на тялото [2]. 

Туморите на дясното предсърдие протичат с 
клиника на деснокамерна слабост, със застой в 
големия кръг на кръвообращението – отоци, хепа-
томегалия, асцит. Най-честият злокачествен тумор 
на дясното предсърдие е саркомът. Той може да 
затрудни кръвотока през трикуспидалния клапен 
пръстен и да обуслови клиниката на трикуспидална 
недостатъчност или стеноза. Тези клинични прояви 
обикновено трудно се различават от проявите на 
някои вродени сърдечни малформации, напр. ано-
малия на Ebstein.

Първичните тумори, локализирани в дясната ка-
мера, причиняват затруднено пълнене или изтласк-
ване на кръвта от камерата. При аускултация се ус-
тановяват промени в сърдечните тонове и шумова 
находка като при трикуспидална стеноза или инсу-
фициенция поради деструкция на трикуспидалната 
клапа или обструкция на трикуспидалния клапен от-
вор. При ангажиране на изхода на дясната камера 
поради туморния растеж промените в сърдечните 
тонове и шумовата находка са като при пулмонална 
инсуфициенция или стеноза [14]. 

Описаните клинични прояви при първични ту-
мори в дясното сърце налагат диференцирането 
им от подлежащи вродени или придобити лезии на 
трикуспидалната или белодробната клапи, рестрик-
тивна кардиомиопатия.

Първичните тумори с локализация в лявата ка-
мера могат да бъдат за известно време безсимп-
томни, особено ако са със строго интрамурално 
разположение. Другите прояви, които те дават, са 
ритъмно-проводни нарушения и нарушена помпена 
функция на камерата. При прорастване на тумор-
ната формация в кухината на лявата камера може 
да възникнат прояви от нарушено пълнене или 
изтласкване на кръвта от камерата, синкопални 
явления и сърдечна недостатъчност. Сърдечната 
шумова находка може да е променлива в зависи-
мост от положението на тялото. При прорастване 
на тумора в коронарните артерии или емболизация 
на съда може да се получат прояви на коронарна 
недостатъчност, което налага разграничаване от 
синдрома на Bland-White-Garland, хипертрофична 
кардиомиопатия, ендокардфиброеластоза [7]. 

 Клинично малигнените тумори протичат по-
драматично. Клиниката се владее от изразен ас-
тено-адинамичен синдром, анемия, прекордиална 
болка, ритъмно-проводни нарушения, сърдечна 

недостатъчност. При бързо нарастване на перикар-
дния излив може да настъпи тампонада и внезапна 
сърдечна смърт [6].

ДИАГНОЗА

Няма специфична лабораторна констелация. 
Възможна находка са: увеличена СУЕ, като при 
водеща сърдечна недостатъчност стойностите са 
ниски; понижени стойности на хемоглобин; евен-
туално левкоцитоза. Повишена креатинкиназа-МВ 
фракция се установява при камерна дисфункция в 
резултат на туморната инвазия.

От останалите инструментални и образни из-
следвания ЕКГ показва неспецифични изменения – 
промени в ST-T-сегмента, които след оперативното 
отстраняване на тумора са обратими.

С много големи възможности е ехоКГ изследва-
нето, с което директно се визуализира туморната 
формация и се оценяват промените, настъпили в 
сърдечната функция. Някои много малки тумори, 
особено водещите до ритъмно-проводни нару-
шения, може и да не бъдат открити с ехокардиог-
рафското изследване. Препоръчва се, особено за 
откриване на тумори в лявата част на сърцето, да 
се прилага трансезофагеална ехоКГ при юношите и 
възрастните пациенти [1].

Пренаталната ехокардиография е добра ал-
тернатива за откриването на туморни формации в 
сърдечните кухини, преценка на степента на увре-
дата и евентуално прекъсване на бремеността при 
масивна туморна инвазия или тежко нарушена сър-
дечна функция. R. A. Elderkin и сътр. съобщават за 
12 деца със сърдечни тумори, открити с пренатална 
ехоКГ. След оперативна екстирпация на туморната 
формация при 6 от случаите се доказва рабдоми-
ом, което потвърждава още веднаж, че това е най-
честият сърдечен тумор при малките децата. При 
две от децата с големи тумори в лявата камера, 
диагностицирани пренатално, след това се развива 
синдром на хипопластично ляво сърце [5]. 

Нативната рентгенография установява евенту-
ално наличната кардиомегалия, белодробна кон-
гестия и евентуално някои тумори, при които има 
калциеви отлагания.

С най-добри диагностични възможности са ком-
пютърната томография и ядрено-магнитният резо-
нанс, с които директно се визуализира туморната 
формация и има възможност за оценка на сърдеч-
ната функция [17]. 

ЛЕЧЕНИЕ

Лечението е симптоматично – на сърдечната не-
достатъчност, на ритъмно-проводните нарушения. 
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Провежда се по правилата за лечение на сърдечна 
недостатъчност и приложение на антиаритмици.

Радикалното лечение при наличие на сърдечен 
тумор е оперативното. По време на самата опера-
ция или след това се взема биопсичен материал за 
хистологично изследване и доказване на хистоло-
гичния вариант на тумора [15]. 

При наличие на малигненост и метастазиране 
се провежда химио- и/или лъчетерапия. При някои 
от туморите се наблюдава тенденция за рецидиви-
ране, което влошава прогнозата при тези болни. 

Сърдечната трансплантация обикновено е оп-
ция при злокачествени процеси, при множествени 
тумори или масивно инвазиране на миокарда и не-
възможност за резекция [4, 12].

Проследяването на оперираните деца се извършва 
от детски кардиолог, основно с ехоКГ контрол и оценка 
на параметрите на сърдечната функция. При голямата 
част от децата със сърдечни тумори прогнозата е мно-
го добра след оперативното им лечение. В следващи-
те години не се налага допълнителна терапия.

В заключение трябва да отбележим, че поставя-
нето на диагнозата „сърдечен тумор” със съвремен-
ните възможности за образна диагностика е бързо 
постижимо. С развитието и на пренаталната ехоКГ 
диагностика, въвеждането на високотехнологични 
оперативни методики и техники ще бъде възмож-
но заплашващите живота туморни формации да се 
премахват дори още преди раждането. Ненавре-
менното диагностициране и лечение на сърдечните 
тумори, колкото и рядко да се срещат в детската 
възраст, не трябва да се допуска.
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ПРОМЯНА НА АРТЕРИАЛНОТО НАЛЯГАНЕ И СЪРДЕЧНАТА ЧЕСТОТА В 
СУТРЕШНИЯ ПЕРИОД

Д. Раев
Медицински институт – МВР, София

BLOOD PRESSURE AND HEART RATE CHANGE IN THE EARLY MORNING

D. Raev
Medical Institute – Ministry of Interior, Sofi a

Резюме: Сърдечно-съдовите събития са групирани през първите 3 часа след ставане от сън. Един от основните патофизиологични 
тригерни механизми за това е повишаването на артериалното налягане (АН) рано сутрин. То е изследвано изключително 
върху японска популация и няма достатъчно данни за сутрешната му динамика при кавказката раса. Целта на това 
изследване е да се проучи динамиката на АН и сърдечна честота (СЧ) в сутрешния период при хипертоници и 
нормотоници чрез амбулаторно мониториране на АН (АМАН). Изследвани са 89 нормотоници (средна възраст 49 год.) 
и 1003 хипертоници (средна възраст 50 год.). Хипертониците са категоризирани в 3 групи: 1) оптимално контролирани 
(24-часово АН < 125/80 mm Hg), n = 260; 2) неоптимално контролирани (24-часово АН ≥ 125/80 mm Hg), n = 508 и 3) 
нелекувани, n = 235. АН и СЧ са регистрирани на 15 min през цялото денонощие чрез АМАН. При всички групи се 
наблюдава леко, но значимо (p < 0.01) повишаване на АН през последния час на съня спрямо предходния час. Първият 
час след ставане от сън се характеризира с най-изразено повишаване на АН спрямо последния час на съня (p = 
0.0001). При всички групи най-високо АН е регистрирано в ранния сутрешен период. При всички групи с изключение на 
нелекуваните хипертоници най-високи средночасови стойности на СЧ са регистрирани през ранния сутрешен период 
(р < 0.001). Това е първото проучване върху динамиката на АН и СЧ в сутрешния период у нас. То показва, че ранният 
сутрешен период е времето на най-високо АН и СЧ през денонощието. Повишаването на АН започва по-рано от това 
на СЧ – непосредствено преди събуждане. Основното повишаване на АН и СЧ е свързано с изправяне от леглото.

Ключови думи: амбулаторно мониториране на артериалното налягане, артериална хипертония, АН в ранния сутрешен период
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Summary: The peak of cardiovascular events is in the early morning – the fi rst 3 hours after arising. It is considered, that this is due to early 
morning blood pressure (BP) rise. This phenomenon was studied most in Japanese population and there are not enough data in 
Caucasian one. The aim of this study was to evaluate dynamics of BP and heart rate (HR) in the early morning in normotensive 
and hypertensive subjects by ambulatory monitoring (ABPM). 1092 subjects (mean age 50 yrs) were divided into 4 groups: 
(1) optimally controlled hypertensive patients (24-hr BP < 125/80 mm Hg), n = 260; (2) not optimally controlled hypertensive 
patients (24-hr BP ≥ 125/80 mm Hg), n = 508; (3) untreated hypertensive patients, n = 235 and (4) normotensive subjects, n = 
89. BP and HR were measured every 15 min during 24-hr ABPM. In all groups, there was a signifi cant increase of BP during the 
last sleep hour (p < 0.01) compared to previous sleep hour. The fi rst hour after arising was featured with the largest increase of 
BP in relation to the last sleep hour (p = 0.0001). The highest BP was registered in early morning. The highest HR was readed 
in early morning in all groups, excluding untreated hypertensive patients (р < 0.001). This is the fi rst study on the dynamics of 
BP and HR in early morning in Bulgaria. It revealed that еarly morning was the time with the highest BP and HR. The increasing 
of BP began earlier than that of HR – just immediately before awaking. The main increase of BP and HR coincided with arising 
after sleep.

Key words: ambulatory blood pressure monitoring, hypertension, early morning blood pressure
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Началото на сърдечно-съдовите събития (ССС) 
е неравномерно разпределено в денонощието [6, 
7, 10, 32, 39, 40, 42]. Рискът от тях е до 50% по-
висок в ранния сутрешен период (до 3 часа след 
ставане от сън) в сравнение с останалото време на 
денонощието [8, 25, 27, 43]. Циркадният ритъм на 
АН е паралелен с този на ССС, което предполага 
асоциация между тях. В допълнение на АН и други 
физиологични процеси и параметри проявяват цир-
кадна вариация, като пиковете им са позиционира-
ни в ранния сутрешен период [1, 17, 18, 19, 20, 33, 
41]. Струпването на толкова рискови фактори рано 
сутрин обяснява защо ефектът на повишеното АН 
върху сърдечно-съдовия риск е най-силно изразен 
рано сутрин.

Повишаването на АН през ранния сутрешен 
период е изследвано изключително върху японска 
популация [14, 15, 37] и няма достатъчно данни за 
сутрешната му динамика при кавказката раса [34, 
44]. Известно е, че сутрешната динамика се влияе 
от културалните особености на изследваната по-
пулация [5, 33]. Целта на това изследване е да се 
проучи динамиката на АН и СЧ в сутрешния период 
при хипертоници и нормотоници чрез амбулаторно 
мониториране на АН (АМАН).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

По дизайн изследването е мултицентрово, об-
сервационно, кроссекционно. То е проведено върху 
нормотоници и хипертоници (лекувани и нелекува-
ни) в Клиниката по кардиология и интензивно ле-
чение при Медицинския институт – МВР, София. С 
цел да се избегне селектирано насочване на паци-
енти съобразно индикациите за АМАН и свързаното 
с това повлияване на резултатите, хипертониците 
са набирани на случаен принцип от 18 диспансерни 
бази данни на семейни лекари, кардиолози и меди-
цински служби на МВР.

Селекцията на пациентите е извършена чрез 
следните критерии:

Включващи критерии: амбулаторни пациенти 
с документирана диагноза на есенциална хиперто-
ния – офисно АН ≥ 140/90 mm Hg, потвърдена чрез 
няколко измервания при най-малко 2 визити спо-
ред критериите на European Society of Hypertension 
(ESH) [24], стабилна антихипертензивна медикация 
най-малко 3 месеца преди изследването за лекува-
ните пациенти, валиден 24-часов запис на АН.

Изключващи критерии: вторична хипертония; 
застойна сърдечна недостатъчност; аритмия, изис-
кваща лечение или имаща вероятност да интерфе-
рира с мониторирането на АН; значима клапна бо-
лест; исхемична болест на сърцето; мозъчносъдова 

болест; бъбречна недостатъчност; лошо контроли-
ран захарен диабет (HbA1c > 8%); бременност и 
кърмене.

Контролната група включва клинично здрави 
лица, подбрани по пол и възраст, така че статисти-
чески да съответстват на групата хипертоници.

Клиничната и демографската характеристика 
на изследваните лица са представени на табл. 1. 
Изследвани са 1126 лица, от които 1092 са с валид-
ни 24-часови записи на АН – 1003 хипертоници и 89 
нормотоници. Двете групи не се различават сигни-
фикантно по възраст, пол и честота на наднормено 
тегло. Индексът на телесна маса е значимо по-ви-
сок при хипертониците, като при тях затлъстяването 
е по-често, отколкото при нормотониците. Средната 
давност на АХ е 8 год., като при 24% от хипертони-
ците тя е над 10 год.

Таблица 1. Характеристики на изследваните групи

Променливи Хипертоници Нормотоници p

Брой изследвани 1003 93

Брой изследвани с валидни 
за анализ записи, n (%)

1003 (97) 89 (96) NS

Възраст (год.) 50.1 ± 13.6 49.2 ± 12.3 NS

Възраст > 60 год., n (%) 131 (13) 5 (6) NS

Мъже, n (%) 691 (69) 47 (59) NS

Давност на АХ (год.) 8.1 ± 7.9 –

Давност > 10 год., n (%) 240 (24) –

ИТМ (kg/m2) 29.1 ± 4.4 26.4 ± 3.4 0.0001

Наднормено тегло 
(ИТМ 25-30 kg/m2), n (%)

463 (46) 41 (46) NS

Затлъстяване (ИТМ ≥ 30 
kg/m2), n (%)

385 (38) 17 (19) 0.0004

Офисно САН (mm Hg) 133,7 ± 13,7 120,1 ± 7,9 0.0001

Офисно ДАН (mm Hg) 83,4 ± 11,1 74,8 ± 7,9 0.0001

Офисна СЧ (уд./мин.) 78,4 ± 11,3 79,6 ± 8,8 NS

ИТМ = индекс на телесна маса, NS = липса на статистическа значимост 
(р > 0.05)

768 (76%) от хипертониците са с антихипер-
тензивна медикация, като средната давност на 
лечението е 6.1 ± 6.0 год. Най-често използваните 
медикаменти са АСЕ инхибитори, бета-блокери и 
диуретици – респ. 62%, 50% и 47%, под формата 
на монотерапия при 39% и комбинация от 2 меди-
камента при 36%. При 48%, респ. 49% от случаите 
медикаментите са приемани на 1 и на 2 приема, 
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най-често сутрин (44%) или сутрин и вечер (46%). 
59% от хипертониците не са имали вечерен прием 
на медикаменти.

Средната продължителност на нощния сън е 
еднаква при двете групи – 7:30 часа. Най-често вре-
мето на лягане е 22:55 ч., на събуждане – 06:22 ч., 
и на ставане – 06:30 ч. И при двете групи средно са 
направени по 99 измервания на АН за 24 часа, като 
90% от тях са били валидни. Анализът на амбула-
торното АН е извършен средно върху 90 валидни 
измервания.

Тъй като хипертониците не са еднородна група 
по отношение на антихипертензивното лечение и на 
постигнатия с него контрол на АН, те са категоризи-
рани в 3 групи – (1) оптимално контролирани (24-
часово АН < 125/80 mm Hg), n = 260; (2) неоптимал-
но контролирани (24-часово АН ≥ 125/80 mm Hg), 
n = 508 и (3) нелекувани хипертоници, n = 235.

Офисното АН е измервано при спазване инструк-
циите на ESH [24] с осцилометричен полуавтоматичен 
уред, отчитащ и пулса (M6, OMRON Healthcare Co Ltd, 
Japan) валидиран [38] според приетия от ESH прото-
кол [31], с подходящ по размер маншет. 

АМАН е извършвано при спазване препоръките 
на ESH за измерване на амбулаторно АН [29, 30] 
с валидиран от Association for the Advancement of 
Medical Instrumentation Standard и British Hyperten-
sion Society и листван в www.dableducatioal.org [2, 
31] комбиниран монитор за АН и ЕКГ CardioTens, 
Meditech Ltd, Budapest, Hungary с подходящ за 
размера на мишницата маншет на недоминантната 
ръка. Мониторът е поставян между 07:30 и 09:00 
ч. АН е регистрирано на 15 min през цялото де-
нонощие. Всички записи са извършени в работни 
за пациентите дни. По време на мониторирането 
пациентите трябваше да натиснат бутона за ре-
гистриране на “събитие” непосредствено след 
лягане за сън; по време на събуждане сутрин, но 
преди изправяне, и веднага след изправяне до 
леглото, преди извършване на каквато и да било 
физическа активност. С натискането на бутона се 
инициира допълнително измерване на АН и СЧ и 
автоматично се регистрира времето на “събитието”. 
Дневният и нощният период са определени според 
времето на натискане на бутона, като дневният 
период съответства на времето между изправянето 
и лягането, а нощният период – на остатъка от 
денонощието. Сутрешният период е дефиниран 
като: ранен – първите 3 ч. след ставане от сън, и 
късен – вторите 3 ч. след ставане.

