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Кардиомиопатиите са проява на разнообразни 
етиологични причини, които отключват механизми, 
водещи до хипертрофично или дилатационно ремо-
делиране на сърцето [4]. Последните са общи изра-
зи на различни пътища на миокардно увреждане. 
Въпреки подобните клинични прояви случаите на 
дилатационна кардиомиопатия (DCM) или хипер-
трофична кардиомиопатия (HCM) нямат еднакви 
клетъчни и молекулни механизми [7], респ. предпо-
лагат различни подходи за контрол върху заболява-
нето. Известните генетични механизми, участващи 
в процесите на ремоделиране до достигане на сър-
дечна недостатъчност, при DCM ангажират регули-
рането на концентрациите на Са2+ (KATP канали), 
функциите на дистрофиновия комплекс и десмозо-
мите (десмин, метавинкулин, цифер/ZASP, ламин 
А/С), а при HCM – процесите на обмяна и съхра-

нение на макромолекули, функциите на миозин-
свързващия протеин С, миозиновите леки вериги и 
Nkx2.5, докато ангажирането на саркомерните бел-
тъци, белтъците на Z-дисковете и митохондриите 
може да се наблюдава както при DCM, така и при 
HCM [7].

Класификацията на първичните кардиомиопа-
тии традиционно се основава на анатомични и хе-
модинамични критерии и оформя четири обособе-
ни групи: HCM, DCM, рестриктивна кардиомиопатия 
(RCM) и аритмогенна дисплазия на десния вентри-
кул (ARVD) [3, 8]. Най-съвременната ревизия на 
тази класификация е на American Heart Association 
от 2006 година [6] (табл. 1). Като причини за първич-
ни кардиомиопатии тя оформя три групи – генетични 
(HCM, ARVC/D, LVNC, гликогеново натрупване, де-
фекти на проводимостта, митохондрийни миопатии 
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и разстройства на йонните канали), смесени (DCM 
и RCM) и придобити (възпалителни, провокирани от 
стрес, перипартум, индуцирани от тахикардия и при 
деца на майки с инсулин-зависим захарен диабет). 

I. ХИПЕРТРОФИЧНИ КАРДИОМИОПАТИИ

HCM е най-честото генетично сърдечно-съдово 
заболяване. В тази група влизат случаите на не-
обяснима хипертрофия на недилатирана камера, 
т.е. хипертрофия на лявата камера (LVH), която се 
развива при липса на системна или сърдечна при-
чина, която да обуславя повишено натоварване на 
сърцето. Най-честият тип хипертрофия е асиме-
трична хипертрофия на септума, но има значител-
ни вариации в локализацията и степента на LVH. 
Хистопатологичните HCM белези са миоцитна хи-
пертрофия с безпорядък и фиброза [5]. Разпрос-
транението на необяснима LVH в общата попула-
ция се оценява на около 1 от 500. Сумарно, 60-
75% от случаите на необяснима LVH са с мутации 
в гените за саркомерни белтъци. Няма генни мута-
ции, които са преобладаващи в дадени етнически 
и расови групи. Изследването на шест саркомерни 
гена при 389 неродствени болни с HCM показва, 
че 87% от носителите на саркомерни мутации са 
с промени в двата гена – MYH7 и MYBPC3 (http://
cardiogenomics.med.harvard.edu). 

Изразеността на симптомите на HCM не е пряко 
свързана със степента на хипертрофия. Най-честа 
е асиметричната хипертрофия на септума, но могат 
да се наблюдават всякакви варианти на хипертро-
фия – изолирана апикална, концентрична или аси-
метрия на други сегменти на миокарда. Промени в 
ЕКГ са налице при около 90% от засегнатите и могат 
да се установят преди появата на ехокардиограф-
ските находки. Поради високата разпространеност 
на неспецифични промени в ЕКГ тези находки ня-
мат по-висока специфичност за диагностика на HCM 
от ехокардиографията. Прототипни ЕКГ находки са 
патологична Q-вълна и инверсия на Т-вълна в най-
малко две отвеждания и волтажни критерии за LVH. 

