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ВЪВЕДЕНИЕ

Хроничната сърдечна недостатъчност е 
чест клиничен проблем. Тя представлява 2-3% 
от общата популация. С увеличаване на въз-

растта на населението над 75 години относи-
телният ù дял достига 10-20% [24]. По-проучва-
на е сърдечната недостатъчност (СН) с нама-
лена фракция на изтласкване (ФИ) [76]. През 
последните години нараства броят на пациен-

ВЕНТРИКУЛО-СЪДОВО КУПЛИРАНЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ СЪС СЪРДЕЧНА НЕДОСТА-ВЕНТРИКУЛО-СЪДОВО КУПЛИРАНЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ СЪС СЪРДЕЧНА НЕДОСТА-
ТЪЧНОСТ И ЗАПАЗЕНА ФРАКЦИЯ НА ИЗТЛАСКВАНЕТЪЧНОСТ И ЗАПАЗЕНА ФРАКЦИЯ НА ИЗТЛАСКВАНЕ

Д. Сомлева, Е. Кинова, Н. Спасова, Н. Златарева и А. Гудев
Клиника по кардиология, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”, София

VENTRICULAR-VASCULAR INTERACTION IN PATIENTS WITH HEART FAILURE WITH VENTRICULAR-VASCULAR INTERACTION IN PATIENTS WITH HEART FAILURE WITH 
PRESERVED EJECTION FRACTIONPRESERVED EJECTION FRACTION

D. Somleva, E. Kinova, N. Spasova, N. Zlatareva and A. Goudev
Clinic of Cardiology, UMHAT “Tsaritsa Yoanna – ISUL”, Sofi a

Резюме: Сърдечно-съдовите заболявания са водеща причина за смърт в развитите страни. През последните десетилетия 
нараства броят на болните със сърдена недостатъчност и запазенa фракция на изтласкване. Увеличават се хоспи-
тализациите, рехоспитализациите и икономическите разходи, свързани с тези пациенти. Прогнозата при пациенти 
със сърдечна недостатъчнонст и намалена фракция на изтласкване се подобрява с въвеждането на нова медика-
ментозна и интервенционална терапия, докато при болните със сърдечна недостатъчност и запазена фракция на 
изтласкване е практически непроменена. На този етап се смята, че основен патофизиологичен механизъм в разви-
тието на сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване e нарушената диастолна функция. Този 
механизъм обаче не може единствен да обясни много от феномените, които се наблюдават при тази група пациенти. 
Изследването на взаимодействията между съдовете и лявата камера би помогнало за диференцирането на нови па-
тофизиологични механизми за развитие на сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване, търсене 
на средства за повлияването им и развитие на нови терапевтични стратегии при тази група болни.

Ключови думи: артериална ригидност, вентрикуло-съдово куплиране, диастолна дисфункция, сърдечна недостатъчност със запазена 
фракция на изтласкване
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Summary: Cardiovascular diseases are the leading cause of mortality in developed countries. The prevalence of heart failure with 
preserved ejection fraction, admission, readmission and economic costs are increasing in the last few decades. The 
new therapeutic strategies improve the prognosis in heart failure with reduced ejection fraction whereas the prognosis of 
heart failure with preserved ejection fraction is steadfastly unchanged. Impaired diastolic function is considered a major 
pathophysiological mechanism for development of heart failure with preserved ejection fraction. However, abnormal diastolic 
function can not explain all events in this patient group. Further research of ventricular-vascular interaction will help to 
establish new pathophysiological mechanisms and therapeutic strategies in patients with heart failure and preserved ejection 
fraction.

Key words: arterial stiffness, ventricular-vascular interactions, diastolic dysfunction, heart failure with preserved ejection fraction
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тите със СН и запазена ФИ. Те представляват 
приблизително половината от всички пациен-
ти със СН. По-често са по-възрастни жени, с 
артериална хипертония, повишен индекс на 
телесна маса, предсърдно мъждене, анемия, 
бъбречна недостатъчност [11, 22, 54].

 Нарушената диастолна функция се смя-
та за основен патофизиологичен механизъм 
за развитие на СН със запазена ФИ [7, 43, 86, 
88]. Въпреки това при тази група пациенти се 
регистрират различни явления, които трудно 
могат да бъдат обяснени само с наличие на 
диастолна дисфункция [56, 58]. 

 Взаимодействието между сърцето и кръ-
воносните съдове има ключова роля в осъ-
ществяване функциите на сърдечно-съдовата 
система. Тя функционира така, че да може да 
осигури необходимото налягане и кръвоток в 
условия на покой и натоварване. Способността 
на организма да регулира промяната в ударния 
обем и системното налягане в отговор на про-
мяна в сърдечната честота и преднатоварване-
то зависи както от сърцето, така и от съдовете, 
в които се изтласква кръв [13, 27].

 С възрастта ригидността на артериалната 
стена и на лявата камера нараства [14, 58]. Ре-
дица придружаващи заболявания, като арте-
риална хипертония [65], захарен диабет [69], 
дислипидемия [80], бъбречни заболявания [42] 
и др., ускоряват този процес. Повишената съ-
дова ригидност увеличава късното систолно 
следнатоварване, намалява коронарната пер-
фузия и засяга както систолната, така и диас-
толната функция на лявата камера [15, 16, 21, 
48, 53, 61, 66, 89].

Сърдечна недостатъчност – определение 
и класификация
 Сърдечната недостатъчност е клиничен 

синдром, който се характеризира със задух и/
или умора в покой или при физически усилия, 
задръжка на течности – белодробен застой 
или периферни отоци, и обективни признаци 
за нарушена структура или функция на сърце-
то в покой [24].

 Съществуват различни признаци, по които 
пациентите със СН могат да бъдат класифи-
цирани. Според ФИ (ехокардиографски показа-

тел, представляващ отношението на ударния 
обем към крайния диастолен обем) се разде-
лят на СН със запазена и с намалена ФИ [24].

 Първоначално СН със запазена ФИ е 
опи свана като диастолна сърдечна недоста-
тъчност [77]. По-късно е установено, че ди-
астолната дисфункция не е характерна само 
за пациентите със СН и запазена ФИ, но при-
съства и при тези с намалена ФИ. Тогава се 
въвеждат понятията СН със запазена [47] или 
нормална [67] ФИ. Досега са публикувани че-
тири ръководства за диагностицирането на 
СН с нормална ФИ. Последното е публикува-
но от Асоциацията по сърдечна недостатъч-
ност и ехокардиография към Европейското 
дружество по кардиология. В този документ 
за първи път е описано приложението на тъ-
канната Doppler-ехокардиография и натрийу-
ретичните пептиди в диагнозата на СН и за-
пазена ФИ. Включва следните критерии: при-
знаци и симптоми на СН, ФИ > 50%, ТДОинд 
(теледиастолен обем, индексиран към по-
върхността на тялото) < 97 ml/m2, диастолна 
дисфункция. Диастолната дисфункция може 
да бъде доказана при сърдечна катетериза-
ция – ПКН (пулмокапилярно налягане) > 12 
mm Hg или ТДН (теледиастолно налягане) > 
16 mm Hg); с тъканна Doppler-ехокардиогра-
фия – Е/Е’ (отношение на скоростта на мит-
ралния кръвоток във фазата на бързото ди-
астолно пълнене и скоростта на движение на 
митралния анулус в ранната диастола) > 15 
или Е/Е’ > 8 + NT-proBNP (прекурсор на мо-
зъчния натрийуретичен пептид) > 220 pg/ml 
или BNP (мозъчен натрийуретичен пептид) > 
200 pg/ml [55] (фиг. 1).

 За оценка на тежестта на СН се използ-
ват две класификации. Едната е основана 
на симптомите и физическата активност – 
функционална класификация на Нюйоркска-
та кардиологична асоциация [59]. Другата е 
основана на структурни промени в сърцето и 
наличие на симптоми на сърдечно заболява-
не на Американската колегия по кардиология 
и Американската кардиологична асоциация 
[31], таблица 1. 
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Епидемиология на сърдечна недостатъч-
ност със запазена ФИ
Последните епидемиологични проучвания 

показват, че приблизително половината от паци-
ентите със СН имат запазена ФИ. През послед-
ните години броят на пациентите със СН и запа-

зена ФИ нараства, докато този на пациентите с 
намалена ФИ е практически непроменен [54].

Процентът пациенти със СН и запазена ФИ 
е по-голям при по-възрастните пациенти, дока-
то при по-младите пациенти със СН преобла-
дава намалената ФИ [22].

Таблица 1. Класификации за оценка тежестта на сърдечна недостатъчност

ACC/AHA стадии на сърдечна недостатъчност NYHA функционална класификация
Стадии на сърдечна недостатъчност, базирани на структурни 
промени на сърцето

Класификация според субективните оплаквания и физическата 
активност

Стадий А – Висок риск за развитие на СН. Без структурни и 
функционални промени. Без признаци и симптоми.

Клас I – Без ограничения в обичайната ФА, която не води до 
сърцебиене, задух и умора.

Стадий В – Структурни промени в сърцето, свързани с развитие 
на СН, но без признаци и симптоми

Клас II – Леко ограничена обичайна ФА. Без оплаквания в 
покой. Обичайна ФА води до сърцебиене, задух и умора.

Стадий С – Симптоми на СН, свързани със структурни промени 
в сърцето

Клас III – Изразено ограничена ФА. По-малка от обичайната ФА 
води до сърцебиене, задух и умора.

Стадий D – Напреднали структурни промени в сърцето и 
изразени симптоми на СН в покой, независимо от оптималната 
терапия

Клас IV – Невъзможност за ФА. Оплаквания в покой. 
Минимално физическо усилие засилва симптомите на СН.

АСС – Американска колегия по кардиология, АНА – Американска кардиологична асоциация, NYHA – Нюйоркска кардиологична 
асоциация, СН – сърдечна недостатъчност, ФА – физическа активност 

Фиг. 1. Алгоритъм за диагноза на сърдечна недостатъчност (СН) със запазена фракция на изтласкване (ФИ). Европейско кардиоло-
гично дружество 2007. ТДОинд – теледиастолен обем, индексиран към повърхността на тялото, ПКН - пулмокапилярно налягане, ТДН 
– теледиастолно налягане, t – времева константа на намаляване на изоволуметричното налягане в лява камера, b – пасивна ригидност 
на лявата камера, Е – скорост на митрален кръвоток във фазата на бързо диастолно пълнене, Е’ – скорост на движение на митралния 
анулус в ранна диастола, А – скорост на митрален кръвоток по време на съкращение на лявото предсърдие, ВД – време на децелера-
ция, NT-proBNP – прекурсор на мозъчния натрийуретичен пептид, BNP – мозъчен натрийуретичен пептид.
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Пациентите със СН и запазена ФИ са по-
възрастни, предимно жени, с по-висок индекс 
на телесна маса, по-често с анамнеза за арте-
риална хипертония, предсърдно мъждене, ане-
мия и бъбречна недостатъчност. Наличието на 
захарен диабет е приблизително еднакво и при 
двете групи пациенти. Исхемичната болест на 
сърцето е по-често срещана при пациенти със 
СН и намалена ФИ [11, 22, 54]. 

Преживяемостта при пациентите със СН и 
запазена ФИ е малко по-добра от тази при па-
циентите с намалена ФИ [11, 22, 54]. Въпреки 
това преживяемостта на пациентите със СН и 
намалена ФИ се подобрява във времето, дока-
то тази при пациентите със СН и запазена ФИ 
остава пракически непроменена [11, 22, 54].

Между смъртността, честотата на хоспита-
лизациите и икономическите разходи при па-
циентите със СН и запазена ФИ и при пациен-
тите със СН и намалена ФИ не е установена 
статистически значима разлика [41]. 

Патофизиология на сърдечна недостатъч-
ност със запазена ФИ
Пациентите със СН и запазена ФИ се ха-

рактеризират най-често с липса на дилата-
ция, с концентрична хипертрофия и нормал-
на ФИ на лявата камера (ЛК) [6]. Данни от 
ендомиокардни биопсии показват увеличен 
диаметър на кардиомиоцитите и увеличено 
колагенно съдържание в екстрацелуларния 
матрикс [74]. 

Концепцията за СН със запазена ФИ е из-
градена на базата на данни от инвазивни про-
учвания [86, 88]. За разлика от пациентите със 
СН и намалена ФИ, при които кривите наляга-
не–обем на ЛК са изместени надолу и надясно 
и са с по-малък наклон от тези при нормално 
сърце, при пациентите със СН и запазена ФИ 
тези криви са изместени нагоре и наляво и се 
характеризират с по-високо теледиастолно на-
лягане [9, 34, 87], фиг. 2.

Фиг. 2. Криви налягане–обем на лявата камера при пациенти със сърдечна недостатъчност (СН) и ниска фракция на изтласкване (ФИ)  
(в ляво), с нормално сърце (център) и със СН с нормална ФИ (в дясно) [87]
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Нормалната диастолна функция осигурява 
адекватно пълнене на ЛК по време на покой 
и натоварване, без значимо повишаване на 
налягането на пълнене на ЛК. Некомпромети-
раното налягане на пълнене на ЛК осигурява 
нормален ударен обем според механизма на 
Frank-Starling. Диастолният период се състои 
от няколко фази: 

1) Изоволуметрична релаксация – при за-
творени митрална и аортна клапа, енергоза-
висим процес, при който налягането в ЛК след 
края на систолата се понижава;

2) Бързо диастолно пълнене – започва след 
спадане на налягането в ЛК, отваряне на мит-
ралната клапа, зависи от еластичните свойства 
на ЛК, степента на релаксация на ЛК, докато на-
лягането в ЛП има по-малко значение; 

3) Диастаза – бавно ЛК пълнене, когато на-
лягането в ЛК и ЛП започват да се изравняват; 

4) ЛП контракция – създава повишен гра-
диент през митралната клапа и при здрави инди-
види осигурява до 20% от ЛК пълнене [86, 88].

Zile и сътр. показват, че пациентите със СН 
и запазена ФИ имат нарушена активна релак-
сация (удължена времева константа на нама-
ляване на изоволуметричното налягане τ) и 
левокамерна ригидност (увеличена пасивна 
ригидност, изразяваща се с константа β). Ри-
гидната лява камера води до увеличение в те-
ледиастолното налягане, налягането в пулмо-
налните вени и пулмокапилярното налягане, 
при минимални промени в теледиастолните 
обеми на ЛК, което е причина за развитие на 
диспнея по време на усилие или дори бело-
дробен оток. Намаленият функционален клас 
при тези пациенти е свързан с невъзможност 
да се увеличи ударният обем поради нарушено 
пълнене на ЛК и нарушен механизъм на Frank-
Starling [7, 43, 86].

Диастолната дисфункция не е единствени-
ят механизъм, който води до развитие на СН 
при запазена ФИ. Много възрастни пациенти 
с артериална хипертония имат нарушено ди-
астолно пълнене, без да имат прояви на сър-
дечна недостатъчност [56]. Нарушената диас-
толна функция не може да обясни високото АН 
при много от пациентите със СН и запазена 
ФИ, които са хоспитализирани поради деком-
пенсирана СН и белодробен оток. Също така 

не обяснява големите промени в артериалното 
налягане, които се наблюдават при малки про-
мени в обемния статус и при приложение на 
вазодилататори [68]. 

Лечение на сърдечна недостатъчност със 
запазена ФИ
Честотата на пациентите със СН през по-

следните десетилетия остава практически 
непроменена, но се променя профилът на па-
циентите. Основен дял в етиологията на СН 
с намалена ФИ заема исхемичната болест на 
сърцето [11, 22, 54]. С приложението на съвре-
менни терапевтични стратегии прогнозата при 
исхемично болните се подобрява. С увелича-
ване на възрастта на пациентите СН със запа-
зена ФИ се среща все по-често. 

Въпреки приложението на съвременни те-
рапевтични стратегии за лечение на СН със 
запазена ФИ все още липсват доказателства, 
че те намаляват заболяемостта и смъртността 
при тази група пациенти [5, 19, 23, 24, 29, 45, 
76, 84].

Следователно, необходимо е търсене на 
други, допълнителни механизми, които имат 
отношение към развитието на СН със запазена 
ФИ [86]. Тяхното изучаване би могло да раз-
крие нови възможности за терапевтично пов-
лияване.

Вентрикуло-съдово куплиране
Взаимодействието между сърцето и кръво-

носните съдове има ключова роля за осъщест-
вяване на функциите на сърдечно-съдовата 
система. Най-лесно то може да бъде оценено 
с помощта на кривите обем–налягане на ЛК, 
получени в хода на инвазивни изследвания. 
Може да бъде представено с отношението 
Еа/Ees, където Ееs (телесистолен еластанс) е 
мярка за ЛК контрактилитет и се измерва с 
наклона на кривата обем–налягане в телесис-
толния период, Еа (ефективен артериален ела-
станс) е мярка за аортния импеданс (зависи от 
статичното и пулсативното следнатоварване, 
също така и от сърдечната честота) и се измер-
ва с отношението телесистолно налягане към 
ударен обем [13, 27].

Оптималното взаимодействие между сър-
цето и кръвоносните съдове е налице, когато 
е възможна перфузия на тъканите и органите 
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без съществена промяна в артериалното наля-
гане, при минимален разход на енергия. Експе-
риментално е установено, че оптималното от-
ношение Еа/Ees варира между 0.6 и 1.2 [13, 27]. 
Това съотношение може да бъде много високо 
при пациенти със СН и ниска ФИ, при които 
е налице понижен контрактилитет (ниско Ees) 
и повишен артериален импеданс (високо Еа). 
При пациентите със СН и запазена ФИ отно-
шението Еа/Ees е подобно на това при здравите 
индивиди, но взети поотделно Еа и Ees имат по-
високи стойности [13, 27].