АН и СЧ са анализирани: (1) преди събужда-
не – последното регистрирано измерване преди 
събуждане; (2) при събуждане; (3) при изправяне 
сутрин, и в следните периоди като средни стойнос-
ти: (4) ранен сутрешен (до 3 часа след изправяне); 

(5) късен сутрешен (3-6 часа след изправяне); (6) от 
6 часа след ставане до лягане. С цел да се анализи-
ра по-точно динамиката на АН и СЧ около времето 
на изправяне след сън са дефинирани 1-часови пе-
риоди 3 часа преди и 3 часа след изправяне. Всички 
средни стойности са калкулирани, като „претеглени” 
средни в зависимост от интервала между 2 после-
дователни измервания [45]. С цел реално предста-
вяне на циркадния ритъм на АН на изследваната 
група 24-часовите записи на отделните пациенти са 
синхронизирани с времето на изправяне, а не с ас-
трономичното време [16].

От изследването допълнително са изключени: 
(1) пациенти, посочили в дневника си тежко нару-
шение на съня, причинено от АМАН (n = 18); (2) па-
циенти с необичайно време на сън – лягане преди 
19:00 или след 02:00 ч., ставане – преди 04:00 или 
след 10:00 (n = 21), и (3) работещите на нощни сме-
ни (n = 23). 

Количествените данни са представени като 
средна стойност ± SD, а категорийните данни – като 
брой и процент. За статистическия анализ са изпол-
звани нечифтен t-тест на Student и тест ANOVA, из-
пълнени чрез SPSS софтуер, версия 16 (SPSS Inc., 
Chicago, USA) [36]. Разлики при р < 0.05 са приема-
ни за статистически сигнификантни.

РЕЗУЛТАТИ

Денонощният ритъм на АН при изследваните 
лица показва типична циркадна динамика с по-ви-
соки стойности през активния период и по-ниски по 
време на сън (фиг. 1). Кривите на вариации на АН 
при хипертониците са сходни с тези на нормотони-
ците, но оперират на по-високо ниво (p < 0.0001). 
АН е най-ниско около 03:00 ч., и бавно се повишава 
до 09:00 ч. (фиг. 1А). След синхронизиране на АН с 
времето на ставане от сън се установява, че АН е 
най-ниско около 3-тия-4-ия час преди ставане, след 
което започва да се повишава постепенно (фиг. 1Б). 
Изправянето след нощен сън е придружено от рязко 
повишаване на АН. То е най-високо през ранния сут-
решен период и по-специално през 3-тия час след 
ставане от сън. Следва леко намаление и формира-
не на плато последвано от по-малък втори пик около 
12-ия час от ставането. Денонощната промяна на АН 
при всички изследвани групи е сходна като профил, 
но оперира на различно ниво (фиг. 2), като най-висо-
ки средночасови стойности на АН са регистрирани 
през ранния сутрешен период.

На табл. 2 са представени АН и СЧ в специфич-
ни интервали на дневния период. При всички из-
следвани групи АН е по-високо сутринта, отколкото 
през останалата част на дневния период, а при ме-
дикираните хипертоници то е най-високо през ран-
ния сутрешен период.
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Стойностите на АН в интервала около ставане 
от сън са представени на фиг. 3. При всички групи се 
наблюдава леко, но значимо (p < 0.01) повишаване 
на АН през последния час на съня (-1) спрямо часа 
преди това (-2). Първият час след ставане от сън 
(+1) се характерзира с най-изразено повишаване на 
АН спрямо последния час на съня (p = 0.0001). Това 
е периодът с най-рязка промяна на АН през цялото 

денонощие. Промяната на АН в представения пе-
риод от денонощието при отделните групи е сходна 
като профил, но оперира на различно ниво. Разли-
ката между профилите на АН на нормотониците и 
оптимално контролираните хипертоници, от една 
страна, и тези на неконтролираните и нелекувани 
хипертоници, от друга, е значима (р < 0.0001). АН 
при нормотониците е значимо по-ниско (p < 0.02) 
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Фиг. 1. Циркаден ритъм на АН при нормотоници и хипертоници. Записите са синхронизирани с (А) астрономичното 
време и (Б) с момента на ставане от сън (вертикалната плътна линия). Сутрешният период (сивата зона) е разделен 
(вертикалната пунктирана линия) на два 3-часови периода – ранен и късен период

Таблица 2. Амбулаторно АН и СЧ при нормотоници и хипертоници през определени интервали на дневния 
период

До 3-тия час 
след ставане

P
между групите

От 3-тия ч. до 6-ия ч. 
след ставане

P
между групите

От 6-ия ч. след 
ставане до лягане

Нормотоници, n = 89
САН (mmHg)
ДАН (mmHg)
СЧ (уд./мин.)
Контролирани 
хипертоници, n = 260 
САН (mm Hg)
ДАН (mm Hg)
СЧ (уд./мин.)
Неконтролирани 
хипертоници, n = 508 
САН (mm Hg)
ДАН (mm Hg)
СЧ (уд./мин.)
Нелекувани 
хипертоници, n = 235  
САН (mm Hg)
ДАН (mm Hg)
СЧ (уд./мин.)

125,0 ± 8,3
79,5 ± 6,4
84,0 ± 9,7

127,2 ± 9,1
81,1 ± 7,7
78,8 ± 11,2

147,7 ± 15,2
92,6 ± 10,2
81,1 ± 12,0

144,9 ± 13,1
93,6 ± 9,9

84,9 ± 10,2

NS
NS
NS

0.0001
0.0001
0.002

0.0001
0.0001

0.02

NS
0.02
NS

124,3 ± 9,1
79,4 ± 7,3

83,6 ± 10,7

123,2 ± 8,53
78,1 ± 8,02
76,8 ± 11,8

142,6 ± 14,2
89,5 ± 10,6
80,0 ± 12,0

143,7 ± 12,2
92,4 ± 9,7

85,3 ± 10,7

0.001
0.0001

NS

0.0001
0.0001

NS

0.0001
0.0001
0.008

0.001
0.00001

NS

122,1 ± 6,3
76,7 ± 6,1
82,6 ± 8,3

121,6 ± 6,5
76,0 ± 6,5
76,3 ± 9,9

141,3 ± 11,8
87,3 ± 9,2

79,4 ± 10,4

142,3 ± 10,6
90,4 ± 8,5
85,0 ± 9,8

NS = липса на статистическа значимост (р > 0.05) 
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от това на оптимално контролираните хипертоници 
само през последните 3 часа на съня и през 1-вия 
час (само за САН) и 2-рия час (само за ДАН) след 
ставане. В късния сутрешен период профилите им 
се припокриват (p > 0.05). Подобна разлика се ре-
гистрира и в профилите на САН на нелекуваните 
и на неконтролираните хипертоници през послед-
ните 3 часа на съня и до 2-рия час след ставане 
(р < 0.02). По отношение на ДАН разликата между 
тях става значима едва след 5-ия час след ставане 
(р < 0.001).

Фиг. 2. Циркаден ритъм на АН при нормотоници, опти-
мално контролирани (24-часово АН < 125/80 mm Hg), 
неконтролирани (24-часово АН ≥ 125/80 mm Hg) и не-
лекувани хипертоници. Записите са синхронизирани с 
момента на ставане от сън (вертикалната плътна линия). 
Сутрешният период (сивата зона) е разделен (вертикал-
ната пунктирана линия) на два 3-часови периода – ранен 
и късен период
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Фиг. 3. Промяна на АН 3 часа преди (-3, -2, -1) и 6 часа 
след (1, 2, 3, 4, 5, 6) ставане от сън при нормотоници, 
оптимално контролирани (24-часово АН < 125/80 mm 
Hg), неконтролирани (24-часово АН ≥ 125/80 mm Hg) 
и нелекувани хипертоници. Стойностите на АН са 
синхронизирани с времето на ставане от сън. Разлика 
в АН между 2 съседни часа за всички групи: *р < 0.02, 
#р = 0.0001

По-детайлизиран анализ на динамиката на АН в 
периода около ставане показва, че при всички групи 
АН при събуждане е значимо по-високо от измере-
ното непосредствено преди това по време на сън 
(р = 0.0001) и по-ниско от АН в момента на ставане 
(р = 0.0001) (фиг. 4). Няма разлика между АН при 
ставане и средното АН през 1-ия час след ставане. 
АН през 2-рия час след ставане е по-високо от това 
на 1-ия час след ставане (р < 0.001).

Динамиката на денонощната промяна на СЧ 
наподобява тази на АН. Изправянето след нощния 
сън е придружено от рязко повишаване на СЧ, про-
дължаващо през целия сутрешен период (фиг. 5). 
СЧ плавно намалява вечерта и достига най-ниски 
стойности по време на нощния сън. При всички из-
следвани групи с изключение на нелекуваните хи-
пертоници най-високи средночасови стойности на 
СЧ са регистрирани през ранния сутрешен период 
(р < 0.001). Максимумът при последните е по-късно 
през деня. Подобно на АН и СЧ е най-висока при 
медикираните хипертоници през ранния сутрешен 
период (табл. 2).

Фиг. 4. Промяна на АН по време на последното 
измерване преди събуждане (сън), при събуждане, 
при ставане от леглото и през ранния сутрешен пе-
риод (1, 2, 3) при нормотоници, оптимално контроли-
рани (24-часово АН < 125/80 mm Hg), неконтролирани 
(24-часово АН ≥ 125/80 mm Hg) и нелекувани хиперто-
ници. Стойностите на АН през ранния сутрешен период 
са синхронизирани с времето на ставане от сън. Разлика 
в АН между 2 съседни часа за всички групи: *р = 0.0001, 
#р = 0.0001, $р < 0.001, NS = липса на сигнификантна раз-
лика (р > 0.05)

За разлика от регистрираното нарастване на 
АН през последния час на съня (-1), при СЧ не се 
наблюдава подобно повишение. СЧ остава непро-
менена сигнификантно през целия 3-часов период 
преди ставане (р > 0.05) (фиг. 6). Първият час след 
ставане (+1) обаче се характерзира с най-изразе-
но повишаване на СЧ спрямо последния час на но-
щен сън (p = 0.0001). Това е периодът с най-рязка 
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промяна на СЧ през цялото денонощие. Промяната 
на СЧ при отделните групи е сходна като профил, 
но различна по ниво. През целия сутрешен период 
профилите на нормотониците и нелекуваните хи-
пертониците са идентични (p > 0.05), като оперират 
на най-висока СЧ спрямо тези на другите групи (р 
< 0.001). С най-ниска СЧ е профилът на оптимал-
но контролираните хипертоници. При всички групи 
СЧ при събуждане е значимо по-висока от измере-
ната непосредствено преди това по време на сън 
(р = 0.0001) и по-ниска от тази в момента на ставане 
(р = 0.0001) (фиг. 7). Няма разлика между СЧ при 
ставане и средната СЧ през 1-вия час след ставане. 
СЧ през 2-рия час след ставане е по-висока от тази 
на 1-вия час след ставане (р < 0.001).

Фиг. 5. Циркаден ритъм на СЧ при нормотоници, опти-
мално контролирани (24-часово АН < 125/80 mm Hg), 
неконтролирани (24-часово АН ≥ 125/80 mm Hg), и 
нелекувани хипертоници. Записите са синхронизирани 
с момента на ставане от сън (1). Сутрешният период 
(сивата зона) е разделен (вертикалната пунктирана 
линия) на два 3-часови периода – ранен и късен

Фиг. 6. Промяна на СЧ 3 часа преди (-3, -2, -1) и 6 часа 
след (1, 2, 3, 4, 5, 6) ставане от сън при нормотоници,  

оптимално контролирани (24-часово АН < 125/80 
mm Hg), неконтролирани (24-часово АН ≥ 125/80 mm 
Hg) и нелекувани хипертоници. Стойностите на СЧ са 
синхронизирани с времето на ставане от сън. За всички 
групи #р < 0.001, *р < 0.001 разлика в СЧ между 2 съседни 
часа

Фиг. 7. Промяна на СЧ по време на последното из-
мерване преди събуждане (сън), при събуждане, по 
време на ставане от леглото и през ранния сутрешен 
период (1, 2, 3) при нормотоници, оптимално конт-
ролирани (24-часово АН < 125/80 mm Hg), неконтро-
лирани (24-часово АН ≥ 125/80 mm Hg) и нелекувани 
хипертоници. Стойностите на СЧ през ранния сутрешен 
период са синхронизирани с времето на ставане от сън. 
За всички групи *р = 0.0001; #р = 0.0001; $р < 0.001 разли-
ка в СЧ между 2 съседни периода

ОБСЪЖДАНЕ

Началото на ССС – миокарден инфаркт, инсулт, 
внезапна сърдечна смърт, камерна тахиаритмия, 
дисекираща аортна аневризма, не е равномерно 
разпределено в денонощието [6, 7, 10, 32, 39, 
40, 42]. Рискът от миокарден инфаркт, инсулт и 
внезапна сърдечна смърт е съотв. 40%, 49% и 29% 
по-висок в ранния сутрешен период (до 3 часа след 
ставане от сън) в сравнение с останалото време 
от денонощието [8, 25, 27, 43]. Това означава, че 
групирането на ССС не се асоциира просто с 
времето от денонощието, а зависи от специфични 
тригерни патофизиологични процеси, протичащи 
около времето на събуждане [40]. Такъв процес 
е повишаването на артериалното налягане (АН) 
през ранния сутрешен период [9]. Циркадният 
ритъм на АН е паралелен с този на ССС, което 
предполага а6социация между тях. В допълнение 
на АН и други физиологични процеси и параметри 
проявяват циркадна вариация, като пиковете им са 
позиционирани в ранния сутрешен период [1, 17, 
18, 19, 20, 33, 41]. Струпването на толкова рискови 
фактори рано сутрин обяснява защо ефектът на 
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повишеното АН върху сърдечносъдовия риск е най-
силно изразен рано сутрин.

Настоящото проучване потвърждава установе-
ния преди 30 год. от Millar-Craig и сътр. посредством 
непрекъснато интраартериално мониториране [26] 
циркаден ритъм на АН и СЧ. Като се анализират де-
нонощната вариация на АН, отнесена към астроно-
мичното време, се вижда, че повишаването на АН 
започва около 03:00 часа и е постепенно. Вероятно 
голяма част от повишението на АН преди събужда-
не се дължи на различното време на ставане на от-
делните пациенти. Първоначално се приема, че АН 
се повишава малко преди събуждане. По-късно се 
установява, че изводът е направен въз основа на 
артефакт, тъй като изследваните в пионерската ра-
бота на Оксфордския тим лица са имали различно 
време на събуждане [4, 11, 26]. Като се анализира 
вариацията на АН спрямо времето на ставане след 
нощен сън, се установи, че повишаването на АН е 
рязко и внезапно, и стартира с изправянето. Подоб-
ни са и резултатите на други автори, демонстрира-
щи значимо повишаване на АН след събуждане [3, 
9, 12, 21, 22, 23, 35]. Все пак налице е леко повиша-
ване на АН през последния час на съня, което може 
да е проява на на циркаден ритъм или е артефакт 
на анализа. Според протокола пациентът трябваше 
да стартира измерване на АН веднага след събуж-
дане, но дали реално е така при всички случаи не 
може да се установи, тъй като при използвания от 
нас монитор нямаше акцелерометър. Подобно леко 
повишение на АН преди събуждане съобщават и 
други автори, използвали сходен дизайн [28]. 24-ча-
совият тренд на АН показва, че ранният сутрешен 
период, и по-специално 3-тият час след ставане 
от сън, е времето на най-високо АН. Първият час 
след ставане от сън е периодът с най-рязка промя-
на на АН през цялото денонощие. По-детайлизиран 
анализ на динамиката на АН в периода около ста-
ване показа, че след лекото му повишаване преди 
събуждане, самият акт на събуждане е съпътстван 
от по-голямо повишение. Но основното повишаване 
на АН е свързано с изправяне от леглото, което съв-
пада и с резултатите на други автори [21, 22]. Дори 
физическата активност през 1-вия час след ставане 
неповишава АН повече от това при ставане. Достиг-
натото ниво се задържа до 2-рия час и след това 
расте по-плавно през ранния сутрешен период.

Денонощните профили на АН при нормотони-
ците и оптимално контролираните хипертоници са 
почти идентични, от една страна, както и тези на 
неконтролираните и нелекуваните хипертоници, от 
друга, което е обяснимо предвид начина на дефини-
ране на 24-часовата контрола на АН. Припокриване 
на трендовете на АН при нормотоници и оптимално 
контролирани хипертоници не се наблюдава през 
цялото денонощие. През последните 3 часа на съня 

и първия час (за САН) и втория час (за ДАН) след 
ставане от сън оптимално контролираните хипер-
тоници имат по-високо АН, отколкото нормотоници-
те. Това най-вероятно се дължи на „изплъзване” на 
АН от ефекта на медикацията през последните 4-5 
часа от приема. На 2-рия и 3-тия час за САН, респ. 
за ДАН, от началото на сутрешния период разлика-
та в АН между тях става незначима, което най-веро-
ятно е във връзка с проява ефекта на сутрешната 
антихипертензивна медикация. Трендовете на АН 
на нелекуваните и неоптимално контролираните 
хипертоници също не са идентични през цялото 
денонощие. САН е по-високо при последните в пе-
риода 3 часа преди ставане до 2 час след ставане. 
Вероятно това се дължи на факта, че те са по-рис-
кови пациенти от нелекуваните хипертоници (с по-
голяма давност и по-висока степен на АХ, по-честа 
СОУ), и показва, че ефектът на антихипертензивно-
то им лечение също не продължава 24 часа. След 
проявяване на ефекта на сутрешната доза медика-
менти тяхното САН се изравнява с това на нелеку-
ваните хипертоници и в края на сутрешния период 
(на 6-ия час след ставане) САН и ДАН стават значи-
мо по-ниски. Липсата на сигнификантна разлика в 
АН в ранния и късния сутрешен период при нормо-
тониците и немедикираните хипертоници дава ос-
нования да се обсъжда доколко по-ниското АН през 
късния сутрешен период в сравнение с това през 
ранния сутрешен период при медикираните хипер-
тоници се дължи на проява на антихипертензивния 
ефект на сутрешната доза.