Клиничният спектър на HCM е изключително 
разнообразен. Някои индивиди не показват или 
показват минимални симптоми и до диагнозата се 
достига случайно или при фамилен скрининг, други 
могат да развият рефрактерни симптоми на бело-
дробен застой или сърдечна недостатъчност в на-
преднал стадий. Развитието на HCM варира дори 
между индивиди от едно и също семейство, които 
носят една и съща мутация. 

До известна степен настъпването на хипертро-
фия зависи от генния дефект. Мутациите в гена за 
β-MHC обикновено обуславят приблизително едно-
образни клинични прояви на LVH. При мутации в 

гена MyBPC клинични прояви на хипертрофия може 
да не настъпят до 4-то-5-о десетилетие, и дори до 
старост. 

Таблица 1. Класификация на първичните кардиоми-
опатии
Генетични
Хипертрофична кардиомиопатия – HCM
Аритмогенна дясновентрикуларна 
кардиомиопатия/дисплазия – ARVC/D
Левокамерна некомпактност – LVNC
Дефекти на провеждането
Митохондрийни миопатии
γ-2-регулираща субединица на активираната 
от АМФ протеин киназа – PRKAG2
Болест на Danon

Натрупване на гликоген

Синдром на дълга QT-вълна – LQTS
Синдром на Brugada
Синдром на къса QT-вълна – SQTS
Катехоламинергична полиморфна 
вентрикуларна тахикардия – CVPT
Азиатски синдром на нощна внезапна 
необяснима смърт – SUNDS

Разстройства на йонни 
канали

Придобити
Възпалителни (миокардит)
Провокирани от стрес – “tako-tsubo”
Перипартални
Индуцирани от тахикардия
Деца на майки с инсулин-зависим захарен 
диабет
Смесени
Дилатационна кардиомиопатия – DCM
Рестриктивна (нехипертрофична и 
недилатационна)

Оценките на годишна смъртност от HCM не са 
прецизни. Когато са направени върху групи от спе-
циализирани центрове, се установяват стойности от 
4 до 6%, а когато са основани на общопопулационни 
данни, обикновено стойностите са от 1 до 2%. HCM 
води до ранни болестност и смъртност чрез внезап-
на сърдечна смърт (SCD), около 50% от смъртните 
случаи при HCM, прогресираща сърдечна недоста-
тъчност, предсърдна фибрилация с увеличен риск 
от тромбоемболизъм и инсулт. Годишният риск от 
SCD при общата група болни с HCM варира между 
1 и 5%, като при болните с висок риск е 10-20%. 
Съвременното клинично охарактеризиране се сис-
тематизира и актуализира от Laboratory for Molecular 
Mechanism, Harvard-Partners Center for Genetics and 
Genomics, Cambridge, MA (http://www.hpcgg.org).

Контролът върху HCM има два главни аспекта: 
облекчаване на симптомите и оценка на риска за 
внезапна сърдечна смърт. Медикаментозното ле-
чение на симптоматична HCM включва бета-адре-
нергични и антагонисти на калциеви канали. При 
болните, които са рефрактерни на медикаментозно 
лечение и имат обструктивни симптоми, се прилага 
миомектомия на септума или катетърна аблация на 
септума чрез алкохол. 

HCM показва автозомно-доминантно унасле-
дяване. Позиционното клониране и анализът на 
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кандидат-гени идентифицират мутации в гени, които 
кодират различни саркомерни белтъци от контрак-
тилния апарат, включително за тежката верига на 
β-миозин, сърдечния миозин-свързващ протеин С, 
сърдечните тропонини T и I, α-тропомиозина, актина, 
есенциалните и регулаторни миозинови леки вериги 
и титин (табл. 2, по 4). По-редки форми на HCM се 
дължат на мутации извън контрактилния апарат и са 
свързани със звена от обмяната и съхранението на 
гликогена – γ2-регулаторната субединица (PRKAG2) 
на АМФ активираната протеин киназа, Х-свързания 
лизозомно асоцииран мембранен протеин LAMP2, 
киселата глюкозидаза, фосфорилазокиназата, „раз-
клоняващия” и „деразклоняващия” ен зим [1].