Според епидемиологичните проучвания 
пациентите със СН и запазена ФИ са по-чес-
то възрастни с повишено артериално налягане 
[11, 22, 54]. Установено е, че с възрастта нара-
ства скоростта на пулсовата вълна (мярка за 
артериална ригидност) [14]. Повишената съдо-
ва ригидност се свързва с повишен Ea, повише-
но следнатоварване, повишен систолен стрес 

на стената на ЛК. Това е причина за повишава-
не на ригидността на ЛК със или без развитие 
на ЛК хипертрофия. Вследствие на описаните 
промени отношението Еа/Ees е в нормални гра-
ници, при по-високи стойности на числителя и 
знаменателя. Наблюдават се следните законо-
мерности: 

1) малко увеличение на крайния диастолен 
обем на ЛК води до по-голямо увеличение на 
систолното артериално налягане; 

2) по-голямо увеличение на систолното ар-
териално налягане, при увеличение на Еа, при 
наличие на висок Ees; 

3) ограничен кардиален резерв, поради ви-
сока изходна стойност на Ees;

4) увеличена работа на сърцето за даден 
минутен обем; 

5) високият Еа води до нарушена релакса-
ция на ЛК [ 13, 14, 20, 43] фиг. 3.

  

 
Фиг. 3. При запазен къмплъйанс на лява камера и артериални съдове, константни Ees (телесистолен еластанс) и Ea (ефективен артериа-
лен еластанс), увеличение на преднатоварването (теледиастолен обем – ТДО) [А] и увеличение на следнатоварването [В], води до пови-
шение на систолното артериално налягане (САН). При ригидна система, същото увеличение на ТДО [Б] и следнатоварването [Г] води до 
по-голямо увеличение на САН, при по-малко увеличение на ударния обем и по-голяма работа (защрихована крива налягане–обем). [Д, Е] 
С възрастта ригидността нараства и промяна в ТДО води до по-голяма промяна в САН, в сравнение с млади индивиди [13]
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Артериална ригидност
Кръвотокът, който се генерира при съкра-

щаването на ЛК и изтласкването на кръвта в 
аортата и нейните разклонения, е пулсативен. 
Артериалното дърво има две основни функ-
ции: да достави кръвта, изтласкана от ЛК до 
капилярите на тъканите и органите, спрямо 
техните нужди и да осигури постоянен кръво-
ток до капилярите [49, 62].

Съкращаването на ЛК създава вълна на 
повишено налягане, която пътува от центъра 
към периферията. Успоредно с това се фор-
мира отразена вълна, която пътува в обратна 
посока. При непроменени съдове скоростта на 
разпространение е по-ниска и отразената въл-
на се слива с идващата от сърцето по-късно 
във фазата на сърдечния цикъл. Това увели-
чава диастолното налягане, което подобрява 
коронарната перфузия [49, 62].

Редица клинични проучвания показват, че 
ригидността на артериалните съдове нараства 
с възрастта [14, 58]. Наличието на други факто-
ри, като артериална хипертония [65], захарен 
диабет [69], дислипидемия [80], тютюнопушене 
[44], обезитас [63], бъбречно заболяване [42] и 
системни заболявания на съединителната тъ-
кан [83], ускоряват този процес и са причина 
за ранно съдово стареене [1, 2, 3, 4, 51, 70]. 
Установено е, че повишената артериална ри-
гидност е показател за повишен сърдечно-съ-
дов риск [64]. 

При патологични промени в съдовете с 
увеличаване на тяхната ригидност скорост-
та на разпространение на пулсовата вълна е 
по-висока, в резултат на което сливането на 
идващата с отразената вълна става по-рано 
във фазата на сърдечния цикъл [1, 38], фиг. 
4. Това води до повишаване на централното 
систолно и пулсово налягане. Тяхното пови-
шаване, успоредно с ремоделирането на мо-
зъчните съдове – повишена интима-медия 
дебелина, развитие на стенози и повишен 
риск от плакова руптура, увеличава риска от 
инсулт [15, 21, 66, 89]. Повишеното централ-
но аортно налягане повишава следнатовар-
ването на лявата камера, което е причина за 
нейното тензионно обременяване и развитие 
на концентрична левокамерна хипертрофия 
[16, 53, 61]. Намаленото диастолно налягане 

е причина за понижена коронарна перфузия и 
субендокардна исхемия. Миокардната хипер-
трофия и субендокардната исхемия водят до 
нарушена релаксация, миокардна фиброза и 
развитие на диастолна дисфункция [48].

Механизми на артериалната ригидност
Повишаването на артериалната ригидност 

е резултат на сложен комплекс от промени в 
междуклетъчното вещество и клетъчните еле-
менти, които участват в изграждането на съдо-
вата стена. Промените са структурни и функ-
ционални и са вследствие на действието на 
механични фактори и циркулиращи биохимич-
ни субстанции [52, 83].

Здравината и еластичността на съдовата 
стена се определят основно от два протеина, 
участващи в изграждането на междуклетъчно-
то вещество – колаген и еластин. Нормално те 
се намират в определено съотношение поради 
равновесието между процесите на синтез и де-
градация [49].

При всяко изтласкване на кръв в кръвонос-
ната система централните еластични артерии 
променят диаметъра си до 10%, а периферни-
те мускулни артерии – до 2-3%. С възрастта ку-
мулативният ефект на артериалните пулсации 
води до умора на еластичните влакна и тяхна-
та дефрагментация. Повишеното вътрелумен-
но налягане в съда стимулира допълнително 
синтеза на колаген, който е отговорен предим-
но за здравината на съдовата стена. Това води 
до дилатиране на централните артерии, нама-
ляване на тяхната еластичност и увеличение 
на ригидността им [17, 49, 78, 81].

Механичният фактор – пулсативният кръ-
воток и повишеното вътресъдово налягане, не 
е единственият, който участва в модулирането 
на артериалната ригидност. Междуклетъчното 
вещество на съдовата стена включва колаген, 
еластин, гликопротеини и протеогликани [85]. В 
обмяната на колагена и еластина участват ката-
болични ензими от семейството на матриксните 
металопротеинази. Тази група ензими участва 
в разграждането на остарелите и деформира-
ни колагенови и еластинови молекули. Когато 
съдовата стена е изложена на имунологичен, 
хемодинамичен и оксидативен стрес, се акти-
вират клетки на възпалението (полинуклеарни 
неутрофили и макрофаги), и продуцират голя-
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мо количество матриксни металопротеинази. 
Една част от тях са колагенази (MMP-1, MMP-
8, MMP-13) и еластази (MMP-7 и серинови про-
теази) [32]. Друга част са желатинази (ММР-2 и 
ММР-9), разрушаващи базалната мембрана и 
стимулиращи различни химиотаксични агенти 
[28, 40]. Ензимната активност се регулира чрез 
промяна в генната експресия, посттранслацио-
нни промени, плазмин, тромбин и кислородни 
радикали [25, 57, 75]. От друга страна, ензими 
от семейството на тъканните инхибитори на 
матриксните металопротеинази (TIMP-1) имат 
обратни ефекти и поддържат баланса между 
синтез и деструкция [28]. Отлагането на хон-
дроитин сулфат, хепарин сулфат, протеоглика-
ни и фибронектин в някои проучвания също е 
показало, че участва в увеличаването на съдо-
вата ригидност [37]. 

В редица изследвания се налага изводът, 
че за повишената артериална ригидност зна-
чение има натрупването на гликирани субстан-
ции (AGEs – advanced glycation end products) 
в съдовата стена. Те са резултат от неензим-
но гликиране на протеини и образуват връзки 
между протеини с дълъг живот като колагена 
[10, 39]. AGE свързаният колаген е по-ригиден 
и по-трудно разграждащ се. AGEs повлияват 
ендотелната функция чрез намаляване синте-
за на азотен окис и увеличаване продукцията 
на кислородни радикали [60]. Чрез рецептори-
те си (RAGE) от семейството на имуноглобули-
ните те участват в процесите на клетъчно сиг-
нализиране, увеличат експресията на p12 (ras), 
NF-kB, образуването на кислородни радикали, 
синтеза на проинфламаторни цитокини, рас-
тежни фактори и съдовоадхезионни молекули. 
Тези медиатори от своя страна увеличават съ-
довата ригидност чрез активиране на матрикс-
ни металопротеинази, развитие на ендотелна 
дисфункция, увеличаване на тонуса на гладка-
та мускулатура и спомагат за формирането на 
атеросклеротични плаки [35, 71, 73, 79, 82].

Ендотелната дисфункция е свързана с на-
мален вазодилататорен отговор към ацетилхо-
лин [72]. Причина за това е нарушеният баланс 
между азотен окис, вазоконстрикторни хормо-
ни и оксигенази [46]. Ендотелната дисфункция 
повишава съдовата ригидност. От друга стра-
на, повишената съдова ригидност причинява 

ендотелна дисфункция и така се затваря един 
порочен кръг.

Много хормони повлияват съдовата ри-
гидност. Ангиотензин II стимулира синтеза на 
колаген, ремоделира междуклетъчното ве-
щество и води до съдова хипертрофия, също 
така потиска синтеза на азотен окис, увелича-
ва оксидативния стрес и намалява синтеза на 
еластин [26]. Алдостеронът стимулира хипер-
трофията на гладките мускулни клетки в съдо-
вата стена, провокира хипертония като мине-
ралкортикоид и чрез стимулиране секрецията 
на вазопресин [12, 36]. Повишеният прием на 
сол също увеличава съдовата ригидност. Без-
солната диета подобрява циркулаторния към-
плайънс [8, 30]. 

 Инсулиновата резистентност силно корели-
ра с повишена съдова ригидност. Хроничната 
хипергликемия и хиперинсулинемия активират 
ренин-ангиотензин-алдостероновата система 
и експресията на ангиотензин II рецептори в 
съдовата стена, което води до хипертрофия и 
фиброза [33, 50]. Нарушеният глюкозен толе-
ранс стимулира неензимното гликиране и об-
разуването на връзки между AGEs и колагена, 
което допълнително нарушава структурата на 
съдовата стена [18]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изследването на взаимодействията между 
съдовете и ЛК би помогнало за диференци-
рането на нови патофизиологични механизми 
за развитие на СН със запазена ФИ, търсене 
на средства за повлияването им и развитие на 
нови терапевтични стратегии при тази група 
пациенти.
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Резюме: Тромбоцитната функция беше определяна чрез Multiplate импедансна агрегометрия с ADP и ASPI тестове при 603-
ма пациенти, при които е проведено перкутанно интервентно лечение (ПТКА) с имплантиране на коронарни стенто-
ве. Всички пациенти получаваха 300 mg натоварваща доза клопидогрел и 75 mg поддържаща доза, 2-14 часа преди 
процедурата, и бяха на хронична терапия със 100 mg аспирин. Недостатъчното инхибиране на АДФ индуцираната 
агрегация (ADP тест > 45.5 U) към клопидогрел беше показано при 18% от пациентите (n  =  109). Пациентите със 
слаб отговор имат по-висока честота на инстент-тромбозите 13.2% срещу 0.6% в сравнение с тези с добър отговор 
в рамките на първите 30 дни след стентиране (odds ratio 24,33; р < 0.0001). Най-много инстент-тромбози се срещат 
при високи нива на остатъчната AДФ индуцирана тромбоцитна агрегация в 5-тия квинтил (> 43,5 U, p < 0.001). 
ROC-кривата на ADP тестовете демонстрира оптимална разграничителна стойност (cut-off) от 45.5 U (AU*min/10) 
за предсказване на вероятна инстент-тромбоза (площ под кривата – 0.864, специфичност – 0.84 и чувствителност – 
0.789). Не беше установена значима разлика в наблюдаваните инстент-тромбози между групите с адекватен отговор 
и със слаб отговор към аспирин.

Ключови думи: Multiplate тромбоцитна агрегация, клопидогрелова резистентност, инстент-тромбози
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Summary: The platelet function was assessed with Multiplate impedance aggregometry by ADP- and ASPI tests in 603 patients, who 
underwent percutaneous coronary intervention with stent implantation. All patients received 300 mg loading dose and 75 mg 
maintenance dose of clopidogrel 2-14 hours prior to the PCI and were on chronic therapy with 100 mg/d aspirin. Insuffi cient 
suppression of ADP-induced platelet aggregation (ADP-test > 45.5 U) after treatment with clopidogrel was shown in 18% 
of the patients (n = 109). The incidence of instent thrombosis (ST) within 30 days after stent implantation was higher in low 
responders compared with normal responders – 13,2% vs 0.6% (odds ratio 24,33; р < 0.0001). The highest incidence of ST 
was observed when the levels of residual ADP-induced platelet aggregation were high in the 5-th quintile. The optimal cut-
off value according to ROC analysis of ADP tests to predict the occurrence of instent thrombosis was 45.5 AUC. The area 
under the ROC curve was 0.864 (95% CI 0.772-0.957, P < 0.0001), with 0.84 specifi city and 0.78 sensitivity. No signifi cant 
difference in the occurrence of ST was found between the groups with normal and low response to treatment with aspirin.
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Тромбоцитите са ключови медиатори в па-
тогенезата на артериалната тромбоза. Арте-
риалните тромби се образуват в условията на 
увеличен shear stress в стенозиралите съдо-
ве, при руптура на атеросклеротичните плаки 
или при имплантирането на стентове в коро-
нарните съдове. Shear stress усилва участие-
то на адхезивните рецептори и активирането 
на тромбоцитите чрез т.нар. отвън-навътре 
сигнализиране. Активирането на тромбоцити-
те при тези условия е свързано с образуване 
на различни агонисти, като тромбоксан А2, 
аденозин дифосфат (AДФ/ADP), тромбин, ко-
ито потенцират тромбоцитната агрегация [8]. 
Тромбоксан А2 се свързва с TП (тромбоксан/
простаноид) рецепторите, в резултат на което 
се постига необратима тромбоцитна агрега-
ция, отчасти посредством освобождаването на 
AДФ и последващо тромбоцитно активиране. 
Свързването на AДФ към PY12 рецептора сти-
мулира активирането и експресията на GP IIb/
IIIa рецепторния комплекс, вследствие на кое-
то се увеличава тромбоцитната дегранулация, 
удължена е постоянна тромбоцитна агрегация 
и нараства тромбът [3, 9]. Препоръчваната ан-
титромбоцитна терапия при пациенти след ко-
ронарни интервенции и имплантиране на стент 
е комбинацията на аспирин (ацетилсалицилова 
киселина) и клопидогрел (тиенопиридин, РY12 
инхибитор). Аспиринът блокира образуването 
на тромбоксан от арахидонова киселина чрез 
необратимо инхибиране на COX-1 посред-
ством ацетилиране на серин-529 пептида, бли-
зо да активния му център [9]. Клопидогрелът 
по механизъм на действие е тип prodrug, който 
се метаболизира от цитохром Р450 ензимните 
и други системи до активен метаболит, като 
само 15% от приетия клопидгрел се превръща 
в активна форма и се свързва необратимо за 
PY12 рецептора в рамките на биологичния по-
луживот на тромбоцитите [20]. Независимо от 
ефективността на това лечение за намаляване 
на исхемичните събития, 15 до 40% от пациен-
тите имат слаб терапевтичен отговор, оценен 
чрез различни лабораторни методи за тромбо-
цитна агрегация [5, 13].

Биологичният отговор към клопидогрел и 
аспирин показва значителни междуиндивиду-
ални различия. Проспективни проучвания по-

казват връзка между слабия отговор, или non-
response, и честотата на стент-тромбозите или 
повторни исхемични събития [4, 6, 7, 10, 11, 15-
19]. Различни лабораторни тестове измерват 
нивото на инхибиране на тромбоцитната агре-
гация. Светлинната трансмисионна агрегоме-
трия (LTA) и флоуцитометричното определяне 
на P-селектин, на VASP (Vasodilator-stimulated 
phosphoprotein) фосфорилацията, индуцирана 
от AДФ, са методи, изискващи скъ па апаратура 
и квалифициран персонал [12, 14]. Напоследък 
се използват POC (point of care) анализатори 
[14], като VerifyNow, PFA-100, Multiplate, кои-
то определят бързо и стандартизирано тром-
боцитната агрегация в пълна кръв. Multiplate 
(multiple platelet function analyzer) анализаторът 
(Dynabyte, Munich) измерва на принципа на им-
педансната агрегометрия (multiple impedance 
aggregometry – MEA) тромбоцитната функция 
в пълна кръв за около 10 min.