Настоящото проучване показа, че динамиката 
на денонощната промяна на СЧ наподобява тази 
на АН. Изправянето след нощния сън е придружено 
от рязко повишаване на СЧ. При всички изследвани 
групи, с изключение на нелекуваните хипертоници 
СЧ е най-висока през ранния сутрешен период (р 
< 0.001). За разлика от АН СЧ не се повишава пре-
ди събуждане. Повишаването º започва с акта на 
събуждане и продължава още по-рязко при изпра-
вянето от леглото, което означава, че повишаването 
на АН започва по-рано от това на СЧ – още по вре-
ме на съня. Най-висока СЧ през сутрешния пери-
од е регистрирана при нелекуваните хипертоници, 
последвана от нормотониците и неконтролираните 
хипертоници, а контролираните хипертоници са с 
най-ниска СЧ. Най-вероятно разликата в СЧ меж-
ду групите се дължи на потискащия активността на 
симпатикусовата нервна система ефект на по-голя-
ма част от използваните при лекуваните хипертони-
ци антихипертензивни медикаменти (бета-блокери, 
АСЕ инхибитори, АР блокери, централно действа-
щи агенти).

В представеното проучване са налице някои 
лимитиращи фактори. Тъй като не разполагахме с 
актиграфия, няма независима верификация, че е 
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спазен протоколът за натискане на event бутона по 
време на събуждане и изправяне след сън. Но това 
ограничение най-вероятно е с минимален ефект 
върху калкулираните средни сутрешни и дневни 
стойности на АН и СЧ, тъй като приетото за начало 
на активния период изправяне от леглото се съпро-
вожда от рязко повишаване на СЧ, а то е верифи-
цирано чрез симултанен ЕКГ запис. По аналогичен 
начин и времето на събуждане не е обективизира-
но с полисомнография, което теоретично създава 
предпоставки за известна вариативност на измере-
ните по това време жизнени показатели.

В заключение трябва да се отбележи, че това е 
първото проучване върху динамиката на АН и СЧ 
през сутрешния период у нас. То показва, че от ме-
тодологичен аспект е по-удачно промяната в АН и 
СЧ през денонощието да се анализира спрямо вре-
мето на ставане след нощен сън, а не според астро-
номичното време. Ранният сутрешен период и по-
специално 3-тия час след ставане от сън е времето 
на най-високо АН през денонощието. Повишаване-
то му започва по-рано от това на СЧ – още по време 
на съня, непосредствено преди събуждане. Самото 
събуждане е съпътствано от по-голямо повишение 
на АН и от начало на учестяване на пулса. Основ-
ното повишаване на АН и СЧ, обаче е свързано с 
изправянето от леглото. Това е моментът, а първи-
ят час след ставане е периодът, на най-рязкото им 
повишаване.
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STRAIN RATE ЧРЕЗ ТЪКАННА ДОПЛЕР-ЕХОКАРДИОГРАФИЯ – ПОКАЗАТЕЛ ЗА 
ДЕФОРМАЦИЯТА НА МИОКАРДА. КЛИНИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ОЦЕНКА НА 

РЕГИОНАЛНАТА ФУНКЦИЯ НА ЛЯВАТА КАМЕРА ПРИ ОСТЪР МИОКАРДЕН ИНФАРКТ

Е. Кинова, Н. Златарева, И. Ангелова и А. Гудев
Клиника по кардиология, УМБАЛ “Царица Йоанна”, София

TISSUE DOPPLER-BASED STRAIN RATE – MEASURE OF MYOCARDIAL 
DEFORMATION. CLINICAL APPLICATION FOR ASSESSMENT OF REGIONAL LEFT 

VENTRICULAR FUNCTION IN ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION

E. Kinova, N. Zlatareva, I. Angelova and A. Goudev
Department of Cardiology, UMHAT „Tsaritsa Yoanna”, Sofi a

Резюме: Strain rate (SR) ехокардиографията е валидирана в in vitro и in vivo проучвания, но е необходимо уточняване на ролята 
º в практиката. Целта на нашето проучване е да тестваме практическата приложимост на SR ехокардиографията 
за идентифициране и степенуване на промените в регионалната функция при остър миокарден инфаркт (ОМИ). 
Изследвани са 30 пациенти с ОМИ – 10 с остър миокарден инфаркт без ST-елевация и 20 с ОМИ със ST-елевация. 
Включена е контролна група от 10 здрави индивиди. Strain rate ехокардиография чрез тъканен доплер (Phillips iE33) е 
проведена преди дехоспитализацията. Измерени са миокардните скорости и SR на базалните и средните сегменти на 
лявата камера от 4-кухинен и 2-кухинен апикален образ. Систолният SRs на базалния сегмент на латералната стена 
(p = 0,009) е значително по-нисък при пациентите с ОМИ в сравнение с контролната група. При пациентите с ОМИ се 
регистрираха сигнификантно по-ниски стойности на ранния диастолен SRe на базалните сегменти на латералната 
(р = 0,03), долната (p = 0,02) и предната стена (p = 0,01) и на средния сегмент на долната стена (p = 0,003). Митралните 
скорости не показаха сигнификантна разлика между групите с изключение на скоростта в ранната диастола Ve на 
базалния сегмент на долната стена. Strain rate дава допълнителна информация за регионалната камерна функция и 
може количествено да оцени промените при ОМИ. 

Ключови думи: остър миокарден инфаркт, регионална левокамерна функция, strain rate
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Summary: Strain rate (SR) echocardiography has been validated in vitro and in vivo models but its role in clinical practice is necessary 
to be defi ned. The aim of our study was to test clinical applications of SR echocardiography in identifying and measuring 
regional myocardial dysfunction in acute myocardial infarction (AMI). Thirty patients with AMI were examined – 10 with non-
ST-elevation AMI and 20 patients with ST-elevation AMI. Control group with 10 healthy individuals was examined. Strain rate 
echocardiography by tissue Doppler (Philips iE33) was performed at hospital discharge. Myocardial velocities and SR of the 
basal and mid-segments of left ventricle from 4-chamber and 2-chamber apical views were measured. Systolic SRs of the 
basal segment of the lateral wall (p = 0,009) was signifi cantly lower in patients with AMI, compared to healthy individuals. In 
AMI groups, signifi cant lower values of early diastolic SRe of the basal segments of the lateral (р = 0,03), inferior (p = 0,02) and 
anterior wall (p = 0,01) and of the mid-segment of inferior wall (p = 0,003) were registered. Myocardial velocities did not show 
signifi cant difference between the groups, except early diastolic velocity Ve of the basal segment of inferior wall. Strain rate 
provides additional information which may be useful in assessment of regional function, and it is able to quantify the changes 
in AMI.

Key words: acute myocardial infarction, regional left ventricular function, strain rate
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Въпреки навлизането на нови ехокардиографски 
методики в клиничната практика все още няма 
оптимален метод за количествена оценка на ре-
гионалната функция. Тъканната доплер-ехокарди-
ография позволява измерването на миокардното 
движение, но поради транслационните движения 
на сърцето и придърпване от съседните сегменти е 
възможна нереална оценка на миокардни сегменти. 
Strain rate ехокардиографията, която оценява мио-
кардната деформация, теоретично не се влияе от 
тези движения на сърцето и поради това може да 
даде по-точна оценка на регионалната функция. 

Strain и strain rate са показатели за деформаци-
ята на миокарда, която включва контрактилитета и 
релаксацията, но въпреки валидирането им на фан-
томи от гел [5] и в експериментални инвазивни про-
учвания със сономикрометрия [13] и с ядрено-маг-
нитен резонанс [6] на този етап не е ясно мястото 
им в клиничната практика. 

Целта на нашето проучване е да тестваме прак-
тическата приложимост на strain rate ехокардиогра-
фията за идентифициране и степенуване на проме-
ните в регионалната функция при остър миокарден 
инфаркт (ОМИ). 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Изследвани са 30 последователни пациенти с 
ОМИ, насочени за коронарна ангиография. С диаг-
ноза остър миокарден инфаркт без ST-елевация 
(ОМИ без ST) са 10 пациенти, а с остър миокарден 
инфаркт със ST-елевация (ОМИ със ST) – 20. От па-
циентите с ОМИ със ST-елевация 50% са с предна 
локализация на инфаркта.

Изключващи критерии са: левокамерна (ЛК) ди-
латация, наличие на предсърдно мъждене, преди-
шен миокарден инфаркт, сигнификантни клапни по-
роци, ляв бедрен блок и лош ехографски прозорец. 

Конвенционална, тъканна доплер и strain rate 
ехокардиография е осъществена при пациентите с 
ОМИ и при 10 здрави индивиди, четирима от тях 
с лекувана артериална хипертония, без други сър-
дечно-съдови заболявания.

Ехокардиографското изследване е извършено с 
ехокардиограф Phillips iE33 преди дехоспитализа-
ция на пациентите и 14-30 дни след осъществена 
реваскуларизация с дилатация и стентиране. Опе-
рираните пациенти с аорто-коронарен байпас са из-
ключени от анализа поради допълнителните факто-
ри, влияещи върху ЛК функция. 

Изследвани са ехокардиографските показате-
ли за систолна [9] и диастолна функция на ЛК [11]. 
Фракцията на изтласкване е изчислена по биплано-
вия метод на Simpson [9]. Индексът на ЛК кинетика 

(wall motion index WMI) е изчислен в 17-сегментен 
модел, като за всеки сегмент е оценена кинетиката 
от 1 до 5 и сумата от точките е разделена на броя на 
сегментите. С 1 е кодирана нормалната кинетика, с 
2 – хипокинезия, с 3 – акинезия, 4 – дискинезия, и 5 
– аневризма [9].

С пулсов доплер с пробен обем 3 mm при върха 
на митралните платна е регистриран митралният 
кръвоток. Измерени са пиковите скорости на ранно-
то (Е) и късното диастолно пълнене (А) и времето 
на децелерация на ранното пълнене (ВД). 

С колор М-мод доплер от 4-кухинен апикален 
образ е регистрирана скоростта на пропагация 
на кръвотока Vp, която е измерена по наклона на 
цветния алайзинг от нивото на митралния анулус 
до 4 сm в ЛК кухина. Изчислено е отношението на 
пиковата ранна митрална скорост Е към скоростта 
на пропагация на кръвотока – Е/Vp. 

С пулсов тъканен доплер са измерени скорости-
те на движение на митралния анулус. От 4-кухинен 
апикален образ пробният обем е поставен септал-
но и от страната на латерална стена, а от 2-кухинен 
апикален образ – от страната на долната и пред-
ната стена, като от четирите показателя е изчис-
лена средната аритметична стойност. Изчислено е 
отношението на митралната скорост Е към средна-
та стойност на Е’ от четирите страни на митралния 
анулус – Е/E’.

Всички доплерови показатели са измерени в 3 
последователни сърдечни цикъла с изчисляване на 
средна стойност. 

Базалните и средните сегменти на лявата каме-
ра от 4- и 2-кухинен апикален образ след регист-
рация с тъканен цветен доплер са анализирани в 
QLAB. Всеки от сегментите се състои от 4 подсег-
мента, като са измерени средните стойности на по-
казателите. Измерени са пиковите скорости в сис-
тола – Vs, ранната диастола – Ve, и късната диа-
стола – Va, и strain rate в лонгитудинална посока 
[1, 2] в систола – SRs, в ранната диастола – SRe, 
и в късната диастола – Sra (фиг. 1). За определяне 
на фазите в сърдечния цикъл от митралната спек-
трограма се измерва времетраенето от R-зъбеца 
до отварянето и затварянето на митралната клапа 
и до следващия R-зъбец, а от спектрограмата, ре-
гистрирана в левокамерния изходящ тракт от 5-ку-
хинен образ, се измерва времето от R-зъбеца до 
отварянето и затварянето на аортната клапа и до 
следващия R-зъбец.

Миокардните скорости и strain rate се предста-
вят с цветен М-мод доплер [1]. Систолните скорости 
с посока към трансдюсера се кодират в червено, а 
диастолните – в синьо, докато положителният strain 
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rate (удължаване) се кодира от светлосиньо до тъм-
носиньо, а отрицателният strain rate (скъсяване) в 
червено до жълто. Сегментите без деформация 
при SR ехокардиография се кодират в зелено.

Статистическият анализ е осъществен чрез 
SPSS for Windows 16.0 Version. За сравняване на 
качествени показатели са използвани Crosstabs с 
χ2 или Gamma според това, дали показателите са 
номинални, или ординални. За анализ на количес-
твени показатели са използвани непараметрични 
методи – за сравняване на 2 групи (Mann Whitney 
U) или няколко групи (Kruskal Wallis H), както и за 
сравняване на показатели във времето (Wilcoxon). 

РЕЗУЛТАТИ

Демографските и клиничните показатели на 
контролната група и пациентите са представени на 
табл. 1 и не се различават сигнификантно.

При анализа на ехокардиографските показате-
ли (табл. 2) не се установи сигнификантна разлика 
във фракцията на изтласкване (ФИ) между конт-
ролната група и пациентите с ОМИ. Регионалната 
кинетика, оценена чрез wall motion index - индекса 
на левокамерна кинетика (WMI), показа сигнифи-
кантно нарушение при пациентите с ОМИ без ST 
и с ОМИ със ST в сравнение с контролната група 

 
Панел 1А Панел 1B

 
Панел 2А Панел 2B

Фиг. 1. Четирикухинен апикален образ с цветен тъканен доплер при здрав индивид (панел 1) и при пациент с 
ОМИ със ST-елевация (панел 2). За базалния сегмент на латерална стена са регистрирани:
А) Миокардни скорости в систола – Vs, в ранна диастола – Ve, и в късна диастола – Va.
В) Strain rate в систола – SRs, в ранна диастола – Sre, и в късна диастола – SRa
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(р < 0,0001). Разликата между двете групи ОМИ 
обаче не е сигнификантна.

От показателите за диастолна функция скорост-
та на пропагация на кръвотока Vp е значително по-
ниска в групата с ОМИ без ST-елевация: 48,1 ± 14,5 
cm/s, и с ОМИ със ST-елевация: 36,5 ± 8,37 cm/s, 
в сравнение с контролната група: 51,4 ± 7,4 (р = 
0,006). Отношението Е/Vp съответно е по-високо в 
групите с ОМИ (р = 0,001). Отношението Е/Е` не по-
каза статистически сигнификантна разлика между 
групите с ОМИ и контролната група.

Митралните скорости на базалните и средните 
сегменти на ЛК, измерени в QLAB чрез тъканен до-
плер, при сравнение в групите с ОМИ и контролната 
група не се различават сигнификантно с изключе-
ние на скоростта в ранната диастола Ve на базал-
ния сегмент на долната стена на лявата камера. 
Скоростта Ve е най-висока в контролната група: -
5,31 ± 1,49 cm/s, намалена е значително при паци-
ентите с ОМИ без ST-елевация: –3,56 ± 2,25 cm/s, 

и е най-ниска в групата с ОМИ със ST-елевация: 
–2,81 ± 1,85 cm/s, р = 0,01.

Със strain rate ехокардиография се регистрира 
сигнификантна разлика между групите по отношение 
на систолния и ранния диастолен strain rate на ба-
залните и средните сегменти на ЛК (табл. 3, фиг. 2). 
Систолният SRs на базалния сегмент на латерална 
стена (p = 0,009) е значително по-нисък при пациен-
тите с ОМИ в сравнение с контролната група. Регис-
трира се сигнификантно по-нисък ранен диастолен 
SRe на базалните сегменти на латерална (р = 0,03), 
долна (p = 0,02) и предна стена (p = 0,01) и на сред-
ния сегмент на долна стена (p = 0,003) в групите с 
ОМИ без ST и ОМИ със ST-елевация. 

При 19 пациенти (63%) с ОМИ е осъществе-
на коронарна ангиография, като при 18 от тях е 
проведена реваскуларизация (15 пациенти са с 
дилатация и стентиране и 3-ма – с аорто-коронарен 
байпас). Strain rate при проследяване в рамките на 
14-30 дни след проведената реваскуларизация не 
показа сигнификантна промяна.