Таблица 2. Генни мутации, предизвикващи хипертро-
фични кардиомиопатии 

Генен продукт Генен сим-
вол/локус

Брой на 
мута-
циите

Случаи 
на ХКМ 
(%)

Тежка верига на β-миозин MYH7/14q12 80 ~ 35%

Тежка верига на α-миозин MYH6/14q12 1 < 0.5%
Миозин-свързващ 
протеин С MYBPC3/11p11 30 ~ 25%

Регулиращи леки вериги 
на миозин MYL2/12q24.3 8 ~ 1%

Есенциални леки вериги 
на миозин MYL3/3p21 2 < 1%

Актин ACTC/15q14 5 < 5%
Тропонин Т TNNT2/1q32 14 ~ 15%
Тропонин I TNNI3/19q13.4 8 < 5%

Тропонин C TNNC1/3p21-p14 1 < 0.5%

α-тропомиозин TPM1/15q22 6 ~ 3%
Титин TTN/2q31 1 < 0.5%
LIM протеин на сърдечния 
мускул CLP/11p15 4 < 1%

γ-2-регулираща суб -
единица на акти ви ра на та 
от АМФ протеин киназа 

PRKAG2/7q36 5 < 1%

Патофизиологичните механизми имат в основа-
та си нарушение в регулацията на вътреклетъчния 
калций. Калциевите йони навлизат в миоцитите 
през канали от L-тип. Така се активират рианоди-
новите рецептори (RyR2) на саркоплазмения рети-
кулум (SR). Повишаването на вътреклетъчната кон-
центрация на Ca2+ води до свързване на тропонин С 
и предизвиква промени в конформацията на тропо-
ниновия комплекс, освобождаване от инхибирането 
на актина от тропонин I и позволява образуване на 
мостове между актин и миозин. Миозинът хидроли-
зира АТФ и претърпява конформационни промени, 
които позволяват миозиновата глава да се приплъз-
не срещу тънкия филамент. Активирането на SR/
ендоплазмената Ca2+ АТФ-азна помпа, SERCA, пре-
дизвиква секвестрация на цитозолния Ca2+ обратно 

в саркоплазмения ретикулум. Миозиновата глава се 
отделя от актина, инхибирането на актомиозина от 
тропонин I се възстановява и настъпва миоцитна 
релаксация.

Основна хипотеза за патогенезата на HCM е 
свързана с ефектите на саркомерни мутации върху 
вътреклетъчния калций: Миоцитите от див тип по-
казват нормално регулиране на вътреклетъчен кал-
ций, когато се поддържа баланс между саркомера и 
саркоплазмения ретикулум. Саркомерните мутации 
предизвикват задържане в капан на Са2+, така че те 
се връщат по-малко в SR. Това води до намалени 
резерви в SR, намален калсеквестрин (CSQ) в SR и 
намалена експресия на RyR2 [9].

Изразената генетична хетерогенност на HCM 
се дължи на засягане на разнообразни гени и тех-
ните продукти – саркомерни и несаркомерни бел-
тъци. Описани са над 800 различни мутации при 
HCM (Familial Hypertrophic Cardiomyopathy Mutation 
Database − http://www.angis.org.au/Databases/Heart/). 
Най-често са засегнати гените за β-миозинова тежка 
верига (MYH7, над 80 мутации, които са около 35% 
от случаите), миозин-свързващ протеин С (MYBPC3, 
над 30 мутации, около 25% от случаите) и тропо-
нин Т (TNNT2, 14 мутации, около 15% от случаите). 
Мутациите в гените за тропонин I (TNNI3, 8 мута-
ции, < 5% от случаите), актин (ACTC, 5 мутации, 
< 5% от случаите), α-тропомиозин (TPM1, 6 мута-
ции, < 3% от случаите), регулаторната лека верига 
на миозина (MYL2, 8 мутации, около 1% от случаи-
те), есенциалната лека верига на миозина (MYL3, 2 
мутации, около < 1% от случаите), LIM белтъкът на 
сърдечния мускул (CLP, 4 мутации, < 1% от случаи-
те) и γ2-регулиращата субединица на активираната 
от АМФ протеин киназа (PRKAG2, 5 мутации, < 1% 
от случаите) са налице при около 1-5% от случаите 
с първична HCM, докато останалите засегнати гени 
– за α-миозинова тежка верига, тропонин С, титин, 
се срещат при значително по-малко от 1% от бо-
лните [1]. 