Цел на нашето проспективно проучване е да 
оценим дали остатъчната висока тромбоцитна 
активност на фона на лечение с клопидогрел и 
аспирин, определена чрез импедансната агре-
гометрия, корелира с риска за инстент-тромбо-
зи при пациенти след имплантиране на коро-
нарни метални стентове (BMS). 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Пациенти
Включени бяха 603-ма болни (с нестабил-

на стенокардия, остър миокарден инфаркт 
със/без ST-сегмент елевация), лекувани в 
Клиниката по кардиология, при които е прове-
дено перкутанно интервентно лечение (ПТКА) 
с имплантиране на коронарни стентове, меж-
ду януари 2008 и юни 2010 г. Всички пациенти 
получаваха 300 mg натоварваща доза клопи-
догрел, 2-14 часа преди процедурата и 75 mg 
поддържаща доза. Всички пациенти бяха на 
хронична терапия със 100 mg аспирин. Паци-
енти, които са получавали GP IIb/IIIa блокери 
по време на коронарната интервенция, бяха 
изключени от проучването. Провеждането на 
наблюдението беше одобрено от Комисия по 
етика към НКБ. 
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Вземане на кръвните проби и тромбоцит-
на агрегация 
Кръвните проби бяха вземани между 14 и 

72 часа след натоварващата доза и включва-
не на поддържаща доза при имплантиране на 
стент след ПТКА. Кръвта беше събирана във 
вакуумтейнери от 3.0 ml с антикоагулант (25 
μg/ml, Refl udan, Hirudin, Dynabyte) и престо-
яваше 30 min по протокола на изследването, 
преди да бъде определена функцията на тром-
боцитите. Инхибирането на AДФ P2Y12 рецеп-
торите от лечението с клопидогрел беше опре-
деляно чрез измерване на AДФ индуцираната 
тромбоцитна агрегация (АДФ 6.5 μМ) в пълна 
кръв – ADP тест. Отговорът към клопидогрел 
беше определен като добър при регистриране 
на стойности на ADP теста под 80-и персентил. 
Ефектът на циклооксигеназното инхибиране от 
аспирин се определяше с ASPI тест с актива-
тор арахидонова киселина (0.5 mM). След ав-
томатично разреждане на пробите 1:2 с 0.9% 
NaСl в индивидуални тест-кювети и автоматич-
но миксиране (800/min) при 37ºС за 3 min се до-
бавяха различни активатори: 6,5 μm аденозин 
дифосфат за АDP теста или 0,5 μm арахидоно-
ва киселина за ASPI теста. Тромбоцитната аг-
регация се определяше чрез промяната в им-
педанса между двойката измерващи електро-
ди в тест кюветата (за 6 min). Беше измервана 
в агрегационни единици (aggreration units, AU), 
които се нанасяха спрямо времето (АU*min) – 
площ под кривата на агрегация (AUC). Резул-
татите са представeни като условни единици: 
1 U = AU*min/10 = AUC/10. Като недостатъчен 
или слаб терапевтичен отговор се приемаха 
стойности за двата теста над 80-ия персентил. 
ADP-тестът беше изследван при всички 603-ма 
пациенти, а при 445 от тях успоредно беше из-
вършен ASPI тест.

Проследяване и крайни точки
В 30-дневен период проследихме дефини-

тивните инстент-тромбози, като определянето 
им се извършваше при ангиографско потвърж-
дение на тромбоза.

Статистически методи 
Стойностите от двата теста (ADP и ASPI) са 

представени като хистограми на разпределение; 
средни стойности; стандартни отклонения (SD); 

медиана (median); стойности на персентили, 
разделени в пет групи (квинтили). При нормално 
разпределение за сравнение беше използван t-
теста, а при липса на нормално разпределение 
– тестът на Wilkoxon. Беше извършен анализ на 
ROC (receiver-operating characteristic) кривата, 
за да се определи способността на ADP теста 
да разграничи пациенти със и без дефинитив-
ни инстент-тромбози в рамките на 30 дни след 
коронарната интервенция. Оптималната cut-off 
стойност, изчислена чрез определяне стойност-
та на АДФ индуцирана тромбоцитна агрегация 
(AU*min/10), е тази точка, в която сборът на 
чувствителност и специфичност е най-висок. 
Анализът за преживяемост беше извършен 
чрез метода на Kaplan-Meier. Различията меж-
ду отделните групи бяха определени чрез log-
rank тест с изчисление на odds ratio (OR) и 95% 
интервал на достоверност CI за свързаност на 
слабия терапевтичен отговор (non-response) с 
ангиографската находка за инстент-тромбоза. 
Статистическите анализи бяха извършени по-
средством софтуерен продукт SPSS 16.

РЕЗУЛТАТИ

Общо в проследяването бяха включени 603-
ма пациенти с коронарна болест. Характеристи-
ките на пациентите, разпределени в двете групи 
с добър и слаб отговор спрямо клопидогрел и 
аспирин, са представени на табл. 1 и табл. 2. 
Хистограмите на разпределение на стойности-
те за тромбоцитната агрегация, определена 
чрез АDP и ASPI тестовете (фиг. 1 и фиг. 2), по-
казват широки междуиндивидуални различия в 
терапевтичния отговор към клопидогрел (от 1 
U до 135 U) и съответно (от 1 U до 101 U) към 
аспирин при еднакъв дозов режим при изслед-
ваните пациенти. Медианата на стойностите 
за ADP теста на общата група бе 24 U и показа 
значими различия между групата с добър отго-
вор спрямо слаб отговор при лечение с клопи-
догрел (21 U срещу 57 U, р < 0.001; табл. 3) при 
разграничителна стойност 43,4 U (80-и персен-
тил). За ASPI теста разграничителната стойност 
за 80-тия персентил отговаряше на 20 U, като 
изследване за терапевтичен отговор към аспи-
рин беше извършено само при 445 пациенти от 
общата група (табл. 4).
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Фиг. 1. Хистограма на АДФ индуцирана тромбоцитна агрегация (ADP тестове) на общата група пациенти (n  =  603)
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Фиг. 2. Хистограма на разпределение на стойности на ASPI тест в общата група (n  =  445)

Таблица 1. Основни характеристики на изследваните пациенти

Характеристика

ADP test
Стат. 
знач.Добър отговор към клопидогрел

n  =  482
Слаб отговор към клопидогрел

n  =  121
брой % брой % p

Пол
Мъже 366 75.9% 70 57.9% 0.0031
Жени 116 24.1% 51 42.1% 0.0305

Възрастови групи

30-40 11 2.3 4 3.3 0.0822
41-50 55 11.4% 8 6.6% 0.8407
51-60 149 30.9% 38 31.4% 0.8910
61-70 179 37.1% 40 33.1% 0.7690
над 70 88 18.2% 28 23.1% 0.7666

ИБС
Едноклонова болест 166 34.4% 36 29.7% 0.7288
Двуклонова болест 146 30.3% 41 33.9% 0.8033
Триклонова болест 170 35.3% 35 28.9% 0.5953

Клинична изява

SAP (САП) 40 8.3% 9 7.4% 0.5582
NAP (НАП) 323 67% 71 58.7% 0.2324
STEMI  (ОМИ със СТ-елевация) 112 23.2% 30 24.8% 0.9531

NSTEMI  (ОМИ без СТ- елевация) 7 1.45% 1 0.8%  < 0.0001

Брой тромбоцити 480 250 ± 70 x109/l 116 293 ± 93 x109/l P < 0.001
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Проследяването на групата от 603-ма па-
циенти в 30-дневен период от време след ин-
тервентното лечение показа по-висока често-
та на инстент-тромбозите в групата със слаб 

отговор и висока остатъчна AДФ агрегация 
(13.2% срещу 0.6%) спрямо групата с добър 
отговор при лечение с клопидогрел (табл. 
5). Групата пациенти със слаб отговор към 

Таблица 2.  Основни характеристики на изследваните пациенти, приемащи аспирин

Характеристики

ASPI test

pДобър отговор към аспирин (n = 356) Слаб отговор към аспирин (n = 89)

брой % брой %

Пол
Мъже 262 73.6% 71 79.8% 0.3603
Жени 94 26.4% 18 20.2% 0.7964

Възрастови групи

30-40 8 2.2% 4 4.5% 0.1134
41-50 36 10.1% 9 10.1% 0.5363
51-60 111 31.2% 27 30.3% 0.8877
61-70 134 37.6% 27 30.3% 0.6170
над 70 67 18.8% 22 24.7% 0.7705

ИБС

Едноклонова болест 120 33.7% 32 26.4% 0.5670
Двуклонова болест 102 28.6% 30 24.8% 0.8597
Триклонова болест 134 37.6% 27 30.3% 0.6170

Клинична изява

SAP 17 4.8% 4 4.5% 0.1999
NAP 243 68.2% 61 68.5% 0.9133
STEMI 93 26.1% 21 23.6% 0.9683
NSTEMI 3 0.8% 3 3.4% 0.0087

Брой тромбоцити 401 256 ± 74 x109/l 44 268 ± 84 x109/l P = 0.378

Таблица 3. Стойности на ADP теста при пациенти с добър и слаб отговор към клопидогрел (cut off 80-и персентил)

Показател ADP тест обща група ADP тест при добър отговор ADP тест при слаб отговор
Брой (n) 603 482 121
Средна стойност (AU*min/10) 29.68 21.94 60.54
Медиана (AU*min/10) 24.00 21.00 57.00
Станд. откл. (AU*min/10) 19.102 10.114 14.817
Минимална (AU*min/10) 1 1 44
Максимална (AU*min/10) 135 43 135
80-ти персентил 43.4 32.00 70.00

Таблица 4. Стойности на ASPI тест при добър и слаб отоговор към аспирин спрямо разграничителна точка на 
80-и персентил

Показател ASPI тест обща група ASPI тест при добър отговор ASPI ест при слаб отговор

Брой (n) 445 356 89
Средна стойност (AU*min/10) 16.42 12.13 37.85

Медиана (AU*min/10) 14.00 12.00 29.00
Станд. откл. (AU*min/10) 13.138 4.939 19.112
Минимална (AU*min/10) 1 1 21
Максимална (AU*min/10) 101 20 101
80-ти персентил 20.00 17.00 53.00



Тромбоцитен отговор при лечение с клопидогрел... 21

лечението показа статистически значимо по-
вишен риск – (OR) 24,33 (95% CI 6,96-85,01), 
p <  0.0001 за развитие на ранни инстент-
тромбози при стойности на ADP тест над 80-
ти персентил (> 43.4 U). Разпределението на 
стойностите от ADP теста по квинтили и бро-
ят на инстент-тромбозите (фиг. 3) показват, 

че най-много инстент-тромбози се срещат 
при високи нива на остатъчната AДФ индуци-
рана агрегация в 5-ия квинтил (над 43,5 U), p 
< 0.001. Между останалите групи по квинтили 
не беше установена статистически значима 
разлика в броя на наблюдаваните инстент-
тромбози.

5 квинтил 
43.5-135

4 квинтил 
29.1-43.4

3 квинтил 
21.1-29

2 квинтил 
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1 квинтил        
0-14
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Забележка: P < 0.001 при сравнение на 5-и квинтил с останалите. Сравнението между останалите квинтили не е статистически значимо, 
p > 0.05.

Фиг. 3. Разпределение на ADP теста по квинтили в 5 групи и брой на наблюдаваните инстент-тромбози.

Таблица 5. Разпределение на инстент-тромбозите в групите с добър и слаб терапевтичен отговор 
към клопидогрел (OR) 

Характеристики
ADP test (cut off 43.4 U)

Общо
Слаб отговор Добър отговор

Инстент-тромбози (брой,%) 16 (13,2%) 3 (0,6%) 19 (3,2%)

Без инстент-тромбози (брой,%) 105 (86,8%) 479 (99,4%) 584 (96,8%)

Общо 121 482 603

OR  =  24,3302 (95% CI =  6,96-85,01); P < 0,0001

АDP тест

ROC кривата на ADP тестовете (фиг. 4) от 
друга страна демонстрира оптимална разграни-
чителна стойност (cut-off) от 45.5 U (AU*min/10) 
за предсказване на вероятна инстент-тром-
боза в рамките на първите 30 дни след стен-
тиране. При тази стойност на ADP индуцира-
ната агрегация, импедансната агрегометрия с 
анализатор Multiplate има специфичност 0.84 

и чувствителност 0.789. Площта под кривата 
на измерването (area under the curve) e 0.864 
(95% CI 0.772-0.957), p < 0001. При прилагане-
то на тази разграничителна точка (45.5 U), по-
казахме, че 18% от пациентите имат недоста-
тъчен или слаб отговор към клопидогрел. Ус-
тановихме обратнопропорционална корелация 
между ADP теста и времето за настъпване на
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инстент-тромбозата при 16-те пациенти от група-
та със слаб отговор към клопидогрел, или по-ви-
соката остатъчна тромбоцитна активност е свър-
зана с ранно настъпване на инстент-тромбозите 
(фиг. 5) в първите 14 дни след стентирането.

Анализът на Kaplan Meier (фиг. 6) показа, 
че има статистически значима разлика между 
двете групи с добър и със слаб отговор към 
клопидогрел с развитието на ранните инстент-
тромбози (Log-rank – p < 0.001).

Не беше установена значима разлика в 
наблюдаваните инстент-тромбози между гру-
пите на пациентите с адекватен отговор и със 
слаб отговор към аспирин (табл. 6) – OR 1,26 
(95% CI = 0,35 to 4,58), р = 0,7251. Не беше 
намерена връзка между разпределението на 
стойностите на ASPI тестовете по квинтили 
и наблюдаваните инстент-тромбози, p > 0.05 
(фиг. 7).
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Фиг. 4. ROC крива на ADP агрегацията с анализатор Multiplate 
и ранни инстент тромбози до 30-и ден след стентиране. AUC – 
0.864 (95% CI 0,772-0,957), p < 0.0001

Фиг. 5. Scatterplot на стойности на ADP индуцираната агрегация 
и времето (в дни) за настъпване на тромбозата. Cut-off стойност 
45.5 U
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Каплан-Майер анализ за развитие на тромбоза

Log-rank – p  <  0.001 – има статистическа значима разлика между групите с адекватен и слаб отговор към клопидогрел за развитие на тромбоза
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ОБСЪЖДАНЕ

Настоящото проучване оценява значението 
на остатъчната висока тромбоцитна активност, 
оценена чрез “Multplate” импедансната агрего-
метрия на фона на стандартно лечение с кло-
пидогрел (300 mg натоварваща и 75 mg поддър-
жаща доза) и 100 mg аспирин, за развитието на 
ранни инстент-тромбози (до 30-и ден) при 603 
пациенти след имплантиране на метални стен-
тове. При пациентите със слаб терапевтичен 
отговор към клопидогрел и слабо потискане 
на тромбоцитната агрегация установихме по-
висока честота на инстент-тромбозите в срав-
нение с тези с адекватен отговор – odds ratio 
24,33 (95% CI 6,96-85,01), p < 0.0001. Обратно, 
при 5 от пациентите (0.8% от общата група и 
4% в 1-ви квинтил) с висок терапевтичен от-
говор и високо инхибиране на тромбоцитната 
агрегация, определено чрез стойности на ADP-

тестове в 1-вия квинтил (под 14 U), наблюдава-
хме кожни хематоми и суфузии по меките части 
на горните и долни крайници. Тези находки не 
бяха свързани с голямо кървене или намалява-
не на хемоглобина. 

Установената от нас разграничителна стой-
ност на 80-ия персентил за слаб отговор към 
клопидогрел, съответно > 43,4 U (443 AUC), е 
много близка до тази намерена от Sibbing et al. 
(416 AUC). Използването на RОС анализ оп-
ределя оптимална разграничителна стойност 
от 45.5 U (455 AUС) за ранни инстент-тромбо-
зи с предиктивна стойност на ADP-тестовете 
0.864 (площ под кривата) и висока специфич-
ност 0.84 и чувствителност 0.789. Тази cut-off 
стойност съвпада с намерената от Sibbing et al. 
(425 AUC). Получената от нас разграничителна 
стойност от 45.5 U предполага 18% от изслед-
ваните пациенти (n = 110) да имат “слаб отго-
вор” или недостатъчно инхибиране на AДФ-

Таблица 6. Брой наблюдавани инстент-тромбози при пациентите със слаб и добър отговор към аспирин (cut-off 
ASPI тест > 20 AUC) 

Характеристики
ASPI тест

Общо
Слаб отговор non-responders Адекватен отговор responders

Инстент тромбози (n,%) 3 (3,4%) 12 (3,4%) 15 (3,4%)

Без инстент тромбози (n,%) 86 (96,6%) 344 (96,6%) 430 (96,6%)
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Забележка: Няма статистическа значима разлика между отделните квинтили (P  >  0.05).

Фиг. 7. Разпределение на стойностите от ASPI тестовете по квинтили в 5 групи и брой инстент тромбози.



Д. Динева и др.24

зависимата агрегация от клопидогрел. Тези 
данни съвпадат със съобщената у нас честота 
на клопидогрелова резистентност в по-малки 
групи от пациенти [1, 2, 15].

Понастоящем два метода – VerifyNow и 
Mult plate импедансната агрегометрия, са сред 
най-широко използваните за бързо и “на място” 
определяне на тромбоцитната агрегация. Тези 
методи позволяват в рамките на 10 min да се 
оцени тромбоцитната функция в катетериза-
ционната или в хемостазната лаборатория и да 
се адаптира натоварващата доза или подържа-
ща доза на клопидогрела или аспирина. Методът 
“VerifyNow” е базиран на промени в светлинната 
трансмисия в течна фаза след стимулиране с 
AДФ, подобно на светлинната трансмисионна 
агрегометрия (LTA). “Multiplate” импедансната 
агрегометрия е базиран на агрегация, която 
се извършва на повърхността на електроди, 
подобно на условията in vivo, при които тром-
боцитите агрегират върху нарушената съдова 
повърхност, на мястото на руптуриралата плака 
или на повърхността на имплантирания матери-
ал на стента. Въпреки че съществува корелация 
между “Мultiplate” и LTA измерванията, и между 
“Мultiplate” и “VerifNow“, тези методи показват 
подобни, но не и идентични резултати.

