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Целта на фармакологичното лечение на 
стабилната ангина пекторис (САП) е да се 
подобри качеството на живот чрез намалява-
не тежестта и/или честотата на исхемичните 
симптоми и да се подобри прогнозата на па-
циента [11]. За редуциране на симптоматиката 
се използват бета-блокери (при нетолериране 
ивабрадин), калциеви антагонисти, органични 

нитрати и метаболитни агенти (триметазидин, 
ранолазин), а за подобряване на прогнозата 
– антиагреганти, статини, АСЕ инхибитори и 
бета-блокери (само при пациенти с преживян 
миокарден инфаркт или сърдечна недостатъч-
ност) [11].

Нитратите са основно средство за купиране 
симптомите при САП и под формата на нитро-
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Резюме: Целта на фармакологичното лечение на стабилната ангина пекторис (САП) е да се подобри качеството на живот 
чрез намаляване тежестта и/или честотата на исхемичните симптоми и да се подобри прогнозата на пациен-
та. Нитратите са основно средство за купиране симптомите при САП. За съжаление основен техен недостатък 
е бързото развитие на толеранс към действието им. Молсидоминът е вазодилататор с действие, подобно на 
органичните нитрати, но с много по-слаба степен и честота на развитие на толеранс. Целта на този обзор е да 
представи действието и ефектите на молсидомина и така да напомни на лекарите, че разполагат и с ненитратен 
донор на азотен оксид, към който трудно се развива толерантност.
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глицерин (NTG) намират приложение още през 
1878 г. За съжаление основен техен недостатък 
е бързото развитие на толеранс към действието 
им, при което те стават на практика безполез-
ни. Молсидоминът е вазодилататор с действие, 
подобно на органичните нитрати, но с много по-
слаба степен и честота на развитие на толеранс. 
Въпреки че неговото приложение като симпто-
матично средство при САП се препоръчва в по-
следното ръководство на Европейското карди-
ологично дружество за лечение на САП [11, 24], 
използването му у нас е по-скоро изключение. 
Причина за това е и фактът, че през последните 
2 години нямаше внос на молсидомин. От тази 
година той е наличен на нашия фармацевти-
чен пазар. Целта на тази статия е да представи 
действието и ефектите на молсидомина и така 
да напомни на лекарите, че разполагат и с друг 
ненитратен донор на азотен оксид (NO), към 
който трудно се развива толерантност.

ДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЧНИТЕ НИТРАТИ

Нитратите осъществяват основното си ан-
тиангинозно действие, като дилатират епи-
кардните коронарни артерии чрез релексация 
на гладкомускулните съдови клетки. Интересно 
е, че този ефект персистира дори при наличие 
на леки стенози. Нитратите са донори на NO 
[3]. NTG обаче не освобождава директно NO за 
разлика от натриевия нитропрусид. Органични-
те нитрати реагират с интрацелуларните сул-
фхидрилни групи (SH) на метионина и цисте-
ина и с редица ензими, като в крайна сметка 
се получава NO или междинното съединение 
S-нитросотиол, което бива редуцирано до NO. 
В този аспект нитратите са предлекарство 
(prodrug), което бива подложено на ензимно де-
нитрифициране от митохондриалната алдехид 
дехидрогеназа в съдовата стена. Полученият 
NO активира гладкомускулната гуанил цикла-
за, повишаваща нивото на цикличния гуанозин 
монофосфат (cGMP), който от своя страна ин-
хибира навлизането на калций в мускулните 
клетки и така релаксира мускулните филамен-
ти. Освен това NO инхибира калиевите канали, 
което хиперполяризира мускулните мембрани 
и активира лековерижната фосфатаза. По-
следните 2 ефекта значително допринасят за 

вазолидатацията [27]. NO активира тромбоцит-
ния cGMP и редуцирайки нивата на калция в 
тромбоцитите, потиска тяхната активация [23]. 
Фактически нитратите действат като екзогенни 
донори на NO в допълнение към стимулиране 
на ендогенната продукция на NO [29].

 Въпреки че основният ефект на нитратите 
е съсредоточен в редуциране на преднатовар-
ването, т.е. венодилатация, в по-високи дози 
тяхната активност е по-изразена върху артери-
алното легло и в резултат на това се понижава 
следнатоварването и съответно артериалното 
налягане. Нетният ефект е редуциране на мио-
кардната кислородна консумация и увеличение 
на физическия капацитет на пациентите с ИБС, 
което позволява те да достигнат по-голямо на-
товарване, преди да се изяви ангинозната бол-
ка. В допълнение на това NO подобрява ендо-
телната функция, която подпомага вазодилата-
цията и оптимизира съдовата реактивност [4, 5]. 
Нитратите редистрибутират коронарния кръво-
ток от нормално перфузираните към исхемич-
ните зони на миокарда [10, 30]. Понижението на 
диастолното налягане в лявата камера и увели-
чението на колатералния кръвоток играят роля 
в този феномен, подобряващ субендокардната 
перфузия в сравнение със субепикардната. В 
експериментален модел на коронарен вазоспа-
зъм наблюдаваното повишение на коронарния 
кръвоток към исхемичната зона, предизвикано 
от NTG, не е било съпътствано от понижена 
перфузия в нормалните миокардни зони [14].

Въпреки сигурните данни за антиисхемично 
действие на нитратите досега не се потвърж-
дава възможността те да подобряват прогно-
зата при пациенти с ИБС [19]. Все пак резулта-
ти от GRACE registry показват, че хроничната 
употреба на нитрати се асоциира с изместване 
на инцидентите от STEMI към NSTE остър ко-
ронарен синдром (ОКС) и с по-малък излив на 
маркерите за миокардна некроза [2]. Тези дан-
ни предполагат, че при употребяващите нитра-
ти пациенти ОКС може да се развие в по-огра-
ничен размер. Хипотезата, че нитратната те-
рапия играе роля за прекондиция на миокарда 
към исхемични епизоди, трябва обаче да бъде 
потвърдена от рандомизирани проучвания.

Сублингвалният NTG бързо се абсорби-
ра през мукозните мембрани и действието му 



Място на донорите на азотен оксид... 7

настъпва до 1-3 минути, което е достоверно 
по-бързо в сравнение с други форми (шпрей, 
мехлем, трансдермални лепенки). Той трябва 
да се изписва на всички пациенти със САП, ако 
нямат противопоказания. Продължителността 
на действието му е 30 min. Пациентите трябва 
да използват NТG профилактично 5 min преди 
стрес (физически, психически), за който знаят, 
че провокира ангина. Страничните ефекти са 
свързани с церебрална вазодилатация и гла-
воболие, ортостатична хипотония, тахикардия, 
и рядко синкоп при дехидратирани пациенти. 
Трябва да се има предвид, че NTG се адсорби-
ра от пластмасови контейнери и се инактивира 

от светлина, влага и дори от въздуха. Дори при 
съхраняване в кафяви стъклени флакони него-
вата активност намалява с времето и затова се 
препоръчва редовно да се подменя с нов.

Дългодействащите нитрати са NTG под 
формата на мехлем, трансдермални лепенки, 
изосорбид динитрат и изосорбид мононитрат 
(табл. 1) [1]. За всички форми с изключение 
на изосорбид мононитрат са необходими по-
високи дози поради fi rst-pass метаболизма от 
чернодробните глутатион редуктази. При тях 
отговорът е по-малко предвидим в сравнение 
с този при сублингвалния NTG и затова се на-
лага индивидуално титриране.

Таблица 1. Форми на органични нитрати и молсидомин, използвани за лечение на стабилна ангина пекторис

Активно вещество Начин на приложение Дневна доза Начало на действие Продължителност

Nitroglycerin Сублингвално 0.3-0.6 mg до 1.5 mg 2-5 min 10-30 min

Шпрей 0.4 mg, 1-2 впръсквания, 
до 3 дози 2-5 min 10-30 min

Мехлем 2% 7.5-40 mg
6 x 6, 15 x 15 cm 20-60 min 3-8 ч.

Трансдермален пач 0.2-0.8 mg/h > 60 min 8-12 ч.

Isosorbide dinitrate p.o. 5-80 mg, 
2-3 пъти на ден 30-60 min 4-6 ч.

Isosorbide mononitrate p.o. 20 mg,
2 пъти на ден 30-60 min 6-8 ч.

Molsidomine p.o. 2-4 mg, 
3-4 пъти на ден 10-15 min 6-8 ч.

Комбиниране с други антиисхемични агенти
Комбинацията на бета-блокери и нитрати е 

удачна, тъй като и двата класа по различен меха-
низъм намаляват миокардната кислородна кон-
сумация и повишават субендокардния кръвоток 
(табл. 2). В същото време бета-блокерите пре-
вентират потенциалната рефлексна тахикардия, 
провокирана от свързаната с нитратите хипото-

ния. От друга страна, последните модифицират 
възможното повишение на крайното диастолно 
налягане в лявата камера, провокирано от не-
гативния инотропен ефект на бета-блокерите. 
Удачно е комбинирането на нитратите и с неди-
хидропиридиновите калциеви антагонисти (ве-
рапамил, дилтиазем). Когато са използвани в 
комбинация, се отчита синергичен ефект [13].

Таблица 2. Сърдечносъдови ефекти на класическите антиангинозни класове

Променлива Нитрати Калциеви антагонисти Бета-блокери

Колатерален кръвоток ↑↑ ↑↑ →

Ендомиокарден към епимиокарден кръвоток ↑↑ ↑ ↑

Сърдечна честота ↑ (рефлексно) ↑↓ (рефлексно) ↓↓

Стрес на левокамерната стена ↓↓ ↑ ↑→

Миокарден контрактилитет ↑ (рефлексно) ↑↓→ (рефлексно) ↓↓

Сърдечна работа ↓↓ ↓↓ ↓↓



Д. Раев8

Нитратен толеранс
Една от нежеланите реакции при органич-

ните нитрати е появата на толерантност към 
тях, при което техният антиангинозен ефект 
значимо намалява. Толерансът може да се 
развие сравнително кратко време след стар-
тиране на лечението с нитрати – още през пър-
вите 12-24 часа [31]. Предполагаемите меха-
низми за развитие на толеранс към нитратите 
са: 1) свръхпродукция на супероксидни и/или 
пероксинитритни свободни радикали, които, 
инактивирайки NO, блокират стимулираната 
от ендогенния и екзогенния NO вазодилатация 
и засилват склонността към вазоконстриктор-
на реакция [9, 26]; 2) нарушена биоактивация 
на NTG, причинена от ограничена наличност 
на сулфхидрилни групи [18]; 3) инхибиране на 
митохондриалната алдехид дехидрогеназа, 
регулираща биотрансформацията на нитра-
тите в NO [7, 8]; 4) увеличаване на плазмения 
обем със или без допълнително освобожда-
ване или повишаване чувствителността към 
катехоламини, ангиотензин II или други вазо-
констриктори; upregulation на cGMP-зависима 
киназа тип Iβ – по-слабо ефективен изоформ 
в активиране на калиевите канали (BK тип), 
отговорни за релаксацията на гладкомускул-
ните клетки [12, 20].

Освен толеранс към действието на нитра-
тите съществува и кръстосан толеранс. Той се 
проявява при дълъг прием на дългодействащ 
нитрат, напр. изосорбид динитрат, на чийто 
фон се наблюдава освен понижение ефекта на 
изосорбид динитрата, но и редукция или липса 
на ефект на сублингвално приложен NTG [21]. 
Tолерансът може да бъде избегнат чрез осигу-
ряване на най-малко 12-часов период чист от 
нитрати всеки ден [25, 28]. За тази цел пациен-
тите, използващи трансдермален пач, трябва 
да го отлепят вечерта. 

НИТРАТОПОДОБНИ ДОНОРИ НА NO

Друг начин да се избегне толерансът, е да 
се използват медикаменти с нитратоподобно 
действие, към които по-рядко и в по-слаба 
степен се развива толеранс. Такива медика-
менти са никорандил и молсидомин. Пър вият 

има двоен механизъм на действие – като акти-
ватор на калиевите канали и като нитрат [11]. 
Той се прилага предимно в Япония и няма ре-
гистрация у нас. Молсидоминът е вазодила-
татор с действие, подобно на органичните ни-
трати, и в оптимална дозировка е ефективен 
антиисхемичен и антиангинозен агент [24]. 
Molsidomine е предлекарство, чийто фарма-
кологично активен метаболит линсиндомин, 
получен под действие на чернодробните ес-
терази, директно освобождава NO и действа 
антистенокардно, подобно на органичните ни-
трати. Той разширява капацитивните съдове, 
намалява преднатоварването, левокамерното 
теледиастолно и систолно налягане и ударния 
обем на сърцето. Понижава системното и бе-
лодробното артериално налягане и така подо-
брява помпената функция на сърцето и пони-
жава кислородната консумация в миокарда. 
Антистенокардният ефект се проявява около 
15 min след орално приемане и продължава 
около 6-8 h (табл. 1). Началната доза обикно-
вено е 2 mg 3-4 пъти дневно след хранене. 
При необходимост дневната доза може да 
се повиши до 16 mg (3-4 пъти по 4 mg). При 
пациенти с чернодробна недостатъчност до-
зировката може да бъде редуцирана, поради 
увеличен риск от свръхдоза във връзка с ме-
таболизирането му в черния дроб. Плазмени-
ят полуживот на молсидомина не се променя 
при нарушена бъбречна функция. 90% от ме-
дикамента и неговите метаболити се отделят 
с урината.

Известно е, че нивото на циркулиращите 
ICAM-1 се използва като биохимичен маркер 
на ендотелната функция. Едногодишното ле-
чение с 16 mg молсидомин в допълнение на 
изосорбид динитрат при 172-ма пациенти със 
САП е довело освен до редуциране на анги-
нозните пристъпи и намаляване на количе-
ството на използвания нитрат, но и до значимо 
редуциране нивата на ICAM-1. Освен това ре-
дукцията на използвания изосорбид динитрат 
е била най-изразена в групата с най-голямо 
понижение на ICM-1 [17]. Тези данни показват, 
че молсидоминът като донор на NO подобря-
ва ендотелната функция. Това може да обяс-
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ни наблюдаваната в някои проучвания по-
ниска честота на рестенози след коронарна 
балонна ангиопластика (PTCA) при лечение с 
молсидомин. Lablanche и сътр. демонстрират 
при 700 пациенти със стабилна ИБС, че при-
ложението на молсидомин по време и 6 месе-
ца след PTCA се асоциира с по-ниска степен 
на редукция на лумена на артерията, отчете-
но на 6-ия месец при повторна коронарогра-
фия [22]. Друго експериментално проучване 
също подтвърждава данните, че локалното 
приложение на молсидомин потиска интимал-
ната хиперплазия след PCI [16]. В модел на 
кардиоренален синдром с ниска наличност на 
NO при плъхове се установява, че молсидо-
мин като донор на NO възстановява нивата на 
последния при едновременно подобряване на 
систолната и дистолната функция [5].

Поради обективни причини (липса на внос 
през последните години) приложението на 
молсидомин у нас е минимално. За разлика от 
нашата страна използването му в другите ев-
ропейски страни е по-голямо. Едно епидеми-
ологично проучване, проведено в Полша при 
2593 пациенти със стабилна ИБС, показва, че 
18% от пациентите се лекуват с молсидомин и 
53% – с дългодействащи нитрати [3]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Въпреки че не повлияват прогнозата при 
ИБС, нитратите като донори на NO имат цен-
трално място в купиране симптомите на САП. 
Основен техен недостатък е бързото развитие 
на толеранс и кръстосан толеранс към тях. Това 
може да бъде избегнато с въвеждане на сво-
боден от нитрат период. Опция, препоръчвана 
от Европейското кардиологично дружество, е 
използването на друг нитратоподобен донор 
на NO, като молсидомин, към който трудно се 
развива толерантност.
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БЪЛГАРСКА КАРДИОЛОГИЯ
том ХVІІ, 2011, № 4ДРУЖЕСТВО 

НА КАРДИОЛОЗИТЕ 
В БЪЛГАРИЯ

ОБЗОРИ
REVIEWS

ВЪВЕДЕНИЕ

Ефективността на двойната антитромбо-
цитна терапия с аспирин и клопидогрел за 
предпазване от стент-тромбоза и последващи 
исхемични усложнения при пациенти с остри 
коронарни синдроми (ОКС) и при перкутан-
ни коронарни интервенции (ПКИ) е доказана 

в две големи рандомизирани проучвания [25, 
31]. През последните 7-8 години се натрупаха 
значителни данни, които демонстрират огра-
ниченията на лечението с клопидогрел, като 
бавно начало на действие, слаба антитромбо-
цитна ефективност и значителна интеринди-
видуална активност. Причините за тази вари-

ЗА И ПРОТИВ МОНИТОРИРАНЕ НА ТРОМБОЦИТНА РЕАКТИВНОСТ СЛЕД ЗА И ПРОТИВ МОНИТОРИРАНЕ НА ТРОМБОЦИТНА РЕАКТИВНОСТ СЛЕД 
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Резюме: Стандартната двойна антиагрегантна терапия с аспирин и клопидогрел има някои ограничения, като вариабилност 
на отговора към клопидогрел, забавено начало на действие и необратим блокиращ ефект върху тромбоцитната 
функция. Персистиращо високата тромбоцитна реактивност се установява при около 20% от пациентите след 
коронарно стентиране и е рисков фактор за последващи исхемични усложнения. Мониторирането на тромбоцит-
ната реактивност с апарати за функционално изследване на ADP рецепторната блокада и индивидуализирането 
на антиагрегантната терапия съобразно резултатите от тези тестове може да намали исхемичните усложнения 
след перкутанни коронарни интервенции и стентиране. 
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Summary: The standard dual antiplatelet therapy with aspirin and clopidogrel has some limitations, such as variability of the response 
to clopidogrel, delayed onset of action and irreversibility of the platelet inhibition. High on-treatment platelet reactivity 
is found in approximately 20% of the patients after coronary stenting and it is a risk factor for subsequent ischemic 
adverse events. Monitoring of platelet reactivity with functional testing of the ADP receptor blockage and individualizing 
the antiplatelet therapy accordingly may reduce the ischemic complications after percutaneous coronary interventions 
and stenting.
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абилност на действието на клопидогрела при 
различните пациенти включват къмплайънса 
към терапията, различните клинични изяви и 
някои биологични параметри, като най-голямо 
значение имат генетичните варации на ензими-
те, участващи в метаболизма на клопидогрела 
[5, 9, 13, 14, 30]. В резултат на това около 20% 
от всички пациенти, които се лекуват със стан-
дартната доза клопидогрел, (300/75 mg) имат 
недостатъчно ниво на активен метаболит и 
съответно показват ниско ниво на ADP индуци-
рано P2Y12 рецепторно блокиране, т.е. налице 
е висока тромбоцитна реактивност по време 
на лечение (high on-treatment platelet reactivity 
– HTPR). Според данните от повече от 20 про-
учвания с над 10 000 пациенти наличието на 
HTPR е свързано със значително увеличение 
на стент-тромбозата (СТ), сърдечно-съдовата 
смъртност (ССС) и миокардния инфаркт (МИ) 
при пациенти след ПКИ [3, 8, 18, 20, 21, 30]. Не 
е сигурно обаче дали рискът, свързан с HTPR, 
установен с различни тестове за тромбоцитна 
активост, може да бъде намален чрез инди-
видуализиране на терапията с клопидогрел 
или чрез изполване на по-мощни ADP блоке-
ри. Публикуваните до момента данни показват 
противоречиви резултати, като общата тенден-
ция е положителна при по-силните медикамен-
ти празугрел и тикагрелор и по-слабо изразен 
ефект от повишени дози клопидогрел. 

МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТРОМБОЦИТНА 
АКТИВНОСТ

Определянето на прагова или разграничи-
телна стойност на различните тестове за пред-
сказване на исхемични усложнения е от най-го-
лямо значение за практиката. Досега има извър-
шени проучвания с четири метода, при които се 
използва аденозин-дифосфат (AДФ/ADP), като 
агонист на тромбоцитната агрегация. Това са 
светлиннотрансмисионна агрегометрия (LTA), 
VASP теста с fl ow-цитометрия, VerifyNow P2Y12 
и Multiplate импедансната агрегометрия (МЕА), 
от които са получени дефинитивни прагови 
стойности за разграничаване на HТPR [14, 19, 
23]. От тези методи само VerifyNow P2Y12 и МЕА 
са point-of-care (РОС) тестове, или такива, които 
могат да се извършват на място, и са удобни за 
рутинна работа в катетеризационна лаборато-
рия. На табл. 1 са представени данните за про-
учванията с ROC анализ, при които са опреде-
лени разграничителните стойности за четирите 
метода на изследване на тромбоцитната агре-
гация. В наскоро публикуваното становище на 
работната група по HPR за първи път се постига 
консенсус по отношение имено на тези четири 
метода за изследване на тромбоцитната актив-
ност и разграничителните им стойности, които 
могат да се използват за предсказване на исхе-
мични усложнения [8]. 

Таблица 1. Проучвания, свързващи HPR и определена прагова стойност с последващи исхемични усложнения, 
базирани на ROC анализ (по Bonello и сътр. [8])

Автор Тест Прагова стойност Крайна цел AUC OR

Price и сътр. VerifyNow P2Y12 > 235 PRU CСС+MИ + СT 6 м. след ПКИ 0.71 не

Gurbel и сътр. LTA > 46% 5μmol/l ADP
> 59% 20μmol/l ADP MACE 2 г. след ПКИ 0.77

0.78
3.9
3.8

Blindt и сътр. VASP-PRI > 48% PRI 6 м. СT 0.79 1.16

Frere и сътр. LTA
VASP-PRI

> 70% 10-μmol/l ADP
> 53% PRI

1 м. след ПКИ
MACE +ИМИ

0.74
0.73 не

Bonello и сътр. VASP-PRI > 50% PRI MACE 6 м. след ПКИ 0.55 не

Marcucci и сътр. VerifyNow P2Y12 ≥ 240 1 г. CСС и
нефатален MИ 0.66 2.38 

Sibbing и сътр. Multiplate analyzer-
ADP

> 468 AU/min
6.4-μmol/l ADP СT до 30-я ден 0.78 12.0

Cuisset и сътр. LTA > 67% 10-μmol/l ADP 1 м. СT 0.69 5.8

Breet и сътр.
LTA
VerifyNow P2Y12
Plateworks

> 42.9% 5-μmol/l ADP
> 64.5% 20-μmol/l ADP
> 236 PRU
> 80.5% 20-μmol/l ADP

1г. МАСЕ и СТ

0.63
0.62
0.62
0.61

2.09
2.05
2.53
2.22

ССС – сърдечно-съдова смърт, АUС – area under the curve/площ под кривата, OR – odds ratio/предсказваща стойност, МАСЕ – major 
adverse cardiac events/значими съдечни усложнения, МИ – миокарден инфаркт, ПКИ/РСІ – перкутанна коронарна интервенция, СТ – 
стент-тромбоза, ИМИ – исхемичен мозъчен инсулт, HPR – high platelet reactivity/висока тромбозна реактивност
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ПРОУЧВАНИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛИЗИРАНЕ 
НА АНТИАГРЕГАНТНАТА ТЕПАПИЯ СЪОБРАЗНО
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ 
НА ТРОМБОЦИТНАТА АКТИВНОСТ 

Bonello и сътр. [6, 7] титрират насищащата 
доза клопидогрел 600 mg през 24 часа макси-
мално до 2400 mg и/или до постигане на повече 
от 50% потискане на тромбоцитна агрегация в 
сравнение с изходната (VASP). При едномесеч-
но проследяване в групата с коригирана спрямо 
VASP теста насищаща доза на клопидогрел (n = 
78) не са наблюдавани исхемични усложнения, 
докато в контролната група (n = 84) със стан-
дартна терапия МАСЕ са 8 (10%) р = 0.007. Не 
е наблюдавана разлика в честотата на хемора-
гичните усложнения между двете групи.

Двойна насищаща доза и двойна поддър-
жаща с МЕА и LTA тестове е използвана в две 
малки едноцентрови проучвания с положите-
лен резултат по отношение на намаляване на 
исхемичните усложнения, без да се увеличават 
хеморагичните [2, 17].

Подобен резултат от повишаване на под-
държащата доза клопидогрел с VASP и Veri-
fyNow тестване е получен от Wang и сътр. [28] 
и в проучването EFFICIENT [4], както и при фе-
нотипно и генотипно тестване за СУР2С19 от 
Cuisset и сътр. [12].

Най-голямото проучване досега с увеличена 
доза клопидогрел е CURRENT-OASIS 7, обхва-
щащо 25 086 пациенти с ОКС и ПКИ, в което се 
сравняват 300 със 600 mg насищаща доза при 
два дозови режима на аспирин и стандартна – 
75 mg, с двойна – 150 mg, поддържаща доза 
клопидогрел за 7 дни. Резултатите от 30-дневно 
проследяване показват значително намаляване 
на исхемичните усложнения в ПКИ рамото при 
двойната доза клопидогрел, без увеличаване на 
хеморагиите [10]. 

Алтернативен по-мощен тиенопиридинов ан-
тиагрегант е Prasugrel, който е изследван в проуч-
ването TRITON-TIMI 38 [29]. Резултатите са поло-
жителни по отношение на намаляване на исхемич-
ните усложнения (< 25%) в сравнение с 300/75 mg 
клопидогрел, но за сметка на значително повече 
хеморагични усложнения (> 21%).

Schuhmann и сътр. соъбщават за добро 
повлияване на HPR, изследвана с МЕА с двой-
на поддържаща доза клопидогрел – 150 mg/
дневно, като при 11 пациенти се е наложило 

превключване на лечение с празугрел. Въпре-
ки това при 1 пациент не е постигнато адекват-
но потискане на HPR с 10 mg празугрел [22]. 

Подобни данни съобщава и И. Паскалева 
от НКБ – София, при проследяване на голяма 
серия от 670 пациенти. Персистиращо HPR въ-
преки прием на 10 mg празугрел при един па-
циент е наложило приложение на 20 mg празу-
грел с адекватно финално потискане на тром-
боцитната агрегация, оценена с МЕА [1]. 

Медикаментът тикагрелор е първият обра-
тим, перорален ADP блокер с по-мощно анти-
агрегантно действие в сравнение с клопидогрел 
и по-бързо начало на действието, като към мо-
мента според данните не е наблюдавана вари-
абилност [15, 16]. Радномизираното многоцен-
трово проучване РLАТО при 18 624 пациенти 
показа намаляване на исхемичните усложнения 
за 12 месеца при 180 mg тикагрелор в сравне-
ние със стандартната доза 300/75 mg клопидо-
грел, като не се наблюдава значително общо 
увеличение на хеморагиите [27].

През март тази година бяха публикувани 
резултатите от дългоочакваното проучване 
GRAVITAS, което тества хипотезата, че инди-
видуализиране на клопидогреловата доза, съо-
бразно с резултатите от теста VerifyNow, ще на-
мали исхемичните усложнения при нискориско-
ви пациенти с ИБС след NIK [21]. GRAVITAS 
е най-голямото досега проспективно, рандо-
мизирано проучване с индивидуализирана 
ан титромбоцитна терапия. В проучването са 
включени 2150 пациенти, които са проследени 
за 6 месеца, като първична цел е МИ и сър-
дечно-съдова смъртност. Основания за хипо-
тезата са 5% очаквана честота на събитията, 
но в действителност се случват само 2.3% и в 
крайна сметка не се наблюдават статистически 
значими разлики между групата, лекувана със 
стандартна доза клопидогрел, и групата с до-
пълнителна 600 mg насищаща доза и 150 mg 
поддържаща доза за 6 месеца. Тези резултати 
могат да се дължат на изходните характеристи-
ки на изследваната популация, където 60.2% от 
пациентите са със стабилна ангина, 24.3% – с 
нискорискови ОКС, 15% – с високорискови ОКС, 
и само 0.5% – със STEMI. Въпреки че общата 
оценка е за отрицателен резултат, проучването 
показва 63% редукция на ССС и 38% редукция 
на СТ, които остават несигнификантни поради 
недостатъчната статистическа сила на проуч-
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ването по отношение на тези показатели. Пре-
валирането на стабилна ангина е свързано с 
нисък риск и с ниска честота на исхемичните ус-
ложнения в сравнение с високорисковите ОКС 
и по тази причина увеличаването на клопидо-
греловата до за би имало по-малко значение за 
намаляване на крайните исхемични цели. 

Аради и сътр. [3] анализират 9 рандомизи-
рани проучвания при 3883 пациенти с индиви-
дуализиране на дозата клопидогрел, извърше-
ни между 2008 и 2011 г. Резултатите от този ме-
таанализ са силно позитивни по отношение на 
намаляване на исхемичните усложнения -64% 
RRR СС смъртност и 64% RRR дефинитивна/
вероятна СТ, без да се увеличават хеморагич-
ните усложнения. Данните от проучванията, 
включени в този метаанализ са представени 
на таблица 2.

КОНСЕНСУС ЗА ТРОМБОЦИТНИТЕ ТЕСТОВЕ 
И НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИНДИВИДУАЛИЗИРАНЕ
НА ТЕРАПИЯТА

До момента необходимостта от тестване на 
тромбоцитната реактивност по време на ле-
чение с антиагреганти е отразена в три офи-
циални документа: препоръките на АНА/ACC 
[24], АSTS и ЕSС [15] за ПКИ поведение преди 
торакална хирургия и при ОКС без персистира-
ща ST-елевация, като и в трите документа пре-
поръките за фармакодинамично тромбоцитно 
тестване са клас ІІв. 

ОБСЪЖДАНЕ

Персистиращо високата тромбоцитна ак-
тивност на фона на антитромбоцитна терапия 
е дефинитивно свързана с повишен исхемичен 
риск. Все още не е изяснено дали фармаколо-
гичното потискане на HTPR може да намали този 
риск. От една страна, са налице данни за полза 
от тестване на тромбоцитната активност и инди-
видуализиране на терапията с клопидогрел или 
преминаване към по-мощна терапия с новите 
ADP блокери. От друга страна, съществува риск 
от увеличаване на хеморагичните усложнения в 
резултат на по-силното тромбоцитно блокиране, 
който също може да бъде оценен с фармакоди-
намично тестване – идентифициране на хипер-
респондерите. Основно ограничение на интер-
претацията на извършените досега проучвания 

е липсата на стандартизация при тромбоцитното 
тестване и уточнени прагови стойности, както и 
липса на общоприета антитромбоцитна страте-
гия за постигане на подобрение в показателите. 
Вторият значителен проблем е хетерогенната 
популация, като най-силните доказателства в 
полза на тестването и индивидуализираната 
терапия идват от по-малък брой, но по-високо-
рискови пациенти, докато негативните резултати 
са основно от популацията на нискорисковите 
пациенти, където рискът е толкова нисък, че не 
може да се намали повече. Значителна стъпка 
в полза на оптимизиране на антитромбоцитната 
терапия е приетата консенсусна оценка от екс-
пертите за тромбоцитно тестване в JACC White 
Paper 2010 [8]. В проведените досега рандомизи-
рани проучвания за индивидуализирана терапия 
се използват няколко различни антитромбоцитни 
стратегии, като увеличаване на насищаща доза 
клопидогрел, добавяне на GP ІІb/ІІІа блокери или 
преминаване към празугрел или тикагрелор, как-
то и различна доза и продължителност на под-
държащата терапия, всичко това за постигане 
на една и съща цел [10, 11, 26, 27, 29]. Не само 
видът, но и продължителността на интензифици-
раната терапия значително варират при различ-
ните проучвания, което не позволява ясно да се 
определи времето за най-голямата полза за на-
маляване на различните крайни цели, а именно 
перипроцедурните усложнения, ранната стент-
тромбоза или сърдечно-съдовата смъртност и 
късната стент-тромбоза [3, 4, 12, 17, 21, 28]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

HTPR е свързана със значително увелича-
ване на честотата на исхемичните усложнения 
след ПКИ.

При установена с тромбоцитно функцио-
нално тестване HTPR интензифицирането на 
ADP рецепторната блокада може значително 
да намали исхемичните усложнения, без да 
увеличи хеморагичните усложнения при паци-
енти след ПКИ. 

Необходими са големи рандомизирани про-
учвания за доказване на ролята на индивиду-
ализираната антитромбоцитна терапия въз 
основа на фармакодинамично тромбоцитно 
тестване за намаляване на честотата на исхе-
мичните и хеморагичните усложнения. 

Материалът се публикува със съдействието на Астра Зенека



Д. Н. Хазърбасанов16

Та
бл

иц
а 

2.
 М
ет
аа
на
ли

з 
на

 п
ро

уч
ва
ни

ят
а 
с 
ин

ди
ви

ду
ал

из
ир

ан
а 
те
ра
пи

я 
въ

з 
ос
но

ва
 н
а 
из
сл

ед
ва
не

 н
а 
тр
ом

бо
ци

тн
а 
ак
ти
вн

ос
т 

[А
ra

di
 e

t a
l. 

In
 p

re
ss

]

Ав
то
р

Ак
ро

ни
м

Го
д

Ви
д

Бр
ой

 /
ра
нд

ом
-

из
ир

ан
и

Кл
ин

ич
на

 
ка
рт
ин

а
Те
ст

Пр
аг
ов

а 
ст
ой

но
ст

HT
PR

 
(%

)
Мо

ди
ф
иц

ир
ан
а 

те
ре
пи

я
Пр

од
ъл

жи
-

те
лн

ос
т

Пр
ос
ле
дя

-
ва
не

Пъ
рв

ич
на

 ц
ел

Ре
зу
лт
ат
и

До
ст
иг
на
та

 
кр
ай
на

 
це
л

P
TIM

I 
го
ля
мо

 
къ
рв
ен
е

Si
lb

er
 

сб
ор

Bo
ne

llo
 

-
20

08
Мн

ог
оц
ен

-
тр
ов
о R

CT
78

 / 8
4

СА
П:

 52
%

NS
TE

MI
: 4

8%
ST

EM
I: 0

%
VA

SP
VA

SP
-P

RI
 >

 
50

%
52

%
кл
оп
ид
ог
ре
л 

60
0 m

g
По

вт
ор
на

 Н
Д 

1 с
ед
ми

ца
30

 д
ни

СС
С,

 си
гу
рн
а С

T, 
ре
ци
ди
в н

а О
КС

, 
ре
ва
ск
ул
ар
из
ац
ия

0%
 vs

. 1
0%

да
0.0

07
1.3

%
 / 

1.2
%

7

Bo
ne

llo
 

-
20

09
Мн

ог
оц
ен

-
тр
ов
о R

CT
21

5 /
 21

4
СА

П:
 52

%
NS

TE
MI

: 4
8%

ST
EM

I: 0
%

VA
SP

VA
SP

-P
RI

 >
 

50
%

45
%

кл
оп
ид
ог
ре
л 

60
0 m

g
По

вт
ор
на

 Н
Д

1 с
ед
ми

ца
30

 д
ни

Ра
нн
а, 
си
гу
рн
а С

T
0.5

%
 vs

. 
4.7

%
да

0.0
10

0.9
%

 / 
0.9

%
7

Va
lgi

mi
gli

 
3T

/2R
20

09
Мн

ог
оц
ен

-
тр
ов
о R

CT
79

 / 9
1

СА
П:

 47
%

AC
S:

 53
%

ST
EM

I: 0
%

Ve
rify

No
wP

2Y
12

< 
40

%
 

по
дт
ис
ка
не

48
%

ти
ро
фи

ба
н 2

5 �
g/k

g 
бо
лу
с +

 0.
15

 �g
/kg

/
mi

n и
нф

уз
ия

14
-2

4 ч
ас
а

30
 д
ни

Пе
ри
пр
оц
ед
ур
ен

 
МИ

 (<
48

 ча
са

)
20

.4%
 vs

. 
35

.1%
да

0.0
09

0%
 / 0

%
8

Cu
iss

et 
-

20
08

Ед
но
це
нт

-
ро
во

 R
CT

74
 / 7

5
СА

П:
 10

0%
 

AC
S:

 0%
ST

EM
I: 0

%
LT

A,
 10

 �M
 A

DP
> 

70
%

 
AG

Gm
ax

23
%

аб
си
кс
им

аб
 0.