Таблица 1. Демографски и клинични показатели в контролната група и при пациентите с ОМИ

 Контролна група (n = 10) ОМИ без ST (n = 10) ОМИ със ST (n = 20) p

Възраст (год.) 57 ± 12 62 ± 11 57 ± 9 NS

Предна локализация на МИ – 9 (90%) 10 (50%) 0,03

АХ 4 (40%) 10 (100%) 18 (90%) NS

ЗД 0 6 (60%) 9 (45%) NS

Тютюнопушене 2 (20%) 4 (40%) 12 (60%) NS

Дислипидемия – 9 (90%) 14 (70%) NS

АХ – артериална хипертония, ЗД – захарен диабет тип 2, NS – статистически несигнификантна разлика

Таблица 2. Ехокардиографски показатели за ЛК функция в контролната група и при пациентите с ОМИ

 Контролна група (n = 10) ОМИ без ST (n = 10) ОМИ със ST (n = 20) p

ФИ% 60 ± 6 55 ± 8 56 ± 10 NS

WMI 1,0 1,39 ± 0,20 1,43 ± 0,28 < 0,0001

E (cm/s) 74,9 ± 8,2 69,8 ± 16,0 71,3 ± 18,0 NS

ВД (ms) 206 ± 29 241 ± 56 213 ± 53 NS

Vp (cm/s) 51,4 ± 7,4 48,1 ± 14,5 36,5 ± 8,37 0,006

E/Vp 1,49 ± 0,20 1,54 ± 0,22 2,19 ± 0,59 0,001

E/E’ 8,66 ± 2,73 10,86 ± 4,64 10,30 ± 2,96 NS

ФИ – фракция на изтласкване, WMI – индекс на левокамерна кинетика, Е – максимална скорост на ранното диастолно пълнене, ВД – 
време на децелерация, Vp – скорост на пропагация на кръвотока, Е/Vp – отношение на митралната скорост Е към Vp, Е/Е’ – отношение 
на митралната скорост Е към скоростта на митралния анулус в ранната диастола Е’, NS – статистически несигнификантна разлика
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Фиг. 2. Сигнификантни разлики на strain rate на 
базалните и средните сегменти на лявата камера в 
систолата и ранната диастола между контролната 
група и пациентите с ОМИ
SRs l (b) – систолен SR на базален сегмент на латерална стена, 
SRe l (b) – ранен диастолен SR на базален сегмент на латерална 
стена, SRe i (b) – ранен диастолен SR на базален сегмент на 
долна стена, SRe a (b) – ранен диастолен SR на базален сегмент 
на предна стена, SRe i (m) – ранен диастолен SR на среден 
сегмент на долна стена

Таблица 3. Strain rate на базалните и средните сегменти на лява камера от 4- и 2-кухинен апикален срез

 Контролна група (n = 10) ОМИ без ST (n = 10) ОМИ със ST (n = 20) p

Srtain rate (1/s) на базални сегменти

SRs септум –0,58 ± 0,35 –0,49 ± 0,27 –0,34 ± 0,23 NS

SRe септум 0,80 ± 0,49 0,41 ± 0,40 0,46 ± 0,51 NS

SRa септум 0,65 ± 0,34 0,82 ± 0,30 0,69 ± 0,39 NS

SRs л.с. –1,03 ± 0,43 –0,57 ± 0,41 –0,56 ± 0,33 0,009

SRe л.с. 1,23 ± 0,61 0,68 ± 0,50 0,63 ± 0,43 0,03

SRa л.с. 0,85 ± 0,53 0,71 ± 0,37 0,75 ± 0,41 NS

SRs д.с. –0,55 ± 0,33 –0,46 ± 0,39 –0,42 ± 0,34 NS

SRe д.с. 0,10 ± 0,52 0,45 ± 0,37 0,61 ± 0,34 0,02

SRa д.с. 1,41 ± 0,84 1,25 ± 0,66 1,10 ± 0,32 NS

SRs п.с. –0,92 ± 0,29 –0,72 ± 0,31 –0,76 ± 0,45 NS

SRe п.с. 1,20 ± 0,36 0,71 ± 0,45 0,74 ± 0,43 0,01

SRa п.с. 1,41 ± 0,84 1,25 ± 0,67 1,11 ± 0,32 NS

Srtain rate (1/s) на средни сегменти

SRs септум –0,47 ± 0,18 –0,61 ± 0,48 –0,37 ± 0,81 NS

SRe септум 0,85 ± 0,40 0,67 ± 0,72 0,37 ± 1,10 NS

SRa септум 0,87 ± 0,26 0,85 ± 0,30 0,68 ± 1,17 NS

SRs л.с. –0,48 ± 0,41 –0,48 ± 0,43 –0,26 ± 0,44 NS

SRe л.с. 0,74 ± 0,40 0,56 ± 0,69 0,43 ± 0,61 NS

SRa л.с. 0,47 ± 0,25 0,45 ± 0,39 0,21 ± 0,65 NS

SRs д.с. –0,77 ± 0,44 –0,55 ± 0,31 –0,51 ± 0,31 NS

SRe д.с. 1,06 ± 0,27 0,49 ± 0,49 0,49 ± 0,28 0,003

SRa д.с. 1,08 ± 0,56 0,66 ± 0,24 0,82 ± 0,49 NS

SRs п.с. –0,50 ± 0,38 –0,34 ± 0,36 –0,52 ± 0,27 NS

SRe п.с. 0,72 ± 0,28 0,37 ± 0,38 0,46 ± 0,44 NS

SRa п.с. 0,52 ± 0,29 0,33 ± 0,30 0,37 ± 0,34 NS

SRs – систолен strain rate, Sre – strain rate в ранната диастола, Sra – strain rate в късната диастола, л.с. – латерална стена, д.с. – долна 
стена, п.с. – предна стена, NS – статистически несигнификантна разлика
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ОБСЪЖДАНЕ

Данните за миокардната функция са изключи-
телно важни при лечението на сърдечните заболя-
вания, поради което търсенето на нов обективен 
метод за оценка на ЛК продължава. 

От използваните в практика ехокардиографски 
показатели само WMI и скоростта на пропагация на 
кръвотока Vp и съответно отношението Е/Vp, показ-
ват степенна промяна от групата с ОМИ без ST към 
групата с ОМИ със ST. Дори отношението Е/Е’, ко-
ето е използвано през последните години за оцен-
ка на наляганията на камерно пълнене, не показа 
сигнификантна разлика между групите. Вероятната 
причина за това е повлияването на ехокардиограф-
ските показатели от редица фактори, като пред- и 
следнатоварването.

Тъканната доплер-ехокардиография е един от 
методите за измерване на strain и strain rate, чрез 
който се регистрират едновременно скоростите на 
миокарда от всички точки от равнината. Оценката 
на регионалната функция със strain и strain rate са 
по-малко зависими от транслацията и ротацията на 
сърцето, поради което превъзхождат миокардните 
скорости при оценката на регионалната функция. 
По този начин strain rate може да различи активна 
контракция на миокардния сегмент [2] от пасивно 
движение по съседство (т.нар. tethering). Терминът 
„tethering” означава придърпване на акинетичен ба-
зален сегмент към апекса от нормално съкращаващ 
се среден или апикален сегмент. 

В нашето проучване наличието на степенна 
разлика в strain rate при липса на сигнификантна 
разлика между миокардните скорости в групите 
с ОМИ и контролната група потвърждава, че този 
показател може да се използва в клиничната прак-
тика. Систолният strain rate намалява от групата с 
ОМИ без ST-елевация към групата с ОМИ със ST-
елевация. Резултатите са в съответствие с данните 
от други проучвания, в които strain rate и strain са 
редуцирани и идентифицират инфарктните сегмен-
ти с цветен М-мод Doppler (8), като корелират с об-
ширността на инфаркта [14]. 

Проучвания със strain rate са показали, че ран-
ната и късната диастолна фаза се състоят от вълна 
на позитивен strain (вълна на удължаване или раз-
тягане), пропагираща от базата към апекса [1, 12]. 
Анализът на показателите при пациентите с ОМИ 
в нашето проучване показа сигнификантно нама-
ляване на strain rate в ранната диастола в групи-
те с ОМИ, т.е. намалява удължаването в ранната 
диастола. Според резултатите от проучване на H. 
Y. Liang и сътр. [10], но проведено с двуразмерна 
strain rate ехокардиография, при коронарна болест 
настъпват промени в ранния диастолен strain rate, 

които могат да предиктират наличие на сигнифи-
кантни коронарни стенози.

Получените от нас резултати дават основание 
да приемем систолния strain rate и ранния диасто-
лен strain rate като надеждни показатели, които 
количествено различават промените в контракти-
литета и релаксацията на миокардните сегменти 
при пациенти с остър миокарден инфаркт без и със 
ST-елевация. Те биха могли да бъдат използвани 
в допълнение към конвенционалните ехокардиог-
рафски показатели при пациенти с ОМИ с неуточ-
нен риск при избора на терапевтична стратегия.

Въз основа на данните от проведените проучва-
ния пиковият систолен strain rate е показател, който 
се доближава максимално до идеалния за измерва-
не на локалната контрактилна функция в клинична-
та практика. Това е показател, който е относително 
независим от обема и в същото време е по-малко 
зависим от налягането в сравнение със strain. Об-
ратното се отнася за strain, който е обемно зависим 
и не отразява така добре контрактилната функция, 
както strain rate [3].

Недостатък на метода е зависимостта от ъгъ-
ла с ултразвуковия лъч, т.е. оценяват се само 
скорости, успоредни на ултразвуковия лъч [7]. 
Strain rate ехокардиография чрез speckle tracking 
е базирана на проследяване на скоростите в две 
измерения по посоката на движение на миокард-
ната стена, а не на ултразвуковия лъч, и измерва 
торзията и ротацията на сърцето [4]. Този метод, 
преодолявайки недостатъците на тъканната до-
плер-ехокардиография, може да се окаже по-под-
ходящ за използване в практиката, още повече че 
е възможно картографиране от типа bull’s eye на 
регионалния strain.

Недостатък на нашето проучване е малкият 
брой на изследваните пациенти, както и невъз-
можността да проследим ехокардиографски всички 
реваскуларизирани пациенти. Контролната група 
включва четирима пациенти с лекувана артериал-
на хипертония, за да се неутрализира ефектът на 
този рисков фактор върху левокамерната функция 
при пациентите с ОМИ. Артериалната хипертония 
обаче се предполага, че оказва известно влияние 
върху показателите в контролната група. Важен 
недостатък на метода е продължителното време, 
необходимо за обработка на показателите в QLAB, 
което го прави труден за приложение в рутинната 
практика. На този етап показателите от strain rate 
ехокардиографията могат да дадат ценна допъл-
нителна информация при определени пациенти за 
уточняване и проследяване на терапевтичния под-
ход. Въвеждането на автоматично изчисляване на 
тези показатели в бъдеще би могло да улесни из-
ползването им при всички пациенти.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Strain rate е показател, който поради незави-
симостта си от редица фактори, влияещи на оста-
налите ехокардиографски показатели, дава реална 
информация за регионалната камерна систолна и 
диастолна функция и може количествено да иденти-
фицира промените при ОМИ. Автоматичното изчис-
ление на strain rate и strain би могло да улесни изпол-
зването им за оценка на ЛК функция. Необходими са 
допълнителни проучвания за ползата от внедрява-
нето на тези показатели в рутинната практика.
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УВОД

In-stent стенозите са предизвикателство за ус-
пеха на перкутанната интервенционална кардиоло-
гия. Бъдещето на инвазивната кардиология се крие 

в намаляването на процедурния риск и в удължа-
ването на ефекта от лечението. In-stent стенозата 
е лимитиращ фактор за клиничния успех при перку-
танна коронарна балонна ангиопластика (PTCA) + 
непокрит с медикамент (обикновен) стент (BMS).

МЕДИКАМЕНТ-ИЗЛЪЧВАЩИ СТЕНТОВЕ ПРИ IN-STENT СТЕНОЗА

Д. Трендафилова, Н. Христова, М. Стоилова и Ю. Джоргова
УНСБАЛ “ Св. Екатерина” – София

DRUG-ELUTING STENTS (DES) IN IN-STENT STENOSIS 

D. Trendafi lova, N. Hristova, M. Stoilova and J. Jorgova
UNSHAT “Sv. Ekaterina” – Sofi a

Резюме: Основните предизвикателства в интервенционалната кардиология, които трябва да бъдат преодолени, са рестенозоте, 
невъзможността да се лекуват хроничните тотални оклузии, както и дифузната коронарна болест при диабетиците. 
Развитието на ефективна стратегия за третиране на in-stent стенозата след имплантирането на BMS се оказа трудно. 
За много пациенти целта е почти постигната с въвеждането на DES, път, недокрай проучен и извървян. За период 
от почти 5 години в кардиологичната клиника към УНСБАЛ ’’Света Екатерина’’ са проследени 58 пациенти, при които 
са имплантирани медикамент-излъчващи стентове по повод на високостепенна in-stent рестеноза. Пациентите са 
разделени на 2 групи – 43 с имплантиран CYPHER, и 15 – с друг вид DES. Пациентите се проследени клинично 
(възстановяване на стенокардна симптоматика, поява на МИ, АСВ по спешност, смърт), ехоКГ и/или с ВЕТ според 
индикациите и противопоказанията. При симптомни пациенти и/или при понижена ЛК функция е проведена контролна 
СКАГ или СТ. Наблюдава се подобрение в клиничната картина, фракцията на изтласкване, физическия капацитет на 
пациентите след имплантиране на DES при високостепенна in-stent рестеноза. Не се установиха големи усложнения 
– МИ, смърт, АСВ по спешност. Регистрираха се малък брой усложнения. Имплантирането на DES е метод на 
третиране на in-stent рестеноза, който благодарение на своята надеждност и безопасност, особено при диабетици с 
многоклонова коронарна болест, все повече се налага в практиката.

Ключови думи: DES, in-stent рестеноза, захарен диабет
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Summary: Restenosis, lack of treatment for chronic total occlusions and diffuse coronary artery disease in diabetics are fundamental 
challenges in interventional cardiology. Development of effective strategy for treatment of in-stent stenosis after BMS placement 
is found to be extremely complicated. The therapeutical aim for many patients is already achieved with the implantation of 
DES – an option which is still not investigated and studied enough. 58 patients with implemented drug-eluting stents for 
severe in-stent stenosis were followed up for a period of almost 5 years in the Department of Cardiology of University Hospital 
“Sv. Ekaterina”. Patients were divided into two groups – 43 patients with CYPHER stent and 15 – with another kind of DES. 
Patients were followed up clinically (reversed angina, MI, emergency ACB, death), EchoCG and/or ECG stress test. Patients 
with angina pectoris and/or decreased LV function were checked by angiography or CT. It was observed improvement in 
clinical status, ejection fraction, physical capacity after DES placement for severe in-stent stenosis. Serious complications 
(MI, emergency ACB, death) were not observed. A few complications were registered. Implementation of DES for treatment 
of in-stent stenosis is a leading method, because of its reliability and safety, especially in diabetics with multivessel coronary 
disease.
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Съдовото стеснение остава сложно и ненапъл-
но разбрано ограничение на коронарната интер-
венция при пациенти с коронарна болест след ан-
гиопластика. Механизмите на рестеноза включват: 
съдов рекойл (reсoil), патологично артериално ре-
моделиране, неоинтимална хиперплазия с по-къс-
но предоминиране в стентираните лезии. Доказа-
ни рискови фактори са: малък диаметър на съда, 
предшестваща рестеноза, дължина на стентирания 
съд, остиални лезии, захарен диабет (ЗД). Описана 
е следната морфологична класификация на in-stent 
лезиите по Mehran: фокална, дифузна (в границите 
на стента), дифузна (и извън стента), оклузия [7].

Въведени са няколко метода на лечение – ате-
ректомия (аблативни техники), балонна ангиоплас-
тика с cutting–балон, брахитерапия, restenting (стент 
в стент), DES (медикамент-излъчващ стент), аорто-
коронарен байпас (АСВ).

Проведените рандомизирани клинични про-
учвания относно ефективността на горепосочените 
методи на лечение (фиг. 1) показват намаление на 
in-stent стенозата при брахитерапията (с 20%) и по-
значима редукция на рестенозата при имплантира-
не на DES (с 28-30%) спрямо балонната ангиоплас-
тика. Незадоволителни са средносрочните и дъл-
госрочните резултати при рестентирането с BMS, 
балонната ангиопластика с cutting балон и аблатив-
ните техники. Поради това като водещ избор на ле-
чение се налага балонната ангиопластика със/без 
брахитерапия – т.нар. конвенционална терапия на 
in-stent стенозата [1, 2, 4, 5, 11].

Брахитерапията и имплантирането на DES ре-
дуцират процента на рестеноза, като се намесват 
в механизма на неоинтимална хиперплазия. Това е 
наблюдавано и доказано посредством вътресъдов 
ултразвук (IVUS) техника в няколко проучвания [8, 
12]. За разлика от брахитерапията имплантирането 
на DES е процедура, неизискваща допълнителен 
персонал и оборудване.

 

Потвърждение за дългосрочната ефикасност 
и безопасност на DES спрямо BMS дават редица 
световни регистри и клинични проучвания. Про-
учванията TAXUS І, TAXUS ІІ-SR, TAXUS ІV, TAXUS 
V показват, че DES са поне толкова безопасни, кол-
кото и BMS. По отношение на общата смъртност 5 
световни регистъра показват значимо намаление 
на този показател при терапия с DES спрямо BMS – 
ASAN, MIDAS, Ontario, S.T.E.N.T., Western Denmark 
Registries. В 4 регистъра се проследява значимо 
намаление на повторните интервенции при тера-
пия с DES спрямо BMS – Ontario, S.T.E.N.T., Western 
Denmark Registries, GHOST. По отношение на пов-
торна процедура на прицелната лезия (TLR) (target 
lesion revascularization) значимо намаление при DES 
спрямо BMS (12 vs 21%) показват TAXUS І, TAXUS 
ІІ-SR, TAXUS ІV и TAXUS V. Не е наблюдавана ста-
тистически значима разлика в честотата на късната 
тромбоза при двата вида стент според 4 регистъ-
ра – ASAN, GHOST, S.T.E.N.T., Western Denmark 
Registries. DESIRE registry дава следните проценти 
на МАСЕ при 5-годишно проследяване след имп-
лантиране на DES: TLR – 3,3%, Q-MI – 0.7%, обща 
стент тромбоза – 1.6%. Тези резултати представят 
DES като поне толкова безопасни, колкото BMS и 
потвърждават тяхното значимо предимство при ле-
чение както на селектирани пациенти с ИБС, така и 
при пациенти с усложнени многоклонова коронар-
на болест и захарен диабет, т.е. с повишен риск от 
рестенози. В тази връзка използването на DES за 
лечение на in-stent стенозата е логична и атрактив-
на възможност.

Метаанализ на четири рандомизирани проучва-
ния (SISR, RIBS ІІ, TAXUS V ISR, ISAR-DESIRE), 
сравняващи DES (SES или PES) с балонна дила-
тация или брахитерапия за лечение на пациенти с 
BMS in-stent стеноза (n – 1230) за поне 9-месечен 
срок, показва следните резултати:

Фиг. 1. Рандомизирани клинични проучвания, сравняващи методите на лечение при in-stent стеноза
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По отношение на ефективността – TLR – ин-
дивидуално по проучвания и като анализ на цялата 
популация се наблюдава значима редукция на този 
показател – 9,5% при DES, сравнено с 21,2% при 
балонна РТСА или брахитерапия.

По отношение на ангиографска рестеноза 
– такава е наблюдавана при 17% от третираните с 
DES срещу 34,9% при балонна РТСА или брахите-
рапия (65% редукция).