Sibbing и сътр. [17, 18] проследяват 1608 
пациенти  с коронарна артериална болест и 
имплантирани медикамент-излъчващи стен-
тове (DES), получавали 600 mg натоварва-
ща доза клопидогрел, като кръвните проби 
за изследване на МЕА са получавани преди 
извършването на ПТКА. Пациентите в горния 
квинтил над 80-и персентил (n = 323) със слаб 
отговор към клопидогрел са имали по-висока 
честота на дефинитивни инстент-тромбози до 
30-ия ден 2.2% в сравнение с 0.2% в групата 
с адекватен отговор (OR – 9.4). Резултатите 
от Cox анализа показват, че покачването на 
АДФ-индуцираната остатъчната тромбоцитна 
агрегация с 10 U (100 AUC) е независим пре-
диктор на ранни стент-тромбози до 30-ия ден 
(HR:1.38).

Cuisset и сътр. [6] намират статистически 
значима връзка между повторните сърдечно-
съдови събития в рамките на 1-вия месец и 
слабия отговор спрямо клопидогрел (OR – 22,4 
за AДФ агрегацията в 4-и квартил спрямо 1-ви, 

2-ри и 3-ти) и по-слаба връзка между повторните 
събития и слабия отговор спрямо аспирин (OR 
5.76). Buonamici и сътр. [4] установяват по-висо-
ка честота на инстент-тромбози 8.6% при слаб 
отговор в сравнение с 2.3% при добър отговор 
при 6-месечно проследяване на 804 пациенти 
с имплантирани DES след 600 mg натоварваща 
доза клопидогрел (p < 0.001). Чрез мултивари-
ационен анализ се констатира, че слабият те-
рапевтичен отговор към клопидогрел е незави-
сим значим предиктор на стент-тромбозите (HZ 
3.08, p < 0.009). 

Данните от ASPI тестовете в нашето проуч-
ване не показаха статистически значима връз-
ка между инстент-тромбозите и слабия отговор 
към аспирин – OR 1,26 (95% CI = 0,35 to 4,58), р 
= 0,7251. A. Mare и D. Fitzegerald [15] в обзорна 
статия също заключават, че има слаба връзка 
между вариабилността на тромбоцитния отго-
вор към аспирин и клиничния изход. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основните данни в нашето проспективно 
проследяване на 603-ма пациенти с импланти-
рани коронарни метални стентове показват, че 
слабият отговор към клопидогрел, дефиниран 
чрез cut-off стойност > 45.5 U на AДФ индуцира-
ната агрегация, е свързан с висок риск за раз-
витие на ранни инстент-тромбози до 30-ия ден. 
Използването на RОС анализ определя висока 
предиктивна стойност на “Multiplate” ADP тес-
товете – 0.864 площ под кривата, при висока 
специфичност (0.84) и чувствителност (0.789) 
за развитието на инстент-тромбози. Беше ус-
тановена и значима корелация между високата 
остатъчна тромбоцитна агрегация и времето 
за настъпване на тромбозата. Обратно, ниски-
те стойности на AДФ агрегацията под 15 U са 
свързани с риск от кървене. Съществува слаба 
връзка между недостатъчния терапевтичен от-
говор към аспирин и инстент-тромбозите.

Библиография
П а с к а л е в а ,  И., Д. Динева, Н. Гочева, Б. Георгиев и В. 1. 

Байчева. Ефект на клопидогрел (ACTAVIS) върху АДФ-индуци-
раната тромбоцитна агрегация, проследена в 30-дневен период. 
– сп. Наука кардиология, 3, 2008, 140-144.

Х а з ъ р б а с а н о в ,  Д., В. Велчев, Н. Рифаи, Б. Финков 2. 
и А. Постаджиян Честота на клопидогреловата резистентност 
при пациенти след коронарно стентиране и преодоляването и 
с двойна доза клопидогрел. – Медицински преглед – Сърдечно-
съдови заболяванияр 2010.



Тромбоцитен отговор при лечение с клопидогрел... 25

A n g i o l i l l o ,  D. J., Masafumi Ueno, Shinya Goto. Basic 3. 
Principles of Platelet Biology and Clinical Implications. – Circ. J., 74 
2010; 597-607

B u o n a m i c i ,  P. Et al. Impact of Platelet Reactivity after 4. 
Clopidogrel Administration on Drug-Eluting Stent Thrombosis. – 
JACC, 49, 2007, 2312-2317.

C o m b e s c u r e ,  C. et al. Reny JL for the CLOVIS study 5. 
group. Clinical implications of clopidogrel non-response in cardiovas-
cular patients: a systematic review and meta-analysis. – J. Thromb. 
Haemost., 8, 2010, 923-933.

C u i s s e t ,  T. et al. High post-treatment platelet reactivity 6. 
is associated with a high incidence of myonecrosis after stenting for 
non-ST elevation acute coronary syndromes. – Thromb. Haemost., 
97, 2007, 282-287.

C u i s s e t ,  T. et al.. High post-treatment platelet reactivity 7. 
identifi ed low-responders to dual antiplatelet therapy at increased 
risk of recurrent cardiovascular events after stenting for acute coro-
narysyndrome. – J. Thromb. Haemost., 4, 2006, 542-549.

D a v ì ,  G. et C. Patrono. Platelet Activation and Athero-8. 
thrombosis. – N. Engl. J. Med., 357, 2007, 2482-2494.

G o t o ,  S. Propagation of arterial thrombi: Local and remote 9. 
contributory factors. – Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol., 24, 2004; 
2207-2208.

G e i s l e r ,  T. et al. Low response to clopidogrel is associ-10. 
ated with cardiovascular outcome after coronary stent implantation. 
– Eur. Heart J., 27, 2006, 2420-2425.

H o c h h o l z e r ,  W. et al. Neumann. Impact of the degree of 11. 
peri-interventional platelet inhibition after loading with clopidogrel on 
early clinical outcome of elective coronary stent placement. – J. Am. 
Coll. Cardiol., 48, 2006, 1742-1750.

K o t t k e - M a r c h a n t ,  K. Importance of platelets and 12. 
platelet response in acute coronary syndromes. – Cleveland Clinic 
J. of Med., 76, 2009, 2-7.

M a r e e ,  A. et D. J. Fitzgerald. Variable Platelet Response 13. 
to Aspirin and Clopidogrel in Atherothrombotic Disease. – Circula-
tion, 115, 2007, 2196-2207.

P a n i c c i a ,  R. et al. Comparison of methods for monitor-14. 
ing residual platelet reactivity after clopidogrel by point-of-care tests 
on whole blood in high-risk patients. – J. Thromb. Haemost., 104, 
2010, 2-10.

P a s k a l e v a ,  I. et al. Monitoring platelet inhibition by multi-15. 
ple electrode aggregometry in patients with coronary artery disease. 
– Clin. Chem. Lab. Med., 47, 2009; Special Supplement, pp S1 – 
S409, June 2009. Poster M-A079.

P r i c e ,  M. J. et al.. Prognostic signifi cance of post-clopi-16. 
dogrel platelet reactivity assessed by a point-of-care assay on throm-
botic events after drug-eluting stent implantation. – Eur. Heart J., 29, 
2008, 992-1000.

S i b b i n g ,  D. et al. Platelet reactivity after clopidogrel treat-17. 
ment assessed with point-of-care analysis and early drug-eluting 
stent thrombosis. – J. Am. Coll. Cardiol., 53, 2009, 849-856.

S i b b i n g ,  D. et al. Clopidogrel response status assessed 18. 
with Multiplate point-of-care analysis and the incidence and timing of 
stent thrombosis. – J. Thromb. Haemost., 102, 2009, 151-159.

v o n  B e c k e r a t h ,  N. et al. A double-blind randomized 19. 
study on platelet aggregation in patients treated with a daily dose of 
150 or 75 mg of clopidogrel for 30 days. – Eur. Heart J., 28, 2007, 
1814-1819.

W a l l e n t i n ,  L. P2Y12 inhibitors: differences in properties 20. 
and mechanisms of action and potential consequences for clinical 
use. – Eur. Heart J., 30, 2009, 1964-1977.



БЪЛГАРСКА КАРДИОЛОГИЯ
том ХVІІ, 2011, № 2ДРУЖЕСТВО 

НА КАРДИОЛОЗИТЕ 
В БЪЛГАРИЯ

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
CASE REPORTS

Некомпактната лeвокамерна кардиомиопа-
тия е призната като самостоятелна кли нична 
единица през 2006 г. и не е описана досега в 
България [1].

НЕКОМПАКТНА ЛЯВА КАМЕРА – СЛУЧАЙ 1

Представен е случаят на пациент на 65 
години, постъпил по повод на лесна умора 
при леки физически усилия, болки в двете 
подбедрици при изминаване на 20-30 m, от-

слабване на тегло и поява на нощен задух. 
Болният е с оплаквания от болки в двата кра-
ка и задух при усилия с 3-годишна давност, 
като постепенно те се засилват. Не се е леку-
вал системно.

През декември 2009 г. пациентът е лекуван 
по повод на сърдечна недостатъчност (СН) в 
кардиологична клиника. Диагнозата му е: ар-
териална хипертония ІІІ степен; умерени 
аортна и митрална недостатъчност; пул-
монална хипертония; тежка трикуспидал-

ДВА СЛУЧАЯ НА НЕКОМПАКТНА ЛЯВА КАМЕРА В СЪЧЕТАНИЕ ДВА СЛУЧАЯ НА НЕКОМПАКТНА ЛЯВА КАМЕРА В СЪЧЕТАНИЕ 
С МНОГОКЛОНОВА КОРОНАРНА БОЛЕСТ И МИОКАРДЕН ИНФАРКТС МНОГОКЛОНОВА КОРОНАРНА БОЛЕСТ И МИОКАРДЕН ИНФАРКТ

Г. Tодоров
ІІ МБАЛ – София

TWO CASES OF LEFT VENTRICULAR NONCOMPACTION COMBINED TWO CASES OF LEFT VENTRICULAR NONCOMPACTION COMBINED 
WITH MULTIVESSEL CORONARY ARTERY DISEASE AND MYOCARDIAL INFARCTIONWITH MULTIVESSEL CORONARY ARTERY DISEASE AND MYOCARDIAL INFARCTION

G. Todorov 
ІІ МНАТ – Sofi а

Резюме: Представени са два случая на рядка кардиомиопатия – некомпактна лява камера (НКЛК). Тя е призната като 
самостоятелна клинична единица през 2006 г. и не е описана досега у нас. Особеното в двата случая е съче-
таването на тази генетично детерминирана КМП с ИБС и други локализации на атеросклероза. Диагнозите са 
верифицирани с ехокардиография, включително и с приложен контраст, СКАГ, КАТ. При един от болните има и 
патологоанатомично потвърждение.
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Summary: Two cases of rare cardiomyopathy – left ventricular noncompaction (LVNC) are represented. The disorder is acknowledged 
as an independent clinical entity in 2006 and has not been described in our country till now. A specifi c fi nding in both 
cases is the association of this genetically determined cardiomyopathy with ischemic heart disease and other localizations 
of atherosclerosis. The diagnoses are verifi ed by echocardiography including contrast and САG, CT. There is also a 
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на недостатъчност; изострена хронична 
СН ІІІ функционален клас (ф.к.); ХОББ.

Пациентът е приемал предписаното лече-
ниe само за 1 месец. Артериалната хипертония 
е регистрирана от 4 год., не е лекувана систем-
но, като преди последната хоспитализация АН 
е 150/100 mm. Пуши по 40 цигари от 45 години. 
Бащата на болния е починал от руптурирала 
коремна аневризма.

От физикалния статус се наблюдават: 
астеничен хабитус; консумирана мускулатура 
и ПМТ. Белият дроб е с отслабено везикуларно 
дишане, без прибавени хрипове. Сърдечно-съ-
дова (СС) система – АН – 115/70 mm Hg, сър-
дечна честота – 70 уд./min, липсващи пулсации 
на стъпалните артериални съдове; запазени 

пулсации на илиачните артерии. Крайниците 
са топли, без трофични промени. Корем – чер-
ният дроб се палпира на 10 cm под ребрената 
дъга, палпира се пулсираща формация по хода 
на коремната аорта.

Лабораторните изследвания – ПКК, хе-
мостаза, електролити, креатинин, липиден про-
фил, кръвна захар, чернодробни ензими, са в 
референтни граници.

Инструментални изследвания:
Проведени са: Електрокардиография (ЕКГ) 

(фиг. 1), холтер (фиг. 2), ехокардиография (Ехо-
КГ), СКАГ, ултразвукова диагностика (УЗД) на 
абдомена, КАТ на коремните органи с контраст, 
доплер на каротидните артерии.

 

Фиг. 1. ЕКГ – синусов ритъм, ЛП обременяване, QRS – 104 ms, 
Socolov – 56 mm, ST-депресия низходяща с негативни Т, V4-V6, 
QTC – 466 ms

Фиг. 2. Холтер-мониториране – редки камерни екстрасистоли от 
3 центъра, единични дуплети и триплети. Период на КТ с често-
та – 106 уд./min, без ST-депресия

Ехокардиография – ляво предсърдие (ЛП) 
– 53 mm, МКПр – 16 mm, ЗСЛК – 14 mm, ТДР/
ТСР – 60/52 mm, ТДО/ТСО – 170/130 ml, ФИ 
– 27%, Тайхолц, ремоделирана лява камера 
(ЛК) с дифузни нарушения в кинетиката, сеп-
тална акинезия. ТДО/ТСО – 220/150 ml, Симп-
сон – ФИ – 32%, ДК – 33 mm, ДП – 68/56 mm, 
митрална клапа – дилатиран клапен пръстен, 
инсуфициенция II ст., aортна клапа – дилатира-
на асцендентна аорта – 41 mm. Трикуспидална 
недостатъчност 2 ст. Налягане в артерия пул-

моналис – 80 mm Hg, долна куха вена – 26/20 
mm (фиг. 3-5).

Налице са всички приети ЕхоКГ критерии за 
диагнозата НКЛК [3, 6] (фиг. 6-8):

1) над 3 трабекула в ЛК;
2) отношение некомпактен/компактен мио-

кард > 2/1;
3) кръвоток, навлизащ дълбоко в между-

трабекуларните пространства в стената на 
ЛК.
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Фиг. 3. ЛК дилатация, септална акинезия Фиг. 4. Трикуспидална недостатъчност, АРs – 79 mm

 

Фиг. 5. Абнормно трабекулирана ЛК, дилатирани предсърдия Фиг. 6. Абнормна трабекуларизация на ЛК

 

Фиг. 7. Кръвоток, навлизащ дълбоко в трабекулите Фиг. 8. ТТЕ с контраст SonoVue
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СКАГ – десен тип коронарна циркулация, 
LM – склеротичен, 40% дистална стеноза, LAD 
– склеротична с много неравности, 90% прок-
симална стеноза при D1 и S1, които са със сиг-
нификантни остиални стенози, 60-70% лезия 
в среден сегмент. RCx – оклудирана веднага 
след OM2, той е 50-60% стеноза и дава кола-

терали към RCА. Голям и ранен OM1, даващ 
колатерали към LAD и RCА. RCА е оклудирана 
прок симално (фиг. 9 – д-р Драганов).

УЗД на абдомена показва: черен дроб с уве-
личени размери; разширени хепатални вени; слез-
ката и бъбреците са в норма. Наблюдава се голя-
ма аневризма на аорта абдоминалис (фиг. 10).

Фиг. 9. СКАГ протокол

а) Напречен срез на Ао абдоминалис б) Надлъжен срез на Ао абдоминалис

Фиг. 10. Абдоминална аортна аневризма, пристенна тромбоза, размер – 10/8.4 cm. Проследява се по целия є ход до бифуркацията. 
Пристенна тромбоза и ценрално разположен проходим лумен
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От направения KAT на корема с кон-
траст (д-р Йорданов) се вижда голяма аневри-
зма на абдоминалната аорта, започваща непо-
средствено под реналните артерии и достигаща 
до бифуркацията. Размерите є са 13/8 cm. На-
блюдава се и пристенна тромбоза със свободен 
лумен на аортата около 3.5 cm (фиг. 11 а и б). 

Доплер на каротидните артерии показа 
множествени атеросклеротични плаки в двете 
общи каротидни артерии, ИМ до 16 mm. Ате-
росклеротичният процес е по-изразен вляво. 
Плаките са меки, стенотичните лезии достигат 
до 60% (фиг. 12).

а)   б) 

Фиг. 11a, б. КАТ на корема с контраст

Фиг. 12. Резултати от проведеното доплер-изследване
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При пациента се наблюдава разгънат 
синдром на СН III ф.к., развил се във връзка 
с наличието на рядка КМП, дългогодишна АХ, 
преживян МИ и наличен тежък коронарен де-
фицит.

Мултисъдовата локализация на атероскле-
ротичния процес включва: триклонова коро-
нарна болест, каротидна атеросклероза, ХАНК, 
много голяма аортна аневризма. Тази патоло-
гия е обусловена вероятно от нелекувана АХ и 
ексцесивния табакизъм.

НЕКОМПАКТНА ЛЯВА КАМЕРА – СЛУЧАЙ 2

73-годишен пациент постъпва с адинамия, 
консумация на тегло в последните 5-6 месеца 
(40-50 kg) и задух при минимални физически 
усилия и в покой.