25
 �g

/
kg

 б
ол
ус

 +
 0.

12
5 �

g/
kg

/m
in 
ин
фу

зи
я

14
-2

4 ч
ас
а

30
 д
ни

см
ър

т, 
си
гу
рн
а/

ве
ро
ят
на

 С
T, 

ре
ци
ди
в н

а О
КС

19
%

 vs
. 

40
%

да
0.0

06
0%

 / 0
%

7

Pr
ice

 
GR

AV
ITA

S
20

10
Мн

ог
оц
ен

-
тр
ов
о R

CT
11

09
 / 1

10
5

СА
П:

 60
%

NS
TE

MI
: 1

0.1
%

ST
EM

I: 0
.4%

Ve
rify

No
w,

P2
Y1

2
> 

23
0 P

RU
41

%
60

0 m
g Н

Д  
+1

50
 m

g 
кл
оп
ид
ог
ре
л

6 м
ес
ец
а

6 м
ес
ец
а

СС
С,

 не
фа

та
ле
н 

MИ
, с
иг
ур
на

/
ве
ро
ят
на

 С
T

2.3
%

 vs
. 

2.3
%

не
0.9

70
-

9

Ar
ad

i 
DO

SE
R

20
10

Ед
но
це
нт

-
ро
во

 R
CT

36
 / 3

8
СА

П:
 10

0%
NS

TE
MI

: 0
%

ST
EM

I: 0
%

LT
A,

 5 
�M

 A
DP

> 
34

%
 

AG
Gm

ax
38

%
60

0 m
g Н

Д 
+1

50
 m

g 
кл
оп
ид
ог
ре
л

1 м
ес
ец

12
 м
ес
ец
а

CС
С,

 M
И,

 T
VR

3.1
%

 vs
. 

24
.6%

да
0.0

10
2.8

%
 / 

0%
7

Ar
i 

EF
FI

CI
EN

T
20

11
Дв

уц
ен
т-

ро
во

 R
CT

47
 / 4

7
СА

П:
 10

0%
NS

TE
MI

: 0
%

ST
EM

I: 0
%

Ve
rify

No
w,

 P
2Y

12
< 

40
%

 
по
дт
ис
ка
не

49
%

15
0 m

g к
ло
пи
до
гр
ел

1 м
ес
ец

6 м
ес
ец
а

CС
С,

 M
И,

 С
T, 

TV
R 

ил
и р

ец
ид
ив

 на
 

ОК
С

4.3
%

 vs
. 

17
%

да
0.0

45
2.1

%
 / 

0%
6

Ha
za

rb
as

an
ov

 
-

20
11

Ед
но
це
нт

-
ро
во

 R
CT

97
 / 9

5
СА

П:
 43

%
NS

TE
MI

: 3
3%

ST
EM

I: 2
4%

Mu
ltip

lat
e, 

6.4
 �M

 
AD

P
> 

46
 U

19
%

60
0 m

g Н
Д 

+1
50

 m
g 

кл
оп
ид
ог
ре
л

1 м
ес
ец

6 м
ес
ец
а

CС
С,

 M
И,

 С
T 
ил
и 

ИМ
И

0%
 vs

. 5
.3%

да
0.0

22
1%

 / 1
%

6

W
an

g 
-

20
11

Ед
но
це
нт

-
ро
во

 R
CT

15
0/1

56
СА

П:
 80

%
NS

TE
MI

: 2
0%

ST
EM

I: 0
%

VA
SP

VA
SP

-P
RI

 >
 

50
%

57
%

По
ка
чв
ан
е н

а П
Д 

кл
оп
ид
ог
ре
л 
до

 37
5 

mg
 /V

AS
P-

PR
I

11
 м
ес
ец
а

1 г
од

CС
С,

 си
гу
рн
а С

T, 
ре
ци
ди
в н

а О
КС

 и 
ре
ва
ск
ул
ар
из
ац
ия

9.3
%

 vs
. 

19
.2%

да
0.0

08
0%

 / 0
%

6

TV
R

 –
 ta

rg
et

 v
es

se
l r

ev
as

cu
la

riz
at

io
n/
ре
ва
ск
ул
ар
из
ац
ия

 н
а 
ви
но
вн
ия

 с
ъд

, С
С
С

 –
 с
ър
де
чн
о-
съ
до
ва

 с
м
ър
т, 
О
КС

 –
 о
ст
ър

 к
ор
он
ар
ен

 с
ин
др
ом

, М
И

 –
 м
ио
ка
рд
ен

 и
нф

ар
кт

, И
М
И

 –
 и
сх
ем

ич
ен

 
м
оз
ъч
ен

 и
нс
ул
т, 
С
Т 

– 
ст
ен
т-
тр
ом

бо
за

, R
C

T 
– 

ra
nd

om
iz

ed
 c

on
tro

lle
d 

tri
al

/р
ан
до
м
из
ир
ан
о 
ко
нт
ро
ли
ра
но

 п
ро
уч
ва
не

, Н
Д 

– 
на
то
ва
рв
ащ

а 
до
за

, П
Д 

– 
по
дд
ър

жа
щ
а 
до
за



За и против мониториране на тромбоцитна реактивност... 17

Библиография
П а с к а л е в а , И., Д. Динева и Н. Гочева. Оценка на ан-1. 

титромбоцитната терапия. Профилактика, диагностика, терапия 
– актуални проблеми 2007. Под редакцията на доц. Н. Гочева и 
д-р Б. Георгиев. – Изд. Хавитис, 2008, 99-106.

A r a d i , D. et al. Justifi cation of 150 mg clopidogrel in 2. 
patients with high on-clopidogrel platelet reactivity. – Eur. J. Clin. 
Invest, 2011. In press.

A r a d i , D. et al. On behalf of the Tailored Antiplatelet 3. 
Treatment Study Collaboration. Effi cacy and safety of platelet 
function-guided antiplatelet therapy: systematic review and meta-
analysis. Unpublished, personal communication.

A r i , H. et al. The EFFect of hIgh-dose ClopIdogrel treatmENT 4. 
in patients with clopidogrel resistance (The EFFICIENT Trial). – Int. J. 
Cardiol., 2011 Jan 14.

B a r r a g a n , P. et al. Resistance to thienopyridines: Clinical 5. 
detection of coronary stent thrombosis by monitoring of VASP 
phosphoryilation. – Cathet. Cardiovasc. Intervent, 59, 2003, 295-
302.

B o n e l l o , L. et al. Adjusted clopidogrel loading doses 6. 
according to vasodilator-stimulated phosphoprotein phosphorylation 
index decrease rate of major adverse cardiovascular events in 
patients with clopidogrel resistance: a multicenter randomized 
prospective study. – J. Am. Coll. Cardiol., 51, 2008, 1404-1411.

B o n e l l o , L. et al. Tailored clopidogrel loading dose 7. 
according to platelet reactivity monitoring to prevent acute and 
subacute stent thrombosis. – Am. J. Cardiol., 103, 2009, 5-10.

B o n e l l o , L. et al. On behalf of the Working Group on High 8. 
On-Treatment Platelet Reactivity. Consensus and future directions 
on the defi nition of high on-treatment platelet reactivity to adenosine 
diphosphate. – J. Am. Coll. Cardiol., 56, 2010, 919-933.

C a t t a n e o , M. Resistance to antiplatelet drugs: molecular 9. 
mechanisms and laboratory detection. – J. Thromb. Haemost., 5, 
2007, (Suppl. 1), 230-237.

T h e  CURRENT-OASIS 7 Investigators. Dose comparisons 10. 
of clopidogrel and aspirin in acute coronary syndromes. – N. Engl. J. 
Med., 363, 2010, 930-942.

C u i s s e t , T. et al. Glycoprotein IIb/IIIa inhibitors improve 11. 
outcome after coronary stenting in clopidogrel nonresponders: a 
prospective, randomized study. – JACC Cardiovasc. Interv., 1. 2008, 
649-653.

C u i s s e t , T. et al. Usefulness of High Clopidogrel 12. 
Maintenance Dose According to CYP2C19 Genotypes in Clopidogrel 
Low Responders Undergoing Coronary Stenting for Non ST Elevation 
Acute Coronary Syndrome. – Am. J. Cardiol., 2011, article in press.

G u r b e l , P. A. et al. Clopidogrel for coronary stenting: 13. 
response variability, drug resistance, and the еffect of pre-treatment 
platelet reactivity. – Circulation, 107, 2003, 2908-2913.

G u r b e l , P. A. et al. Platelet function monitoring in patients 14. 
with coronary artery disease. – J. Am. Coll. Cardiol., 50, 2007, 
1822-1834.

H a m m , C. W. et al. ESC Guidelines for the management of 15. 
acute coronary syndromes in patients presenting without persistent 
ST-segment elevation: The Task Force for the management of acute 
coronary syndromes (ACS) in patients presenting without persistent 
ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC). 
– Eur. Heart J., 2011, DOI:10.1093/eurheartj/ehr236.

H u s t e d , S. et al. Pharmacodynamics, pharmacokinetics, 16. 
and safety of the oral reversible P2Y12 antagonist AZD6140 with 

aspirin in patients with atherosclerosis: a double-blind comparison to 
clopidogrel with aspirin. – Eur. Heart J., 27, 2006, 1038-1047.

H a z a r b a s a n o v , D. et al. Individualizing clopidogrel 17. 
therapy according to the Multiple aggregometry test reduces the 
ischemic complications in patients after percutaneous coronary 
interventions and stenting. – Euro. PCR, 2011, Paris, 19th May 
2011. 

M a t e t z k y , S et al. Clopidogrel resistance is associated 18. 
with increased risk of recurrent atherothrombotic events in patients 
with acute myocardial infarction. – Circulation, 109, 2004, 3171-
3175.

M i c h e l s o n , A. D. Platelet function testing in cardiovascular 19. 
diseases – Circulation, 110, 2004, e489-e493.

P r i c e , M. J. et al. Prognostic signifi cance of post-clopidogrel 20. 
platelet reactivity assessed by a point-of-care assay on thrombotic 
events after drug-eluting stent implantation. – Eur. Heart J., 29, 2008, 
992-1000.

P r i c e , M. J. et al. Standard- vs high-dose clopidogrel based 21. 
on platelet function testing after percutaneous coronary intervention: 
the GRAVITAS randomized trial. – JAMA, 305, 2011, № 11, 1097-
1105.

S c h u h m a n , C. G. et al. Clinical management of clopidogrel 22. 
ineffi ciency by point of care platelet function testing and individual 
adjustment of ant-platelet therapy – initial experiences. – Platelets, 
20, 2009, № 7, 498-504.

S i b b i n g , D. et al. Platelet reactivity after clopidogrel 23. 
treatment assessed with point-of-care analysis and early drug-eluting 
stent thrombosis. – J. Am. Coll. Cardiol., 53, 2009, 849-856.

S m i t h , S. C. et al. ACC/AHA/SCAI 2005 Guideline Update 24. 
for Percutaneous Coronary Intervention Circulation, 113, 2006, 
156-175.

S t e i n h u b l , S. R. et al. Early and sustained dual oral 25. 
antiplatelet therapy following percutaneous coronary intervention. – 
JAMA, 288, 2002, 2411-2420.

Va l g i m i g l i , M. et al. Tailoring Treatment With Tirofi ban 26. 
in Patients Showing Resistance to Aspirin and/or Resistance to 
Clopidogrel (3T/2R) Investigators. Intensifying platelet inhibition with 
tirofi ban in poor responders to aspirin, clopidogrel, or both agents 
undergoing elective coronary intervention: results from the double-
blind, prospective, randomized Tailoring Treatment with Tirofi ban 
in Patients Showing Resistance to Aspirin and/or Resistance to 
Clopidogrel study. – Circulation, 119, 2009, 3215-3222. 

W a l l e n t i n , L. et al. Ticagrelor versus Clopidogrel in 27. 
patients with acute coronary syndromes – N. Engl. J. Med., 361, 
2009, 1045-1057.

W a n g , X. D. et al. Modifying clopidogrel maintenance doses 28. 
according to vasodilator-stimulated phosphoprotein phosphorylation 
index improves clinical outcome in patients with clopidogrel 
resistance. – Clin. Cardiol., 34, 2011, 332-338.

W i v i o t t , S. D. et al. Prasugrel versus Clopidogrel in 29. 
patients with Acute Coronary Syndromes: TRITON-TIMI 38 Trial. – 
N. Engl. J. Med., 357, 2007, 2001-2015.

W i v i o t t , S. D. et E. M. Antman Clopidogrel resistance: 30. 
A new chapter in a fast-moving story. – Circulation, 109, 2004, 
3064-3067.

Y u s u f , S. et al. For the Clopidogrel in Unstable Angina to 31. 
Prevent Recurrent Events Trial Investigators. Effects of clopidogrel in 
addition to aspirin in patients with acute coronary syndromes without 
ST-elevation. – N. Engl. J. Med., 345, 2001, 494-502.



Автор18



БЪЛГАРСКА КАРДИОЛОГИЯ
том ХVІІ, 2011 № 4ДРУЖЕСТВО 

НА КАРДИОЛОЗИТЕ 
В БЪЛГАРИЯ

АВТОРСКИ СТАТИИ
ORIGINAL ARTICLES

ПРОСПЕКТИВНО ПРОУЧВАНЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ХРОНИЧНА ПРОСПЕКТИВНО ПРОУЧВАНЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ХРОНИЧНА 
СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ: ІІIСЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ: ІІI ЧАСТЧАСТ

ССмъртност при пациенти с хронична сърдечна недостатъчност мъртност при пациенти с хронична сърдечна недостатъчност 

К. Витлиянова и Т. Донова 
Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, „Проф. д-р Ст. Киркович”, 

МУ – София, Клиника по кардиология, УМБАЛ „Александровска” 

PROSPECTIVE CHRONIC HEART FAILURE STUDY: PART ІІІPROSPECTIVE CHRONIC HEART FAILURE STUDY: PART ІІІ
TTotal mortality in chronic heart failure otal mortality in chronic heart failure 

К. Vitlianova and Т. Donova
Dept. of Internal Medicine, „Prof. Dr. St. Kirkovich”, Medical University of Sofi a, 

Clinic of Cardiology, University Hospital „Alexandrovska” 

Резюме: Независимо от терапевтичния напредък в лечението на хроничната сърдечна недостатъчност (ХСН), прогно-
зата остава неблагоприятна, а смъртността висока. Целта на проучването е проспективна оценка на общата 
смъртност при пациенти с ХСН. Проучването е проведено върху 228 последователни пациенти с ХСН. Всички 
пациенти са проследени за възникването на летален изход. Минималният период на проследяване е една 
година. Изчисляването на риска за възникване на летален изход е осъществено с едно- и многофакторния 
регресионен анализ на Cox.  Общата смъртност в края на периода на проследяване е 26.3% (n = 60). Стойно-
стите на риска за смъртност (риск 0.40, 95% ДИ 0.2-1.0) са несигнификантно по-ниски при жени и сигнификантно 
по-високи при пациенти от по-високите възрастови групи (риск 1.91, 95% ДИ 1.1-3.4, р = 0.026). Групите на 
пациентите със и без регистрирано усложнение се различават сигнификантно по показателите липиден статус, 
индекс на телесната маса (ИТМ), честота на предсърдно мъждене, функционален клас (ФК), клинични данни за 
централен и периферен застой, провеждана терапия, стойности на левокамерната фракция на изтласкаване и 
BNP стойности. Статистически значимо различаващите се показатели са и статистически значими предиктори 
на смъртността в еднофакторния регресионен анализ на Cox. Многофакторният регресионен анализ, проведен 
след стандартизация за всички изследвани показатели, показва доминантен ефект за действието на ФК. В 
заключение, честотата на летални събития в хода на проследяването е висока. Възрастта, ИТМ и дислипиде-
мията са статистически значими прогностични фактори на смъртността при ХСН. ФК е прогностичният фактор с 
отчетен сигнификантен независим прогностичен ефект за дефинирания период на проследяване и при изслед-
ваните от нас пациенти.