Не се установява статистически значима раз-
лика на наблюдаваните стент-тромбози – 0,8% при 
лечение с DES срещу 1,2% при конвенционалната 
терапия, смърт – 0,8% при лечение с DES срещу 
1,4% при конвенционалната терапия; комбиниран 
показател смърт или остър миокарден инфаркт 
(ОМИ) – съответно 3% срещу 3,2% [4].

Двата най-използвани и проучвани медикамент-
излъчващи стента са Paclitaxel-eluting stent (PES) 
и Sirolimus-eluting stent (SES). Метаанализ на 16 
рандомизирани проучвания на SES срещу PES, 
включващ 8695 пациенти, проследени до 9-ия-37-ия 
месец, показва, че SES значимо понижава риска от 
реинтервенция и стент-тромбоза спрямо PES. Не 
се наблюдава значима разлика между тях по отно-
шение на риска от смърт или ОМИ. Подобна е коре-
лацията на двата вида стент при лечение на in-stent 
стеноза – по отношение на показателя TLR при па-
циентите, лекувани със SES, рискът намалява със 
73% спрямо конвенционалната терапия, докато при 
лекуваните с PES – рискът се редуцира с 53% [4].

ЦЕЛ

Целта на настоящото проучване е да се просле-
дят ранните и средносрочните резултати при паци-
енти с in-stent стеноза, третирани с медикамент-из-
лъчващ стент (DES).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

За периода 01.2004-09.2008 г. в Кардиологична-
та клиника при УНСБАЛ ”Св. Екатерина” – София, 
са проследени 58 пациенти, при които e импланти-
ран медикамент-излъчващ стент по повод на висо-
костепенна in-stent стеноза.

Пациентите са разделени на 2 групи: 
I група – 43 пациенти с имплантиран Cypher (1 

или повече).
II група – 15 пациенти с имплантиран друг 

вид DES (Taxus-Paclitaxel-eluting stent, Luc Chopin 
– Paclitaxel-eluting stent, Yanus Tacrolimus – eluting 
stent).

Медикаментозната терапия включва: интрапро-
цедурно – 1 mg/kg според APTT U хепарин, 600 mg 
клопидогрел насищаща доза. При 1 пациент поради 

дисекация на съда дистално при имплантирането 
на стента e включена инфузия с Abciximab.

Терапията на пациентите постпроцедурно (ми-
нимум 1 година) включва Aspirin 100 mg, Plavix 
(Clopidogrel) 75 mg, статин, стандартна антианги-
нозна терапия. При 2-ма от болните поради алер-
гия към Plavix е приложен Ticlopidin – 2 x 250 mg 
дневно.

Всички пациенти се проследени клинично, с ехо-
кардиография (ехоКГ) и/или велоергометричен тест 
(ВЕТ) на 1-вия, 3-тия, 6-ия, 12-ия и 24-тия месец. 
Пациентите са проследени клинично за появата 
на стенокардна симптоматика, миокарден инфаркт 
(МИ), ЛК функция, планов АСВ, смърт. При симп-
томни пациенти и/или при понижена ЛК функция е 
проведена контролна селективна коронарна ангиог-
рафия (СКАГ) или контрастна компютърна томогра-
фия (СТ).

Демографски показатели 
Пациентите са на възраст между 34 и 80 год., 

като преобладават мъжете (89,66% от всички паци-
енти) и в двете групи (фиг. 2).

Фиг. 2. Демографски показатели

В табл. 1 са обобщени основните клинични ха-
рактеристики при проследяваните пациенти. И в 
двете групи преобладават пациентите със стабил-
на стенокардия и без прояви на изявена сърдечна 
недостатъчност (СН). По отношение на рисковите 
фактори за ИБС най-висока е честотата на устано-
вена АХ и дислипидемия, последвани от обезитас, 
захарен диабет и тютюнопушене. От диабетиците 
и в двете групи преобладават тези на перорална 
антидиабетна терапия – табл. 1, 2 и фиг. 3.

При сравнителен анализ не се установява зна-
чима разлика по отношение на пола, класа стено-
кардия, състоянието след АСВ. В група І е по-висок 
процентът на пациенти с изявена СН и фракция на 
изтласкване (ФИ) под 40%, както и хронична бъб-
речна недостатъчност (ХБН) за разлика от група ІІ.

При пациентите от група ІІ всички рискови фак-
тори без тютюнопушенето са с по-висок процент, но
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в съизмерима величина. В тази група има и по-висок 
процент диабетици на инсулинолечение.

Таблица 1. Клинична характеристика

 I група Cypher II група друг вид DES

САП ІІІ ф.к. 37 от 43 (86%) 12 от 15 (80%)

НАП 6 от 43 (14%) 3 от 15 (20%)

След АСВ 5 от 43 (12%) 2 от 15 (13%)

ФИ > 40% 33 от 43 (77%) 13 от 15 (87%)

ФИ < 40% 10 от 43 (23%) 2 от 15 (13 %)

СН ІІІ ф.к. 5 от 43 (12%) 0 от 15

ХБН І ст. 2 от 43 (5%) 0 от 15

Таблица 2. Рискови фактори

 I група Cypher II група друг вид DES 

Захарен диабет 16 от 43 (37%) 6 от 15 (40%)

Артериална хи-
пертония 34 от 43 (79%) 14 от 15 (93%)

Обезитас 20 от 43 (47%) 9 от 15 (60%)

Тютюнопушене 16 от 43 (37%) 4 от 15 (27%)

Дислипидемия 33 от 43 (78%) 13 от 15 (87%)

Фиг. 3. Захарен диабет – контрол

Ангиографска характеристика – засегна-
ти съдове

От 58 пациенти преобладават тези с дву- и трик-
лонова коронарна болест. Само едноклонови са 18 
пациенти (31%). Засегнат ствол на ЛКА има при 6% 
(табл. 4 и 5). Съизмерима е ангиографската харак-
теристика по отношение на засегнати и третирани 
съдове и в двете групи.

Ангиографска характеристика – третира-
ни съдове

По отношение на разпределението на трети-
ран съд най-голям брой редилатации са направени 
на лява предна десцендентна артерия (LAD) – 32, 
следвани от тези на дясна коронарна артерия (RCA) 

и циркумфлексан артерия (CX), като в групата с им-
плантиран друг вид DES последните пациенти са 
два пъти повече спрямо група І. Стволовите реди-
латации са еднакъв процент и в двете групи. Преоб-
ладават тези на ствола към LAD. При един болен е 
извършена имплантация на Cypher в ствол към CX 
(2%) (фиг. 4, 5 и 6).

Фиг. 4. Ангиографска характеристика – засегнати 
съдове

Фиг. 5. Ангиографска характеристика – третирани 
съдове
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Фиг. 6. Морфология на лезията

По отношение на морфологията на in-stent ле-
зиите преобладават определените като дифузни в 
рамките на стента. Прави впечатление и по-големи-
ят брой третирани in-stent оклузии – 17 (29%), пове-
че за група ІІ.

РЕЗУЛТАТИ

Пациентите са проследени за ранни леки и теж-
ки усложнения и отдалечено развитие на късни ус-
ложнения. Процедурният успех бе 100%.

Постпроцедурно при всички пациенти са про-
следени физикалният статус, лабораторните из-
следвания, ЕКГ, ехоКГ. Направено е проследяване 
на пункционно място за локални усложнения, общи 
усложнения и кървене.

Регистрираните ранни леки усложнения са 
представени на табл. 3.

Таблица 3. Остри леки усложнения – до 48-ия час

Остри леки усложнения  I група 
Cypher

II група друг 
вид DES

Дисекация на стентирания 
съд 1 от 43 (2.3%) 0 от 15 

Локален хематом, неизис-
кващ хемотрансфузия 1 от 43 (2.3%) 1 от 15 (6.6%)

Локален хематом, 
изискващ хемотрансфузия 0 от 43 1 от 15 (6.6%)

При пациентите и от двете групи не са наблюда-
вани остри тежки усложнения.

Късни усложнения 
Период на проследяване (до 12 ± 3 месеца). 

В средносрочен и дългосрочен план пациентите 
бяха клинично проследени за непосредствено или 
отдалечено развитие на: ОМИ, рецидив на АП, ЛК 
функция, планов АСВ, смърт и провеждането на 
повторна интервенция. При всички тях е проведено 
физикално изследване, ехоКГ и/или работна про-
ба според индикациите и противопоказанията. При 
симптомни пациенти и/или при понижена ЛК функ-
ция е проведена контролна ангиография.

Таблица 4. Ангиографско проследяване

Проследяване  I група Cypher II група друг вид DES

Ре-СКАГ 12 от 43 (28%) 7 от 15 (46%)

При 19 пациенти е проведено повторно инвазив-
но изследване поради болкова симптоматика. При 
2-ма от тях се установи рестеноза, а при остана-
лите – проходими стентове без данни за рестеноза 
или тромбоза.

Фиг. 7. Късни усложнения 

Резултати – късни усложнения
Пациент 1. 49-годишен мъж, при който по по-

вод на стабилна стенокардия, отговаряща на ІІІ 
ФК с ФИ – 55%, бе извършена СКАГ. Установена бе 
двуклонова коронарна болест (КБ). Стентиран беше 
участък от 55 mm в проксималния и средния сегмент 
на LAD. Поради възстановена стенокардна симпто-
матика на 4-тия месец след процедурата бе извър-
шено повторно ангиографско изследване, което 
установи ранна дифузна in-stent стеноза. Поради 
отказ на пациента за оперативно лечение бе на-
правена балонна ангиопластика и бе имплантиран 
DES (Paclitaxel-излъчващ стент (Taxus), 3/24 mm). 

13,3%13,3%
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След три месеца болният бе хоспитализиран с кар-
тина на нестабилна стенокардия. При проведено-
то инвазивно изследване се установи 99% in stent 
рестеноза и пациентът бе насочен за оперативна 
реваскуларизация – АСВх1-LAD-LIMA (OPCAB).

Пациент 2. 64-годишен мъж със стабилна стено-
кардия – ІІ ФК, след аортобифеморален байпас по 
повод на ХАНК. При инвазивно изследване е диа-
гностицирана високостепенна стеноза на LAD в сре-
ден сегмент и е имплантиран BMS. След 12 месеца 
бе регистрирана 90% дифузна in-stent стеноза и бе 
извършена РТСА с имплантиране на Tacrolimus-из-
лъчващ стент (Yanus) 3/25 mm. При контролна анги-
ография след 12 месеца бе установена асимптомна 
оклузия на LAD с добро колатерално изпълване до 
оклузията без промяна на функционалния клас и ЛК 
функция. Поради отказ на пациента от хирургично 
лечение бе оставен на консервативна терапия.

ОБСЪЖДАНЕ

Налице са вече голям брой доказателства за за-
бележителната антирестенотична ефективност на 
DES при пациенти с лезии от различен рисков про-
фил както при прости лезии, така и при сложни, при 
пациенти с многоклонова коронарна болест, заха-
рен диабет. В тази връзка е изследвано и доказано 
превъзходството на терапията с DES и при лечение 
на in-stent стенозата спрямо конвенционалната ин-
тервенционална терапия.

In-stent стенозата се наблюдава в до 50% от па-
циентите, третирани с BMS [6]. Въпреки че тя е смя-
тана за доброкачествен процес, последните про-
учвания показват, че се свързва с ОМИ, нестабилна 
ангина пекторис (НАП) при около 30% от случаите 
[3]. Установено е негативно повлияване на далеч-
ната прогноза [10]. Известно е, че около 60% от па-
циентите с in stent стеноза се нуждаят от повторна 
реваскуларизация [6]. DES като потвърдено най-ус-
пешни в превенцията на рестенозите са проучени и 
като по-ефективни при лечение на рецидивиращи 
рестенози спрямо конвенционалната терапия (ба-
лонна РТСА ± брахитерапия). Субанализ на четири 
рандомизирани проучвания сравнява индиректно 
индивидуалната ефективност на SES и PES и по-
казва превес на SES по отношение на TLR [4].

Представеното ретроспективно проучване с 58 
пациенти на УНСБАЛ “Св. Екатерина” с различен 
към висок рисков профил – дву- или триклонова бо-
лест (64%); захарен диабет (38.5%); НАП (17%); ЛК 
дисфункция (18%); стволова стеноза (6%); дифузни 
in-stent стенози (60%) – показва 100% ранна ефек-
тивност и за двете групи DES. Регистрирани бяха 
нисък процент ранни леки усложнения и не бяха 
констатирани тежки усложнения. В средносрочен 

план не бяха наблюдавани големи късни усложне-
ния (МАСЕ) и в двете групи при минимален срок на 
прием на двойна антиагрегантна терапия 12 месе-
ца. Във втората група при двама болни бе устано-
вена in-stent рестеноза на DES (13.3% за групата). 
При първия пациент с имплантиран PES рестено-
зата бе регистрирана на третия месец с клиника на 
НАП. Пациентът бе насочен за оперативна ревас-
куларизация. При втория пациент с имплантиран 
Yanus-стент е установена асимптомна оклузия на 
12-ия месец след процедурата. Поради отказа му 
от хирургично лечение, непроменения ФК, запазе-
ната ЛК функция и доброто колатерално изпълва-
не на съда до оклузията – пациентът бе оставен на 
консервативна терапия.

При първия болен бе третирана in-stent стено-
за на дълъг стентиран участък > 5 cm, с размер 
на съда между 2,5-3 mm, с частично покриване с 
Paclitaxel-излъчващ стент (Taxus) – с краен субоп-
тимален резултат, което би могло да обясни ранна-
та рестеноза при него.

При втория пациент е налице асимптомна оклу-
зия на съда, без промяна на функционалния клас, 
ЛК функция и с добро колатерално изпълване до ок-
лузията. Предвид отказа на пациента от хирургична 
терапия, липсата на симптоматика и понижение на 
помпените показатели на ЛК болният бе оставен на 
консервативно лечение.

Не се установиха усложнения в групата с 
Cypher.

ИЗВОДИ

1. Третирането на in-stent стеноза на BMS със 
Cypher-стент е алтернативен метод на лечение на 
in-stent стеноза на BMS с по-ниска честота на рес-
теноза и късна тромбоза спрямо друг DES.

2. Оптимално покриване на целия стентиран 
участък на BMS с DES е предпоставка за по-ниска 
честота на ранни и късни усложнения.

3. Третирането на фокална in-stent стеноза 
със субоптимално припокриване на стентирания 
участък (BMS) с Tacrolimus- и Paclitaxel-излъчващ 
стент е с по-висока честота на последваща ресте-
ноза и късна тромбоза.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

In-stent стенозите продължават да бъдат ахиле-
совата пета в интервенционалната кардиология. С 
въвеждането на медикамент-излъчващите стентове 
рискът се редуцира значително. DES се превърна-
ха в основен терапевтичен метод за превенция на 
рестенозите при първична перкутарнна коронарна 
интервенция (PCI). Този вид терапия представлява 
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сериозен успех, тъй като необходимостта от ревас-
куларизация на таргетната лезия след PCI + DES e 
под 10%.

Анализираните данни от представеното про-
учване потвърждават доказателствата в световен 
мащаб за ефективността и безопасността на имп-
лантирането на DES при лечение на BMS in-stent 
стеноза. Наблюдава се превъзходство на SES по 
отношение на редукция на TLR спрямо PES в сред-
носрочен план. Необходимо е потвърждаване на 
дългосрочна ефективност и безопасност на този 
вид стентове при третирането на посочения рисков 
тип лезии, както и доказателства за други видове 
прилагани DES. 

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРОУЧВАНЕТО

Проучването е ретроспективно, обхванати са 
малки групи пациенти. Проследена е предимно кли-
нично изявената рестеноза; липсва проследяване 
на степента на интимална пролиферация ангиог-
рафски и чрез IVUS контрол.
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УВОД

Сърдечната честота е един от големите прог-
ностични фактори за сърдечно-съдова болестност 
и смъртност. В наскоро публикуваните резултати 

от проучването BEAUTIFUL, проведено при болни 
с исхемична болест на сърцето и левокамерна сис-
толна дисфункция, които са на стандартна антиис-
хемична терапия, сърдечната честота от 70 уд./min 
или по-висока е свързана с повишен риск от смърт 

ПРОЕКТ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ДИРЕКТНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕФЕКТА НА IVABRADINЕ 
(CORLENTOR) ВЪРХУ КОРОНАРНИЯ КРЪВОТОК ПРИ БОЛНИ С ИСХЕМИЧНА 

БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО ПОСРЕДСТВОМ ИНТРАКОРОНАРНА DOPPLER СОНОГРАФИЯ

П. Гацов
Кардиологична клиника, Национална кардиологична болница – София

PROJECT FOR INVESTIGATION OF THE EFFECT OF IVABRADINE ON CORONARY 
BLOOD FLOW AND FLOW RESERVE IN PATIENTS WITH CORONARY ARTERY DISEASE 

BY INTRACORONARY DOPPLER FLOW MEASUREMENT

Pl. Gatzov
Cardiology Clinic, National Cardiology Hospital – Sofi a

Резюме: Коронарното кръвообращение има някои уникални особености. Развитието на коронарната атеросклероза променя 
характеристиката на коронарния кръвоток и в крайна сметка води до появата на миокардна исхемия. Различните 
медикаменти могат да повлияят коронарния кръвоток и резерв. Ivabradine е нов медикамент, чиято функция е за-
бавянето на сърдечната дейност посредством намаляване скоростта на спонтанната диастолна реполяризация в 
клетките на синусовия възел. Брадикардията променя съотношението между продължителността на диастолното и 
систолното коронарно пълнене, което в зависимост от степента на коронарната стеноза може да има благоприятно 
или неблагоприятно въздействие върху миокардното кръвоснабдяване. Представеният проект за проучване 
цели чрез пряко измерване на коронарния кръвоток и резерв в зоната след сигнификантна коронарна стеноза да 
изясни ефектите на интравенозен Ivabradine върху коронорното кръвообращение. 