По повод на описаните оплаквания е ле-
куван трикратно през последните седем ме-
сеца в 2 болници: в пулмологично и в гастро-
ентерологично отделение и в кардиологична 
клиника.

Провеждани са различни лабораторни и ин-
струментални изследвания: рентгено графии, 
ЕхоКГ, ФГС, ФКС, включително и СКАГ (02.2010) 
– балансирана коронарна циркулация, ЛАД – 
остиално – 70-89% стеноза, среден сегмент – 
70-80% стеноза, 100% в дистален сегмент, ЛСх 
– средeн сегмент – 70-89%, ДКА – проксимална 
сеноза 70-89%, дистално 100%. Вентрикулогра-

фия – ТДО/ТСО – 205/156 ml, ФИ – 24%, аортна 
недостатъчност – ІІІ ст. 

Изписан е с диагноза: ИБС; НАП; преживян 
МИ; многоклонова болест; исхемична КМП; Ао. 
регургитация – ІІІ ст.; митрална регургитация – 
ІІ-ІІІ ст.; АХ – ІІІ ст.; СН ІІІ ф.к.; ХОББ; пневмос-
клероза; ХДН ІІ ст.

Провеждано е лечение с диуретици, диго-
ксин, бета-блокер, АСЕ инхибитор, спироно-
лактон, антиагреганти, а след СКАГ и с допа-
мин.

От статуса при постъпването е уста-
новено увредено общо състояние, стремеж 
към ортопное, консумирана подкожна маст-
на тъкън и мускулатура, периферна цианоза, 
АН – 120/75, честота – 110 уд./min, набъбнали 
шийни вени. Има скъсен перкутанен тон вдясно 
с липсващо дишане в основата. Наблюдава се 
хепатомегалия и отоци по двете подбедрици.

При извършените лабораторни изследва-
ния се установяват стойности на хемоглобина 
– 107, а останалите показатели, вкл. ТСХ, са в 
нормите.

Рентгенографията показва увеличена 
прозрачност на белия дроб, белодробен за-
стой, двустранни плеврални изливи, сърце – с 
разширена основа с увеличен напречен диа-
метър (фиг. 13).

Резултатите от направената ЕКГ са показа-
ни на фиг. 14 а и б.

Фиг. 13. Резултати от рентгенография



Г. Тодоров32

Ехокардиографията показва (фиг. 15-
17):

ЛП размер – 47 mm, и обем – 100 ml, ЛК:  •
ТДР/ТСР – 73/58 mm, ТДО/ТСО – 284/164 ml.

Симпсън – ТДО/ТСО – 241/169 ml, ФИ –  •
29%. Дифузни нарушения в кинетиката.

Установени са: акинезия долно и лате- •
рално; аортна стеноза – І ст., аортна недоста-

тъчност – ІІ ст., митрална недостатъчност – ІІІ 
ст. при дилатиран клапен пръстен. Налице е 
тромбоза в лявата и дясната камера. Има ди-
латирана ДК – 40 mm, трикуспидална недоста-
тъчност – I ст., пулмонална хипертония с АПс. 
60 mm.

Наблюдават се двустранни плеврални 
изливи.

 

Фиг. 14а. Синусов ритъм, ЛК хипертрофия, реполяризационни 
промени

Фиг. 14б. Ширококомплексна тахикардия, възстановен синусов 
ритъм с електрокар диоверсио

 

Фиг. 15. ЕхоКГ – левопредсърдна и левокамерна дилатация Фиг. 16. Ремоделирана, силно дилати рана LVIDd – 73 mm, 
LVIDs – 57 mm, RVDd – 41 mm
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Подобно на първия разгледан клиничен 
случай и при този пациент се наблюдава 
типичната ехокардиографска находка за 
НКЛК (фиг. 18 а, б, в).

Характерни за НКЛК са вътрекамер-
ните тромбози, като и при този случай се 
доказаха върхови тромби в камерите (фиг. 
19 а, б, в).

Фиг. 17. Напречен срез на ниво на папиларни мускули – хипокине-
зия на предна стена, акинезия на долна стена

а) ЛК напречен срез под папиларни 
мускули

б) Абнормно трабекула ризиран 
връх и латерална стена

в) ТТЕ с контраст SonoVue

Фиг. 18 а, б, в. Типични ЕхоКГ находки за НКЛК

а) Левокамерна върхова тромбоза б) Напречен срез на ЛК – в центъра 
,,виси” заловеният за върха тромб

в) Деснокамерна тромбоза

Фиг. 19 а, б, в. Вътрекамерни тромбози
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Състоянието на болния остана тежко въп-
реки лечението с допамин, вливания, електро-
лити, дигиталис, фурантрил, зофен, спироно-
лактон, амиодарон. Пациентът прогресивно се 
влошаваше и завърши летално с картина на 
кардиогенен шок.

Приета бе диагноза: КМП – некомпактна 
лява камера. ИБС – многоклонова болест. 
Преживян МИ. Исхемична КМП. Камерна та-
хикардия. Ао регургитация – ІІІ ст. Митрал-
на регургитация – ІІІ ст. Тромбоза в лявата 
и дясната камера. АХ – ІІІ ст. Трикуспидална 
недостатъчност. Пулмонална хипертония. 

Двустранен хидроторакс. СН ІV ф. к. ХОББ. 
Рефлукс езофагит.

Патологоанатомичният резултат по-
каза: хипертрофия и дилатация на двете сър-
дечни половини. Дилатация на аортната и на 
митралната клапа. Преживян МИ – предно вър-
хово, тромби в двете камери (фиг. 20), пореста 
структура на миокарда по вътрешната му по-
върхност (некомпактна лява камера – фиг. 21). 
Хистологията установи хаотично подрежда-
не на групи от мускулни клетки във вътрешната 
трета на миокарда, тромби, едроогнищна ми-
окардиосклероза.

 

Фиг. 20. Тромбоза във върховата част на лявата и дясната 
камера (в 4 и 6 часа)

Фиг. 21. Свръхтрабекуларизирана върхова част 
на лява камера

В заключение трябва да отбележим, че 
НКЛК е много рядка кардиомиопатия. В наблю-
даваните случаи са налице типичните за кли-
никата ù белези: СН, ритъмни нарушения, вът-
рекамерна тромбоза и характерната ехограф-
ска находка. Интересно съвпадение и в двата 
случая е наличието на тежка коронарна болест 
с преживени миокардни инфаркти. Такова съ-
четание на НКЛК и ИБС е още по-рядко опис-
вано в литературата [2, 4].
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Резюме. Изолираната кардиомиопатия с некомпактен миокард (КМПНМ) е рядко заболяване и се отнася към некласи-
фицируемите кардиомиопатии. За периода от януари 2008 г. до октомври 2010 г. при 5 от изследваните ехокар-
диографски 3800 пациенти се установи изразена ЛК трабекуларизация, отговаряща на критериите за КМПНМ. 
Средната възраст на пациентите е 49,4 ± 15,3 год. (от 24 до 59 год.). Четирима от пациентите са хоспитализира-
ни за обострена сърдечна недостатъчност, а при един повод за изследванията са оплаквания от гръдна болка. 
Диагнозата е поставена ехокардиографски въз основа на критериите на Jenni. За верифициране на КМПНМ при 
четирима от пациентите е проведено изследване с ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) и компютърна томография 
(КТ). При проследяване 10,0 ± 6,7 месеца двама от пациентите развиха декомпенсация на сърдечната недос-
татъчност, а при един болен се регистрира внезапна сърдечна смърт 5 месеца след първата хоспитализация 
за сърдечна недостатъчност.   КМПНМ може да бъде диагностицирана с ехокардиография като метод на избор. 
При недостатъчно ясни случаи диагностицирането изисква допълнителни образни методики – ЯМР и/или КТ, за 
точно определяне на двата миокардни слоя и отношението им, както и за изключване на допълнителни съпът-
стващи заболявания, които могат да бъдат свързани с развитието на камерна дисфункция и трабекуларизация. 
Поставянето на коректната диагноза определя своевременното започване на медикаментозно лечение и при 
показания – имплантиране на кардиовертер-дефибрилатор и ресинхронизираща терапия.
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Summary Isolated noncompaction cardiomyopathy (NCC) is a rare disease attributed to unclassifi ed cardiomyopathy. During the 
period from January 2008 to October 2010, fi ve out of 3800 patients who underwent echocardiography, were diagnosed as 
having signifi cant left ventricular trabeculation consistent with noncompaction cardiomyopathy. The mean age of patients 
was 49.4 ± 15.3 years (from 24 to 59 years). Four patients were admitted due to decompensated heart failure and one 
patient was examined for complaints of chest pain. Diagnosis was based on the echocardiographic criteria of Jenni. In four 
patients, the diagnosis of NCC was verifi ed by magnetic resonance imaging (MRI) and computed tomography (CT). During 
follow-up period of 10.0 ± 6.7 months, two patients were readmitted for worsening heart failure and one patient had sudden 
cardiac death 5 months after fi rst hospital discharge for heart failure. Echocardiography is a method of choice in diagnosing 
NCC. In some unclear cases, diagnostic process may require additional techniques – MRI and/or CT, for more accurate 
defi nition of both myocardial layers and their ratio, and to exclude additional concomitant diseases as a cause of ventricular 
dysfunction and pronounced trabeculation. Correct diagnosis is of great importance for in time starting of medical therapy 
and implantation of cardioverter-defi brillator and cardiac resynchronization therapy if indicated.
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С развитието на ехокардиографската техни-
ка стана възможно диагностицирането на струк-
турни промени, различни от известните за хи-
пертрофична и дилатативна кардиомиопатия. 
Публикуваните за първи път случаи на изоли-
рана кардиомиопатия с некомпактен миокард 
през 1990 г. [2] бяха последвани от голям брой 
публикации с анализ на критериите за диагноза 
на това заболяване [8], генетичните промени, 
които са в основата на развитието му [26], и оп-
исанието на клинични случаи [4, 5]. 

Според Европейската работна група по за-
болявания на миокарда и перикарда кардиоми-
опатията с некомпактен миокард (КМПНМ) спада 
към некласифицируемите кардиомиопатии [22]. 
Характеризира се с проминиращи левокамерни 
трабекули и дълбоки рецесуси между тях в кон-
такт с левокамерната кухина. Миокардната сте-
на е с увеличена дебелина, с тънък компактен 
епикарден слой и задебелен ендокарден слой. 
Изолираната КМПНМ е рядко заболяване и се 
диагностицира при 0,014% от случаите с после-
дователни ехокардиографски изследвания [19]. 
През последните години броят на публикуваните 
случаи непрекъснато нараства, вероятно поради 
напредъка в образните методики. 

МЕТОДИ 

За периода от януари 2008 г. до октомври 
2010 г. от преминалите ехокардиографско из-
следване 3800 пациенти при 5 се установи из-
разена ЛК трабекуларизация, отговаряща на 
критериите за КМПНМ. 

Средната възраст на пациентите е 49,4 ± 
15,3 год. (от 24 до 59 год.). Снета е анамнеза 
на заболяването и за наличието на фамилна 
обремененост, проведени са клиничен преглед 
и рентгенография на бял дроб и сърце, реги-
стрирана е ЕКГ с 12 отвеждания. Ехокардио-
графското (ЕхоКГ) изследване е извършено 
с ехокардиограф Philips iE33, с 2-размерна и 
Doppler-ЕхоКГ. Измерени са размерите и фрак-
цията на изтласкване (ФИ) на лявата камера 
(ЛК) по метода на Simpson. Левокамерната 
диа столна функция е оценена с PW Doppler на 
митралния кръвоток с пробен обем при вър-
ха на митралните клапни платна и с тъканна 
Doppler-ЕхоКГ на медиалния митрален анулус. 

С цветен Doppler са оценени полуколичестве-
но клапните регургитации. Диагнозата КМПНМ 
е поставена въз основа на критериите на Jenni 
[9]: отношение на некомпактния ендокарден 
слой към компактния субепикарден слой > 
2 в телесистола от парастерналния образ по 
късата ос; наличие на множество проминира-
щи трабекули и дълбоки рецесуси между тях; 
връзка на рецесусите с кръвотока в левока-
мерната кухина, което се визуализира с цветен 
Doppler; липса на придружаващи значителни 
структурни сърдечни заболявания.  

За верифициране на диагнозата при чети-
рима пациенти е проведено изследване с яд-
рено-магнитен резонанс и компютърна томо-
графия. 

Магнитнорезонансното изследване е из-
вършвано на апарат Signa Excite 1,5T, GE 
Healthcare. При всички пациенти са оценявани 
анатомични образи в IR GRE T1 време, както 
и динамични кино-FIESTA образи в коса дву-
кухинна и четирикухинна проекция. При конт-
растните серии е инжектирана двуфазово 30 
ml контрастна материя със скорост 4 ml/s с 
автоматичен инжектор, като последователно 
са проследявани образите в ранната фаза, 
т.нар. fi rst pass effect в последователни 6 mm 
срезове, покриващи двете камери в двукухин-
на проекция по късата ос. Десет минути по-къс-
но с оглед оценка на промените във фазата на 
късно контрастиране са скенирани сърдечни-
те кухини в коса двукухинна и четирикухинна 
проекция в IR GRE T1 време.  Допълнителната 
софтуерна обработка е извършвана на работ-
на станция WS ADW 4.4 с помощта на софтуе-
рен пакет RepоrtCard с количествена оценка на 
анатомичните и качествена оценка на функци-
оналните параметри.

Компютърнотомографското изследване е 
проведено с 64-детекторен компютърен то-
мограф, GE VCT при предварителна подготов-
ка на пациентите и контрол на сърдечната чес-
тота. Изследването е изпълнявано в условията 
на апликиране на 80-100 ml контрастна материя 
(Iomeron 400, Bracco) със скорост 5 ml/s и послед-
ващо инжектиране на серум, при ретроспективна 
синхронизация със ЕКГ цикъла. Количествената 
оценка е извършвана на работна станция WS 
ADW 4.4 с оценка на размерите на левите сър-
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дечни кухини, фракцията на изтласкване, отно-
шението компактен към некомпактен миокард.

РЕЗУЛТАТИ

Клинична характеристика
Всички пациенти са от мъжки пол. Кли-

ничната характеристика на пациентите е 

представена на табл. 1. Четирима от тях са 
с прояви на застойна сърдечна недостатъч-
ност при тежка помпена дисфункция, а един 
(пациент 2) е с рецидивираща гръдна болка 
при запазена ФИ. При двама има анамнеза 
за артериална хипертония, лекувана с АСЕ 
инхибитори, нито един няма захарен диабет. 
Всички са пушачи. 

Таблица 1. Характеристика на пациентите

Пациент № Възраст 
(години)

Клинична 
симптоматика ЕКГ Фамилна 

обремененост Усложнения Проследяване 
(мес.)

1 59 ЛСН ЛББ, КЕС Двама братя с 
ВСС ВСС 5

2 24 Гръдна болка Непълен ДББ, КЕС Отрича Без усложнения 6

3 59 ЛСН, ДСН Неспецифичен 
вътрекамерен блок, КЕС

Няма данни за 
родителите ЛК тромбоза 5

4 46 ЛСН
АV блок І ст., патологична 
прогресия на R-зъбеца в 
V2-6, КЕС

Баща с ВСС Обострена СН, 
камерна тахикардия 14

5 59 ЛСН, ДСН ЛББ Отрича Обострена СН 20

ЛСН – левостранна сърдечна недостатъчност; ДСН – десностранна сърдечна недостатъчност; ЛББ – ляв бедрен блок; КЕС – ка-
мерни екстрасистоли; ДББ – десен бедрен блок; ВСС – внезапна сърдечна смърт; СН – сърдечна недостатъчност.

Двама пациенти (пациент 1 и 4) имат фа-
милна обремененост с роднини от първа ли-
ния с внезапна сърдечна смърт във възрасто-
вия диапазон 40-45 години.

Пациентите са в синусов ритъм. Електрокар-
диографски двама от тях са с ляв бедрен блок 
(пациент 1 и 5), един е с непълен десен бедрен 
блок (пациент 2), един е с неспецифичен въ-
трекамерен блок (пациент 3), един е с АV блок І 
степен (пациент 4). При всички са регистрирани 
полиморфни камерни екстрасистоли.

С изключение на пациент 2 рентгеногра-
фията на бял дроб и сърце показва увеличени 
размери на сърдечно-съдовата сянка и данни 
за белодробен застой.

Ехокардиографска характеристика
Ехокардиографските показатели са пред-

ставени в табл. 2. Диагнозата КМПНМ е по-
ставена въз основа на ехокардиографските 
критерии на Jenni [9], (фиг. 1 и 2). При 4-ма от 
пациентите се регистрира тежка ЛК помпена 
дисфункция с ФИ под 30% и с данни за висо-
ки налягания на пълнене. При тях върховата 

и средната част на камерата е ангажирана от 
спонгиозен миокард (фиг. 3) в контакт с кръ-
вотока в ЛК, което се визуализира с цветен 
Doppler (фиг. 2). Левокамерната трабекулари-
зация е изразена в различна степен при отдел-
ните пациенти със засягане на различен брой 
сегменти (табл. 2). 