Мутации в β-MHC
Тежките вериги на миозина представляват око-

ло 1% от общия миоцитен белтък. Има две карди-
оспецифични изоформи на миозинови тежки ве-
риги − α-сърдечна MHC (MYH6) и β-сърдечна MHC 
(MYH7). Двата гена са в тандем върху хромозома 14. 
α-изоформата преобладава при фетус и в предсър-
дията на възрастни, докато β-изоформата преобла-
дава при възрастни и представлява над 70% от об-
щия миозин в камерните стени. Болшинството му-
тации, водещи до HCM, засягат глобуларната глава. 
Фенотипната експресия на тези мутации обикнове-
но е лесно забележима и до края на подрастването 
се установява изразена LVH. Макар и хетерогенен, 
клиничният ход на някои мутации е силно изразен, 
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с повишен риск от внезапна смърт или развитие на 
напреднала сърдечна недостатъчност.

Мутации в MYBPC3
Генът MYBPC3 съдържа 37 екзона и заема 24 kb 

на хромозома 11. Кодира протеин от 1274 аминоки-
селини с маса 137 kDa. Неговият продукт е подреден 
в ленти, осигуряващи структурна опора на саркоме-
ра чрез свързване с тежките вериги на миозина и 
титин. Функционално, вероятно освен осигуряването 
на структурна интегрираност на саркомера, модули-
ра АТФ-азната активност на миозина и сърдечния 
контрактилитет в отговор на адренергично стимули-
ране. При голяма част от носителите им развитието 
на клинични симптоми е в петото десетилетие. 

Мутации в TNNT2
Тропонин Т свързва тропониновия комплекс с 

α-тропомиозина и играе централна роля в регула-
цията на контрактилните функции. Генът за сърде-
чен тропонин Т – TNNT2, заема 17 kb на хром. 1 и 
кодира пептид от 288 аминокиселини, 36 до 39 kDa. 
Чрез алтернативен сплайсинг на 16-те му екзона се 
получават редица отделни изоформи. Приема се, 
че мутациите в него обуславят мек фенотип и него-
ляма хипертрофия на лявата камера, но висок риск 
за внезапна смърт. 

Освен моногенните форми на първична HCM, 
съществува и генетично обусловен повишен риск 
за HCM. Проучване на множество гени при 1862 не-
родствени лица от Framingham Heart Study, които 
имат LVWT > 13 mm и нямат изразена артериална 
хипертония, аортна протеза или значителна аортна 
стеноза, установява, че 18% от изследваните носят 
мутации в осем саркомерни гена, и три гена, обу-
славящи нарушено съхранение на липиди [7].

Съвременната генетична диагноза е чрез двупо-
сочно секвениране на ДНК на екзоните и границите 
екзон/интрон на саркомерните гени. Ако се намери 
вариант, се преценява дали секвенцията или струк-
тура на кодирания белтък са променени, вариантът, 
не се намира при скриниране на над 200 контролни 
хромозоми, може да се установи косегрегация при 
фамилните случаи. Носителите се консултират от 
МГК заради риска да предадат мутацията в 50% от 
поколението си. Продължителното клинично прос-
ледяване е задължително.

II. ДИЛАТАЦИОННИ КАРДИОМИОПАТИИ

Патологичното ремоделиране на сърцето, воде-
що до повишен обем на камерата, се нарича DCM. 
Сърдечната маса е увеличена поради увеличаване 
на камерите при умерено увеличаване на дебелина-
та на стената. Хистопатологичните промени могат да 
бъдат малки с минимална хипертрофия на миоцити, 
дегенерация и интерстициална фиброза [4]. 