Ключови думи: сърдечна недостатъчност, смъртност, прогноза

Адрес 
за кореспонденция:

Д-р К. Витлиянова, Клиника по кардиология, Катедра по пропедевтика на вътрешните болести „Проф.д-р Ст. Киркович”, 
Медицински университет, ул. “Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София

Summary: Independently of therapeutic advances in treatment of chronic heart failure (CHF), prognosis remains unfavorable and 
mortality high. The aim of study is то assess total mortality in patients with CHF. Presented is a prospective study on 228 
consecutive patients with CHF. The follow-up period was 24 months. The primary endpoint was total mortality. Values of 
risk were calculated using Cox regression analyses. Mortality rate at the end of follow up was 26.3% (n = 60). Risk of 
cardiovascular mortality was lower in women (HR 0.40, 95% CI 0.2-1.0) and higher in older ages (HR 1.91 95% CI 1.1-3.4). 
Group of patients complicated with fatal event differed signifi cantly from patients withouth complication by body mass index, 
lipid status, frequency of atrial fi brillation, functional class, clinical data for edema and pulmonary congestion, conducted 
therapy, left ventricle ejection fraction and levels of brain natriuretic peptide. Statistically different characteristics were also 
statistically signifi cant predictors of mortality in the univariate regression analyses. Multivariate regression analyses showed 
an independent prognostic effect of functional class on risk of mortality. In conclusion, the rate of mortality among the 
investigated patients is high. Age, body weight and lipid status are statistically signifi cant predictors of mortality. Functional
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Прогнозата на хроничната сърдечна недос-
татъчност (ХСН) е неблагоприятна, а смърт-
ността – висока. Приблизително 50% от паци-
ентите с ХСН завършват летално през първите 
пет години след поставяне на диагноза сърдеч-
на нeдостатъчност. Съществуващите данни 
за смъртността при пациенти с ХСН по данни 
от наши проучвания са оскъдни. Аутопсионни 
проучвания доказват, че приблизително 90% 
от пациентите с ХСН умират от сърдечно-съ-
дови заболявания (ССЗ). Приблизително 50% 
от фаталните събития се дължат на прогре-
сия на ХСН. Другата половина е представена 
от фатални събития, дължащи се на внезапна 
сърдечна смърт (ВСС), резултат от ритъмни 
нарушения и исхемични фатални инциденти. 
Смята се, че остър коронарен инцидент се ре-
гистрира при 50% от случаите на ВСС и в 35% 
при пациенти с известна исхемична етиология 
на ХСН [7].

Целта на проучването е проспективна оцен-
ка на общата смъртност при пациенти с ХСН. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Проучването е проведено върху 228 после-
дователни пациенти с ХСН, за периода 1 март 
2006 г.–31 януари 2011 г. от Кардиологична 
клиника на Катедрата по пропедевтика на въ-
трешните болести, УМБАЛ „Александровска”, 
МУ – София. Всички пациенти са проследени 
за период от 24 месеца за възникването на ус-
ложнения. Усложненията в хода на проследя-
ването са дефинирани като обща смъртност. 

Критериите за включване и изключване 
от проучването са описани в "Проспективно 
проучване при пациенти с хронична сърдечна 
недостатъчност – І част"*.

От обхванатия контингент лица с ХСН (общо 
282), 54 отпаднаха по следните причини:

18 не са съгласни за участие в проучването; −

22-ма не отговарят на критериите за  −
включване;

14 поради промяна в адрес, телефон и  −
невъзможност за контакт.

Всички включени в проучването пациенти 
са разпитани и прегледани по стандартизиран 
протокол, включващ данни от анамнезата и 
обективния статус. Продължителността на 
интервюто и клиничния преглед е 60 ± 30 ми-
нути и включва въпроси относно демографски 
и биологични фактори, сърдечно-съдови ри-
скови фактори.

Изследваните клинични характеристики 
включват: етиология на сърдечната недоста-
тъчност (исхемична, неисхемична), придружа-
ващи заболявания, функционален клас (ФК) 
по NYHA1, оценка на сърдечната честота, ри-
тъмни нарушения, наличие на клинични беле-
зи на сърдечна недостатъчност, провеждана 
терапия. 

С оглед дефиниране на индивидуалния пе-
риод на проследяване на всеки пациент, както 
и максимално редуциране на загубите на па-
циенти в хода на проследяването стандартизи-
раният протокол включва също така данни за 
датите на хоспитализация и изписване, както и 
точния адрес и телефон на включените в про-
учването пациенти и/или техните близки.

Инструменталните характеристики са из-
следвани при приемането и включват:

Стандартна ЕКГ (12 отвеждания). −
Рентгенографското изследване включва  −

оценка на наличието на данни за увеличени 
размери на лявото предсърдие, плеврален из-
лив, съдов застой, кардиоторакално отноше-
ние (< 0.6 / ≥ 0.6). 

Ехокардиографско изследване с опреде- −
ляне на стойностите ЛКФИ (%) по формулата 
на Simpson в стандартна двукухинна позиция 
или Teicholds при липса на сегментни ЛК нару-
шения. 

1Класификация на Нюйоркската сърдечна асоциация

class is the prognostic factor with stable and independent effect on mortality as compared to the other investigated factors 
over the defi ned follow up and among the investigated patients. 

Key words: heart failure, mortality, prognosis
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Биохимични показатели
На всички изследвани пациенти е взета 

кръв за биохимичен анализ, включващ кръвна 
картина, серумни нива на електролити (натрий 
и калий), креатинин, ензими, липиден статус. 
Кръвни проби за мозъчен натриуретичен пеп-
тид (BNP) са взети на 85 пациенти при изпис-
ване от клиниката. Хиперхолестеролемията е 
дефинирана съобразно критериите в European 
Heart Failure Survey II – общ холестерол (TSCH) 
> 5.0 mmol/l.

Статистически методи
Количествените показатели са представени 

като средна величина със стандартно отклоне-
ние (SD) и относителни дялове за качествени 
променливи. Различията между категориите 
на отделните фактори са определени с непа-
раметричен анализ – изчисляване на крите-
рий хи-квадрат за категорийните променливи 
и критерий на Student-Fisher за изследваните 
количествени променливи.

Прогностичен анализ: 
Времето на проследяване на случаите е  •

определено от датата на изписване от болни-
цата до деня на настъпване на смърт или при-
ключване на проследяването за изследваните 
лица без усложнения. 

Тест на Cox-Mantel:  • сравнителен анализ 
на прогностичния ефект на отделните катего-
рии на изследваните фактори.

Изчисляването на едно- и многофакторни- •
те величини на риска от усложнения за перио-
да на проследяването за отделните фактори 
се осъществява посредством едно- и много-
факторния регресионен анализ на Cox.

Наличие на статистическа значимост се 
приема при р < 0.05. Данните от проучването 
са анализирани с помощта на статистическия 
пакет SPSS 13.0. 

РЕЗУЛТАТИ

Смъртността в края на периода на просле-
дяване е 26.3% (n = 60). Най-висока е смърт-
носта в първите 6 месеца след дехоспитализа-
цията. Броят на починалите пациенти до 6-ия 
месец е 38 (16.6%) от всички починали пациен-
ти (табл. 1, фиг. 1).

Таблица 1. Разпределение на пациентите с регистри-
рано летално събитие в зависимост от времето на 
проследяване в месеци

Време на проследяване
(месеци)

Починали пациенти

Брой %

0-6 22 9.6

6-12 16 7.2

12-24 22 9.6

Общо 60 26.3
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Функция на
преживяемостта

Фиг. 1. Функция на преживяемостта за смъртността при паци-
енти с ХСН

Смъртност по пол и възраст
Резултатите от анализа на нашите данни 

показват, че стойностите на риска за смърт-
ност (риск 0.40, 95% ДИ 0.2-1.0) са несигни-
фикантно по-ниски при жени и по-високи при 
пациентите от по-високите възрастови групи, 
като за смъртността по възраст резултатът е 
статистически сигнификантен (риск 1.91, 95% 
ДИ 1.1-3.4, р = 0.026).

Групите на пациентите със и без реги-
стрирано усложнение се различават сигни-
фикантно по възраст и предходно установе-
на ХСН. 

Пациентите с регистриран летален изход 
са с по-висока честота на предсърдно мъжде-
не, висок ФК (фиг. 2), ниско артериално наля-
гане (систолно и диастолно), клинични белези 
за СН и по-ниска честота на изписаната амбу-
латорно терапия с инхибитори на ангиотензин-
конвертиращия ензим/ангиотензин-рецептор-
ни блокери (АСЕ/ARB) (табл. 2).
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Таблица 2. Разпределение по демографски и клинични прогностични фактори при пациенти с ХСН

Показатели
Статус при проследяване % (n)

Без усложнения (n = 168) Смъртност (n = 60) Р

Възраст ≥ 65 години 53.0 (89 73.3 (44) 0.06

Жени 53.6 (90) 46.7 (28) NS
Артериална хипертония
Захарен диабет
Наднормено тегло (ИТМ > 25 kg/cm2)
Дислипидемия

87.5 (147)
22.6 (38)
72.5 (38)
30.4 (49)

78.3 (47)
18.3 (11)
57.1 (20)
16.9 (10)

NS
NS

0.079
0.045

Продължителност на СН > 3 м
Исхемична етиология на СН
Преживян OМИ

65.5 (110)
39.8 (66)
23.2 (39)

80 (48)
50.0 (30)
26.7 (16) 

0.036
NS
NS

Клинични белези
Тахикардия1 
Предсърдно мъждене (хронично)
САН (mm Hg) / 
ДАН (mm Hg)2

18.5 (31)
41.7 (70)

135.4 (22.7)
83.9 (16.0)

16.7 (10)
61.7 (37)

113.5 (35.9)
73.1 (10.3)

NS
0.008
0.005
0.003

Белодробен застой
Периферни отоци

40.5 (45)
37.5 (42)

87.5 (48)
88.2 (51)

0.000
0.000

Терапия при приемането
ACE/ARB 
β-блокер

Терапия при изписването
ACE/ARB 
β-блокер

41.0 (68)
47.6 (79)

63.3 (105)
64.7 (90)

25.9 (15)
37.9 (22)

53.4 (31)
71.8 (51)

0.040
NS

NS
0.027

1сърдечна честота > 100 уд./min; 2систолно/диастолно артериално налягане
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Фиг. 2. Кумулативна преживяемост в зависимост от функционалния клас
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Инструменталната характеристика раз-
крива по-висока честота на ЛКФИ < 40%, 
рентгенологични данни за белодробен за-
стой и по-високо систолно артериално наля-
гане в групата с регистрирано усложнение 
(табл. 3). 

Пациентите с усложнения са също така и 
със сигнификантно по-ниски серумни нива на 
липидните показатели, общ холестерол (TSCH) 
[5.1 (1.2) спрямо 4.3 (1.4), р = 0.000] и триглице-

риди (TR) [1.8 (1.1) спрямо 1.2 (0.6), р = 0.000] 
по-нисък индекс на телесна маса (ИТМ), как-
то и по-високи BNP стойности (198.8, спрямо 
1388.6 pg/ml, р = 0.005).

Статистически значимо различаващите се 
показатели между групата без усложнения и 
групата на пациентите с фатално събитие са 
и статистически значими предиктори на смърт-
ността в еднофакторния регресионен анализ 
на Cox (табл. 4, 5 и 6). 

Таблица 3. Разпределение по инструментални характеристики при пациенти с ХСН

Инструментални 
Показатели

Статус при проследяване % (n)
Без усложнения (n = 168) Смъртност (n = 60) Р

Рентгенологични данни за бело-
дробен застой
Ехокардиография 
ТСО (ml) / 
ТДО (ml)1

ТСР (mm)/
ТДР (mm)2

ЛКФИ < 40%
Систолно налягане 
в а. pulmonalis (mm Hg)3

50.6 (85)

87.4 (51.4)
158.0 (71.5)
38.9 (10.4)
54.4 (10.3)
25.6 (43)

42.2 ± 12.7

85.0 (51)

98.5 (54.2)
163.8 (77.9)
41.0 (11.5)
53.2 (9.5)
40.0 (24)

54.2 ± 15.7

0.000

NS
NS
NS
NS

0.036

0.000

1телесистолен обем, теледиастолен обем; 2телесистолен размер, теледиастолен размер; 3средна стойност ± SD; NS – статистически 
незначим

Таблица 4 Стойнoсти на риска от смъртност за изследваните показатели – еднофакторен регресионен анализ на Cox 

Показатели χ2 (модел) -2LL β SE HR 95%ДИ Р
Възраст > 65 години 5.1 537.5 0.65 0.3 1.91 1.1-3.4 0.026
Жени 3.3 539.6 -0.47 0.2 0.63 0.4-1.0 NS
Артериална хипертония
Захарен диабет
Наднормено тегло (ИТМ > 25 kg/cm2)
Дислипидемия

0.7
0.0
3.7
0.6

542.1
542.7
293.2
529.8

-0.26
-0.08
-0.65
-0.27

0.3
0.4
0.3
0.3

0.76
0.92
0.52
0.75

0.4-1.4 
0.4-1.7
0.2-1.0
0.3-1.5

NS
NS
0.052
NS

Продължителност > 3 м. на СН
Исхемична етиология на СН
Преживян МИ

1.6
0.3
1.86

541.1
540.6
541.1

1.63
0.15
0.39

0.4
0.2
0.3

1.51
1.16
1.49

0.7-2.8
0.6-1.9
0.8-2.6

NS
NS
NS

Клинични белези
Тахикардия 
Предсърдно мъждене (хронично)
САН (mm Hg) /
ДАН (mm Hg)
Функционален клас
III
IV

0.0
4.6
12.7
7.8

23.4

542.8
538.1
130.2
130.0

522.8

0.01
0.57
-0.03
-0.07

0.76
1.74

0.3
0.27
0.01
0.02

0.42
0.44

1.01
1.77
0.97
0.94

2.14
5.69

0.5-1.9
1.1-2.9
0.96-0.98
0.90-0.97

0.9-4.8
2.4-13.4

NS
0.033
0.000
0.001

0.070
0.000

Белодробен застой
Периферни отоци

15.7
7.1

124.1
128.8

2.40
2.60

0.75
0.75

11.04
12.59

2.5-48.7
3.1-59.8

0.002
0.001

Терапия при приемането
ACE/ARB 
β-блокер

Терапия при изписването
ACE/ARB 
Β-блокер

1.6
0.1

0.04
0.81

519.3
761.1

520.9
520.1

-0.37
-0.08

0.05
-0.24

0.3
0.2

0.2
0.2

0.68
0.91

1.0
0.7

0.3-1.2
0.5-1.5

0.6-1.7
0.4-1.3

NS
NS

NS
NS
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Стандартизацията по пол и възраст на кли-
ничните показатели (модел 1) установява незави-
симо действие върху риска от летално събитие за 
ФК и диастолно артериално налягане (тaбл. 7). 

С независм ефект от действието на пола и 
възрастта са инструменталните данни за бело-
дробен застой и систолното пулмонално наля-
гане (модел 2, табл. 8). 

Таблица 5. Стойнoсти на риска от смъртност за изследваните показатели – еднофакторен регресионен анализ на Cox 

Показатели χ2 (модел) -2LL β SE HR 95%ДИ Р

Рентгенологични данни за белодробен застой
Ехокардиография 
ТСО (ml) / 
ТДО (ml)
ТСР (mm)/
ТДР (mm)
ЛКФИ < 40%
Систолно налягане 
в а. pulmonalis (mm Hg)

16.5

1.0
0.2
4.3
0.1
4.6

18.3

523.9

250.6
251.4
248.0
251.9
538.6
269.5

1.4

0.003
0.001
0.020
-0.005

0.5
0.05

0.3

0.003
0.002
0.020
0.09
0.2

0.012

3.91

1.00
1.00
1.03
0.99
1.75
1.06

1.92-7.95

0.99-1.00
0.99-1.00
1.00-1.06
0.96-1.03

1.0-2.9
1.03-1.08

0.000

NS
NS

0.040
NS

0.034
0.000

Таблица 6. Стойнoсти на риска от възникване на летален изход за изследваните лабораторни показатели – ед-
нофакторен регресионен анализ на Cox

Показатели χ2 (модел) -2LL β SE HR 95%ДИ Р

Липиден статус
TSCH (mmol/l)
LDL-CH (mmol/l)
HDL-CH (mmol/l)
TR (mmol/l)
Кръвна захар (mmol/l)
BNP (pg/ml)

5.1
0.1
0.8
4.0
1.3

13.5

415.1
393.7
369.4
382.4
510.9
132.8

-0.270
-0.046
-0.332
-0.451
0.047
1.58

0.120
0.154
0.373
0.225
0.041

4.7

0.76
0.95
0.71
0.64
1.05
4.88

0.60-0.96
0.70-1.29
0.34-1.49
0.41-0.99
0.96-1.05
1.9-12.3

0.024
NS
NS

0.045
NS

0.001

Таблица 7. Стойности на риска от летален изход за изследваните клинични показатели – многофакторен регре-
сионен анализ на Cox (модел 1*) 

Показатели χ2 (модел) -2LL β SE HR 95%ДИ Р

Преживян МИ 
Клинични белези
Предсърдно мъждене (хронично)
САН/
ДАН (mm Hg) 
Функционален клас
III
IV

65.8 95.6 0.21

-0.00
-0.01
-0.01

0.40
2.36

0.6

0.5
0.01
0.02

0.95
1.03

1.2

0.9
0.9
0.9

1.5
10.5

0.3-4.0

0.3-3.1
0.9-1.0
0.8-0.9

0.2-9.6
1.3-80.8

NS

NS
NS

0.029

NS
0.023

Белодробен застой
Периферен застой

0.83
1.52

0.97
0.91

2.3
4.6

0.3-15.5
0.7-27.8

NS
NS

*клинични показатели след стандартизация по пол и възраст

Таблица 8. Стойности на риска от летален изход за изследваните инструментални показатели – многофакторен 
регресионен анализ на Cox (модел 2*) 

Инструментални 
показатели

χ2 (модел) -2LL β SE HR 95%ДИ Р

Рентгенологични данни за белодробен застой
Ехокардиография 
ЛКФИ < 40%
Систолно налягане 
в а. pulmonalis (mm Hg)

43.3 240.6 1.6

0.36

0.03

0.5

0.4

0.01

4.9

1.43

1.03

1.6-15.0

0.6-3.1

1.0-1.1

0.005

NS

0.04
*стандартизирани по пол и възраст
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Включването в модела на всички демограф-
ски показатели, клинични белези и инструмен-

тални характеристики показва доминантен 
ефект за действието на ФК – модел 3 (табл. 9). 