Фиг. 1. Парастернален образ по късата ос на апикално ниво в 
телесистола – измерване на отношението на некомпактния ен-
докарден слой към компактния субепикарден слой
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Магнитнорезонансно изследване 
Магнитнорезонансно изследване се прове-

де при четирима пациенти, като беше направе-
на както морфологична, така и функционална 
оценка на миокарда. При трима беше засегна-
та само лявата камера, като при пациент 3 се 
установи и суспектно ангажиране на стената на 
дясната камера. Както и при ЕхоКГ изследва-
не, морфологичните критерии включваха отно-
шение на компактен към некомпактен миокард 
> 2 и ясно визуализиране на воид-феномен от 
циркулиращата кръв между дълбоките трабе-
кули на левокамерния миокард (фиг. 4а). Във 
фазата на късно контрастиране на миокарда 
при двама от изследваните с ядрено-магнитен 
резонанс (ЯМР) пациенти не се регистрира по-
вишен интензитет на сигнала на хипертрабеку-

ларизирания миокард, описано в литературата 
като белег на интрамиокардна фиброза и лош 
прогностичен белег. Този феномен беше регис-
триран само при пациент 5, където се установи 
обширна зона на трансмурално контрастиране 
във фазата на късно контрастиране в областта 
на базалния септум и по-дискретно предста-
вен висок сигнален интензитет в средния ми-
окарден слой на нивото на базалния септум и 
субендокардно в участъците на хипертрабеку-
ларизация (фиг. 4б). Трансмуралните участъци 
на повишен интензитет бяха повод за послед-
ващо изследване на коронарните съдове, ко-
ето показа тромбоза на ниво средна трета на 
дясната коронарна артерия. Оклузията на дяс-
ната коронарна артерия при доминираща лява 
не се прие като водещ фактор за развитие на 

 

Фиг. 2. Цветен Doppler от парастернален образ по късата ос на 
апикално ниво – връзка на рецесусите с кръвотока в левокамер-
ната кухина

Фиг. 3. Четирикухинен апикален образ – изразена левокамер-
на трабекуларизация при пациент 1

Таблица 2. Ехокардиографски показатели на пациентите

Пациент № МКП 
(mm)

ТДР ЛК
(mm)

ТСР ЛК 
(mm) ФИ (%) Степен на 

МР 
Сегменти с 
трабекуларизация

Е-пик 
(cm/s) Е/А Е/Еm’

1 15 58 53 29 лека 13/16 45,4 0,4 11,3

2 9 46 32 65 0 6/16 65,2 1,1 5,3

3 11 73 67 20 умерена 9/16 106,0 3,1 38,0

4 11 54 50 22 лека 11/16 75,1 2,1 22,7

5 11 68 65 17 тежка 9/16 73,3 2,1 15,6

МКП – междукамерна преграда; ТДР ЛК – теледиастолен размер на лява камера; ТСР ЛК – телесистолен размер на лява камера; 
ФИ – фракция на изтласкване по Simpson; МР – митрална регургитация; Е-пик – ранна диастолна скорост на митралния кръвоток; Е/А 
– отношение на ранната диастолна скорост Е към късната диастолна скорост А на митралния кръвоток; Е/Е’ – отношение на ранната 
диастолна скорост Е към ранната диастолна скорост на медиалния митрален анулус Е’m.
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сърдечната недостатъчност. При всички паци-
енти изчислените обеми на лявата камера и 

фракциите на изтласкване кореспондираха на 
тези, оценени с ЕхоКГ. 

а  б 
Фиг. 4а, б. (а) FIESTA oбрази в четирикухинен срез при пациент 5, демонстриращи дилатираната лява камера, наличието на хипертра-
бекуларизация във върховите сегменти и jet-феномен през митралната клапа; (б) двукухинен срез във фаза на късно контрастиране, 
демонстриращ зона на трансмурално повишение на сигнала апико-базално, както и висок сигнал в средния миокарден слой на нивото 
на септума и субепикардиално в зоните на хипертрабекуларизация

Компютър-томографско изследване
Компютър-томографско изследване (КТ) 

при един от пациентите (пациент 2) беше про-
ведено с оглед изключване на коронарна пато-
логия (фиг. 5в, г), при което установяването на 
некомпактен миокард беше случайна находка, 
обясняваща в значителна степен клиничните 
оплаквания. Пациент 2 е млад, със запазена 
кинетика на лявата камера и нормална фрак-
ция на изтласкване от 68%. Морфологично 

левокамерният миокард показа изразена тра-
бекуларизация с отношение на компактен към 
некомпактен миокард > 2 (фиг. 5а, б). При ос-
таналите двама пациенти КТ изследването е 
допълнително към ЕхоКГ и МР изследванията 
с оглед отхвърляне или доказване на съпът-
стваща коронарна патология. При тях също 
се установи изразена трабекуларизация на 
ендомиокардния слой с оформени дълбоки 
вътрешни септи.

а  б 
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Несигнификантни съпътстващи структурни 
промени
Придружаващи структурни промени, които 

не са причина за развитието на ЛК трабекула-
ризация и помпена дисфункция, се установиха 
при двама от пациентите – пациенти 3 и 5. При 
пациент 3 първоначалното ЕхоКГ изследване ус-
танови голям върхов тромб с подвижност към ЛК 
кухина (фиг. 6) и лекостепенна аортна стеноза с 
максимален трансклапен градиент 28 mm Hg при 
площ на клапния отвор 1,6 cm². Лявото и дясното 
предсърдие са дилатирани при умерена митрал-
на и трикуспидална регургитация. Пациентът е 
с пулмонална хипертония с изчислено систолно 
пулмонално налягане 47 mm Hg. На проведено-
то КТ изследване се установи 99% остиална сте-
ноза на циркумфлексната артерия.

Фиг. 6. Четирикухинен апикален образ при пациент 3 – лява ка-
мера с върхова трабекуларизация и голям тромб

Проведено лечение и проследяване
Всички пациенти, с изключение на паци-

ент 2, бяха хоспитализирани за прояви на де-
компенсирана сърдечна недостатъчност (СН). 
След лечение с диуретици, АСЕ инхибитори, 
нитрати, Carvedilol, Trimetazidine и антикоагу-
ланти, състоянието им се подобри и бяха де-
хоспитализирани с поддържаща терапия. При 
проследяване 10,0 ± 6,7 месеца при пациенти 
4 и 5 имаше обостряне на сърдечната недоста-
тъчност. Пациент 3 при контролен преглед ме-
сец след дехоспитализацията показа подобре-
ние в диастолната ЛК функция с преминаване 
от рестриктивен тип ЛК пълнене към диастолна 
дисфункция по типа на удължена релаксация 
и липса на върховата тромбоза, установена 
по време на болничния престой. Пациент 1 е 
починал внезапно 5 месеца след дехоспитали-
зацията за СН. При пациент 2 беше назначено 
лечение с аспирин и провеждане на контролна 
ЕхоКГ веднъж годишно.   

Обсъждане
Кардиомиопатията с некомпактен миокард 

е рядко заболяване, засягащо ЛК или едновре-
менно ЛК и ДК в 41% от случаите [23]. Харак-
теризира се с проминираща трабекуларизация 
на ендокардната камерна повърхност и дъл-
боки рецесуси в камерната стена, които не са 
свързани с коронарната циркулация [23]. В по-
вечето случаи КМПНМ е изолирана – без други 

в  г 
Фиг. 5а, б, в, г. Пациент 2, при който диагнозата се поставя по повод съмнение за коронарна патология. КТ изследването на сърцето 
показва нормално проходими коронарни съдове с интрамиокарден ход на интермедиерния клон на лявата корорнарна артерия (в, г) и 
хипертрабекуларизация на левокамерния миокард с отношение компактен към некомпактен миокард > 2,5 (а, б)
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аномалии, но съществуват случаи, свързани с 
наличието на вродени сърдечни малформации 
– пулмонална атрезия [7], бикуспидна аортна 
клапа с регургитация [1] междупредсърден или 
междукамерен септален дефект. Хистологично 
изолираната КМПНМ и тази, свързана с кон-
генитални аномалии, се различават, като при 
изолираната КМПНМ се установяват неспеци-
фични промени с участъци на нормален мио-
кард и фиброза [9, 12].

Етиология и генеза 
За първи път в литературата изолираната 

КМПНМ е описана от Chin и сътр. през 1990 
г. [2]. Повечето от случаите са фамилни, като 
е установена връзка с q28 на Х-хромозомата 
или с хромозома 11. Над 25% от асимптомните 
роднини на пациентите с КМПНМ са с абнорм-
на ехокардиография, но има и спорадични слу-
чаи [2]. Идентифицирани са различни мутации 
на гените, кодиращи саркомерните протеини, 
като се предполага, че различните фенотипо-
ве кардиомиопатии – КМПНП, хипертрофична 
и дилатативна кардиомиопатия, имат обща 
молекулярна етиология [20]. Тази генетична 
хетерогенност с припокриването на различни 
фенотипове поставя въпроса дали няма мор-
фологичен преход от дилатативна/хипертро-
фична кардиомиопатия към кардиомиопатия с 
некомпактен миокард и какви са факторите, по-
тенциращи развитието на една от тези кардио-
миопатии при пациенти с еднакви мутации. 

В генезата на КМПНМ се обсъждат наруше-
ния в ембрионалното развитие между 5-а и 8-а 
гестационна седмица, когато нормално спонгиоз-
ният за този етап от развитието миокард започва 
да се трансформира в компактен, а от рецесуси-
те между трабекулите се развиват капилярите на 
коронарната циркулация. В този процес участват 
различни растежни фактори, балансът между 
кои то определя протичането му [27]. В резултат 
на нарушения се развива двуслоен миокард с 
един компактен тънък епикарден слой и дебел 
спон гиозен ендокарден слой.

Клинична картина
Клиничните прояви на заболяването могат 

да започнат в различна възраст. Повод за из-
следвания и диагностициране на заболяване-
то могат да бъдат различни причини – камерна 

дисфункция със сърдечна недостатъчност, ка-
мерни аритмии, тромботични ендокардни фор-
мации с последващ емболизъм. Левокамерна 
систолна дисфункция по литературни данни се 
установява при 62-80% от случаите [2]. 

Прогноза
Прогнозата варира между различните па-

циенти. При проследяване в рамките на 6 го-
дини от поставянето на диагнозата близо 60% 
от пациентите са починали или са претърпели 
сърдечна трансплантация [23]. Според по-нови 
проучвания прогнозата не е толкова лоша, ве-
роятно поради диагностицирането на КМПНМ 
в по-ранни стадии или поради диагностицира-
не на по-леки случаи [16]. Според други проуч-
вания – данни от Френския регистър, със 105 
диагностицирани случая на КМПНМ [11], това 
са пациенти с висок риск от сериозни услож-
нения, сърдечна трансплантация и смърт, и се 
нуждаят от стриктен контрол и проследяване. 
За среден период от 2,3 години рисковите фак-
тори за смърт или за провеждане на сърдечна 
трансплантация са сърдечна недостатъчност 
III или IV ф.к., високи налягания на ЛК пълнене, 
ниска ФИ и хоспитализация за сърдечна недос-
татъчност. Само проучвания с голяма продъл-
жителност могат да оценят тромбоемболичния 
и аритмичния риск в резултат на наличието на 
изразената трабекуларизация в хипокинетич-
ната лява камера.

Диагноза
Диагнозата на КМПНМ е възможно да се по-

стави въз основа на ЕхоКГ данни, стига да се 
има предвид това заболяване. Утвърдени са 
няколко диагностични ЕхоКГ критерия, част от 
които изискват наличие на двуслоен миокард 
при 2-размерна ехокардиография [9] и могат 
да бъдат приложени при ЯМР [9]. Според други 
критерии е достатъчно наличието на промини-
ращи или многобройни ЛК трабекуларизации 
[2, 24, 25]. Диагностичните критерии са пред-
ставени в табл. 3. Тези критерии се различават 
не само в дефиницията на абнормните трабе-
кули, но и в равнините и фазите на сърдечния 
цикъл, в които се измерват. Измерването е су-
бективно и зависи допълнително от равнината 
на ЕхоКГ образ. 
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Таблица 3. Основни диагностични критерии за карди-
омиопатия с некомпактен миокард.

Chin и сътр. [2]
Отношение Х/Y ≤ 0,5
Х – разстояние от епикардната повърхност към дъното на 
рецесусите
Y – разстояние от епикардната повърхност до върха на 
трабекулите
Измерват се трабекулите на върха на ЛК от парастернален 
образ по късата ос и от апикалните образи; дебелината на ЛК 
свободна стена в теледиастола.

Jenni и сътр. [9]
Двуслойна структура на миокарда,  с тънък компактен 
и дебел некомпактен слой, измерени в телесистола от 
парастерналните образи по късата ос.
Липса на съпътстващи структурни сърдечни промени.
Многобройни и значително проминиращи трабекули и дълбоки 
рецесуси между тях.
Връзка между рецесусите и кръвта в ЛК кухина, 
визуализирана с цветна Doppler ЕхоКГ.

Stollberger и сътр. [24]
Повече от 3 трабекули, проминиращи от ЛК стена апикално 
и към папиларните мускули, визуализирани в една ЕхоКГ 
равнина.
Междутрабекуларни пространства с перфузия от камерната 
кухина, визуализиращи се с цветна Doppler ЕхоКГ.

ЛК – лява камера; ЕхоКГ – ехокардиография

През последните години ядреномагнитно-
то резонансно изследване навлезе широко 
като метод за диагностициране на пациенти с 
КМПНМ. То има предимство с по-добрата си 
пространствена резолюция на върха и лате-
ралната стена на ЛК, както и с възможността 
за оценка на перфузията на миокарда. 

В проучвания от последните години чрез 
ЯМР се определя количествено отношението на 
некомпактния към компактния слой [21], като се 
използват същите диагностични критерии както 
при ултразвуковото изследване. При сравнява-
не на образите при пациенти с КМПНМ и таки-
ва с промени в лявата камера на базата на хи-
пертония или хипертрофична кардиомиопатия 
Petersen и сътр. определят като валидно отно-
шение компактен към некомпактен миокард 2,3 
при 17-сегментен модел на разделяне на лява-
та камера [21]. Директното сравнение с ЕхоКГ 
не винаги е възможно, тъй като детекцията на 
некомпактния слой при ЯМР е в диастола, до-
като ехокардиографските критерии на Jenni [9] 
се отнасят за телесистола. 

Освен добрата тъканна и пространствена 
разделителна способност МРТ изследването 

има и предимството да оценява и наличието на 
перфузионни промени в стената на левокамер-
ния миокард. Dodd и сътр. правят опит да съ-
поставят тежестта и степента на разпростране-
ние на вентрикулното засягане спрямо степен-
та на късното контрастиране на трабекулите с 
оглед определяне на стадия и на прогнозата на 
болестта [3]. Те анализират образите при група 
от 9 пациенти и 10 контроли и установяват, че 
разпространението на некомпактния миокард 
и степента на късно контрастиране корелира 
сигнификантно със стойностите на фракцията 
на изтласкване. Подобни резултати съобщават 
и Fazio и сътр., които смятат, че редукцията на 
фракцията на изтласкване е пряко свързана 
със степента на развитие на субендокардна 
фиброза [6]. Те съобщават, че зоните на къс-
но контрастиране обхващат предимно средния 
миокарден слой и са лош прогностичен белег. 
Именно с миокардната исхемия и последващо-
то развитие на субендокардна фиброза пове-
чето автори обясняват развитието на сърдечна 
недостатъчност при пациентите с КМПНМ, като 
степента на фиброзата корелира със степента 
на клиничната изява и с ФИ [10, 17].

С широкото поле на изобразяване МРТ из-
следването позволява визуализиране с високо 
качество и на десните сърдечни кухини. Макар 
и с малка честота в литературата се съобща-
ва и за бивентрикулно засягане при КМПНМ. 
При съмнение оценката на дясната камера 
трябва да се прави внимателно поради липса-
та на ясни критерии и възможността за хипер-
диагностика поради нормално по-изразената 
деснокамерна трабекуларизация. 

Вентрикулографията като част от инвазив-
ната оценка на коронарните артерии и сърдеч-
ните кухини рядко е метод на избор при диаг-
ностициране на КМПНМ. Критериите за по-
ставяне на диагнозата са същите, както и при 
ЕхоКГ и МРТ, като остават само за случаите на 
„случайна”, неподозирана находка.

КТ също рядко е метод на избор при диагно-
стициране на КМПНМ. Добрата пространстве-
на разделителна способност на метода поз-
волява изобразяването на некомпактния мио-
кард, дълбоките рецесуси, степента на засяга-
не на левокамерната стена и визуализирането 
на интракавитарни тромби. Като допълнително 
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предимство на метода може да се изтъкне въз-
можността за едновременно изобразяване на 
коронарните съдове.

Диференциална диагноза 
Диференциална диагноза трябва да се пра-

ви с нормалните варианти на ЛК с трабекулари-
зация, при която трабекулите са не повече от 3, 
или с банд на ЛК или ДК, при който дебелината 
на стената е нормална. Някои по-чести кардио-
миопатии (КМП) налагат разграничаване от тях 
– апикална хипертрофична КМП, дилатативна 
КМП, както и по-редките деснокамерна дисп-
лазия и ендомиокардна фиброеластоза, които 
също спадат към некласифицируемите КМП.

Използваните диагностични ехокардиограф-
ски критерии на Jenni [9] трябва да бъдат интер-
претирани с внимание. Те могат да бъдат налич-
ни както при други кардиомиопатии, като случай-
на находка, така и при здрави индивиди [14].