DCM е честа причина за сърдечна недостатъч-
ност с разпространение в света 36.5 на 100 000 и 
е най-честа диагноза при болните, изискващи сър-
дечна трансплантация в САЩ. Разпространението 
на генетичната DCM не е ясно. 

Проучвания върху първостепенни родствени-
ци на болни с DCM чрез физикален преглед, ЕКГ 
при 12-отвеждания и ехокардиография предполагат 
фамилен компонент при 30-50% от случаите [3, 4]. 
При обхващане на неродствени пробанди е устано-
вена честота на фамилност от 43% въз основа на 
анамнеза за внезапна смърт или клинични белези 
на увредено сърце при поне един родственик. От 
тях 85% са показали автозомно-доминантно (АД) и 
15% − автозомно-рецесивно (АР) унаследяване.

Характерните симптоми са задух при усилие, умо-
ряемост, ортопнея, отоци на долните крайници. Има го-
ляма вариабилност. Началото може да бъде в детство-
то или в късна възраст – 4-то-5-о десетилетие. Специ-
фични корелации генотип/фенотип не са очертани. 

Контролът на DCM следва лечението на сър-
дечна недостатъчност от всякакви причини. Стра-
тегиите включват неврохормонално инхибиране 
(АСЕ инхибитори или блокери на ангиотензиновите 
рецептори, комбинирани с бета-адренергична бло-
када и, когато се налага, антагонисти на минералко-
ртикоидите), диуреза за намаляване на системното 
и пулмоналното венозно задържане, оптимизация 
на сърдечната честота, ритъм, кръвно налягане. 
Прилагат се и новите хирургични подходи, в т.ч. 
сърдечна ресинхронизация (бикамерно пейсиране), 
корекция/замяна на клапа, камерна реконституция, 
механично асистиране.

Молекулните пътища, които водят до DCM, и 
генетичните им основи са разнообразни (табл. 3, 
по 8): нарушения в генерирането и предаването на 
сила, нарушения в произвеждането и регулацията 
на енергия, нарушения в интрацелуларния контрол 
върху калциевите йони [3, 7].

Таблица 3. Гени и локуси, асоцииращи се с дилатаци-
онни кардиомиопатии

Генен продукт Генен символ/локус
Тежка верига на β-миозин MYH7/14q12
Миозин-свързващ протеин С MYBPC3/11p11
Актин ACTC/15q14
Тропонин Т TNNT2/1q32
α-тропомиозин TPM1/15q22
Титин TTN/2q31
Десмин DES/2q35
Метавинкулин VCL/10q22-q23
Дистрофин DMD/Xp21
Тафацин G4.5/Xq28
δ-саркогликан SGCD/5q33
Ламин А/С LMNA/1p1-q21
Фосфоламбан PLN/6q22.1
SERCA2 ATP2A2/12q23-q24.1
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Мутации в саркомера
Сърдечен актин – мутациите се свързват с ран-

ната АД DCM с относително чист фенотип. Засягат 
участъци на взаимодействие актин–цитоскелет (в 
Z-линията на саркомера), за разлика от HCM, къде-
то е нарушено взаимодействието актин−миозин. 

Сърдечни тропонини – установени са мутации 
в свързващия район на тропонин С, който е чувст-
вителен на Са2+. Характеризират се с ранно нача-
ло, 100% пенетрантност, повишен риск за внезапна 
сърдечна смърт и бърза прогресия на сърдечната 
недостатъчност. Мутациите увреждат ефективност-
та на АТФ-азната активност и намаляват контрак-
тилната сила. 

α-тропомиозин – променят повърхностния товар 
и така дестабилизират взаимодействията с актина 
и пренасянето на силата.

Мутации в интермедийния филамент 
и структурните белтъци
Интермедийните филаментни белтъци свърз-

ват актина с дистрофин-саркогликановия комплекс 
под плазмената мембрана на всички мускулни клет-
ки. Съставки на комплекса се простират в екстра-
целуларния матрикс. Мутациите в елементите на 
интермедийния филамент са известна причина за 
скелетни мускулни дистрофии.