Таблица 9. Стойности на риска от летален изход за изследваните показатели – многофакторен регресионен 
анализ на Cox1 (модел 3*) 

Инструментални 
показатели

χ2 (модел) -2LL Β SE HR 95%ДИ Р

Преживян МИ 
Клинични белези
ДАН (mm Hg)
Функционален клас
Белодробен застой

41.8 36.1 0.41

-0.52
1.96
0.65

1.09

0.04
0.81
1.06

1.50

0.95
7.13
1.92

0.1-12.9

0.8-1.0
1.4-35.3
0.2-15.3

NS

NS
0.016

NS

Инструментални изследвания
Рентгенологични данни за белодробен застой

Ехокардиография 
ЛКФИ < 40%

1.94

0.43

1.4

1.2

7.00

1.54

0.3-127.5

0.1-16.7

NS

NS

*клинични, инструментални показатели; 1предсърдно мъждене, периферен застой, пол и възраст

ОБСЪЖДАНЕ

Смъртността от ХСН е тревожно висока. 
Не се установяват значими разлики в наши-
те данни за смъртността и регистрираните от 
други проучвания резултати за едногодишната 
смъртност от ХСН. В потвърждение, за инди-
видите от Фрамингамската кохорта например 
30-дневната и 1-годишната смъртност при 
мъжете в периода 1990-1999 г. е била 11%, 
28% и 59%. Съответните честоти при жените 
са били 10 и 24% [5]. В проучването Rochester 
Epidemiology Project, проведено в Olmsted 
County, Minnesota, през 1991 г. върху 216 учас-
тници с новодиагностицирана ХСН, например 
преживяемостта е била 86 ± 2% на 3-ия месец 
и 76 ± 3% на 1 година, което приблизително 
отговаря на получените от нас резултати [8]. 
Данни от проучването Фрамингам, публикува-
ни през 1993 г., установяват едногодишна обща 
преживяемост от 57% за жените и 64% за мъ-
жете. Смъртността нараства с възрастта, като 
преживяемостта е по-благоприятна при жени-
те, което съответства на установения от нас 
резултат за действието на възрастта и пола 
върху смъртността. В проучване в Шотландия 
– Scottish study, обхващащо 66 547 хоспитали-
зирани по повод на СН пациенти за периода 
януари 1986-декември 1995 г., се наблюда-
ва подобен значим ефект на възрастта, като 
30-дневната смъртност за възрастта под 55 г. е 

10.4%, при 5-годишната смъртност – 46.7%. За 
възрастите 75 и 84 г. смъртността е значително 
по-висока 22.1% и съответно 88% [2].

Влиянието на липидните показатели и ИТМ 
върху смъртността при пациенти с ХСН съот-
ветства на установената характеристика с об-
ръщане на категорийния ефект при ХСН, за 
разлика от наблюдавания за тези показатели 
ефект при други ССЗ (например ИБС). Небла-
гоприятните ефекти на наднорменото тегло и 
затлъстяването върху ССЗ, включително ХСН, 
са много. В проспективно проучване върху 
5881 индивиди, участници във Framingham 
Heart Study, проследени за период от 14 год., 
Kenchaiah и сътр. установяват повишен риск 
от ХСН с 5% за мъжете и 7% за жените при 
нарастване на ИТМ с 1 kg/m2. Затлъстяването 
оказва влияние както на систолната, така и на 
диастолната ЛК функция. Данните от различ-
ни епидемиологични проучвания недвусмис-
лено доказват наличието на връзка между 
затлъстяването и артериалната хипертония 
и ИБС, два от основните рискови фактора за 
ХСН. Независимо от тези доказателства реди-
ца проучвания установяват, че пациентите с 
ХСН и висок ИТМ са с по-благоприятна прог-
ноза в сравнение с пациентите с нисък ИТМ, 
познато в литературата като „парадокс на 
затлъстяването” [4]. В потвърждение в мета-
анализ върху 9 наблюдателни проучвания върху 
ХСН, с общ брой на изследвани пациенти 28 209, 
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Oreopoulos и сътр. потвърждават, че пациен-
тите с наднормено тегло и затлъстяване са с 
по-ниска както сърдечно-съдова, така и обща 
смъртност за период на проследяване от 2.7 
г., което е в подкрепа на наблюдавания от нас 
ефект на ИТМ върху риска от летално съби-
тие в хода на проследяването [6].

Липса на статистически сигнификантен и 
независим ефект на риска от усложнения при 
пациенти с ХСН, в зависимост от стойности-
те на ЛКФИ, e наблюдавана и в други проуч-
вания, въпреки противоречивия характер на 
резултатите за действието на този фактор 
като цяло. В подкрепа на получените от нас 
данни за липсата на различия в прогнозата 
на ХСН, в зависимост от ЛКФИ, в голямо про-
учване (Tribouilloy и сътр., 2008) върху 779 
последователни пациенти, хоспитализирани 
във Франция през 2000 г. и проследени за 
период от 5 г., се регистрира неблагоприятна 
прогноза както за пациентите със систолна 
дисфункция, така и за групата пациенти със 
запазена ЛКФИ [9]. Многофакторният регре-
сионен анализ разкрива стабилен и незави-
сим от действието на останалите включени 
в модела клинични и инструментални фак-
тори ефект на ФК върху смъртността. Функ-
ционалният клас е бил основен предиктор 
на усложнения и в проучването на Jones и 
сътр. (2004 г.), изследващи прогностичния 
ефект на различни фактори върху честотата 
на усложнение при пациенти с ХСН и запа-
зена ЛКФИ. Проучването на Jones е прове-
дено върху 988 пациенти, участници също 
в Digitalis Investigation Group (DIG) Trial. По 
време на проследяване на пациентите за 
3.1 г. регистрираната смъртност е била 23%. 
Предвид по-дългия период на проследяване 
в сравнение с продължителността на нашето 
проучване, полученият от Jones и сътр. ре-
зултат е със значително по-ниска стойност 
в сравнение с отчетените от нас данни за 
смъртност от 26.3%. Анализът е проведен 
върху 18 фактора, между които с независим 
ефект са били само наличието на бъбречна 
дисфункция, NYHA ФК III или IV (риск 1.64, 
95% ДИ 1.20 до 2.18, p = 0.001), мъжки пол 
(риск 1.71, 95% ДИ 1.2-2.3, p = 0.000) и висо-

ката възраст (риск 1.28, 95% ДИ 1.0-1.5, p = 
0.0019) [3]. В контекста на установените раз-
лики в резултата относно смъртността при 
пациенти с ХСН между нашето проучване и 
проучването на Jones например е важно да 
се отбележи, че прогностичните фактори, 
определящи смъртността, варират значи-
телно по данни от различните проучвания. 
Липсва както еднопосочност в действието 
им, така и в подбора и анализа на изслед-
ваните фактори. Предвид огромните вари-
ации на резултатите в тази насока някои 
автори (Aronson и сътр., Crumholz и сътр., 
Acute Decompensated Heart Failure National 
Registry – ADHERE, Outcomes of prospective 
Trial of Intravenous Milrinon for Exacerbations 
of Chronic Heart Failure – OPTIME-HF study, 
Digitalis Investigation Group) са се опитали, 
обобщавайки резултатите, да създадат то-
чкови системи (скор) за анализ на риска от 
рехоспитализация и смъртност, представля-
ващи комбинация от различни нива на опре-
делени прогностични фактори [1]. Приложе-
нието им обаче е ограничено в клиничната 
практика, отчасти обусловено от необходи-
мостта от време за изчисляване и приложе-
ние при конкретния пациент. Установените 
от нас прогностични ефекти за изследваните 
фактори отговарят на установената концеп-
ция за прогноза на ХСН. Отчетените вари-
ации по сила и степен на независим ефект 
са вероятно обусловени от особеностите на 
изследваните от нас пациенти и установени 
медицински практики в различните попула-
ции. 

В заключение, честотата на усложнения с 
летални събития в хода на периода на про-
следяване е висока. Възрастта е статистиче-
ски значим прогностичен фактор за възник-
ване на летално събитие. Жените са с несиг-
нификантно по-добра прогноза в сравнение 
с мъжете. ИТМ и дислипидемията определят 
значимо риска от смъртност в хода на просле-
дяване. Функционалният клас определя риска 
от смъртност, независимо от действието на 
останалите изследвани фактори за дефини-
рания период на проследяване и при изслед-
ваните от нас пациенти.
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Резюме: Приложението на бримкови диуретици е основно в лечението на болни със сърдечна недостатъчност (СН), 
като приложението им в продължителна инфузия е начин за преодоляване на терапевтичната резистент-
ност. Целта на проучването е да се оценят терапевтичният ефект и безопасността на торсемид и фурозе-
мид за лечение на болни с остра или обострена СН. Изследвани са 20 последователни болни със СН III-IV 
функционален клас по NYHA на средна възраст 72,6 ± 7,9 год., 18 мъже и 2 жени. Десет от тях са получили 
торсемид в средна доза 10,5 mg и 10 са на фуроземид в средна доза 42 mg за 3-5 дни. Проследени са ко-
личеството на диурезата средно за 24 ч., както и серумните нива на креатинин и калий. Резултатите са, че 
и двата диуретика постигат сходна денонощна диуреза – 2174 ml с торсемид и 2146,5 ml с фуроземид (р = 
0,865). Средната разлика в креатинина е 1,8 μmol/l, а на серумния калий е 0,0 mmol/l и за двете групи. Изво-
дите са, че торсемид е еднакво ефективен и безопасен с фуроземид, приложени в продължителна венозна 
инфузия при болни с остра или обострена хронична СН.
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Диуретичната терапия е основен крайъгъ-
лен камък в лечението на болните с остра и 
декомпенсирана хронична сърдечна недос-
татъчност (СН). Въпреки че липсват данни от 
дългосрочни клинични изпитвания за подо-
бряване на смъртността и болестността при 
хронично приложение на диуретици, извест-
но е, че те бързо подобряват симптомите при 
обемно обременяване [2, 5, 16]. Диуретиците 
водят до засилена натриуреза и диуреза и по 
този начин намаляват оточността и венозната 
белодробна конгестия. Понастоящем бримко-
вите диуретици са най-използваните за лече-
ние на сърдечната недостатъчност [17]. Отдел-
ните представители на този клас диуретици са 
взаимозаменяеми, но съществуват известни 
различия в тяхната функция, метаболизъм и 
фармакокинетика, макар да не е ясно какво е 
значението на това. 

Парентералното лечение с бримкови диуре-
тици може да стане чрез болусно приложение 
или посредством продължителна интравеноз-
на инфузия. Това осигурява бързо начало на 
действие и мощен диуретичен ефект, макар че 
няма убедителни доказателства за последното 
твърдение в сравнение с перорален прием на 
медикаментите. Интравенозната продължител-
на инфузия влиза в съображение при настъп-
ване на резистентност към диуретиците, което 
е свързано с различни патогенетични механи-

зми: постдиуретична натриева здръжка, акти-
виране на бъбречната невронална симпатику-
сова активност и на ренин-ангиотензин-алдос-
терон системата, хипертрофия на епителните 
клетки в дисталния тубул на бъбрека [4, 8, 10]. 
Съществуват малки по големина и неконтроли-
рани проучвания на предимствата от инфузия 
с фуроземид пред болусно приложение [1, 14], 
има и други, които не доказват разликата [6], 
но за приложението на торсемид изследвания-
та са малко [7].

Целта на настоящото проучване е да срав-
ни ефектите от продължителна интравенозна 
инфузия на торсемид и фуросемид, както и 
евентуалните странични ефекти за бъбречна-
та функция и електролитния баланс.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Изследвахме общо 20 болни с прояви на 
остра и обострена хронична сърдечна недос-
татъчност III-IV функционален клас по NYHA, 
лекувани последователно за периода от март 
2011 до май 2011 г. в Отделението по обща 
кардиология на Първа клиника по кардиоло-
гия към МБАЛ „Св. Марина” – Варна. Основни-
те характеристики на болните са представени 
на табл. 1. Нито един от болните не е бил на 
симаптикомиметична поддръжка по време на 
проучването.

Таблица 1. Основни характеристики на болните, лекувани с продължителна венозна инфузия с торсемид и фу-
роземид (средни аритметични стойности ± SE) 

Клинични променливи Торсемид (n = 10) Фуроземид (n = 10) p
Възраст (год.) 70,8 ± 2,5 74,4 ± 2,6 0,326
Пол бр. мъже/жени 10/0 8/2 0,237
ФИ % 45,7 ± 3,8 45,7 ± 3,8 1,000
Със запазена ФИ > 50% бр. (%) 4 (40) 4 (40) 0,675

Етиология на СН бр. (%)
исхемична
кардиомиопатия
хипертония
клапни пороци
вродени сърдечни малформации

6 (60)
0 (0)
3 (30)
1 (10)
0 (0)

6 (60)
1 (10)
1 (10)
1 (10)
1 (10)

0,558

Изходни нива на серумен креатинин (μmol/l) 140,9 ± 14,1 140,9 ± 14,1 1,000
еGFR изходно (ml/min/1,73 m2) 47,0 ± 13,94 44,5 ± 15,65 0,710
Изходни нива на серумен натрий (mmol/l) 138,4 ± 2,32 138,8 ± 3,97 0,786
Изходни нива на серумен калий (mmol/l) 3,9 ± 0,1 3,9 ± 0,1 1,000

ФИ – фракция на изтласкване
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При всички болни бе приложена продължи-
телна венозна инфузия на бримков диуретик в 
50 ml физиологичен серум, като 10 от тях са 
получили на случаен принцип торсемид (Trifas, 
Berlin-Chemie, Menarini) в средна доза 10,5 mg, 
а други 10 – фуросемид (Furosemide, Sopharma) 
в средна доза 42 mg. Времетраенето на инфу-
зията е между 5 и 12 часа, която продължава 
минимум 3 и максимум 5 дни. Във всички слу-
чаи инфузията е комбинирана с приложение 
на аминофилин в доза 120-240 mg (Sofaphyllin, 
Sopharma). Изследвани са демографските по-
казатели, общият обем отделена урина за 24 
часа, телесното тегло през ден. Левокамерната 
функция е оценена чрез ехокардиографско из-
следване на фракцията на изтласкване (ФИ). В 
повечето случаи (80%) това е извършено чрез 
2-D ехографско изледване от върхова позиция 
в четирикухинен срез посредством метода на 
Simpson, а в останалите поради невъзможност 
да се получи адекватно изледване от върха е 
използван методът на Teicholz чрез еднораз-
мерна ехография. Лабораторните изследвания 
са взети чрез венепункция при постъпването и 
в края на периода на инфузия и включват серу-

мен креатинин, натрий и калий. Гломерулната 
филтрация е изчислена чрез общоприетата съ-
кратена формула на MDRD [9].

Резултатите са представени като средни 
аритметични ± стандартна грешка (SE) за не-
прекъснати променливи и абсолютен брой и 
процентно съотношение при категорийни при-
знаци. Статистическите методи изследват раз-
ликите между групата на торсемид и тази на 
фуроземид, като включват t-тест за сравнение 
на средни стойности при непрекъснати про-
менливи и хи-квадрат или тест на Fischer (при 
малко очаквани болни в клетка) за сравнение 
на категорийни с пропорции. За статистически 
значима се приема разлика при р < 0,05.

РЕЗУЛТАТИ

Болните и в двете групи постигат средна 
денонощна диуреза над 2000 ml. Количеството 
отделена урина е показано на фиг. 1. Минимал-
ното средно количество урина е 1800 ml, а мак-
сималното е 2775 ml. Разликата между двете 
групи е несигнификантна – p = 0,865.

Фиг. 1. Средна денонощна диуреза след продължителна венозна инфузия на торсемид и фуроземид при болни със СН III-IV NYHA клас 
(средна аритметична ± стандартна грешка, SE)
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ОБСЪЖДАНЕ

В нашето проучване използвахме про-
дължителна инфузия на бримкови диуретици 
вместо болусното им приложение. Този метод 
се прилага в случаи на тежка резистентна сър-
дечна недостатъчност с липса на адекватен 
отговор при стандартна диуретична терапия. 
В литературата няма ясна препоръка кой от 
двата начина има предимства главно поради 
малкия брой проучвания с недостатъчна мощ-
ност и със значима хетерогенност. В метаана-
лиз на 8 проучвания с 254 болни [13] приложе-
нието на инфузия с бримкови диуретици по-
добрява значимо уринната екскреция с 271 ml 
/24 h (р < 0,01). В две от разглежданите проуч-

вания в този преглед смъртността намалява 
значимо с 48% (OR = 0,52, p < 0,01) в групата 
на продължително венозно приложение, а в 
едно проучване сърдечната смъртност е ре-
дуцирана с 53% (OR = 0,47, p < 0,0001). Aaser 
и сътр. [1] обаче не установяват разлика меж-
ду болусно и инфузионно лечение с фурозе-
мид. Същият извод се прави и в проучването 
DOSE, публикувано наскоро [6], където не се 
намира различие по отношение на множество 
параметри на ефикасността и сигурността 
на продължителна инфузия на фуроземид и 
двукратни болусни инжекции през 12 часа. 
Изключение прави само по-честата нужда от 
повишаване на дозата при болусно приложе-

Лабораторните показатели са посочени 
на фиг. 2. Бъбречната функция показва не-
значимо покачване на креатинина средно с 
1,8 μmol/l (95% CI = -18,09÷21,69, p = 1,000) 
и за двете групи, но без промяна в гломерул-
ната филтрация – 0,00 ml/min/1,73 m2 (95% CI 
= -8,99÷8,99) за фуросемид и 0,2 ml/min/1,73 
m2 (95% CI = -8,75÷9,19) за торсемид. Серум-
ният калий не се променя изобщо – средна 
разлика преди и след лечението 0,00 mmol/l 
(95% CI = -0,20÷0,20, p = 1,000). При серум-

ния натрий обаче се наблюдава значима 
разлика в крайните стойности – 137,2 ± 2,04 
mmol/l при торсемид и 139,9 ± 3,32 mmol/l (p 
= 0,04), при липса на разлика в изходните 
нива. Така в групата с торсемид има сред-
но снижение на серумния Na+ с 1,2 mmol/l в 
края на проучването (95% CI = -2,91÷0,51), 
докато в контролната група той нараства с 
1,1 mmol/l (95% CI = 0,01÷2,19), p = 0,02 за 
разлика в нивата на серумния натрий преди 
и след лечение.

p = 0,04 за сравнение на краен серумен Na+; р = NS за всички останали сравнения

Фиг. 2. Серумен креатинин, натрий и калий и гломерулна филтрация (eGFR) изходно и в края на периода на венозна инфузия на тор-
семид и фуроземид
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ние на диуретика отколкото при инфузионно 
лечение – 21% с/у 11%, р = 0,01. Ние не сме 
прилагали насищаща болусна доза, както и 
времетраенето на инфузията е по-кратко от 
обичайните 12-24 часа. Дозите също са по-ни-
ски от използваните в други проучвания. Това 
трябва да се има предвид при интерполиране 
на нашите резултати. Въпреки това диурезата 
е сравнима с получената от по-високи дози в 
други изследвания.