КМПНМ е много рядка с честота при въз-
растните по литературни данни 0,3% [19, 23] 
и с годишна честота при децата 0,1 на 100 000 
[15, 18]. Независимо от тези данни увеличава-
нето на публикациите и броя на пациентите с 
КМПНМ показват, че информираността за това 
заболяване и значителният напредък в ехо-
кардиографската техника водят до подобрява-
не на диагностицирането на морфологичните 
промени при КМПНМ в рутинната клинична 
практика. В същото време възниква въпросът 
дали КМПНМ не се хипердиагностицира. Kohli 
и сътр. [14] са изследвали ехокардиограф-
ски 199 пациенти със систолна дисфункция и 
60 здрави индивиди, като ЕхоКГ критерии за 
КМПНМ са установени при 47 пациенти и при 
5 здрави индивиди, 4 от които са от черната 
раса. Този висок процент може да се тълкува 
като резултат от подценяването на КМПНМ 
като причина за сърдечна недостатъчност или, 
като се има предвид високият процент на здра-
вите, покриващи критериите за КМПНМ, като 
хипердиагностициране на заболяването, осо-
бено при черната раса.

След първоначалните данни, че КМПНМ е 
свързана с тежка систолна ЛК дисфункция и 
висока честота на смърт, тромбоемболични ус-
ложнения или камерна тахикардия [19], сега са 
публикувани данни за по-ниска честота на тези 
усложнения [16]. Това може да се дължи на 

откриването на предклинични случаи, но спо-
ред някои резултати част от пациентите нямат 
КМПНМ [14]. 

От друга страна, част от пациентите след 
изява на клиничната симптоматика са диагно-
стицирани и лекувани за други заболявания 
(белодробни) или друг вид кардиомиопатии. 
Поставянето на коректната диагноза е от голя-
мо значение за започването на подходящо ме-
дикаментозно лечение (профилактика на тром-
боемболични инциденти, лечение на аритмии-
те и сърдечната недостатъчност), за избягване 
назначаването на допълнителни изследвания, 
които не са необходими, и за скринингови ехо-
кардиографски изследвания на близки родни-
ни. Освен медикаментозното лечение на сър-
дечната недостатъчност при КМПНМ при някои 
пациенти може да се наложи имплантиране на 
кардиовертер-дефибрилатор за вторична или 
първична профилактика на внезапна сърдечна 
смърт и сърдечна ресинхронизираща терапия 
при ЛК ФИ ≤ 35% и данни за вътрекамерна дис-
синхрония [13], а при напреднала камерна дис-
функция – трансплантация.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

КМПНМ е рядко вродено заболяване, ко-
ето може да бъде диагностицирано с ехокар-
диография като метод на избор. При недоста-
тъчно ясни случаи диагностицирането изисква 
допълнителни образни методики – ЯМР и/или 
КТ, за точно определяне на двата миокардни 
слоя и отношението им, както и за изключване 
на допълнителни съпътстващи заболявания, 
които могат да бъдат свързани с развитието 
на камерна дисфункция и трабекуларизация. 
Поставянето на коректната диагноза определя 
своевременното започване на медикаментоз-
но лечение и при показания – имплантиране 
на кардиовертер-дефибрилатор и ресинхрони-
зираща терапия.
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НА КАРДИОЛОЗИТЕ 
В БЪЛГАРИЯ

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
CASE REPORTS

ВЪВЕДЕНИЕ

„Bundle branch reentry” тахикардията е ряд-
ка форма на камерна тахиаритмия. По меха-
низъм е риентри с участието на двете бедра 
на Тавара и транссепталното миокардно про-
веждане. Характерна е за пациенти с левока-

мерна дилатация от придобити сърдечни забо-
лявания и заболявания на проводната система 
на сърцето. Възможните начини на лечение на 
този вид камерна тахиаритмия са два: фарма-
кологично – което често е неефективно, и чрез 
радиофреквентна катетърна аблация – често 
предпочитана като метод на първи избор [2].

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА КАМЕРНА ТАХИКАРДИЯ ТИП BUNDLE BRANCH REENTRY – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА КАМЕРНА ТАХИКАРДИЯ ТИП BUNDLE BRANCH REENTRY – 
РЯДКА, НО ЗНАЧИМА ФОРМА НА КАМЕРНА ТАХИАРИТМИЯРЯДКА, НО ЗНАЧИМА ФОРМА НА КАМЕРНА ТАХИАРИТМИЯ
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Peзюме. Камерната тахикардия с участието на проводните бедра е рядък, но значим вариант камерна тахиаритмия. Ха-
рактерна е за болни с дилатативна кардиомиопатия – неисхемична, при тежка клапна регургитация, или исхемич-
на, при мускулна дистрофия, както и при заболявания, засягащи само проводната система на сърцето. Описана 
е и при хора със структурно здрави сърца.  Представяме случай на 31-годишен пациент с пристъпи от широко-
комплексна тахикардия, без установени други придружаващи заболявания. При електрофизиологично изслед-
ване се доказа наличието на камерна тахикардия с участието на проводните бедра и след имплантирането на 
охраняващ двукухинен кардиостимулатор се осъществи успешна радиофреквентна катетърна аблация на дяс-
ното проводно бедро. Катетърната аблация на дясното бедро води до дефинитивно излекуване и е предпочитан 
метод на лечение на този вид аритмия.

Ключови думи: камерна тахикардия, bundle branch reentry, радиофреквентна катетърна аблация, система на His-Purkinje
Адрес
за кореспонденция:

Доц. д-р Чавдар Шалганов, дм, Клиника по кардиология, Университетска национална кардиологична болница, ул. „Ко-
ньовица” № 65, 1309 София, тел.: 02/92-11- 411, факс: 02/92-11-412
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case is reported of a 31-year-old patient with recurrent wide QRS complex tachycardia, without concomitant diseases. 
Electrophysiological study proved that it was bundle branch reentrant ventricular tachycardia. Successful radiofrequency 
catheter ablation of the right bundle branch was performed after implantation of permanent dual chamber pacemaker. 
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regarded as fi rst line therapy. 
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КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Представяме мъж на 31 години с траен ляв 
бедрен блок (ЛББ) от поне 1 година и с прис-
тъпи от ширококомплексна тахикардия от 6 
години с морфология на ЛББ (фиг. 1 А и Б). 
Първоначално пристъпите били с честота не-
колкократно в годината, а през последните 8 
месеца зачестили до почти всекидневни, поя-
вили се и постоянни прескачания на сърцето. 
Преди 3 години в хода на боледуване от брон-
хопневмония имал синкоп по време на епизод 
на описаната тахикардия. Провеждал лечение 

с пропафенон без ефект. При амбулаторен ве-
лоергометричен тест е възникнала тахикардия 
с честота 205 уд./min и морфология на ЛББ, 
интерпретирана като надкамерна поради прак-
тически еднакви QRS-комплекси в синусов ри-
тъм и по време на тахикардия. На Холтер-ЕКГ 
е регистриран синусов ритъм с честота от 60 
до 120 уд./min, интермитентен атриовентрику-
ларен (АV) блок I степен и ЛББ, камерни ек-
страсистоли с епизоди на тригеминия, епизод 
на ширококомплексна тахикардия с морфоло-
гия на ЛББ и честота 120 уд./min.

От физикалния статус прави впечатление 
астеничният хабитус. Аускултаторно се устано-
ви наличие на чести екстрасистоли и на систо-
личен шум 2/6 с пунктум максимум на сърдеч-
ния връх. ЕКГ показа синусов ритъм, граничен 
PQ интервал 0.20-0.22 s, разширен камерен 
комплекс до 150 милисекунди (ms), ЛББ или 
неспецифично нарушено вътрекамерно про-
веждане, наподобяващо ЛББ (фиг. 1 А), еди-
нични камерни екстрасистоли с морфология 
на десен бедрен блок (ДББ).

Трансторакалната ехокардиография показа 
запазени размери, обеми и функция на сър-
дечните кухини, както и миксоматозно проме-

нена митрална клапа с пролапс на предното 
митрално платно, реализиращ регургитация 
под първа степен.

При електрофизиологичното изследване 
на сърцето не се установи наличие на двойна 
АV физиология или допълнителна проводна 
връзка. В базални условия АV провеждането 
дистално от снопа на Хис е нарушено – НV ин-
тервалът е силно удължен до 93-103 ms (при 
норма < 55 ms) (фиг. 2 А и Б). На нивото на АV 
възела АV провеждането показа леко удължен 
ефективен рефрактерен период, при нормална 
точка на Шерф. С продължителна предсърдна и 
камерна стимулация се индуцира тахикардия

Фиг. 1. Повърхностна 12-канална ЕКГ в синусов ритъм (А) и по време на тахикардия (Б). В синусов ритъм има неспецифично нарушено 
вътрекамерно провеждане, наподобяващо ЛББ, а продължителността на QRS-комплекса е 152 ms

Б
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с широк QRS-комплекс (170 ms) с морфология 
на ЛББ, базален цикъл 283-314 ms, честота 
210-190 уд./min, НV интервал 116-127 ms. Ре-
гистрираха се епизоди на VА провеждане 1:1, 
но и на VA дисоциация (фиг. 3 А). При спон-
танно вариране на базалния цикъл промяната 
на Н-Н интервалите предхожда промяната на 
V-V интервалите. При повличане от върха на 
дясната камера промяната в морфологията на 
стимулирания QRS-комплекс е минимална, а 
постстимулационният интервал е само с 2 до 
4 ms по-дълъг от базалния цикъл на тахикар-
дията (фиг. 3 Б). Тахикардията  възникна и в 
хода на продължително предсърдно мъждене, 
индуцирано с предсърдна стимулация. Тахи-
кардията е камерна с участието на бедрата на 
проводната система тип bundle branch reentry. 
Решено бе да се извърши катетърна аблация, 

но поради изходно силно влошеното АV про-
веждане дистално от снопа на Хис първоначал-
но се имплантира постоянен предсърдно-ка-
мерен електрокардиостимулатор Verity ADx XL 
DC 5256 (St. Jude Medical, St. Paul, Minnesota, 
USA) в режим на работа DDD и с включена 
auto switch функция. На следващ етап се осъ-
ществи радиофреквентна катетърна аблация 
на дясното бедро. Веднага след аблацията на-
стъпи допълнително разширение на камерния 
комплекс до 194 ms, НV интервалът се удъл-
жи от около 100 ms на 116-120 ms (фиг. 4 Б), 
а PQ интервалът – до 0.24 s. Морфологията 
на нативния QRS-комплекс се промени от ЛББ 
на десен бедрен блок и ляв преден хемиблок 
(фиг. 4 А). Реиндуцирането на тахикардията с 
бърза и програмирана стимулация стана не-
възможно.

Фиг. 2. Интракардиални записи в синусов ритъм, показващи нормален АН и силно удължен НV интервал (А). В дясната половина на 
фигурата (Б) се вижда и потенциалът на дясното бедро, означен с RB

Фиг. 3. Интракардиални записи по време на камерна тахикардия. Вляво ясно личи VА дисоциация и НV интервал, по-дълъг, отколкото 
в синусов ритъм (А). Вдясно – при повличане на тахикардията от върха на дясната камера постстимулационният интервал е само с 2 
ms по-дълъг от базалния цикъл на тахикардията (Б)

Б

Б
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Поради анамнестични данни за мускулна 
слабост и лесна умора от около една година в 
диференциалнодиагностичен план бе обсъде-
но наличието на мускулна дистрофия, поради 
което беше препоръчано амбулаторно да се 
осъществи консултация с невролог и евенту-
ално да се направи електромиографско из-
следване.

ОБСЪЖДАНЕ 

За първи път риентри кръг с участието на 
системата на His-Purkinje е описан при хора от 
Akhtar и сътр., изучавайки единични камерни 
екстрасистоли, индуцирани с програмирана 
камерна стимулация [2].

Най-честото заболяване, свързано с ин-
дукция на мономорфна камерна тахикардия с 
участието на проводните бедра, е дилататив-
ната кардиомиопатия – неисхемична (в над 
40% от случаите) или исхемична (в около 6%). 
Клапните регургитации с левокамерна дилата-
ция и дисфункция са друга честа причина за 
този вид аритмия, вкл. в ранния постопера-
тивен период след митрално и аортно клапно 
протезиране. Тахикардията е характерна и за 
пациенти с мускулна дистрофия със засягане 
на сърдечния мускул, както и при изолирано 

засягане на системата на His-Purkinje, но може 
да възникне и при хора със структурно здрави 
сърца [2, 4]. Представлява 6-8% от всички фор-
ми на индуцираните продължителни камерни 
тахикардии [4]. Възможно е обаче честотата 
на аритмията да е подценена, защото нерядко 
първата ù проява може да е синкоп или вне-
запна сърдечна смърт с липсващ ЕКГ запис, а 
при електрофизиологично изследване невина-
ги рутинно се търсят потенциали от снопа на 
Хис и дясното бедро, които са критично важни 
за доказване на механизма.

ЕКГ в синусов ритъм обикновено показва 
нарушено вътрекамерно провеждане – неспе-
цифично или под формата на типичен бедрен 
блок. Макар и рядко, може да има и случаи с 
относително тесен камерен комплекс в сину-
сов ритъм [2].

Според по-стара класификация камерната 
тахикардия с участието на проводните бедра 
се разделя на три разновидности [1]. При тип 
А ретроградното провеждане се осъществява 
по лявото бедро, а антеградното провеждане 
– по дясното бедро. Този вид тахикардия е с 
морфология на ЛББ. Това е най-често среща-
ната тахикардия. Тип В представлява фасци-
куларна риентри тахикардия с кръг, включващ 
двата фасцикула на лявото бедро. Този вид 

Фиг. 4. Повърхностна (А) и интракардиална (Б) ЕКГ след аблацията на дясното проводно бедро. Морфологията на QRS-комплекса е 
променена както при ДББ с ЛПХБ. Вдясно (Б) се вижда допълнителното удължаване на НV интервала до 120 ms

Б
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тахикардия е рядък и е с морфология на ДББ, 
а оста зависи от посоката на риентри кръга 
– лява или дясна ос [1, 2]. При тип С ретрог-
радното провеждане е по дясното бедро, а 
антеградното провеждане – по лявото бедро. 
Морфологията на камерните комплекси е на 
ДББ с дясна ос. Това е най-рядко срещана-
та тахикардия тип bundle branch reentry [1]. 
Според друга, по-нова класификация, има 
два основни вида – типична (обратно на ча-
совниковата стрелка) с морфология на ЛББ 
и активационна проследователност „сноп на 
Хис–дясно бедро–ляво бедро” и атипична 
(по часовниковата стрелка) с морфология на 
ДББ и активационна последователност „сноп 
на Хис–ляво бедро–дясно бедро” [5].

 Механизмът на аритмията може да се ди-
агностицира само чрез електрофизиологич-
но изследване. За по-голяма част от болните 
с този вид камерна тахикардия е характерно 
наличието на удължен Н-V интервал в сину-
сов ритъм. Рядко е възможно да се регистри-
ра и нормален Н-V интервал, но удължаващ 
се при продължителна или програмирана 
предсърдна стимулация [2]. По време на та-
хикардия се регистрира стабилен Хисов по-
тенциал пред камерния, като Н-V интерва-
лът е по-голям или равен на този в синусов 
ритъм. При вариране на базалния цикъл на 
тахикардията промяната на Н-Н интервалите 
предхожда промяната на V-V интервалите [2, 
5]. При повличане на тахикардията чрез сти-
мулация от върха на дясната камера постс-
тимулационният интервал не надхвърля ба-
залния цикъл на тахикардията с повече от 30 
ms [3]. Предсърдното мъждене или трептене 
може да предизвика индуциране на този вид 
камерна тахикардия. Всички тези характерис-
тики на камерната тахикардия с участието на 
проводните бедра са налични при описания 
от нас случай. 

Като средство на първи избор за лечение 
на камерната тахикардия с участието на про-
водните бедра се приема радиофреквентната 
катетърна аблация на дясното бедро, с което 
се постига прекъсване на риентри кръга. За 

локализиране на проводните бедра се използ-
ва специфичен електрофизиологичен маркер 
– потенциалите на дясното и лявото бедро. 
Аблацията на дясното бедро обаче е по-лес-
на в сравнение с аблацията на лявото бедро. 
Дясното бедро е с обособена нишковидна 
структура по цялото си протежение от отде-
лянето от снопа на Хис до разпадането си на 
дистални разклонения в основата на предния 
папиларен мускул. Лявото бедро е с широка 
ветрилообразна структура, изискваща апли-
кирането на повече радиофреквентни лезии. 
Появата на десен бедрен блок след аблация 
на дясното бедро е добър маркер за дълго-
срочен успех. [2]. При тези пациенти почти 
винаги има изходно влошено АV провеждане 
дистално от снопа на Хис и аблацията допъл-
нително го влошава. При удължаване на НV 
интервала > 100 ms, предвиждано антиритъм-
но медикаментозно лечение или АV блок при 
предсърдна стимулация при тези пациенти се 
налага профилактично имплантиране на по-
стоянен пейсмейкър.

Дългосрочната преживяемост на тези бол-
ни зависи главно от наличието на придружа-
ващи сърдечни заболявания и оптималното 
лечение на евентуални други камерни тахиа-
ритмии. При около 25% от тези болни възник-
ват камерни тахикардии с миокарден произ-
ход. Прогресиращата сърдечна недостатъч-
ност е честа причина за смърт при пациентите 
с дилатативна кардиомиопатия. При наличие 
на мускулна дистрофия се налага импланта-
ция на кардиостимулатор поради прогресия 
на проводните нарушения. Преживяемостта 
на пациентите без други придружаващи ри-
скови фактори за внезапна сърдечна смърт 
е неясна. Това налага извършване на дълго-
срочно проследяване на тази група пациенти 
[2].