Ключови думи: коронарен кръвоток, коронарен резерв, коронарна артериална болест, Ivabradine
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Summary: Coronary blood supply possesses some unique features. Coronary atherosclerosis development produces changes in 
coronary fl ow characteristics and results in myocardial ischemia. Many different agents can infl uence coronary blood fl ow 
and coronary fl ow reserve. Ivabradine is a new medication, which produces slower heart rate by decreasing the rate of 
spontaneous diastolic depolarization in sinus node cells. As a result of bradycardia, alteration in coronary diastolic to systolic 
fl ow ratio occurs, which in turn may produce favorable or unfavorable changes in coronary blood supply depending on the 
degree of coronary narrowing. The present project aims to test the effects of intravenous ivabradine on coronary 
circulation by measuring directly the coronary fl ow and coronary fl ow reserve changes in a region beyond a signifi cant 
coronary artery stenosis. 
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от сърдечно-съдов произход, нова хоспитализация 
по повод на сърдечна недостатъчност, миокарден 
инфаркт или коронарна реваскуларизация [4]. От 
друга страна, същото проучване показва, че по-
нижаването на сърдечната честота с 6 уд./min при 
болни, лекувани с Ivabradine, не променя честотата 
на общата първична крайна точка на проучването: 
смърт от сърдечно-съдов произход, постъпване в 
болница по повод нов миокарден инфаркт или за-
силване на проявите на сърдечна недостатъчност. 
Това лечение обаче намалява вторичните крайни 
точки: хоспитализация по повод фатален и нефа-
тален миокарден инфаркт и коронарна реваскула-
ризация [5].

Промените в артериалното налягане и сърдеч-
ната честота се отразяват пряко върху големината 
на коронарния кръвоток. Изследвания на нашата 
група и на други изследователи показват влияни-
ето от понижаването на артериалното налягане, 
посредством различни медикаменти, върху скоро-
стта и обема на коронарния кръвоток, коронарния 
резерв, коронарното съдово съпротивление и отно-
шението диастолно/систолно коронарно пълнене 
[6, 10, 15, 18]. Промените в сърдечната честота мо-
гат да имат разнопосочен ефект върху коронарно-
то кръвоснабдяване [10, 15]. В норма коронарното 
пълнене е по-голямо в диастолата, като систолното 
пълнене е около 1/3 от диастолното (фиг. 1). Удъл-
жаването на диастолата, вследствие на забавянето 
на сърдечната честота, принципно би трябвало да 
увеличи коронарния кръвоток. При наличие на ате-
росклеротични стеснения на коронарните артерии 
обаче има значително повишаване на коронарното 
съдово съпротивление и диастолната компонента 
на пълнене намалява, като систолната компонента 
увеличава относителния си дял в коронарния кръ-
воток [12, 14]. При критични коронарни стенози диа-
столната компонента може да стане пренебрежимо 
малка и практически цялото коронарно пълнене да 
става в систола. Следователно в тези случаи заба-
вянето на сърдечната честота може да окаже не-
благоприятен ефект върху коронарното кръвоснаб-
дяване. Нормалното диастолно превалиране в кръ-
воснабдяването може да бъде възстановено след 
коронарна интервенция [13]. Наши проучвания по-
казват, че и някои съдоразширяващи медикаменти 
могат благоприятно да повлияят диастолното пъл-
нене в стеснените коронарни артерии [6].

Ivabradine е медикамент, селективно забавящ 
If-йонния ток в клетките на синусовия възел, което 
води до по-бавна спонтанна диастолна деполяри-
зация на тези клетки и до забавяне на сърдечната 
честота [2, 3, 17]. За разлика от β-блокерите той не 
оказва ефект върху миокардния контрактилитет и 
върху съдовия тонус. Ivabradine увеличава диастол-

ното пълнене и тоталния коронарен кръвоток в нор-
малните коронарни артерии. При експерименти с 
животни е установено, че интравенозният Ivabradine 
увеличава регионалния кръвоток и редуцира голе-
мината на инфарктната зона, като ефектът му не 
се премахва напълно от предсърдно пейсиране [7]. 
Ефектът му е сравним с този на метопролол, що се 
отнася до намаление на смъртността в хроничната 
фаза на експериментален миокарден инфаркт при 
животни [8]. Също така той понижава миокардната 
исхемия и ефекта на „зашеметен” миокард при 
усилие при кучета с експериментална стеноза на 
коронарните артерии [1, 11]. 

Фиг. 1. Вид на коронарния кръвоток, изследван пос-
редством интракоронарна доплер-сонография. Ясно 
се вижда преобладаването на диастолния дял от ко-
ронарния кръвоток

До момента в литературата липсват директни 
доказателства за ефекта на Ivabradine върху коро-
нарния кръвоток при хора с исхемична болест на 
сърцето. 

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ПРОУЧВАНЕТО

Целта на настоящото проучване е да се изслед-
ва потенциалният положителен ефект от приложе-
нието на Ivabradine върху коронарния кръвоток и 
коронарния резерв при болни с исхемична болест 
на сърцето.

За постигането на така поставената цел е необ-
ходимо да се изпълнят следните задачи:

1. Да се определи влиянието на Ivabradine, 
приложен интравенозно, върху скоростта на коро-
нарния кръвоток при нормални коронарни артерии.

2. Да се докаже влиянието на Ivabradine, при-
ложен интравенозно, върху диастолното/систолно-
то отношение на скоростта на коронарния кръвоток 
(DSVR) при нормални коронарни артерии. 
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3. Да се установи влиянието на Ivabradine, при-
ложен интравенозно, върху коронарния резерв при 
нормални коронарни артерии.

4. Да се определи влиянието на Ivabradine, 
приложен интравенозно, върху скоростта на кръ-
вотока при стеснени КА (измерен с количествена 
коронарна ангиография (QCA) > 50% стеснение на 
диаметъра на артерията).

5. Да се определи влиянието на Ivabradine, при-
ложен интравенозно, върху диастолното/систолно-
то отношение на скоростта на коронарния кръвоток 
(DSVR) при стеснени КА (> 50% стеснение на диа-
метъра на артерията).

6. Да се установи влиянието на Ivabradine, при-
ложен интравенозно, върху коронарния резерв при 
стеснени КА (> 50% стеснение на диаметъра на ар-
терията).

7. Да се определи безопасността на едновре-
менното приложение на интравенозен Ivabradine и 
интракоронарен Adenosine.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Изследват се 30 болни с клинични данни за ИБС 
и ангиографски доказана едноклонова коронарна 
болест – измерено посредством количествена коро-
нарна ангиография (quantitative coronary angiography 
– QCA) > 50% стеснение в проксималния или сред-
ния сегмент на предния десцендентен клон (left 
anterior descending – LAD) или циркумфлексен клон 
(left circumfl ex – LCX) на лявата коронарна артерия. 
Просредством PCI катетър в лявата коронарна арте-
рия се въвеждат 2 коронарни водача, снабдени с до-
плерови излъчватели (FloWire®), които се свързват 
със спектрален анализатор (FloMap®), който в реал-
но време разлага получените данни за скоростта на 
кръвотока на съставните им скорости посредством 
бързите трансформации на Фурие (FloWire/FloMap® 
система, Volcano Corp, San Diego, California) [13, 16]. 
Водачите се въвеждат съответно в стеснения и нор-
малния коронарен клон. Системата FloWire/FloMap 
позволява регистриране на скоростта на кръвотока 
в артериите в реално време. Регистрират се: осред-
нената върхова скорост на кръвотока (average peak 
velocity – APV), максималната върхова скорост на 
кръвотока (maximal peak velocity –  MPV), отношение 
между осреднената върхова скорост на кръвотока в 
диастола към тази в систола (diastolic-systolic velocity 
ratio –  DSVR) и коронарният резерв (coronary fl ow 
velocity reserve – CFVR), изчислен като отношение 
на осреднената върхова скорост на кръвотока при 
покой към тази след интракоронарно инжектиране 
на Adenosine. 

През целия период на изследването се регистри-
рат артериалното налягане и сърдечната честота.

Конкретната схема на протичане на изследва-
нето е следната:

  I. Чрез стандартна катетеризационна техника 
в остиума на лявата коронарна артерия се поставя 
6F-въвеждащ катетър. Въвеждат се двата доплеро-
ви водача съответно в LAD и LCX. 

 II. След като се получи качествен доплеров 
сигнал от коронарния кръвоток, се извършват стан-
дартни измервания на скоростта на кръвотока (APV, 
MPV, DSVR). След това се инжектира интракоро-
нарно 30 μg Adenosine и се измерва коронарният 
резерв (CFR). Измерванията се извършват първо 
за стеснения клон, а след това за нормалния, като 
между тях има 3 min свободен период за отзвучава-
не ефекта на Adenosine. 

III. Интравенозно се инжектира Ivabradine в доза 
0,25 mg/kg телесно тегло [9]. 15 min след инжекти-
рането и стабилизирането на пулсовата честота в 
по-ниски стойности се извършват описаните в т. I. 
измервания на показателите на коронарния кръво-
ток (APV, MPV, DSVR, CFVR). Регистрират се стой-
ностите на артериалното налягане и на сърдечната 
честота. Измерванията се правят първо в стесне-
ния клон, а после в нормалния.

IV. След приключване на измерванията при 
съответните клинични и ангиографски показания 
се пристъпва към коронарна интервенция (PCI) или 
сърдечната катетеризация приключва.

СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ

Статистическият анализ ще бъде проведен с 
SPSS, версия 13.01.

Промените в показателите на коронарния кръ-
воток преди и след приложението на Ivabradine ще 
се сравняват поотделно за стеснените и нормални-
те коронарни клонове, като всеки болен ще е конт-
рола на самия себе си.

Промените в стойностите на АН и СЧ след при-
ложението на Ivabradine се изразяват като процент 
спрямо изходните им стойности.

Дескриптивен анализ се прилага за метрирани-
те показатели. Тестът на Колмогоров-Смирнов ще 
се използва  за проверка на вида на разпределени-
ето. Еднофакторен дисперсионен анализ (ANOVA) с 
post-hock тест с коефициенти на Bonferoni ще бъде 
приложен за сравняване на показателите в двете 
състояния – преди и след инфузията на Ivabradine.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ivabradine е медикамент от нов клас, чийто за-
бавящ сърдечната честота ефект потенциално би 
довел до подобрен коронарен кръвоток и до нама-
ление на миокардната исхемия при болни с коро-
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нарна артериална болест. Големите рандомизира-
ни проучвания с този медикамент за съжаление не 
показват еднозначни резултати по отношение на 
ползата от прилагането му като допълнение към 
стандартната антиисхемична терапия при болни 
с исхемична болест на сърцето и понижена лево-
камерна систолна функция. Наложително е експе-
рименталното доказване на потенциалните поло-
жителните ефекти на Ivabradine върху коронарния 
кръвоток и коронарния резерв при болни със сиг-
нификантна коронарна съдова болест. Настоящото 
проучване би дало точен отговор на тези въпроси. 
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Аномалията на Ебщайн, описана за първи път 
от Wilhelm Ebstein през 1866 г., е рядко срещана. 
Съставлява около 0.6% от всички вродени сърдечни 
малформации (ВСМ) или 1-5 случая на 200 000 
живородени деца. Отнася се за различна по тежест 
деформация на трикуспидната клапа (ТК), при коя-
то предното и/или задното септално платно се за-
лавят под нивото на атриовентрикулния пръстен, 

т.е. има апикално изместване на равнината на три-
куспидалната клапа. Последиците са намаляване 
на обема на дясната камера (ДК) и атриализиране 
на част от нея. Клапата е непълноценна и почти ви-
наги има трикуспидална недостатъчност. Дясното 
предсърдие най-често е дилатирано. 

Анатомичният и клиничният спектър на анома-
лията е широк. Има фрустни форми с почти асим-
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Резюме: Аномалията на Ебщайн е рядко срещана вродена сърдечна малформация с широк анатомичен и клиничен спектър на 
проява. Характерна за болестта е различна по тежест деформация на трикуспидалната клапа с апикално изместване 
на равнината на клапата и атриализиране на част от дясната камера. Заболяването се диагностицира лесно с 
използване на съвременните методи на изследване, но остава известна неяснота по отношение на най-правилната 
терапевтична стратегия и оптималното планиране на времето и вида на оперативна корекция. В настоящото 
съобщение се представя случай с болестта на Ебщайн, при който на фона на значителни анатомични промени има 
асимптомно протичане. В този контекст се обсъжда и най-подходящата терапевтична стратегия. 

Ключови думи: аномалия на Ебщайн, вродени сърдечни пороци, ехокардиография, оперативно лечение

Адрес за 
кореспонденция:

Д-р Яна Симова, Отделение по неинвазивна функционална и образна диагностика, Национална кардиологична 
болница, ул. „Коньовица” № 65, 1309 София, тел. 029211383, e-mail: ianasimova@gmail.com

Summary: Ebstein’s anomaly is a rare congenital heart disease comprising a wide array of anatomical variants and different clinical 
picture. The tricuspid valve is invariably involved, but to a different degree, with an apical displacement of the tricuspid annulus 
plane and atrialization of a part of the right ventricle. The use of contemporary imaging techniques makes the diagnosis 
straightforward, but there is still uncertainty about the therapeutic strategy, the timing and the mode of surgical correction. The 
present case report discusses a patient with a full-blown anatomic picture of Ebstein’s anomaly but no symptoms which raises 
the question about the optimal therapeutic strategy.

Key words: Ebstein’s anomaly, congenital heart disease, echocardiography, surgical treatment

Address for 
correspondence:

Yana Simova, MD, PhD, Department of Noninvasive Functional and Imaging Diagnostics, National Cardiology Hospital, 
65 Konyovitsa str., 1309 Sofi a, tel.: 029211383, e-mail: ianasimova@gmail.com

БЪЛГАРСКА КАРДИОЛОГИЯ
том ХV, 2009, № 2ДРУЖЕСТВО 

НА КАРДИОЛОЗИТЕ 
В БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКА КАРДИОЛОГИЯ
том ХV, 2009, № 2ДРУЖЕСТВО 

НА КАРДИОЛОЗИТЕ 
В БЪЛГАРИЯ

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
CASE REPORTS



птомно протичане. В други случаи промените в ТК 
са изразени до степен, че на практика няма десно-
камерна кухина – тежки, несъвместими с живота 
форми, които се срещат при новородени. В тези 
случаи клиничната изява е изразена хипоксемия и 
сърдечна недостатъчност. При по-големите пациен-
ти в хода на естествената еволюция се наблюдават 
камерни и надкамерни аритмии. Характерен е осо-
беният четиристъпен сърдечен ритъм на аускулта-
ция. ЕКГ е с тежко обременяване на дясно пред-
сърдие (ДП) с деформирани и разширени камерни 
комплекси. 

Диагнозата на тази вродена сърдечна малфор-
мация (ВСМ) днес е относително лесна, като метод 
на избор е ехокардиографията. Има описани голям 
брой случаи, но оптималният терапевтичен подход 
при аномалията на Ебщайн е все още дискусионен. 

В настоящото съобщение се представя случай, 
при който на фона на значителни промени на ТК 
има асимптомно протичане. В този контекст се об-
съжда и най-подходящата терапевтична стратегия. 

Отнася се за 19-годишен пациент с уточнена 
диагноза на аномалията на Ебщайн още в кърма-
ческа възраст. Проследяван е редовно (на 6-месеч-
ни интервали) и до настоящия момент в СБАЛССЗ 
– Национална кардиологична болница. При пос-
ледния контролен преглед няма оплаквания, като 
включително и при насочено разпитване не съоб-
щава за усещане на аритмия. Няма ограничение 
във функционалния му капацитет. Макар и освобо-
ден от физически занимания в училище, както и от 
военна служба, пациентът 3 пъти седмично посе-
щава фитнес зала, където се натоварва наравно с 
връстниците си, без да изпитва дискомфорт.

Физически е добре развит (ръст – 178 cm; тег-
ло – 75 kg). Няма цианоза. Сърдечната дейност е 
ритмична, пулсът е симетричен и добре напълнен 
на четирите крайника. При аускалтация се устано-
вява характерният четиристъпен сърдечен ритъм 
и холосистолен шум 4/6 по левия стернален ръб с 
усилване при вдишване.

Кръвната картина и хематокритът са в норма. 
Кислородната сатурация е 94%.

Рентгенографията показва кардиомегалия с 
кардиоторакален индекс 0.7 (фиг. 1).

От ЕКГ изследването се установява PQ-интер-
вал – 160 ms, QRS-комплекс – 140 ms. Дихателна 
аритмия. Данни за деснопредсърдно и деснокамер-
но обременяване, ДББ.

При Холтер ЕКГ се регистрира стабилен синусов 
ритъм, синусова тахикардия във вечерните часове, 
нормално АV провеждане, характерно удължено 
вътрепредсърдно и вътрекамерно провеждане в 
рамките на болестта на Ебщайн. Не се регистрират 
епизоди на преексцитация. Регистриран е един при-
стъп на тяснокомплексна надкамерна тахикардия с 

честота 180 уд./min и продължителност около 1 min, 
както и единични предсърдни екстрасистоли (< 1%). 
Няма патологични паузи или брадиаритмия.

Фиг. 1. Рентгенография на пациента

Работна ЕКГ (проба на велоергометър) – достиг-
нато обременяване от 150 W при АН 170/80 mm Hg, 
СЧ 176/min и двойно произведение 29 920. Не се 
регистрират ритъмни нарушения. Не се индуцира 
цианоза. Съхранен функционален капацитет.