Резултатите след продължителна венозна 
инфузия при нашите болни са сходни след 
приложението на торсемид и фуроземид. В 
сравнително проучване за лечение на болни 
със СН с бримкови диуретици [11] и двата ме-
дикамента увеличават уринната екскреция, 
но торсемид подобрява качеството на живот 
като брой микции, толерантност и нетърпи-
мост при повик за уриниране. В друго проуч-
ване в САЩ [12] приложението на торсемид 
понижава честотата на рехоспитализациите 
по повод на СН или за други сърдечно-съдо-
ви причини, редуцира продължителността на 
престоя в болница и подобрява качеството на 
живот. Най-голямото сравнително проучване 
на лечение с торсемид срещу фуроземид при 
1377 болни със СН II-III функционален клас 
TORIC [3] показва предимство на торсемид по 
отношение на смъртността и функционалното 
състояние. Това рефлектира в по-малко раз-
ходи за лечение с $536 за СН и с $1027 за 
останали сърдечно-съдови хоспитализации 
[15]. Тези разлики обаче са при дългосрочно 
приложение на медикаментите. Дали те са на-
лице и при краткосрочна инфузия за няколко 
дни, все още не е ясно. Средно използваната 
доза на торсемид спрямо фуроземид е в съот-
ношение 4:1, което е препоръчително според 
съвременните препоръки за лечение на СН 
[16], макар че в други проучвания [6] е използ-
вано и съотношение 2:1. Ако приемем послед-
ното дозово съотношение, то с по-малка доза 
на торсемид се постига същият ефект, както с 
фуроземид.

В нашето изследване двата диуретика 
не променят съществено бъбречната функ-

ция и не намаляват серумния калий. Това се 
потвърждава и от анализа на D. Salvаdor и 
сътр. [13], според който няма разлика в елек-
тролитния баланс при болусно и продължи-
телно инфузионно лечение. В проучването 
TORIC [3] торсемид показва по-малко склон-
ност за намаляване на калиемията от фуро-
земид. Наличието на по-значимо снижение 
на натриемията при нашите болни, лекувани 
с торсемид, вероятно отразява по-голямата 
натриурия, която се постига с този бримков 
диуретик, отколкото с фуроземид, при сход-
но количество на диурезата. Подобен ефект 
върху натриурията при продължителна инфу-
зия на торсемид наблюдават Kramer и сътр. 
[7] в сравнение с болус приложение на меди-
камента, както и при сравняване с приложе-
ние на фуроземид [18].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Използването на продължителна инфузия 
на бримкови диуретици е ефективен начин 
за преодоляване диуретичната резистентност 
при болни с остра или обострена хронична СН. 
Приложението интравенозно на торсемид е 
толкова ефективно и безопасно, колкото и това 
на фуросемид. Постигат се сходна диуреза и 
гломерулна филтрация, без промяна в серум-
ните нива на креатинин и калий, но при пови-
шена натриурия. 
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Резюме: Една част от пациентите с нестабилна стенокардия или остър инфаркт на миокарда без елевация на ST-сегмен-
та (UA/NSTEMI) се явяват с индикации за спешна селективна коронарна артериография (СКАГ) и евентуално 
перкутанна коронарна интервенция (PCI) на базата на рефрактерна исхемия, хемодинамична нестабилност, 
прояви на сърдечна недостатъчност (СН) или значими ритъмни нарушения. Тези пациенти обикновено не са 
включени в големите рандомизирани проучвания. Изследвахме група пациенти с UA/NSTEMI и индикации за 
спешна СКАГ с цел да определим техните изходни характеристики и честотата на наблюдавани нежелани 
сърдечно-съдови инциденти в рамките на 30 дни. Индикации за спешна СКАГ бяха налице при 22-ма пациен-
ти; останалите 202 пациенти с UA/NSTEMI съставиха другата част от групата (без индикации за спешна РСІ). 
Средното време до провеждане на СКАГ при високорисковите пациенти беше 91 min; в останалата част от 
групата – до 21-вия час (± 19 часа). В по-голямата си част демографските и клиничните характеристики не се 
различаваха значимо между двете групи (пациентите без индикации за спешна СКАГ бяха по-често пушачи). 
Всички пациенти в групата с показания за спешна СКАГ изпълняваха критериите за NSTEMI, докато разпре-
делението UA/NSTEMI при останалите пациенти беше 32 спрямо 58%. Според точковата система за оценка 
на риска GRACE пациентите в първата група бяха със значително по-висок сърдечно-съдов риск в сравнение 
с пациентите без индикации за спешна СКАГ. Общата смъртност в групата с индикации за спешна СКАГ беше 
значително по-висока в сравнение с останалата част от групата (9.1 спрямо 1%, p < 0.001). Честотата на ре-
курентен миокарден инфаркт, прояви на СН и повторна реваскуларизация не се различаваше значимо между 
двете групи (съответно: 4.6 спрямо 5%, 13.6 спрямо 9.4% и 18.2 спрямо 20.8%). Въпреки ранната коронарна 
интервенция общата смъртност при пациентите с UA/NSTEMI и индикации за спешна СКАГ остава висока. 
Честотата на останалите неблагоприятни сърдечно-съдови инциденти не се различава значимо от тази в 
общата група пациенти с UA/NSTEMI.

Ключови думи: нестабина стенокардия, остър миокарден инфаркт без елевация на ST-сегмента; перкутанна коронарна интервенция; 
висок риск
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ВЪВЕДЕНИЕ

Оптималната терапевтична стратегия при 
пациентите с остър коронарен синдром (ОКС) 
без елевация на ST-сегмента (нестабилна 
стенокардия и остър инфаркт на миокарда 
без ST-елевация – unstable angina and non-ST 
elevation myocardial infarction – UA/NSTEMI) 
е обект на дългогодишен дебат. Голям брой 
рандомизирани клинични проучвания и мета-
анализи са изследвали и доказали потенци-
алните ползи от инвазивната спрямо консер-
вативната стратегия по отношение редукци-
ята на смъртността или миокардния инфаркт 
(МИ) [1-15].

И докато инвазивната стратегия е възприе-
та и се препоръчва като най-добрата терапев-
тична опция при високорисковите пациенти, то 
оптималният момент във времето за провеж-
дане на селективна коронарна артериография 
(СКАГ) и перкутанна коронарна интервенция 
(PCI – percutaneous coronary intervention) ос-
тава неуточнен. Резултатите от ISAR-COOL 
(Intracoronary Stenting With Antithrombotic Reg-
imen Cooling Off) [10] и TIMACS (Timing of In-
tervention in Patients With Acute Coronary Syn-
dromes) [12], които сравняват ранната спрямо 
отложената инвазивна стратегия, са противо-
речиви. ABOARD (Angioplasty to Blunt the Rise 
of Troponin in Acute Coronary Syndromes) [16] 

от своя страна сравнява ефекта на агресив-
ната стратегия от много ранна интервенция 
(аналогична на подхода при остър миокарден 
инфаркт с елевация на ST-сегмента – STEMI) 
с този от СКАГ и евентуално интервенция на 
следващия работен ден. Проучването не уста-
новява никакви клинични предимства на мно-
го ранната инвазивна стратегия.

В реални клинични условия една част от 
хоспитализираните пациенти с UA/NSTEMI 
под лежат на спешна СКАГ и интервенция най-
често на базата на рефрактерна исхемия, зна-
чими ритъмни нарушения или прояви на сър-
дечна недостатъчност (СН) и хемодинамична 
нестабилност. За съжаление много от големи-
те клинични проучвания, рандомизиращи па-
циентите на ранна спрямо отложена [10] или 
на много ранна спрямо ранна инвазивна стра-
тегия [16], не включват подобна група паци-
енти, поради което и литературните данни за 
големите сърдечно-съдови усложнения (MACE 
– major adverse cardiac events) в тази клинична 
ситуация са оскъдни.

Настоящото проучване се фокусира върху 
група пациенти с UA/NSTEMI с индикации за 
спешна СКАГ. Целта е да се сравнят изходни-
те характеристики и 30-дневната честота на 
МАСЕ в тази подгрупа спрямо общата попула-
ция пациенти с UA/NSTEMI.

Summary: There are patients with unstable angina or non-ST elevation myocardial infarction (UA/NSTEMI) who present with 
refractory angina, hemodynamic instability or major arrhythmias, and therefore require immediate coronary angiography 
(CAG) with or without percutaneous coronary intervention (PCI). These patients are usually underrepresented in 
randomized clinical trials. Aim was to evaluate baseline characteristics and 30-day major adverse cardiac events in 
patients with UA/NSTEMI and indications for urgent CAG. The urgent CAG group comprised 22 patients. The rest of 
202 patients without indications for immediate CAG were included in our 2nd (reference) group. Mean door-to-balloon 
time in the urgent group was 91 min; in patients without indications for immediate CAG catheterization was performed 
with a mean delay of 21 ± 19 hours. Demographic and clinical characteristics did not differ signifi cantly between groups 
(except that patients without urgent CAG indications were more often smokers). All patients in the urgent group fulfi lled 
NSTEMI criteria, while the UA/NSTEMI distribution in the 2nd group was 32 to 58%. GRACE risk score was signifi cantly 
higher in patients with indications for immediate CAG. In this group, the occurrence of all-cause death was signifi cantly 
higher compared to patients without indications for immediate CAG (9.1 and 1%, respectively, p < 0.001). The incidence 
of recurrent myocardial infarction, heart failure symptoms and repeated revascularization did not differ signifi cantly 
between groups (4.6 vs 5%, 13.6 vs 9.4% and 18.2 vs 20.8%, respectively). Mortality remains high in UA/NSTEMI 
patients with urgent CAG indications despite early intervention. Incidence of other MACE in this group did not differ 
signifi cantly compared with the general population of UA/NSTEMI patients.

Key words: unstable angina, non-ST elevation myocardial infarction, percutaneous coronary intervention, high risk
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МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

Изследвана група. Проучването е проспек-
тивно. В анализа включихме 224 пациенти 
с UA/NSTEMI, хоспитализирани за периода 
02.2007–12.2009 г. в Университетска болница 
„Лозенец”. Критериите за включване бяха: на-
личието на гръдна болка с характер на неста-
билна стенокардия – гръдна болка в покой с 
продължителност над 20 min, новопоявила се 
гръдна болка или акселерация – при последен 
болков епизод в рамките на 24 h преди хоспи-
тализацията. Диагноза NSTEMI беше приета 
в случаите с наличие на 2 от изброените кри-
терии: 1) симптоми на миокардна исхемия; 2) 
промени в ST-сегмента на ЕКГ (хоризонтална 
или десцендентна ST-депресия поне 0.1 mV); 
3) повишение на стойността на тропонин І над 
горната граница на нормата (0.6 ng/ml).

Изключващ критерий беше нежелание или 
невъзможност за подписване на информирано 
съгласие за СКАГ и PCI.

Индикациите за спешна СКАГ и евентуална 
интервенция включваха: 1) рефрактерна исхе-
мия – персистираща гръдна болка въпреки опти-
малната медикаментозна терапия; 2) животоза-
страшаващи аритмии – продължителна камерна 
тахикардия, камерно трептене и мъждене; 3) 
клинични прояви на застойна СН или хемодина-
мична нестабилност (кардиогенен шок).

Медикаментозна терапия. При хоспита-
лизацията пациентите получават Aspirin 300 
mg неентеросолвентен, последван от 100 mg 
дневно за неопределен перод от време, и наси-
щаща доза Clopidogrel – 600 mg (8 таблетки) с 
последваща поддържаща доза от 75 mg в рам-
ките най-малко на 12 месеца. Антиисхемична-
та терапия, включваща бета-блокер, нитрат, 
калциев антагонист и опиоидни аналгетици, е 
по преценка на лекуващия екип. Всички паци-
енти с прояви на СН или с понижена фракция 
на изтласкване получават АСЕ инхибитор (или 
ангиотензин-рецепторен антагонист) при лип-
са на противопоказания. В останалата част от 
случаите включването на медикамент от посо-
чения клас е по преценка на лекаря. Статин се 
включва при всички пациенти, независимо от 
липидния профил.

Антикоагулантната терапия включва нис-
комолекулен хепарин (Nadroparin – Fraxiparin) 
в доза 86 anti-Xa IU на kg телесно тегло) при 
пациентите, които не подлежат на спешна PCI. 
При последните се прилага нефракциониран 
хепарин след канюлация на феморалната ар-
терия.

Коронарна артериография и интервен-
ция. Достъпът е феморален при всички паци-
енти. След канюлация на артерията се прила-
га нефракциониран хепарин в доза 10 000 Е. 
При част от пациентите в хода на процедурата 
и особено при по-продължителни интервен-
ции се налага приложение на допълнителен 
болус(и) хепарин.

По преценка на лекаря, осъществяващ ин-
тервенцията, и след обективизиране на коро-
нарната анатомия в една част от случаите е 
включван блокер на тромбоцитните IIb/IIIa ре-
цептори – Abciximab, в доза 0.25 mg/kg болус и 
0.125 mcg/kg/min в инфузия.

В случаите на многоклоново засягане в 
хода на първичната интервенция е третирана 
таргетната лезия. В редки случаи (1 пациент) в 
рамките на кардиогенен шок беше проведена 
РСІ на всички засегнати съдове.

Проследяване. За целта на изследване-
то пациентите са проследени до 30-ия ден. 
Отчетохме данните за обща смъртност, МИ, 
прояви на СН и необходимост от реваскула-
ризация. Използваните методи на проследя-
ване бяха телефонни анкети и при наличие 
– епикризи от болнични заведения и смъртни 
актове.

Етични съображения. Всички пациенти 
подписват информирано съгласие за СКАГ 
и РСІ. Проучването е одобрено от локалната 
етична комисия и е в съгласие с Декларацията 
от Хелзинки.

Статистически анализ. Разпределението 
на количествените променливи изследвахме 
с помощта на теста на Колмогоров-Смирнов 
(Kolmogorov-Smirnov). Нормално разпреде-
лените данни са представени като средна 
стойност и стандартно отклонение ( X ± СО), 
докато данни с различно от нормалното раз-
пределение – като медиана и отстояние между 
квартилите (разлика между 25-ия и 75-ия пер-
сентил). Качествените променливи са предста-
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вени като процентно съотношение. Параме-
трите в двете изследвани групи са сравнени с 
помощта на t-тест за независими променливи 
при нормално разпределение на данните и с 
Ман-Уитни тест (Mann-Whitney U) при липса на 
такова разпределение. За търсене на връзка 
между две качествени променливи използва-
хме метода χ2 (Chi-square test) или точен тест 
на Фишер (Fisher’s exact test). Стойности на p 
< 0.05 се приемат като статистически значими. 
Всички анализи са проведени с помощта на 
SPSS версия 13.0 за Windows.

РЕЗУЛТАТИ

Характеристика на изследваната група. 
От изследваните 224 пациенти 22 (9.8%) из-
пълняваха критериите за спешна СКАГ – 18 
пациенти с рефрактерна стенокардия, 2-ма па-
циенти с прояви на СН, 1 пациент с камерна 

тахикардия, дегенерирала по време на РСІ в 
камерно мъждене, и 1 пациент в кардиогенен 
шок. Според клиничната картина и находката 
от коронарната анатомия при всеки един от 
тези 22-ма пациенти при клинично обсъждане 
беше взето решение, че са налице индикации 
за спешна първична РСІ (а не за оперативна 
реваскуларизация).

Демографските и клиничните характерис-
тики на пациентите в двете групи са предста-
вени в табл. 1. Както може да се види, паци-
ентите в двете групи не показват съществени 
различия помежду си. Прави впечатление мал-
ко по-ниската средна възраст при пациентите 
с индикации за спешна СКАГ, но без достигане 
на статистическа значимост. От друга страна, 
болните без индикации за спешна СКАГ са по-
често пушачи, но с по-ниска честота на захарен 
диабет, като последното сравнение е с гранич-
на статистическа значимост.