В заключение, това е първият описан у нас 
случай на камерна тахикардия с участие на 
бедрата на проводната система. Катетърната 
аблация на дясното проводно бедро е ефекти-
вен метод за дефинитивно излекуване на тази 
аритмия.
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БЪЛГАРСКА КАРДИОЛОГИЯ
том ХVІІ, 2011 № 2ДРУЖЕСТВО 

НА КАРДИОЛОЗИТЕ 
В БЪЛГАРИЯ

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
CASE REPORTS

ВЪВЕДЕНИЕ

Транссепталният достъп отдавна се при-
лага рутинно при инвазивни сърдечни проце-
дури и особено често при катетърна аблация 
на различни сърдечни аритмии със субстрат 
в лявото предсърдие или митралния клапен 
пръстен, а понякога и в лявата камера. В съ-
временната инвазивна електрофизиология, 
особено при пациенти с предсърдно мъждене, 

не е необичайно извършването на повече от 
една катетърна аблация в лявото предсърдие. 
Повторната транссептална пункция може да 
бъде по-трудна, вероятно поради формиране 
на цикатрикс в овалната ямка от предходната 
пункция [3]. За постигане на по-лесен повторен 
транссептален достъп може да се използва 
специална система за радиофреквентна (РФ) 
транссептална пункция [6, 7]. В настоящото 
съобщение описваме извършването на транс-

РАДИОФРЕКВЕНТНА ТРАНССЕПТАЛНА ПУНКЦИЯ ПРИ КАТЕТЪРНА АБЛАЦИЯ РАДИОФРЕКВЕНТНА ТРАНССЕПТАЛНА ПУНКЦИЯ ПРИ КАТЕТЪРНА АБЛАЦИЯ 
С ТРУДЕН ИЛИ НЕВЪЗМОЖЕН КОНВЕНЦИОНАЛЕН ТРАНССЕПТАЛЕН ДОСТЪП С ТРУДЕН ИЛИ НЕВЪЗМОЖЕН КОНВЕНЦИОНАЛЕН ТРАНССЕПТАЛЕН ДОСТЪП 

Ч. Шалганов
Национална кардиологична болница – София

RADIOFREQUENCY FACILITATED TRANSSEPTAL PUNCTURE IN CATHETER ABLATION RADIOFREQUENCY FACILITATED TRANSSEPTAL PUNCTURE IN CATHETER ABLATION 
WITH DIFFICULT OR INFEASIBLE CONVENTIONAL TRANSSEPTAL ACCESSWITH DIFFICULT OR INFEASIBLE CONVENTIONAL TRANSSEPTAL ACCESS

T. Shalganov
National Heart Hospital – Sofi a

Peзюме.  Повторната и понякога първичната транссептална пункция може да се окаже трудна или невъзможна при част от 
пациентите. Представяме двама пациенти с невъзможна първична транссептална пункция, при които достъп до 
лявото предсърдие беше осигурен с обикновен набор за транссептална пункция и прилагане на радиофреквент-
на енергия през иглата на Brockenbrough. И в двата случая беше постигнат успешен и неусложнен транссептален 
достъп, което позволи извършване на радиофреквентна катетърна аблация. Тази модификация на транссептал-
ния достъп вероятно е приложима в повечето катетеризационни лаборатории и може да предотврати механични 
усложнения, като пробив на свободната стена на лявото предсърдие.
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септална пункция с приложение на РФ енер-
гия през обикновената транссептална игла на 
Brockenbrough чрез аблационен катетър и ге-
нератор за РФ катетърна аблация при двама 
пациенти с изходно много трудна или невъз-
можна транссептална пункция.

Клиничен случай 1
Пациент на 41 години, бивш активен футбо-

лист без придружаващи заболявания, с 20-го-
дишна анамнеза за пристъпна надкамерна 
тахикардия, рефрактерна на медикаментозна 
профилактика. Трансторакалната ехокарди-
ография не показа никакви отклонения с из-
ключение на лека левопредсърдна дилатация 
– 43 mm. При електрофизиологичното изслед-
ване се установи наличие на лява заднолате-
рална допълнителна проводна връзка, участ-
ваща в ортодромна АV риентри тахикардия. 
Предприе се опит за транссептална пункция. 
В нашата лаборатория се прилага модифици-
рана техника на транссептален достъп, която 
е описана подробно преди [1]. Накратко, след 
изтеглянето на транссепталния набор от гор-
ната празна вена в дясното предсърдие и при 
попадането на върха на набора в предпола-
гаемото място на овалната ямка се впръсква 
контрастна материя. При визуализиране на ха-
рактерното палатковидно изпъване на септума 
към лявото предсърдие се извършва пункция. 
В противен случай наборът се позиционира 
отново до получаването на характерния кон-
трастиран образ на овалната ямка. При този 
пациент транс септалният набор беше лесно 

и точно позициониран, но при опит за проби-
ване на междупредсърдната преграда с игла-
та това се оказа невъзможно. При контролни 
впръсквания на контраст се изобрази умере-
но изразено обтягане на септума към лявото 
предсърдие, но не и проникване на иглата в 
него. След четирикратни неуспешни опити за 
проникване в лявото предсърдие се предприе 
РФ пункция. Обикновен аблационен катетър с 
4-милиметров връх се свърза с РФ генератор, 
като върхът на катетъра се допря плътно до 
проксималния край на транссепталната игла 
(фиг. 1 А). Самата игла отново се въведе така, 
че върхът ù да излиза извън дисталния край 
на дилататора (фиг. 1 Б) и да обтяга овалната 
ямка. Позицията ù беше потвърдена с повтор-
на контрастна инжекция. В този момент беше 
подадена РФ енергия с начална мощност 3 
W и зададена температура 48°С. Мощност-
та на приложената енергия постепенно беше 
увеличена до 20 W с обща продължителност 
на апликацията около 30 секунди. Ново конт-
растно впръскване показа, че все още върхът 
на иглата е от дясната страна на септума. 
Повторна РФ апликация по описания начин с 
мощност 20 W и продължителност 15 секун-
ди доведе до проникване на иглата в лявото 
предсърдие, потвърдено чрез контрастна ин-
жекция. Транссепталният интродюсер бе ше 
въведен в лявото предсърдие и останалата 
част от процедурата беше завършена без ня-
какви особености или усложнения. Общото 
флуороскопско време беше 40 минути. 

А  Б 

Фиг. 1. (А) Контакт между върха на аблационния катетър и проксималния край на транссепталната игла; (Б) Положение на върха на 
иглата при подаване на РФ енергия
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Клиничен случай 2
Пациентка на 63 години с артериална хи-

пертония с 2-годишна давност и добър меди-
каментозен контрол и с 30-годишна анамнеза 
за надкамерни тахикардии при наличие на 
камерна преексцитация. Трансторакалната 
ехокардиография установи само наличие на 
аортна недостатъчност І степен, без обемна 
реакция и с минимална септална хипертрофия 
на лявата камера до 11,5 mm, както и гранич-
ни размери на лявото предсърдие – 43/32 mm. 
При електрофизиологичното изследване се 
установи наличие на лява задна допълнител-
на проводна връзка, участваща в ортодромна 
АV риентри тахикардия. Радиофреквентните 
апликации в коронарния синус (общо 5 апли-
кации) бяха неефективни за елиминиране на 
камерната преексцитация, поради което се 
премина към транссептален достъп. Попада-
нето на транссепталния набор в овалната ямка 
беше потвърдено с контрастна инжекция, но 
пробиването на междупредсърдната преграда 
с иглата се оказа невъзможно. Бяха направе-
ни общо 2 опита, като при това се установи, 

че натискът върху иглата предизвиква толкова 
силно вгъване на септума към лявото предсър-
дие, че върхът на иглата се доближава почти 
на 1 cm от проекционното място на тавана на 
предсърдието. При това положение се преце-
ни, че голямото напрежение от натиска на иг-
лата създава риск от внезапното ù проникване 
през септума и неволен пробив на свободната 
стена на лявото предсърдие. Аблационният 
катетър, използван до момента, беше допрян 
плътно до проксималния край на иглата, като 
същевременно върхът ù излизаше извън дис-
талния край на дилататора. Подадоха се общо 
8 РФ апликации със зададена мощност 25 W, 
зададена температура 48°С и обща продъл-
жителност 37 секунди. Характеристиките на 
апликациите са изложени в таблица 1. След 
последната РФ апликация се постигна про-
никване в лявото предсърдие, потвърдено с 
впръскване на контрастна материя. Транссеп-
талният интродюсер беше въведен в лявото 
предсърдие и процедурата беше завършена 
без усложнения. Общото флуороскопско вре-
ме беше 39 минути.

Таблица 1. Характеристики на РФ апликации през транссепталната игла при пациент № 2

Продължителност 
на РФ апликация в 
секунди

Средна 
мощност (W)

Максимална 
мощност (W)

Средна 
температура (°С)

Максимална 
температура (°С)

Среден 
импеданс (Ω)

Максимален 
импеданс (Ω)

4 9 25 32 33 175 277

5 13 25 32 33 153 275

6 15 25 32 33 151 221

6 16 24 32 32 152 208

1 2 3 33 33 143 144

5 11 25 33 33 139 205

5 13 25 32 33 158 263

5 12 25 33 33 145 315

ОБСЪЖДАНЕ 

Повторните транссептални пункции не са 
рядкост в инвазивната електрофизиология. 
Повторният транссептален достъп може да 
бъде по-труден или невъзможен [3, 4], като 
честотата на трудните пункции достига до 11% 
от случаите [3]. Предполага се, че продължи-
телното манипулиране на транссепталния ин-
тродюсер и катетър през пункционното място 

на междупредсърдната преграда предизвиква 
асептично възпаление и последващо цикатри-
зиране, което води до уплътняване и задебеля-
ване на овалната ямка [4]. Макар и значително 
по-рядко още първият опит за транссептален 
достъп може да се окаже невъзможен [3]. В та-
кива случаи използването на игла с по-голяма 
извивка на върха, която не позволява плъзгане 
по септума, може да се окаже достатъчно [4].
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Алтернативата е да се използва специален на-
бор за радиофреквентна транссептална пунк-
ция или да се използва наличното оборудване 
в електрофизиологичната лаборатория.

В настоящото съобщение представяме за 
пръв път в България извършването на радио-
фреквентна транссептална пункция с помощта 
на стандартно оборудване за катетърна аблация. 
И в двата случая това беше първата и единстве-
на до момента транссептална пункция. Пациен-
тите бяха със структурно здрави сърца, без или 
с минимална хипертрофия на лявата камера и 
без някакви особености в сърдечната анатомия 
от трансторакалната ехокардиография. 

Общото флуороскопско време при аблация 
на допълнителни проводни връзки с транс-
септален достъп в нашата лаборатория е 
средно 31 минути [2]. И в двата описани слу-
чая общото флуороскопско време е с 8 до 9 
минути по-дълго, което по презумпция се дъл-
жи на неколкократните неуспешни опити за  
конвенционален транссептален достъп. Сред-
ното флуороскопско време за конвенционален 
транссептален достъп от въвеждане на водач 
в горната празна вена до изваждане на дила-
татора и иглата при нас е 7.3 минути. За съжа-
ление в представените случаи това време не 
беше засичано, но с гореизложената презумп-
ция вероятно може да се приеме, че то е било 
15 до 16 минути, т.е. поне 2 пъти по-дълго. 

От данните, представени в таблица 1, прави 
впечатление необичайно високият импеданс, 
който всъщност довеждаше до автоматично 
прекратяване на РФ апликации в рамките на 1 
до 6 секунди. При извършването на катетърна 
аблация с неиригиран аблационен катетър с 
диаметър 7F и 4 mm връх при нормален кръ-
воток в третираната зона импедансът обичай-
но е < 100 Ω. По-високи стойности може да се 
регистрират при приложение на РФ енергия в 
места с бавен или с по-нисък дебит кръвоток. 
Вероятните причини за високия импеданс в 
случая според нас са две: концентрирането на 
РФ енергия във върха на иглата, който е много 
тънък (1 mm), респективно площта на контакт с 
подлежащата тъкан е много малка; изолиране-
то на върха на иглата от кръвотока поради вгъ-
ването на междупредсърдната преграда към 
лявото предсърдие, което често се изобразява 

като бавно отмиване на контрастната материя 
от овалната ямка. За съжаление данните от 
РФ апликации при първия пациент се оказаха 
недостъпни по технически причини, поради ко-
ето не може да се направи сравнение. Веро-
ятно все пак е по-уместно началната мощност 
на РФ енергия да е по-ниска и да се увеличава 
постепенно до не повече от 20 W.

Усложнения, свързани с процедурата, не 
бяха наблюдавани при никой от описаните слу-
чаи. При контролната трансторакална ехокар-
диография непосредствено след процедурата 
не се установиха някакви отклонения. 

В неотдавнашни публикации се съобщава 
подобен на описания тук подход, но с използ-
ване на генератор и прибор за хирургична 
електрокаутеризация, каквито се използват в 
операционни зали [3, 5]. Такъв подход е при-
ложим, когато една и съща зала се използва 
както за катетърни интервенции, така и за им-
плантация на постоянни електрокардиостиму-
латори, и необходимото оборудване е налично 
в непосредствена близост.

В заключение, при трудна или невъзможна 
транссептална пункция прилагането на радио-
фреквентна енергия с обикновен аблационен ка-
тетър и генератор през набор за конвенционална 
транссептална пункция може да осигури ефекти-
вен и безопасен достъп до лявото предсърдие.
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В БЪЛГАРИЯ

IN MEMORIAM

С дълбока скръб и съпричастност към тъ-
гата на близките, приятелите и колегите на д-р 
Енрике Гурфинкел изразяваме нашите най-
ис крени съболезнования по повод кончината 
на един световноизвестен лекар – кардиолог, 
велик учител и наставник в областта на кар-
диологията. Неговите заслуги за развитието 
на модерната кардиология са неизброими. 
Достатъчно е да споменем изследователска-
та му дейност и работа в областта на острия 
коронарен синдром и нестабилната плака, 
многобройните му научни публикации в мно-
го американски и европейски медицински 
издания. Това е загуба за цялата кардиоло-
гична общност. Неговите авангардни трудове 
в областта на модерната кардиология и фун-
даменталните науки издигнаха на световно 
равнище и допринесоха за изключителния 
престиж на Института по сърдечно-съдови 
заболявания към Фондация "Фавалоро", Бу-
енос Айрес.  

Беше покосен един голям приятел на Бъл-
гарската кардиологична общност. Завинаги 
ще остане нашият спомен от впечатляващи-
те лекции, които той с готовност изнасяше на 

големите български кардиологични форуми, с 
които допринасяше за издигане на нивото на 
организираните от ДКБ научни събития и за 
опресняване на нашите познания. Със своите 
блестящи презентации и с поднесената най-
съвременна информация Енрике ни позволя-
ваше да се докоснем до извора на научни по-
стижения от световен мащаб, за което винаги 
ще му бъдем благодарни. 

Позволяваме си от името на българските 
кардиолози и лично от наше име да изразим 
нашата дълбока благодарност и признател-
ност за приноса на д-р Енрике Гурфинкел 
в развитието на модерната кардиология по 
света и у нас.

С дълбок поклон пред паметта му:

Проф. Д-р Асен Гудев
Настоящ председател на ДКБ

Доц. Д-р Иво Петров
Избран председател на ДКБ

Дата: 05.05.2011 г..

Д-Р ЕНРИКЕ ГУРФИНКЕЛД-Р ЕНРИКЕ ГУРФИНКЕЛ
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Доц. Радко Пелов е роден на 23 юли 1948 г 
в учителско семейство, отрано закърмен с въз-
рожденски дух на просветителство и доброта, с 
грижа за ближните, с разностранни духовни ин-
тереси в много области на знанието и културата.

От 1968 г. започва следване по медицина в 
Медицнска академия в София. Беше отличен 
студент, обществено ангажиран, с висок авто-
ритет сред колегите и преподавателите.

Завършва медицина в Медицинска акаде-
мия – София, през 1974 г. 

Работи първоначално в Окръжна болница 
– Враца, а от 1975 г. е асистент в Клиника по 
кардиология в Медицинска академия– София. 

От 1991 г. работи в Клиника по кардиология 
на болница “Царица Йоанна – ИСУЛ”. Защитил е 
докторска дисертация по медицина през 1990. 

От 1994 г. е хабилитиран за доцент по кар-
диолгия в Клиниката по кардиология в болница 
“Царица Йоанна – ИСУЛ”.

Доц. Пелов бе прекрасен лекар, колега, 
приятел. Той имаше широки медицински по-
знания, не само в областта на кардиологи-
ята, които щедро раздаваше на пациенти и 
колеги. 

Винаги беше готов да помогне при нужда 
със съвет, намиране на подходящо решение, 
насочване към необходимия консултант. 

С него се работеше спокойно, без напре-
жение, създаваше сигурност с присъствие-
то си.

Към пациентите си беше всеотдаен, гри-
жовен, полагаше максимални усилия да реши 
проблемите им и да осигури най-доброто като 
диагностика и лечение.

Загубихме един прекрасен приятел, колега, 
лекар, който много ще ни липсва

Поклон пред паметта му

ДОЦ. РАДКО ПЕЛОВДОЦ. РАДКО ПЕЛОВ