Десмин – протеин на интермедийния филамент 
от тип III, 470 аминокиселинни остатъка, експреси-
ра се в скелетните и в сърдечния мускул. Кодира 
се от DES гена, който заема 8.4-kb и има 9 екзона. 
Мутации в DES гена водят до десминова миопатия, 
характеризираща се със скелетна миопатия, анома-
лии на сърдечната проводна система, рестриктивна 
кардиомиопатия и натрупване на десмин-реактив-
ни отлагания.

Саркогликани – свързаният с дистрофин глико   - 
протеинов комплекс е съставен от α- и β-дис тро-
гликани, α-, β-, γ- и δ-саркогликани, кавеолин-3, син-
трофин и дистробревин. δ-саркогликанът има 290 
аминокиселини, кодиран е от SGCD гена (> 100 kb; 
8 екзона). Мутации се свързват с АР пояс−крайник 
мускулна дистрофия.

Протеини на Z-диска и интеркалираните ди-
скове − Z-дискът определя латералната граница на 
саркомера, където са закачени актин, титин и фи-
ламенти. Метавинкулинът подпомага прикачването 
на титин към плазмената мембрана и има ключова 
роля в пренасянето на сила. Метавинкулинът и вин-
кулинът са сплайс-варианти, кодирани от 75-kb VCL 
ген. Мутации в тях се свързват с DCM.

Дистрофин – кодира се от гена DMD – най-
големия известен ген – 2.4 Mb на X-хромозомата. 
Мутации в гена обуславят мускулни дистрофии на 
Дюшен и Бекер. Намерена е първична Х-свързана 
DCM, дължаща се на мутация в дистрофиновия 

ген, при 13 от 201 пробанди. При четири от тях има 
наследствен характер. 

Ламин А/С – разположени са от вътрешната 
страна на ядрената мембрана в комплекс с еме-
рин. Мутациите в емерина обуславят Х-свързаната 
мускулна дистрофия на Emery-Dreifuss, включваща 
DCM. Двата ламина се получават чрез алтернати-
вен сплайсинг на продукта на LMNA гена. Мутации 
в него се намират при АД DCM.

Митохондрийни мутации 
Тринадесет компонента на оксидативното 

фосфорилиране са кодирани от митохондрийния 
геном. Мутациите се унаследяват от майката. Ос-
вен това е налице и хетероплазмия, при която му-
тациите засягат част от копията на митохондрийния 
геном в дадена клетка. Поради това има изразена 
клинична хетерогенност. DMC и HMC се наблюда-
ват при синдром на Kearns-Sayre, митохондрийна 
енцефалопатия с лактоацидоза и инсултоподобни 
епизоди (MELAS) и миоклонна епилепсия с разръ-
фани червени влакна (MERFF). Свързани са с при-
добити и наследствени кардиомиопатии и сърдечна 
недостатъчност. Съгласуването на възбуждането с 
контракцията е фундаментален механизъм, свърз-
ващ електрическата сигнализация с механичната 
работа на миоцитите. Ключови медиатори в този 
процес са тропонин-актиновите взаимодействия, 
рианодиновите рецептори (RyR2 каналите) и Ca2+-
АТФ-азната помпа в SR (SERCA2a).

DCM показват много висока генетична хетеро-
генност [3, 4]. Свързаните с DCM локуси са над 20 и 
са идентифицирани върху 12 различни хромозоми. 

III. МОЛЕКУЛНА ДИАГНОСТИКА НА ПЪРВИЧНИТЕ
 КАРДИОМИОПАТИИ

Разкриването на болестни мутации в гени, свър-
зани с кардиомиопатии, представлява важен пробив 
в разбирането на техния произход, клинични харак-
теристики и лечение [10]. Прието е първостепенните 
родственици на болни с HCM и DCM да се подлагат 
на скринингово изследване с ЕКГ и ехокардиография 
периодично след 10-годишната им възраст. 