Таблица 1. Демографски и клинични характеристики при пациентите със или без индикации за спешна СКАГ

Клиничен параметър Индикации за 
спешна СКАГ

n = 22

Без индикации за 
спешна СКАГ

n = 202

Статистическа 
значимост

(p)

Възраст: ( X ± СО) 62 ± 6 66 ± 9 0.06

Жени: n (%) 5 (22.7%) 60 (29.7%) 0.13

АХ: n (%) 22 (100%) 192 (95%) 0.79

ДЛП: n (%) 19 (86.4%) 184 (91.1%) 0.43

ЗД: n (%) 7 (31.8%) 44 (21.8%) 0.06

Пушачи: n (%) 6 (27.3%) 79 (39.1%) 0.03

Бивши пушачи: n (%) 2 (9%) 25 (12.4%) 0.09

Фамилна анамнеза за ранна ИБС: n (%) 9 (40.9%) 81 (40.1%) 0.83

Преживян МИ: n (%) 6 (27.3%) 82 (40.6%) 0.08

Предхождаща РСІ: n (%) 4 (18.2%) 48 (23.8%) 0.12

UA/NSTEMI: n (%)/n (%) 0/22 0%/100% 65/137 32%/58% < 0.001

GRACE: ( X ± СО) 179 ± 35 112 ± 40 0.003

На базата на клиничните характеристики 
при хоспитализация на пациентите изчислих-
ме точков сбор за оценка на риска – GRACE 
[17] (табл. 1). Наблюдаваната значителна раз-
лика в стойността на GRACE между двете из-

следвани групи в конкретния случай се дължи 
основно на по-високите средни стойности на 
сърдечната честота и по-ниските средни стой-
ности на систолното артериално налягане при 
пациентите с индикация за спешна СКАГ. 
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Друга съществена, но и очаквана, разлика 
между двете групи на този етап е разпределени-
ето между пациентите с нестабилна стенокардия 
и случаите с NSTEMI: в групата от 202-ма паци-
енти без индикации за спешна СКАГ това раз-
пределение съответно е 32 спрямо 58%, докато 
при наличие на индикации за спешна РСІ всички 
пациенти изпълняват критериите за NSTEMI.

Детайлите относно коронарната анатомия, 
проведените интервенции и медикаментозната 

терапия са представени в табл. 2. Прави впе-
чатление по-високата честота на триклоново 
коронарно засягане при пациентите с индика-
ции за спешна СКАГ, както и по-големият про-
цент болни със стволова стеноза в тази група. 
Използваната медикаментозна терапия не се 
различава значимо между двете групи с из-
ключение на GP IIb/IIIa инхибиторите, които са 
прилагани по-често в групата с индикации за 
спешна СКАГ.

Таблица 2. Коронарна анатомия, проведени интервенции и медикаментозна терапия при пациентите със или без 
индикации за спешна СКАГ

Клиничен параметър Индикации за 
спешна СКАГ

n = 22

Без индикации за 
спешна СКАГ

n = 202

Статистическа 
значимост

(p)

Едноклоново засягане: n (%) 7 (31.8%) 80 (39.6%) 0.07

Двуклоново засягане: n (%) 6 (27.3%) 79 (39.1%) 0.06

Триклоново засягане: n (%) 8 (40.9%) 43 (21.3%) 0.03

Таргетен съд LM: n (%) 2 (9.1%) 5 (2.5%) 0.01

 LAD: n (%) 10 (45.5%) 98 (48.5%) 0.71

 RCx: n (%) 3 (13.6%) 32 (16.3%) 0.13

 RCA: n (%) 7 (31.8%) 66 (32.7%) 0.89

Aspirin: n (%) 22 (100%) 202 (100%) −

Clopidogrel: n (%) 22 (100%) 202 (100%) −

Статин: n (%) 20 (90.9%) 187 (92.6%) 0.68

Бета-блокер: n (%) 22 (100%) 191 (94.5%) 0.83

АСЕ инхибитор: n (%) 17 (77.3%) 172 (85.1%) 0.39

АРБ: n (%) 0 6 (3%) 0.12

GP IIb/IIIa: n (%) 16 (72.7%) 16(7.9%) < 0.001

Характеристика на процедурата. Средно-
то време от хоспитализацията до инсерцията на 
феморално дезиле при пациентите с индикация 
за спешна СКАГ беше 91 min (отстояние меж-
ду квартилите: 41-153 min). При пациентите без 
индикации за спешна СКАГ коронарна артери-
ография е проведена средно на 21-вия час (± 19 
часа). Последната група пациенти допълнител-
но са рандомизирани на ранна или на селектив-
на инвазивна стратегия, обект на по-нататъшно 
изследване и самостоятелна публикация. За це-
лите на настоящото изследване тези пациенти 
са разглеждани като цялостна група.

Както беше споменато по-горе, артери-
алният достъп е изцяло феморален. Сред-

ният брой имплантирани стентове на паци-
енти е 1.2 (± 0.8). За посочения период на 
проучването медикамент-излъчващи стен-
тове са използвани само при 5-ма пациен-
ти (2.2%) от цялата изследвана група, като 
всички те са в подгрупата без индикации за 
спешна СКАГ. 

Основни резултати. Процентното съотно-
шение на пациентите, при които е наблюдава-
но някое от търсените нежелани сърдечно-съ-
дови събития (комбиниран краен показател), 
е по-високо в групата с индикации за спешна 
СКАГ, но статистическата значимост на посо-
чената зависимост е гранична.



Резултати от коронарна интервенция по спешност... 39

Смъртността в рамките на 30 дни от хоспи-
тализацията в групата с индикации за спешна 
СКАГ беше 9.1% (двама пациенти). В остана-
лата част от групата летален изход беше на-
блюдаван отново при двама пациенти (1%). 
Въпреки значително по-ниското процентно съ-
отношение за смъртността при болните без ин-
дикации за спешна СКАГ директното сравне-
ние на резултатите е неуместно поради ниска 
честота на наблюдаваното събитие и значима 
разлика в числеността на групите. 

Безопасност. Голямо кървене, дефинира-
но според STEEPLE показателите [17], не беше 
наблюдавано в рамките на изследваната от нас 
група. Двете групи пациенти не се различава-
ха значимо помежду си по отношение на чес-
тотата на малко кървене (всяко друго кървене, 
неизпълняващо STEEPLE критериите) – 8.2 
спрямо 9.4%, р = 0.24, съответно в групите със 
и без индикации за спешна СКАГ, както и по 
отношение на съдови усложнения, свързани с 
достъпа – 13.6 спрямо 16.3%, р = 0.09.

ОБСЪЖДАНЕ

Пациентите с UA/NSTEMI не са еднородна 
група. В изследваната от нас извадка от 224 
пациенти с UA/NSTEMI, 9.8% (22 пациенти) из-
пълняваха критериите за спешна СКАГ на ба-
зата на рефрактерна исхемия, животозастра-

шаващи ритъмни нарушения или прояви на СН 
и хемодинамична нестабилност. Тези пациенти 
са със значително по-висок риск от MACE, оце-
нен на базата на GRACE точковия индекс, и 
разпределението UA/NSTEMI при тях е изцяло 
в полза на NSTEMI. При тях също така е по-
висока честотата на триклоновата коронарна 
болест и стволовото засягане.

Ранната коронарна интервенция в тази ви-
сокорискова група в рамките на проведеното 
от нас изследване доведе до следните резул-
тати: 1) въпреки очакваната по-висока честота 
на МАСЕ пациентите с индикации за спешна 
СКАГ не показаха съществени различия по от-
ношение на честотата на нов МИ, прояви на 
СН и повторна реваскуларизация, в сравнение 
с останалата част от пациентите с UA/NSTEMI 
без индикации за спешна СКАГ; 2) процентното 
съотношение за общата смъртност е по-високо 
в групата с индикации за спешна СКАГ, но по 
този показател сравнение между двете изслед-
вани групи не е коректно. 

Рандомизираните клинични проучвания 
при пациенти с UA/NSTEMI, измерващи ефек-
та от избора на терапевтична стратегия, обик-
новено изключват високорисковите пациенти с 
индикации за спешна СКАГ [10, 16]. Подобен 
дизайн в тези проучвания е напълно оправдан, 
тъй като пациентите в посочената подгрупа не 
подлежат на рандомизация (на ранна спрямо 

Честотата на повторни МИ в рамките на 1 
месец от хоспитализацията не се различава-
ше значимо между двете групи. Проявите на 
СН бяха по-чести при пациентите с индика-
ции за спешна СКАГ при гранична статисти-

ческа значимост, а тенденция към по-висока 
честота на повторните реваскуларизации, но 
без достигане на сигфикантност, беше на-
блюдавана в групата без индикации за спеш-
на СКАГ (табл. 3). 

Таблица 3. Обща смъртност, МИ, прояви на СН и повторни реваскуларизации в двете изследвани групи при 
30-дневно проследяване

Клиничен параметър Индикации за 
спешна СКАГ

n = 22

Без индикации за 
спешна СКАГ 

n = 202

Статистическа 
значимост

(p)

Смъртност: n (%) 2 (9.1%) 2 (1%) < 0.001
МИ: n (%) 1 (4.6%) 10 (5%) 0.99
Прояви на СН: n (%) 3 (13.6%) 19 (9.4%) 0.05
Повторни реваскуларизации: n (%) 4 (18.2%) 42 (20.8%) 0.07
Пациенти с МАСЕ: n (%) 9 (40.9%) 63 (31.2%) 0.05
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отложена инвазивна стратегия). По тази при-
чина литературните данни относно честотата 
на MACE и ефекта от ранното инвазивно лече-
ние при пациенти UA/NSTEMI с индикации за 
спешна СКАГ са оскъдни.

Установената от нас обща смъртност при 
пациентите с индикации за спешна СКАГ 
(9.1%) е по-висока от общата смъртност в про-
учвания като ISAR-COOL [10], TIMACS [12] и 
ABOARD [16]. Интересен е фактът, че общата 
смъртност в изследвана от нас подгрупа паци-
енти е сравнима с тази при пациенти с остър 
миокарден инфаркт с елевация на ST-сегмен-
та (STEMI), която варира от 4 до 8% за 1 до 
3 месеца в рандомизирани проучвания [19, 
20], а по данни от регистри (GRACE [21]) на-
блюдаваната 30-дневна смъртност е 9%. Това 
потвърждава още веднъж високорисковата 
характеристика на тези пациенти и навежда 
на мисълта, че при наличие на индикации за 
спешна СКАГ (като например рефрактерна 
исхемия, хемодинамична нестабилност или 
животозастрашаващи аритмии), поведението 
при UA/NSTEMI би трябвало да следва пове-
дението при STEMI.

Честотата на останалите МАСЕ при паци-
ентите с UA/NSTEMI, интервенирани по спеш-
ност, обаче не се различава от честотата на 
МАСЕ в общата група. По всяка вероятност 
ефектът от ранната интервенция, макар и не 
дотам значим, за да повлияе смъртността, се 
отразява на честотата на останалите нежелани 
сърдечно-съдови събития, свеждайки честота-
та им до тази на пациенти с UA/NSTEMI с оце-
нен по GRACE по-нисък риск.

Като недостатъци на настоящото проучва-
не трябва да споменем сравнително малкия 
брой пациенти в групата с индикации за спеш-
на СКАГ, което от своя страна прави статисти-
ческия анализ ненапълно коректен (сравняват 
се показатели в група от 22-ма пациенти с тези 
в група от 202-ма пациенти). Краткият период 
на проследяване ограничава наблюдавания 
ефект в рамките на 1 месец от хоспитализа-
цията с потенциалната възможност за промяна 
на резултатите при по-дългосрочно наблюде-
ние. Резултатите от дългосрочното проследя-
ване на част от посочената група са обект на 
по-нататъшно изследване.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Част от пациентите с UA/NSTEMI се явяват 
с индикации за спешна СКАГ. В изследваната 
от нас група тези пациенти са с по-висок риск, 
оценен по GRACE точковия индекс, и с по-теж-
ка коронарна анатомия. 

Наблюдаваната честота на рекурентен МИ, 
прояви на СН или повторна реваскуларизация, 
както и общото процентно съотношение на па-
циенти, при които е наблюдавано някое от тър-
сените МАСЕ, в тази високорискова група па-
циенти не се различава значимо от честотата 
на тези нежелани сърдечно-съдови инциденти 
в общата група пациенти с UA/NSTEMI, при 
условие че при тези болни с повишен риск се 
проведе спешна СКАГ. 

Общата смъртност при високорисковите 
пациенти с индикации за спешна СКАГ остава 
висока, но коректно сравнение с останалата 
част от групата с UA/NSTEMI към настоящия 
етап не може да бъде проведена.

Трябва да се отбележи, че посочените ре-
зултати са получени при сравнение на 22-ма 
високорискови UA/NSTEMI пациенти с 202-ма 
пациенти с по-нисък риск.
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БЪЛГАРСКА КАРДИОЛОГИЯ
том ХVІІ, 2011, № 4ДРУЖЕСТВО 

НА КАРДИОЛОЗИТЕ 
В БЪЛГАРИЯ

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
CASE REPORTS

ВЪВЕДЕНИЕ

Некомпактната кардиомиопатия е рядко ге-
нетично заболяване, за което се приема, че се 
дължи на прекъсване на нормалната ендомио-
кардна ембриогенеза. Може да се съчетае с 
други сърдечни аномалии, но може да бъде и 
изолирано. Клиничните прояви са неразличи-
ми от тези при дилатативна кардиомиопатия. 
Диагнозата се поставя с образни изследвания 
– ултразвуково, ангиографско, магнитнорезо-
нансно, а лечението е насочено срещу трите 
основни клинични прояви – сърдечна недоста-
тъчност, аритмии, системни емболии [11].

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Представяме пациент на 76 години, с 
анамнеза за задух при по-големи от обичай-
ните физически усилия и дискретни перима-
леоларни отоци. Оплакванията се изявили 
преди около 5 месеца и след диуретично 
лечение изчезнали, като през последните 2 
месеца пациентът отново е асимптомен и е 
прекратил приема на лекарства. Пациентът 
няма анамнеза за каквото и да е сърдечно 
заболяване, работил е като преподавател 
по физическо възпитание. Претърпял е две 
екстракардиални операции – по повод ингви-
нална херния и по повод дискова херния, като 
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и двете са протекли без сърдечно-съдови ус-
ложнения. Статусът на пациента при постъп-
ването не показва отклонения, с изключение 
на силно изразена кифосколиоза. Дишането 
е чисто. Сърдечната дейност е ритмична, с 
фреквенция 60 уд./min, артериалното наля-
гане е 120/80 mm Hg, сърдечните тонове са 
запазени и ясни, долавя се слаб апикален 
систолен шум. Липсва хепатоспленомегалия 
или шиен венозен застой.

От лабораторните изследвания се устано-
вява единствено леко повишен общ холесте-
рол – 5,53 mmol/L. ЕКГ показва синусов ри-
тъм и пълен ляв бедрен блок със съответни 
вторични реполяризационни промени (фиг. 
1). Рентгенографията на гръдния кош, белите 
дробове и сърцето показва торакална сколио-
за и разширена сърдечна сянка. При трансто-
ракална ехокардиография се установява ди-
латирана, дифузно хипокинетична и с тежка 
систолна дисфункция лява камера (ЛК). Раз-
мерите на ЛК са 72/56 mm, обемите – 203/134 
ml, а фракцията на изтласкване – 34%. Няма 
миокардна хипертрофия, нито вътрекамерна 
тромбоза. Митралната и аортната клапа са с 

дегенеративни промени и нискостепенни ре-
гургитации. Дясната камера е неразширена, 
двете предсърдия са с горногранични разме-
ри. Установява се и малък перикарден излив 
зад десните сърдечни кухини. Най-интерес-
ната находка е изразената трабекуларизация 
в свободната стена и върха на ЛК, оформяща 
дълбоки тунеловидни джобове и синусоиди 
(фиг. 2), в които с цветен Doppler се устано-
вява наличие на кръвоток. При диагностична 
коронарография и лява вентрикулография 
се установява нормална коронарна анато-
мия, без коронарна атеросклероза, потвърж-
дава се наличието на тежка ЛК дисфункция с 
индекс на теледиастолния обем 192,9 ml/m2, 
индекс на телесистолния обем 121,7 ml/m2, 
фракция на изтласкване 36% и повишено те-
ледиастолно налягане – 20 mm Hg. При лява-
та вентрикулография в дясна (фиг. 3) и лява 
(фиг. 4) предна коса проекция се изобразяват 
обширни участъци по предната и латерал-
ната стена, върха и апикалната половина на 
септума с изразена многоконтурност и мре-
жовидна структура на кухината и стената на 
лявата камера.

Фиг. 1. 12-канална ЕКГ
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Фиг. 2. Трансторакална ехокардиография. Ясно личи изразената гребеновидна трабекуларизация, оформяща дълбоки интрамиокард-
ни рецесуси. На левия панел личи и участък с двуслойност на стената

Фиг. 3. Лява вентрикулография, 30° дясна предна коса проекция. Вляво – диастола, вдясно – систола. Участъците между трите стрел-
ки, т.е. почти цялата предна стена, върхът и апикалната част на долната стена показват многоконтурност. В самата кухина множество 
повлекла оформят мрежовидна структура

Фиг. 4. Лява вентрикулография, 60° лява предна коса проекция. Вляво – диастола, вдясно – систола. В участъците между трите стрелки 
(латерална стена, връх и апикална част на септума) находката е както описаната на предната фигура
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ОБСЪЖДАНЕ 

Първите описания на „гъбест” миокард 
след раждането датират отпреди повече от 35 
години [4], а първото описание на изолирана 
некомпактност на камерния миокард е от 1990 
г. [3]. Понастоящем ЛК некомпактност (изоли-
рана или съчетана с други сърдечни малфор-
мации) се приема за първична генетична кар-
диомиопатия, която може да се съчетае с ли-
цев дизморфизъм и да е фамилна [8].