Ехокардиографията показва екстремно обемно 
обременяване и дилатация на десните сърдечни 
кухини с индекс дясна към лява камера – 2:1 (диа-
столен размер на дясна камера – 77 mm, на лява 
камера – 40 mm) (фиг. 2). Променена е левокамер-
ната и деснокамерната геометрия. Налице е атриа-
лизация на цялата входна част на дясната камера. 
Функционалната остатъчна деснокамерна кухина 
представлява около 30% от обема на камерата. 
Изобразява се и малка предсърдна комуникация 
тип foramen ovale. Деснокамерният изходен път е 
развит много мобре. Трикуспидалната клапа е екто-
пична и диспластична, като промените са локали-
зирани предимно в предното и септалното платно. 
Последното е захванато в базалната и средната си 
част с фиброзни повлекла за междукамерната пре-
града (фиг. 3). Наблюдава се дискретен митрален 
клапен пролапс. Разстоянието между отделянето 
на септалното трикуспидално платно от междука-
мерната преграда и мястото на залавяне на пред-
ното митрално платно е 41 mm (фиг. 4). Интервалът 
между затварянето на митралната и трикуспидал-
ната клапа е 84 ms на фона на M-mode определяне 
на времевите клапни интервали (фиг. 5). Установя-
ва се трикуспидална инсуфициенция ІІ степен при 
множество регургитационни ръкави. Систолното 
налягане в дясната камера е около 50 mm Hg. През 
пулмоналната клапа към белодробната артерия се 
регистрира нормален кръвоток.
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Фиг. 2. Парастернален срез по къса ос демонстрира 
дилатирани десни сърдечни кухини с индекс дясна 
към лява камера около 2:1

Фиг. 3. Модифициран апикален 4-кухинен срез с ви-
зуализация на десните сърдечни кухини – базалната 
и средната част на септалното платно на трикуспи-
далната клапа са захванати с фиброзни повлекла за 
междукамерната преграда

Фиг. 4. Модифициран апикален 4-кухинен срез с ви-
зуализация на десните сърдечни кухини – отбеляза-
но е разстоянието между отделянето на септалното 
трикуспидално платно от междукамерната преграда 
и залавното място на предното митрално платно

Описаният случай представлява интерес в ня-
колко аспекта. Ехографската находка съответства 
на разгърната форма на аномалията на Ебщайн 
със значимо засягане на трикуспидалната клапа 
и десните сърдечни кухини. В този контекст конт-
растира липсата на оплаквания, включително и при 

значително системно физическо натоварване. Това 
повдига въпроса за границите на толеранса към 
малформацията, в контекста на значими анатомич-
ни промени, засягащи десните сърдечни кухини, и 
съответно и за факторите, извън функционалния 
клас, които определят прогнозата.

Фиг. 5. Парастернален срез дълга ос M-mode – измерен 
е интервалът между затваряне на митралната и 
трикуспидалната клапа

Естествената еволюция на аномалията на Еб-
щайн е подробно описана, включително и при го-
леми групи пациенти. Проучването на Celermajer 
и сътр. [5] обхваща 220 пациенти, проследени от 
1 до 35 години. Преживяемостта в края на първа-
та година за живородените от групата е 67%, а в 
края на десетата година 59%. Фактори, влошаващи 
прогнозата, са функционален клас III или IV, карди-
оторакален индекс > 0.65, цианоза или сатурация 
< 90% и ранна възраст при диагностицирането [6]. 
Ехокардиографски фактори, корелиращи с по-лоша 
прогноза, са: захванати към септума крайни части 
на предното/септалното платно на трикуспидална-
та клапа; тежестта на деснокамерната дисплазия; 
компресия на лява камера от дилатираната дясна 
камера; установяване в четирикухинен срез на обща 
площ на дясното предсърдие и атриализираната 
част на дясна камера, по-голяма от общата площ на 
функционалната дясна камера, лявото предсърдие 
и лявата камера; обструкция на пулмоналния кръво-
ток и наличие на асоциирани вродени сърдечни де-
фекти [1]. Асимптомните пациенти без цианоза или 
сърдечни аритмии са с добра прогноза [2].

В светлината на описаните клинични и инстру-
ментални показатели, говорещи за тежестта на бо-
лестта на Ебщайн, остава дискусионен въпросът за 
по-нататъшното поведение и по-конкретно за необ-
ходимостта от хирургично лечение при описания от 
нас пациент. 

Прието е, че при липсата на оплаквания, паци-
ентите с болестта на Ебщайн трябва да се просле-
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дяват отблизо – ежегодна рентгенография, холтер-
ЕКГ и ехокардиография. При поява на оплаквания 
(повишена уморяемост, намален физически толе-
ранс), евентуална поява на цианоза, усещане на 
сърцебиене, поява на камерни или надкамерни 
аритмии, увеличение на кардиоторакалния индекс 
над 0.6, прогресиране на морфологичните промени 
и влошаване на ехокардиографските функционал-
ни параметри задължително се обсъжда хирургич-
но лечение.

В зависимост от конкретните клинични и функ-
ционални параметри при всеки пациент хирургично-
то лечение включва: пластика на трикуспидалната 
клапа, протезиране на клапата, операция тип Fontan 
и при невъзможност за осъществяване на описани-
те възможности – сърдечна трансплантация.

Липсата на оплаквания предполага отлагане на 
хирургичната намеса при пациенти без дясно-ляв 
шънт и само с незначителна кардиомегалия [1]. 
Операция се препоръчва при прогресираща дила-
тация на дясна камера, влошаване на систолната 
функция на дясна камера, поява на камерни екс-
трасистоли или надкамерни тахиаритмии [1].

В клиники с голям опит в хирургичното лечение 
на болестта на Ебщайн резултатите са много доб-
ри. В Mayo Clinic за период от 34 години са опери-
рани последователно 539 пациенти с аномалията 
на Ебщайн, като преживяемостта на 5-ата, 10-ата, 
15-ата и 20-ата година от операцията е съответно 
94%, 90%, 86% и 76%.

При същата група без реоперация след 5-ата, 
10-ата, 15-ата и 20-ата година са съответно 86%, 
74%, 62% и 46% от пациентите. Трябва да се отбе-
лежи фактът, че към момента на анкетирането 83% 
от пациентите са във функционален клас I или II по 
NYHA. Нещо повече, 275 оперирани пациентки ус-
пешно са завършили бременността си, като устано-
вената честота на ВСМ 3.9% [3].

Според Brown и сътр. [4] рискови фактори, вло-
шаващи прогнозата при операция, са деснокамер-
на и/или левокамерна систолна дисфункция, пови-
шени нива на хемоглобин/хематокрит, мъжки пол, 
обструкция на изходния тракт на дясна камера или 
хипопластични пулмонални артерии. При отсъстви-
ето на посочените рискови фактори хирургичното 
лечение на аномалията на Ебщайн не крие голям 
оперативен риск. 

Както пластиката, така и протезирането на три-
куспидалната клапа са свързани с добра дълго-
срочна преживяемост [7]. Все още няма еднозначен 
отговор на въпроса, доколко пластиката или проте-
зирането на клапата е по-добрата хирургична стра-
тегия [1]. 

Като съпоставихме опита, описан в литература-
та, с клиничните и функционалните данни при нашия 
пациент, се взе решение, че е необходимо хирургич-
но лечение независимо от липсата на оплаквания и 
добрия физически капацитет. Основание за това е 
наличието на: екстремно дилатирани десни сърдеч-
ни кухини, епизоди от надкамерна тахикардия при 
24-часовия ЕКГ запис, увеличената сърдечна сянка 
(кардиоторакален индекс 0.7!), както и значителни-
те анатомични промени на ТК по ехокардиографски 
данни. По-нататъшното въздържане от хирургич-
но лечение може да компрометира традиционните 
форми на корекция (пластика или протезиране на 
ТК) и да се наложи сърдечна трансплантация като 
единствена оперативна възможност [1].

Засега няма съгласие от страна на пациента за 
хирургична намеса, поради което остава за редо-
вен клиничен и ехокардиографски контрол два пъти 
годишно. 
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Първото описание на сърдечен тумор е дело на 
Boneti още през XVIII век. Сърцето може да бъде 
засегнато от първични или вторични неоплазми. 
Сърдечните тумори засягат предимно мускулния 
слой или перикарда на сърцето. Първичните сър-
дечни тумори са редки в педиатричната практика 
– до 0,28%. При фетусите честотата на сърдечни 
тумори е около 0,14% [4, 5, 8]. 

При децата най-честият от бенигнените тумори 
е рабдомиомът – около 75%, следващите по често-

та са фибромът и миксомът – около11%, перикар-
дните тератом и фибром – по около 2%, и около 
5% – други тумори [2]. 

За десетгодишен период (1999-2008 г.) наблю-
давахме две деца със сърдечни тумори. Диагнос-
тичните и терапевтичните проблеми, пред които 
бяхме изправени, са представени в настоящото 
съобщение.

Клиничен случай 1. С. С. М. на 20 дни (ИЗ № 
20984/2006 г.) – дете от първа нормална бремен-
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ност и раждане, доносено с тегло 3650 g, с гладък 
послеродов период. Хоспитализирано е за първи 
път в клиниката на 20-дневна възраст със съмне-
ние за ВСМ, посиняване при плач, отпадналост, 
повръщане и неспокойствие. Постъпва в увреде-
но общо състояние с цианоза, без прояви на СН. 
Сърдечен статус – липсват восюр и фремисман, 
ритмична сърдечна дейност, с честота 150 уд./min, 
ясни тонове, протомезосистолен шум 2/6 по левия 
стернален ръб и къс, ранен диастолен шум на Ерб. 

Рентгенографията на гръдна клетка показва на-
мален белодробен кръвоток и лека кардиомегалия 
с КТИ над 0,50. ЕКГ изследване – синусов ритъм, 
вертикална сърдечна позиция, ЧДББ и ДПО. С ехо-
кардиография се установява масивна интракави-
тарна туморна формация – 20/26 mm, заемаща 
около 90% от обема на дясното предсърдие (ДП), 
заловена на широка основа за стената му (фиг. 1). 
Формацията обтурира входа на ДК със силно зат-
руднено диастолно пълнене и дясно-ляв шънт през 
форамен овале.

Фиг. 1. ЕхоКГ – четирикухинна апикална проекция – Tu 
формация в дясно предсърдие

Детето се насочва към Клиниката по детска кар-
диология и кардиохирургия при НКБ – София. Диаг-
нозата се потвърждава и на 25-дневна възраст е 
извършена екстирпация на туморната формация 
и сутура на форамен овале. Хистологичното из-
следване доказва конгенитален рабдомиом.

Последва тежък следоперативен период с гно-
ен медиастинит, сепсис и токсичен шок-синдром. 
Извършена е медиастинална експлорация с дре-
наж, прилага се масивна антибиотична терапия и 
продължителна апаратна вентилация. Персистират 
проявите на дихателна и сърдечна недостатъчност, 
установяват се двустранни плеврални изливи. Око-
ло месец и половина след операцията състояние-
то рязко се влошава и детето изпада в кома. След 
успешно проведена реанимация и лечение състоя-
нието се подобрява. Установява се оклузия в систе-

мата на v. innominata с масивни венозни колатерали 
вляво. На 24.11.06 г. (2-ри следоперативен месец) 
се извършва торакотомия, намират се множество 
плеврални сраствания с формиране на кухини, из-
пълнени с хилозна течност. След продължително 
комплексно лечение детето е изписано и му е на-
значена антиагрегантна доза аспирин.

При преглед на 4-месечна възраст правят впе-
чатление разширени повърхностни вени по шията и 
горната част на гръдния кош. Ехокардиографското 
изследване установява свободно от формации ДП и 
лека трикуспидална инсуфициенция 0-І ст. (фиг. 2).

Фиг. 2. Следоперативна ЕхоКГ
При хоспитализация в клиниката на 9-месечна 

възраст в хода на респираторна инфекция се на-
блюдава синдром на ГПВ със засилена оточност 
около врата и лявата аксила. Венографията на лява 
ръка доказва пълна оклузия на аксиларната вена с 
колатерална циркулация основно чрез дилатирана 
интеркостална вена и венозни съдове на шията към 
венозния паравертебрален плексус. След преодо-
ляване на инфекциозния синдром отокът значител-
но намалява и детето е изписано.

Клиничен случай 2. Х. Р. Х. на 5 г. (ИЗ № 
2438/1999 г.) – дете от втора нормално протекла 
бременност и раждане. Родено е доносено с тегло 
4300 g, с гладък послеродов период, с правилно 
физическо и нервно-психично развитие. Фамил-
но обременен с бъбречно и системно заболяване 
на съединителната тъкан. Постъпва по спешност 
със сърцебиене, с фреквенция около 220 уд./min и 
коремна болка. На ЕКГ се регистрира пристъп от 
ПСВТ. С вагусови прийоми и след предизвикано 
повръщане детето излиза от пристъпа, коремната 
болка се успокоява. Такива епизоди на сърцебие-
не, придружени с коремна болка, които отзвучават 
след повръщане, се наблюдават от около година и 
половина.

Постъпва в леко увредено състояние, в съзна-
ние, афебрилен. Установено е наличие на аксесор-
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ни мамили. Сърдечен статус (след овладяване на 
пристъпа от ПСВТ) – липсват восюр и фремисман, 
ритмична сърдечна дейност, ясни сърдечни тонове, 
протомезосистолен 2/6 с п.м. ІІ-ІІІ л.м.р. без пропа-
гация, честота 98 уд./min, АН 110/70 mm Hg. 

От ЕКГ изследването се установяват данни за 
преекситация. При динамичното проследяване ка-
мерните комплекси са с тенденция за разширение, 
увеличаване на ВВО и негативиране на Т-вълна-
та в левите прекордиални отвеждания. ЕхоКГ из-
следването показва нормална сърдечна анатомия 
при ситус солитус. В кухината на ЛК, откъм задна 
стена към сърдечния връх под латералния папила-
рен мускул се регистрира туморна формация, плът-
на с единични калцификати, излизаща от стената 
и проминираща към сърдечната кухина с размери 
около 44/30 mm. В момента не създава обструкция 
във входния и изходния път на ЛК (фиг. 3). Рент-
генографията на гръдната клетка открива в лявата 
белодробна основа, до сърдечния връх, наличие 
на окръглен инфилтрат, нормално прозрачни бе-
лодробни полета.

Фиг. 3. ЕхоКГ – парастернален срез по левия стернален 
ръб – Tu формация в лява камера

С компютър-аксиално томографско изследване 
на медиастинума се открива мекотъканна форма-
ция, интерпретирана като туморна, с размери 47/29 
mm, която проминира към кухината на лява камера. 
Лезията издува леко контура на камерата навън. В 
туморната формация се наблюдават дребни калци-
фикати.

Проведено е лечение за предотвратяване на 
повторни пристъпи от ПСВТ с ритмонорм 3 х 75 mg. 
Нови пристъпи по време на престоя в клиниката не 
са регистрирани. 

Детето се насочва към ДКК на НКБ – София, къ-
дето постъпва на 07. 04. 1999 г. 

Извършените в ДКК – София, изследвания пот-
върждават наличието на сърдечен тумор. ЕхоКГ пот-
върждава туморна формация в заднолатералната 
част на перикардния сак с формиране на “псевдо-

камерен връх”. Формацията изглежда като отделе-
на в оформена капсула и локализирана интрапери-
кардно. ЛК функция е запазена.

Фиг. 4. КАТ на медиастинум: мекотъканна формация с 
размери 47/29 mm

Назначеното ядрено-магнитнорезонансно из-
следване показва наличие на неголяма хипоинтенс-
на, добре ограничена формация без комуникация 
със сърдечната кухина вляво, паракардиално. Пре-
ценява се, че вероятно става въпрос за перикардна 
киста.

Диагностичното уточняване налага провеждане-
то и на радиоизотопно изследване с технеций 99М, 
което установява перфузионен дефект, обхващащ 
дисталната част на антеро- и заднолатералната об-
ласт на миокарда на лявата камера. 

Поради неубедителните данни за точната ло-
кализация на тази формация се предприема инт-
ракардиално изследване. Осъществява се лява 
вентрикулография и селективна коронарография 
в дясната и лявата коронарна артерия, които не 
установяват дефекти на коронарната перфузия и 
левокамерната кухина. По време на изследването 
възниква възвратна по антидромен тип надкамерна 
тахикардия, прекратена с механично дразнене.

След интерпретацията на резултатите от об-
разните изследвания се смята, че е по-голяма ве-
роятността туморната формация да е разположена 
в перикардната кухина. Радиоизотопното изследва-
не обаче показва перфузионен дефект, ангажиращ 
левокамерния миокард, което не е в полза на това 
предположение. Детето е определено за планова 
оперативна намеса.

При оперативната интервенция е установена 
туморна формация с размери 5/3 cm, с овоидна 
форма, разположена субепикардно, обхващаща 
върха на ЛК и голяма част от свободната стена на 
камерата. Формацията е добре капсулирана и е с 
растеж навън към перикардната кухина, а не към 
камерната кухина. Отдава се отпрепариране заед-
но с цялата капсула, без тя да бъде нарушена. При 
отпрепарирането на тумора се перфорира изтъня-
лата мускулатура на ЛК. Извършена е пликация на 
стената на ЛК с две тефлонови ленти. Хистологич-
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ното изследване доказва сърдечен фибром – ноду-
ларен вариант.

Следоперативният период протича сравнително 
спокойно, въпреки че няколко дни след операцията 
се развива десностранна пневмония, която бързо е 
овладяна.

Контролните ЕхоКГ показват нормализиране на 
размера и геометрията на ЛК, нормална функция. 
Визуализира се известно отслояване на ЗСЛК око-
ло 4 mm – това вероятно е мястото на отстранения 
фибром. Няма излив в перикарда и плеврите.

Детето е изписано и му е назначено антиагре-
гантно лечение. 

ОБСЪЖДАНЕ

Рабдомиомите са най-честите първични сърдеч-
ни тумори в детската възраст – около 58% от всич-
ки тумори. Те се локализират предимно в камерите, 
имат интракавитарен растеж и в 90% са множестве-
ни. Вторите по честота сърдечни тумори са фибром 
и миксом – около 11%. Все по-често диагнозата се 
поставя и пренатално [1]. 

При първия клиничен случай туморът е соли-
тарен и локализиран в дясното предсърдие. Кли-
ничната изява на сърдечните рабдомиоми зависи 
от броя, размера и локализацията на туморните 
формации. Свързана е с наличните обструкции на 
кръвотока или възникналите тежки дисритмии. При 
наблюдаваното от нас дете туморът обтурира входа 
на ДК с редукция на белодробния кръвоток и дясно-
ляв шънт през форамен овале. Подобен случай на 
новородено с рабдомиом, предизвикващ обструк-
ция в деснокамерното пълнене с дуктус-зависима 
белодробна циркулация, е описан от M. V.Llina и 
сътр., като авторите са прибегнали към стентиране 
на артериалния канал [7]. 

Поведението зависи от тежестта на клиничните 
симптоми. При голяма част от случаите е възможна 
спонтанна регресия на туморните формации и хи-
рургично лечение се прилага при наличие на тежка 
сърдечна симптоматика [6, 9]. 

При наблюдавания случай изразената обструк-
ция във входа на ДК и нарушеното деснокамерно 
пълнене налагат екстирпация на тумора в неона-
тална възраст. Следоперативният резултат е добър 
с пълно отстраняване на туморната формация. 
Тежкият следоперативен период е свързан с разви-
тието на медиастинит, сепсис, оклузия в системата 
на вена иномината и хилоторакс, преодолени след 
проведеното комплексно лечение. 

При втория клиничен случай туморът е устано-
вен в предучилищна възраст на детето. Обикновено 
фибромът е единичен тумор, най-често разположен 
в лявата камера и рядко засяга септума. Характер-

на е по-късната му клинична изява, особено ако е 
интрамурално разположен. Първичните тумори с 
интрамиокардно прорастване протичат с надкамер-
ни или камерни дисритмии. Ако туморът, макар и 
рядко, е в областта на АV възела, се наблюдават 
различни по степен атриовентрикулни блокове. Ту-
морите с интрамиокардно прорастване клинично 
наподобяват проявите на хипертрофична карди-
омиопатия или се изявяват с клиничните белези на 
сърдечна недостатъчност при интракавитарно про-
растване. Понякога интрамуралното инфилтриране 
на тумора може да доведе и до руптура на стената. 
Сърдечната шумова находка е възможно да бъде 
променлива при промяна на положението на тялото 
[2].

При нашия пациент клиничната изява на тумора 
е след по-дълъг латентен период и поводът за хос-
питализацията му е възникналото ритъмно-провод-
но нарушение. Интрамуралното инфилтриране на 
тумора довежда до изтъняване и руптура на стена-
та. Извършената оперативна екстирпация е с много 
добър резултат. 

В заключение може да потвърдим, че честота-
та на първичните тумори на сърцето е сравнително 
ниска в детската възраст. Клиничната изява е неха-
рактерна. ЕхоКг изследването и другите образни 
изследвания са високоинформативни и в повечето 
случаи достатъчни за уточняване на диагнозата и 
проследяване на пациентите. Представените слу-
чаи демонстрират диагностичните и терапевтични-
те възможности за успешен изход при това рядко 
заболяване, в детската възраст. 
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FIRST CASE OF PERCUTANEOUS TRANSCATETHER IMPLANTATION OF AORTIC 
VALVE IN AORTIC STENOSIS PATIENTS
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Резюме: Аортната стеноза е една от често срещаните клапни лезии. Напредналата възраст и придружаваща коморбидност 
повишават оперативния риск при пациенти с аортна стеноза, поради което значителна част от тях остават на 
консервативно лечение. Развитието на алтернативна минимално инвазивна техника е от особено значение за успешното 
лечение на тези пациенти с висок оперативен риск. На 19.01. и 20.01.2009 г. в УНСБАЛ “Св. Екатерина” успешно са 
имплантирани аортни протези на трима пациенти с високостепенна аортна стеноза. Процедурата е извършена под 
обща анестезия. Клапите са имплантирани чрез трансфеморален ретрограден достъп след предхождаща аортна 
балонна валвулопластика, по време на високочестотна РМ стимулация за период от 15 s. Процедурният успех е 
100%. Контролната аортография демонстрира екзактно имплантиране на клапите, свободни коронарни остиуми и 
нискостепенна аортна регургитация и при тримата пациенти. Не са наблюдавани ритъмни и проводни нарушения, 
мозъчносъдови и периферносъдови усложнения. И тримата пациенти са екстубирани веднага след края на процедурата 
и дехоспитализирани между 5-ия и 7-ия ден след интервенцията. Транскатетърната имплантация на аортна клапа по 
повод високостепенна аортна стеноза при пациенти с висок периоперативен риск може да бъде успешна алтернатива 
с добри ранни резултати.

Ключови думи: фракция на изтласкване, трансторакална и трансезофагеална ехокардиография, временен пейсмейкър, артериално 
налягане
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Summary: Aortic stenosis is the most frequent acquired heart valve lesion. Advanced age, other signifi cant comorbidities may lead to 
an increased risk of surgery in patients with severe aortic stenosis and a “nonreferral“ pattern for surgery. Development of 
alternative minimal invasive approach is an important part of successful management of these high-risk patients. On 19-
20.01.2009 in UNSHAT “Sv. Ekaterina”, aortic prosthesеs were successfully implanted in three patients with severe aortic 
stenosis. The procedure was performed under general anesthesia. The valves were implanted through transfemoral approach 
after aortic balloon valvuloplasty during high-frequent PM stimulation. Initial success was 100%. Postprocedural aortography 
demonstrated excellent valve position, no coronary artery obstruction and nonsignifi cant aortic regurgitation in all patients. 
There were neither conduction or rhythm disorders, nor cerebrovascular and peripheral complications. The patients were 
discharged between 5-7 day after the procedure. Transcatheter aortic valve replacement in high-risk patients with severe aortic 
stenosis may be successful alternative option with good early results. 
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ВЪВЕДЕНИЕ

Аортната стеноза е една от често срещаните 
клапни лезии. Хирургичното лечение особено при 
по-млади пациенти с относително нисък рисков 
профил осигурява добри резултати. Напредналата 
възраст и придружаващата коморбидност значи-
телно повишават риска при болни с аортна стеноза 
и значителна част от тях остават на консервативно 
лечение. Развитието на алтернативна минимално 
инвазивна техника е от особено значение за успеш-
ното лечение на тези пациенти с висок оперативен 
риск [5, 6, 11, 14, 16, 19].

Аортната стеноза има дълга латентна или асим-
птомна фаза, но когато симптомите се появят, кли-
ничната прогресия е бърза. Допреди 5 години тези 
пациенти не са имали друга алтернатива освен кон-
сервативното лечение или балонната валвулоплас-
тика като палиативен подход и мост към хирургията 
с отворен гръден кош. Набраният 5-годишен опит 
с перкутанна техника за имплантиране на аортна 
клапа показва, че този минимално инвазивен метод 
може да стане реална възможност за пациентите 
със симптоматична аортна стеноза.

Дегенеративната аортна стеноза се среща при 
2-4% от пациентите над 65 год. в САЩ, където се 
правят около 5000 клапни хирургични интервенции 
за година [22, 29]. Болничната смъртност при болни 
на възраст над 65 год. се движи от 8,8% в големите 
до 13% в по-малки центрове [29, 31]. Увеличаването 
на случаите, изискващи клапно протезиране, висо-
кият риск при болни с различни придружаващи за-
болявания, страхът на някои пациенти от хирургич-
ната интервенция, както и фактът, че перкутанната 
процедура е по-малко травматична и предлага по-
бързо възстановяване с по-къс болничен престой 
– всичко това обуславя напредъка на перкутанните 
техники за лечение на аортната стеноза. Още пове-
че, скорошно проучване показва, че 33% от паци-
ентите над 76 год. са с висок риск при хирургична 
интервенция и са останали неоперирани. 

Идеята за перкутанно лечение на аортната 
стеноза е представена за първи път в клиничната 
практика през 1985 г., когато A. Cribier извършва 
балонна ангиопластика на аортна клапна стеноза. 
Тя е последвана през 2000 г. от първата успешна 
имплантация на стент-клапа при човек и през 2002 
г. – от първото успешно перкутанно аортно клапно 
протезиране [7, 17]. Балонната валвулопластика, 
която представлява частична дилатация на стесне-
ната аортна клапа с балонен катетър [23, 26], по-
добрява симптомите, но не намалява смъртността 
и болестността [1, 23, 26]. Честотата на рестенозата 
при тази процедура остава висока и симптомите се 
възобновяват при повечето болни за период от 1 
месец до 1 година [1, 15, 23, 26]. В ретроспективно 
проучване при 212 пациенти с извършена валву-

лопластика за 1 г. смъртността е 36%, а средната 
продължителност на живота – 3 години [22]. Пер-
кутанната аортна валвулопластика е много добра 
палиативна терапия при симптомни пациенти и 
може да е мост към хирургията при хемодинамично 
нестабилни пациенти, но не е опция за пациенти, 
които са добри кандидати за хирургично лечение 
[15, 18].

ТРАНСКАТЕТЪРНА АОРТНА КЛАПНА ПРОТЕЗА
През последните няколко години в клинична-

та практика навлизат два вида клапни протези за 
перкутанно имплантиране – CoreValve и Edwards 
Sapien prosthesis. И двете клапи имат сходен дизайн 
– състоят се от перикардни платна и стентова плат-
форма, позволяваща катетърно поставяне. Те имат 
обаче и значителни разлики. Клапата CoreValve 
представлява саморазтварящ се нитинолов стент 
с дължина около 50 mm, който се имплантира в 
аортния анулус и достига ниво над остиумите на 
коронарните артерии. Широките стратове позволя-
ват нормален кръвоток през коронарните артерии. 
Edwards Sapien е 14-16 mm разтварящ се от балон 
стент, изискващ екзактно имплантиране в аортния 
анулус под остиумите на коронарните артерии. По 
отношение на платната на протезата CoreValve 
е конструирана от свински, докато при Edwards 
Sapien е използван говежди перикард.

До момента са имплантирани три генерации 
CoreValve протези, изискващи различна големина 
на доставящия катетър [14, 20, 27] и размери на 
клапите 26 и 29 mm, които позволяват достатъчно 
разширяване на аортния клапен отвор. Първона-
чалната Edwards Sapien протеза се е състояла от 
перикардни платна и 23 mm стент и е била нарече-
на Cribier-Edwards протеза. Във версията Edwards 
Sapien 2/3 от височината º е облечена в стент, го-
вежди перикард, и има размери 23 и 26 mm, а 29 
mm все още се разработва. Диаметърът на доста-
вящия катетър е 22 и 24 Fr. До октомври 2007 г. са 
имплантирани приблизително 350 CoreValve и 500 
Edwards Sapien протези (фиг. 1).

Фиг. 1. Core Valve prosthesis и Edwards Sapien valve
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Имплантирането и на двата вида клапи може 
да се осъществи чрез трансфеморален и транс-
апикален достъп, като през последните години е 
натрупан значителен опит с трансфеморалия рет-
рограден достъп. Edwards Sapien valve е последна-
та биологична клапа, включена в проучвания. Чрез 
специална техника на кримпиране клапата, която 
представлява метален стент и платна, направени 
от говежди перикард, се монтира върху балон с дъл-
жина 3 cm, разширяващ се от 22 до 26 mm [7, 8, 9]. 
През септември 2007 г. е одобрена за употреба в 
Европа с доставяща система Retrofl ex.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

На 19 и 20. 01. 2009 г. в УНСБАЛ “Св. Екатерина” 
– София, успешно са имплантирани аортни протези 
чрез трансфеморален достъп при трима пациенти с 
високостепенна аортна стеноза.

Клинична характеристика на пациентите

Пациент 1

Инициали В. Т. В.

Болница УНСБАЛ “Св. Екатерина”

Възраст 77

Пол Жена

Тегло 85

Височина 161

Оплаквания
Лесна умора и прекордиален 
дискомфорт от няколко години

NYHA клас III

Изчислен риск
Logistic Euroscore 13.2% (> 20%) 
STS 4.1 (> 10)

Придружаващи
заболявания

1. Ерозивен гастрит

2. Хиатална херния

3. Пневмофиброза

4. Анемия

5. Умерена пулмонална хипертония

ЕКГ Синусов ритъм•

ЛК хипертрофия•

ЕхоКГ
оценка

TTE аортен анулус 19 mm 

Фракция на изтласкване 60% 

Градиент на аортна клапа 90 mm Hg 

 

оценка Размери на  лява  и  дясна  илиачна артерия 13.6  / 9 .1
Минимален  диаметър 8.7  cm
Извитост  и  калцификация умерена
Атеросклеротични  промени не

Аорто -илиачна ангиограма

Оценка изразена  калциноза на   аортната клапа да/не
достатъчно  отстояние до  ствола  на  ЛКА  да /  не
разгърната  аортна дъга да /  не
работна  проекция 10 ° LA O   /  12 ° C R A  

Аортография

оценка Калцификация , извитост ум ерена
Left m ain  d is tance                                  O K

Аорто -илиачен C T  S can

оценка чисти  коронарни  артерии

Селективна коронарна  артериография

Ю. Джоргова, Д. Трендафилова, П. Симеонов...76



Пациент 2

Инициали  И. Н. П.

Болница УНСБАЛ “Св. Екатерина”

Възраст 70

Пол Мъж

Тегло 65

Ръст 176

Оплаквания Прояви на прогресираща сърдечна 
недостатъчност

NYHA клас III – IV

Изчислен риск Logistic Euroscore 27% (> 20%)
STS 6.1 (> 10)

Придружаващи
заболявания

1. ХБН II ст.

2. Анемия, на лечение с Eprex 

Високостепенна белодробна 
хипертония

3.

ЕКГ
ЛББ•

Хронично предсърдно мъждене•

ЕхоКГ оценка

TTE аортен анулус 19 mm 

Фракция на изтласкване 24% 

Систолен градиент 50-70 mm Hg 

оценка Размери на  лява  и  дясна  илиака
Извитост ,калцификация - нискостепенна
Атеросклеротични  промени   няма

Аорто -илиачна ангиограма

чисти  коронарни  артерии

СКАГ

Пациент 3

Инициали П.A.T.

Болница УНСБАЛ “Св. Екатерина”

Възраст 82

Пол Жена

Тегло 70

Ръст 155

Симптоми Лесна умора и задух при физическо 
усилие и в покой

NYHA клас IV

Изчислен риск Logistic Euroscore 25.01% (> 20%) 
STS 8.9 (> 10)

Придружаващи 
заболявания

1. ХБН I

2. ХОББ

ЕКГ ЛК хипертрофия•

ЕхоКГ

TTE аортен анулус 21 mm

Фракция на изтласкване 65% 

Систолен градиент 125 mm Hg 

аортография

  

От аорто-илиачната ангиограма и селективната 
коронарна артериография има данни за тортуозна 
лява илиачна артерия и чисти коронарни артерии. 
Предприе се десен феморален достъп.

Процедура
Процедурата е извършена под обща анестезия. 

След осигуряване на артериален феморален дос тъп 
е позициониран 5 Fr катетър за мониториране на АН 
и контролна аортография, а чрез венозен фемора-
лен достъп е пласиран временен РМ в дясна каме-
ра. Клапите са имплантирани чрез трансфеморален 
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контралатерален ретрограден достъп след предхож-
даща аортна балонна валвулопластика, по време на 
високочестотна РМ стимулация за период от 15 s. 
ТЕЕ е провеждана преди, интра- и постпроцедурно. 
При всички пациенти е извършена следпроцедурна 
контролна аортография.

РЕЗУЛТАТИ

Веднага след имплантирането на клапата и 
при тримата пациенти се регистрира драстично 

спадане на трансаортния градиент до 6-8 mm Hg. 
Контролната аортография демонстрира екзактно 
имплантиране на клапите, свободни коронарни ос-
тиуми и нискостепенна аортна регургитация и при 
тримата пациенти. Не се наблюдаваха  проводна 
патология и мозъчносъдови  и периферносъдови 
усложнения.И тримата пациенти бяха екстубира-
ни веднага след края на процедурата. Пациентите 
бяха дехоспитализирани между 5-ия-7-ия ден след 
интервенцията.
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Пациент 1
Двукратна предилатация Екзактно позициони Имплантиране на
с балон 23/30 ране на протезата аортната протеза Краен резултат

   

Пациент 2
Изразена калциноза на аортната клапа и въз-

ходящата аорта. Предилатация с балон 26/30

 
Поради тежката клапна калциноза не се удаде 

преминаване на протезата през аортната клапа, по-
ради което се предприе следният технически при-
йом – клапата бе позиционирана успоредно с ба-
лонна предилатация.

Имплантиране на клапата и краен резултат

  

Пациент 3
Балонна предилатация и позициониране на 

клапната протеза

  

Имплантиране на клапата

 



Краен резултат и финална аортография – без 
значима аортна регургитация

ПРОСЛЕДЯВАНЕ

Постпроцедурното лечение включваше антикоа-
гулация с хепарин, последвана от двойна антиагре-
гантна терапия с аспирин и клопидогрел в рамките 
на 3 месеца. При единия пациент поради пристъп 
на абсолютна аритмия при предсърдно мъждене на 
края на 1-вия месец бе включен синтром. От про-
ведените ежемесечни контролни прегледи с ЕхоКГ 
оценка и тримата пациенти бяха със значително по-
добрена субективна симптоматика, без прояви на 
сърдечна недостатъчност, с тенденция към редуци-
ране на степента на аортната регургитация спрямо 
постпроцедурната и с нормално функциониращи 
аортни клапни протези.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Транскатетърната имплантация на аортна кла-
па по повод високостепенна аортна стеноза при па-
циенти с висок периоперативен риск може да бъде 
успешна алтернатива с добри ранни резултати. 
Въпреки ограничените експериментални данни и 
клиничен опит при транскатетърно аортно клапно  
протезиране,  може да се каже, че процедурата е  
обещаваща по отношение на прогнозата  на  паци-
ентите в сравнение с  консервативното  лечение. 
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