В ранното ембрионално развитие миокар-
дът представлява хлабава мрежа от препле-
тени нишки, разделени от дълбоки рецесуси 
или синусоиди, свързани с кухината на ЛК. 
Тази гъбеста мрежа постепенно се уплътня-
ва от епикарда към ендокарда и от основата 
на сърцето към върха между 5-ата и 8-ата 
гестационна седмица. Предполага се, че не-
компактната кардиомиопатия е резултат на 
прекъсване на процеса на уплътняване на ен-
домиокарда. Лявата камера се засяга винаги, 
понякога е ангажирана и дясната камера. При 
изолирана некомпактност интрамиокардните 
синусоиди комуникират с ЛК кухина, но не и с 
коронарните артерии, докато при некомпакт-
ност, съчетана с други вродени сърдечни мал-
формации, има комуникация и с коронарната 
циркулация [5, 11].

Основните клинични прояви при неком-
пактна кардиомиопатия са три: сърдечна не-
достатъчност, аритмии, системен емболизъм. 
Симптомите на сърдечна недостатъчност са 
най-чести и се дължат на систолна и диастол-
на дисфункция. Камерни аритмии се откриват в 
почти половината пациенти, висока е честотата 
и на предсърдно мъждене – до 29%. Честотата 
на внезапна смърт също е висока – до 18%. 
Бедрен блок в ЕКГ се открива в 15-56%, а изоб-
що някаква абнормност в ЕКГ се установява в 
около 90% от случаите. Честотата на системен 
емболизъм варира от 21 до 38% и е свързана с 
потиснатата систолна функция, развитието на 
предсърдно мъждене и предполагаемо интер-
трабекуларно тромбообразуване [5-7, 10, 11].

Диагнозата се поставя с образни изслед-
вания – ултразвуково, магнитнорезонансно, 
компютър-томографско или ангиографско. 
Из о бразяват се множество камерни трабеку-

ли с дълбоки джобове и тунели между тях. 
При цветен Doppler в интертрабекуларните 
пространства се установява кръвоток, свър-
зан с ЛК кухина. Върхът, долната и латерал-
ната стена на ЛК са засегнати практически 
при всички пациенти. По правило систолната 
функция е силно потисната. При всички паци-
енти се установява и някаква степен на диас-
толна дисфункция [10, 11] .

Лечението е насочено към основните кли-
нични прояви и се подчинява на обичайните 
правила. Прогнозата според по-отдавнаш-
ни публикации е доста лоша – в серията на 
Oechslin в рамките на средно 44 месеца 12 от 34 
пациенти са починали, а други 4 са претърпели 
сърдечна трансплантация [10]. В по-скорошна 
публикация върху 45 пациенти обаче средната 
преживяемост без сърдечна трансплантация е 
била 97% при проследяване в продължение на 
46 месеца [9]. В още по-съвременен материал 
е установено, че ехокардиографските критерии 
са твърде чувствителни и поради това поняко-
га заболяването се диагностицира при факти-
чески здрави пациенти. Изказана е хипотеза, 
че по тази причина част от случаите в публи-
куваните досега серии са фалшивоположител-
ни, което на свой ред води до изкривяване на 
прогнозата. [7] Предложени са предиктори за 
по-лоша прогноза [10].

В българската медицинска литература ос-
вен един съвсем скорошен обзор [2], открихме 
само един описан случай на некомпактна кар-
диомиопатия в съчетание с вродено клапно 
заболяване [1]. В нашия случай установихме 
изолирана некомпактна кардиомиопатия, т.е. 
без други вродени сърдечни малформации. 
Случаят е интересен поради асимптомното 
протичане в продължение на десетилетия и 
доста скромната и бързо обратима клинична 
изява едва в напреднала възраст. При пациен-
та се установиха ляв бедрен блок и изразена 
ЛК дилатация, които предполагат лоша прогно-
за. От друга страна, запазеният синусов ритъм 
и съхраненият физически капацитет предсказ-
ват добра прогноза. В контекста на напред-
налата възраст на пациента и десетилетното 
асимптомно протичане на заболяването се 
въздържахме от по-агресивна стратификация 
на риска. Беше започнато лечение само с АСЕ 
инхибитор и много ниска доза диуретик.
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ЗАКЛЮЧЕВИЕ

В заключение, изолираната ЛК некомпакт-
ност може да се изяви олигосимптомно в доста 
напреднала възраст. Основните клинични про-
яви са неспецифични, могат да се наблюдават 
и при други кардиомиопатии и изискват уточня-
ване с образни методи.
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НА КАРДИОЛОЗИТЕ 
В БЪЛГАРИЯ

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
CASE REPORTS

Представяме пациент на 68 г. с артериал-
на хипертония, дислипидемия, терминален 
стадий на хронична бъбречна недостатъчност 
на хрониодиализа и предходен троен аорто-
коронарен байпас по повод лимитираща сте-
нокардия при подлежаща многоклонова бо-
лест и стеноза на ствола на лявата коронарна 
артерия. Оперативната реваскуларизация е 
била усложнена с периоперативен миокарден 
инфаркт. 

През последната година пациентът е имал 
поне 4 пристъпа на документирана тясноком-
плексна тахикардия с къс RP-интервал и ка-
мерна честота 140 уд./min, приета за АV нодал-
на риентри от обичайния тип. Синусов ритъм е 
възстановяван медикаментозно или с кароти-
ден масаж. Тахикардията е рецидивирала не-
зависимо от перорално лечение с амиодарон, 
а впоследствие с бета-блокер. 

Електрокардиограмата в синусов ритъм де-
монстрира патологичен Q-зъбец в отвеждания 

ШИРОКОКОМПЛЕКСНА ТАХИКАРДИЯ С ИНТЕРМИТЕНТНО СТЕСНЯВАНЕ ШИРОКОКОМПЛЕКСНА ТАХИКАРДИЯ С ИНТЕРМИТЕНТНО СТЕСНЯВАНЕ 
НА QRS – КОМПЛЕКСА ПРИ НАЛИЧИЕ НА ДВОЙНА АV НОДАЛНА ФИЗИОЛОГИЯ – НА QRS – КОМПЛЕКСА ПРИ НАЛИЧИЕ НА ДВОЙНА АV НОДАЛНА ФИЗИОЛОГИЯ – 

КАКЪВ Е МЕХАНИЗМЪТ?КАКЪВ Е МЕХАНИЗМЪТ?

Ч. Шалганов, Б. Кунев и М. Стоянов 
Национална кардиологична болница – София

WIDE QRS COMPLEX TACHYCARDIA WITH INTERMITTENT NARROWING WIDE QRS COMPLEX TACHYCARDIA WITH INTERMITTENT NARROWING 
OF THE QRS COMPLEX IN THE PRESENCE OF DUAL AV NODAL PHYSIOLOGY – OF THE QRS COMPLEX IN THE PRESENCE OF DUAL AV NODAL PHYSIOLOGY – 

WHAT IS THE MECHANISM?WHAT IS THE MECHANISM?

Tch. Shalganov, B. Kunev and M. Stoyanov 
National Heart Hospital – Sofi a

Peзюме: Интермитентното стесняване на камерния комплекс по време на камерна тахикардия обикновено се дължи на 
камерно захващане от и/или сливане с антеградно проведен синусов импулс. Представяме случай на постин-
фарктна камерна тахикардия със закономерно повтарящо се стесняване на QRS-комплекса поради наличие на 
друг аритмогенен субстрат, отговорен за надкамерна тахикардия.

Ключови думи: камерна тахикардия; двойна АV нодална физиология; Венкебахов блок; камерно захващане; камерно сливане; кате-
търна аблация
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Summary: The intermittent narrowing of the QRS complex during ventricular tachycardia is usually due to ventricular capture by 
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II, III, aVF, патологична прогресия на R-зъбеца 
в прекордиалните отвеждания, неспецифично 
смутена вътрекамерна проводимост, и дифуз-
но променена реполяризация (фиг. 1). 

Фиг. 1. Повърхностна ЕКГ в синусов ритъм. Представени са пе-
риферните и три прекордиални отвеждания. QRS-комплексът е 
с продължителност 115 ms, без да показва белези на типичен 
ляв или десен бедрен блок. Скоростта на записа тук и в следва-
щите фигури е 100 mm/s

При електрофизиологично изследване се 
доказа наличие на двойна АV нодална физио-
логия. Освен това неколкократно спонтанно и 
при стимулация възникна продължителна мо-
номорфна тахикардия с широк QRS-комплекс 
и фреквенция 102-105 уд./min, нерегистрира-
на до момента. По време на тахикардията се 
регистрираха епизоди на VА отношение 1:1 
(фиг. 2), както и епизоди на VА отношение 
3:2. При последните се регистрира законо-
мерно повтарящо се стесняване и промяна на 
морфологията на всеки трети QRS-комплекс 
(фиг. 3). След елиминиране на двойната АV 
нодална физиология чрез катетърна аблация 
продължителността и морфологията на QRS-
комплексите по време на ширококомплексна 
тахикардия престанаха да се променят, ре-
гистрираха се кратки епизоди на VА отноше-
ние 1:1 или на пълна VА дисоциация. Какъв е 
механизмът на тахикардията и на описаното 
интермитентно стесняване на QRS-комплекса 
преди аблацията?

Фиг. 2. Повърхностна (отв. І, аVF, V1, V2 и V6) и интракардиална 
ЕКГ (HRA – дясно предсърдие, HBE – сноп на Хис, RV – дясна ка-
мера) по време на тахикардия с VА отношение 1:1. Морфология-
та и продължителността на QRS-комплексите не се променят

Фиг. 3. Повърхностна и интракардиална ЕКГ по време на тахи-
кардия с VА отношение 3:2. QRS-комплексите са с продължител-
ност 163 ms. Всеки трети QRS-комплекс (маркиран със звездичка 
∗) обаче е по-тесен (132 ms) и с по-различна морфология, напо-
добяваща синусовата. Съответният биполярен интракардиален 
камерен потенциал също е с различна морфология в сравнение 
с предходните два потенциала и се регистрира с 10 ms по-ра-
но от очакваното. Времевите отношения между камерните (V) и 
предсърдните (А) потенциали показват ясна повтаряемост, като 
късите VА интервали са по 159 ms, а дългите – по 406 ms. Освен 
това А потенциалите на хисограмата изпреварват А потенциали-
те на дясното предсърдие. Обозначенията на интракардиалните 
канали са както на фиг. 2

ОБСЪЖДАНЕ

Ширококомплексната тахикардия с VА ди-
социация (повече камерни потенциали, откол-
кото предсърдни) практически в 100% е с каме-
рен произход [1]. Когато има VА дисоциация, 
обикновено тя е пълна, т.е. камерите и предсър-
дията нямат електрическа връзка. Възможно е 
обаче да има запазено в различна степен VА 
провеждане, вкл. под формата на Венкебахова 
периодика [2]. Тогава камерният ритъм изпъл-
нява ролята на сърдечен водач, а предсърдия-
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та се активират пасивно в ретроградна посока 
от камерите. VА интервалите постепенно се 
удължават, докато поредният камерен импулс 
се блокира и настъпва предсърдна пауза.

На пръв поглед фиг. 3 представя точно така-
ва Венкебахова периодика – на всеки 3 камер-
ни потенциала съответстват 2 предсърдни по-
тенциала, т.е. блоковото отношение е 3:2. При 
това се регистрира и типичното за Венкебахов 
блок постепенно удължаване на VА интерва-
лите. Разбира се, възможно е да се получи та-
кова съвпадение между камерния и синусовия 
ритъм, което да имитира ретрограден Венкеба-
хов блок, дори при пълна липса на ретроградно 
провеждане (например при синусова честота 68 
уд./min и камерна честота 102 уд./min VА отно-
шението ще бъде отново 3:2). В случая обаче 
има два белега, които показват, че предсърд-
ните потенциали наистина са ретроградно про-
ведени от камерите: 1) предсърдната възбудна 
последователност съответства на ретроградно 
активиране – предсърдният потенциал на хи-
сограмата видимо изпреварва предсърдния 
потенциал в дясното предсърдие, докато при 
синусово възбуждане би било точно обратното; 
2) предсърдният ритъм алтернира (редуват се 
къси и дълги А-А интервали), което предполага 
зависимост от камерното възбуждане (в синусов 
ритъм А-А интервалите щяха да бъдат еднакви 
или почти еднакви и да варират постепенно). 
Като се добави и фактът, че VА интервалите се 
удължават постепенно и показват закономерно 
повтарящи се отношения във времето (вж. фиг. 
3), изглежда, че наличието на ретрограден Вен-
кебахов блок с VА отношение 3:2 е несъмнено.

Ако приемем това обаче, няма как да обяс-
ним стесняването и промяната в морфология-
та на всеки трети QRS-комплекс. Стесняване-
то на QRS-комплексите по време на камерна 
тахикардия се дължи на камерно захващане 
(capture) или сливане (fusion). И двата фено-
мена се наблюдават най-често при камерни та-
хикардии с ниска честота. При камерно захва-
щане синусов импулс успява да проникне през 
АV възела в камерите в извънрефрактерен пе-
риод и да ги възбуди изцяло еднократно, при 
което по време на тахикардия се регистрира 
единичен преждевременен QRS-комплекс със 
синусова морфология. При сливане отново си-
нусов импулс прониква през АV възела в каме-
рите, но поради по-голямо закъснение успява 

да ги възбуди не изцяло, а частично, при кое-
то се регистрира QRS-комплекс, междинен по 
продължителност (по-тесен от тахикардния, но 
по-широк от синусовия) и по морфология. Сли-
ващите се комплекси не са преждевременни 
или са минимално преждевременни. Следова-
телно, и при захващане, и при сливане е необ-
ходимо синусов (или друг надкамерен) импулс 
да се проведе антеградно. В описания случай 
всеки трети QRS-комплекс е междинно широк 
и с морфология както при сливащо се възбуж-
дане. Захващането и сливането обаче очевид-
но са невъзможни обяснения, защото изискват 
антеградно провеждане, а вече стана ясно, че 
в случая възбуждането протича ретроградно.

Ако се вземе предвид наличието на двойна 
АV физиология обаче, тогава всички описани 
феномени, включително интермитентното сте-
сняване и промяна в морфологията на QRS-
комплексите, могат да бъдат обяснени. 

Така първият VА интервал (фиг. 3) с про-
дължителност 159 ms отговаря на провеждане 
по бързия път в АV възела, а следващият VА 
интервал с продължителност 406 ms отговаря 
на провеждане по бавния път. Третият камерен 
потенциал не се провежда ретроградно поради 
блок и в двата пътя в АV възела и съответства 
на по-тесен QRS-комплекс с променена морфо-
логия. Обяснението е следното: вторият каме-
рен потенциал се блокира ретроградно в бързия 
път, но се провежда по бавния път с дълъг VА 
интервал. Времето на ретроградно провеждане 
от 406 ms е напълно достатъчно бързият път да 
възстанови проводимостта си. При това импул-
сът, достигайки до предсърдния край на бавния 
път, навлиза не само ретроградно в предсърдия-
та, но и антеградно в бързия път, при което се 
връща в камерите. Бързото антеградно възбуж-
дане изпреварва следващия импулс на тахикар-
дията с 10 ms, което позволява да се осъществи 
сливане. То обаче се дължи не на антеградно 
проведен надкамерен импулс, а на предния 
цикъл на тахикардията, проведен кръгово през 
двойния път в АV възела. Следователно, въпре-
ки че използваме термина „сливане”, по-скоро 
става въпрос за „псевдосливане”. Протичането 
на електрическото възбуждане става по-ясно, 
ако се използва т.нар. диаграма стълбица. На 
фиг. 4 е показана възбудната секвенция при 
нормален синусов ритъм, а обяснението на кон-
кретния случай е представено в графичен вид 
на диаграмата стълбица на фиг. 5. 
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Фиг. 4. Показване на нормалния синусов ритъм чрез диаграма 
стълбица. А – предсърдно възбуждение, АV – провеждане през 
АV възела, V – камерно възбуждане

Фиг. 5. Илюстриране чрез диаграма стълбица на феномените по 
време на описаната камерна тахикардия. В средната лента (АV) 
с плътна линия е показано провеждането по бързия път в АV въ-
зела, а с пунктирана – провеждането по бавния път. Представен 
е същият запис от фиг. 3, но само с едно ЕКГ отвеждане

С аблацията се прекъсна провеждането 
по бавния път. Това направи невъзможно под-
държането на описания механизъм и обяснява 
защо след аблацията изчезна интермитентна-
та промяна в продължителността и морфоло-
гията на QRS-комплексите.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение, феноменът на камерно сли-
ване по време на камерна тахикардия може да 
се дължи не само на антеградно проведен си-
нусов импулс. Наличието на двойна АV физи-
ология може да доведе до сливане с тахикар-
ден камерен импулс, проведен ретроградно и 
отново антеградно чрез риентри механизъм в 
АV възела, т.е. фактически да се осъществи 
„самозахващане” и „самосливане” на тахикар-
дията с предходния тахикарден импулс, а не с 
импулс с надкамерен произход.
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Уважаеми колеги, 

От името на Организационния комитет имам удоволствието да ви поканя да участвате в ХІІI-
ти Национален конгрес по кардиология с международно участие, който ще се проведе в периода 4-7 
октомври 2012, Интер ЕКСПО Център – София. Националният кардиологичен конгрес е един от 
най-големите научни форуми у нас и очакванията ни са за близо 1200 участници от страната, както 
и присъствие на водещи чуждестранни специалисти. Програмата на конгреса обхваща сесии с пред-
ставяне на оригинални български разработки, както и постерни сесии. На конгреса ще имате въз-
можност да научите последните новости в кардиологията, поднесени чрез фокус лекции, да участ-
вате в интересни интерактивни научни сесии на работните групи на ДКБ, да се запознаете и да 
представите българските научни разработки. За представителите на индустрията е предвидена 
изложбена площ, разположена в непосредствена близост до пленарната зала. Изложбата ще бъде 
съпътствана от интересни сателитни симпозиуми. Искрено се надявам, че ще приемете поканата 
ни за участие в този форум, за да работим заедно за постигането на нашите високи цели. 

С уважение, 
Проф. А. Гудев 
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