Болестни мутации при HCM се откриват при 
до 60% от случаите в два гена – MYH7 и MYBPC3. 
Някои морфологични особености на септума могат 
да насочат към наличие или липса на саркомерни 
мутации при HCM [2] – при 79% от болните с хипер-
трофия на обратната извивка се намират мутации, 
докато само 8% от пациентите със сигмоидна хи-
пертрофия на септума имат саркомерни мутации. 
Някои мутации показват известно географско струп-
ване – напр. мутация 2373_2374insG в MYBPC3 е 
причина за първични HCM в Холандия при 40% от 
случаите [10]. Анализът на ДНК при HCM все още 
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няма висока стойност за предвиждане на изхода от 
заболяването. Вероятно единственото изключение 
са мутациите в TNNT2. При болни с такива мутации 
трябва да се обсъжда терапия с имплантиран кардио-
вертер-дефибрилатор, тъй като тези мутации по-чес-
то, но невинаги, са свързани с висок риск от внезапна 
сърдечна смърт независимо от умерената степен на 
хипертрофия. Аналогично поведение се препоръчва 
и при болните с DCM и мутации в LMNA [10]. 

Анализът на ДНК следва да се извършва от опи-
тни специалисти по медицинска генетика в сътруд-
ничество с кардиолози, респ. кардиогенетици. 

Съвременните възможности на микрочиповия 
анализ увеличиха съществено скоростта на на-
предъка в разкриването на молекулните основи на 
кардиомиопатиите, както и в подобряване на ди-
агностиката, прогнозата и разработването на нови 
терапии [8]. 
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НА КАРДИОЛОЗИТЕ 
В БЪЛГАРИЯ

ОБЗОРИ
REVIEWS

ИСТОРИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Синдромът (или болестта) на Бругада е описан 
за пръв път през 1992 г. от братята Педро и Хосе 
Бругада като съчетание от десен бедрен блок, пер-
систираща ST-елевация и внезапна сърдечна смърт 
(ВСС) [10]. Първоначалното впечатление на автори-
те е, че става дума за ново заболяване, характери-
зиращо се с електрическа нестабилност на сърцето, 
водеща до полиморфна камерна тахикардия и/или 
камерно мъждене, при болни с морфологично здра-
ви сърца. За особено характерна се смята елева-
цията на ST-сегмента в (най-често) десните прекор-
диални отвеждания (V1-3) тип „свод“ („coved type”), 
а за по-малко характерна – елевацията тип „седло” 
(„seddleback”). Тази елевация може да търпи изме-

нения и да преминава от единия вид в другия при 
различни провокиращи моменти, които ще бъдат 
изброени по-нататък, или дори спонтанно, без ясен 
провокиращ момент. По-късните изследвания дока-
заха механизма на възникването на елевацията и 
ритъмните нарушения. Понастоящем определени-
ето за синдрома на Бругада (СБ) е: „Наследствена 
сърдечна каналопатия, която предразполага към 
животозастрашаващи камерни аритмии и се про-
явява със синкопални епизоди, камерни тахиа-
ритмии и внезапна сърдечна смърт (ВСС)” [16].

ДИАГНОЗА

Поставянето на диагнозата „синдром на Бруга-
да” се основава на няколко критерия [4]: 
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Основната характеристика на заболяването е високата склонност на болните към животозастрашаващи камерни дисрит-
мии. Типичните ЕКГ промени са основен критерий за поставянето на диагнозата. Редица провокиращи фактори са от 
значение да изява на симптоматиката, включително миокардна исхемия, фебрилитет, електролитен дисбаланс, меди-
каментозен прием и др. Медикаментозното лечение има несигурен ефект. Единственото до момента животоспасяващо 
лечение е поставянето на кардиовертер-дефибрилатор (ICD) на болните с висок риск от внезапна сърдечна смърт.

Ключови думи: синдром на Бругада, камерна тахикардия, камерно мъждене
Адрес 
за кореспонденция:

Доц. Пламен Гацов, дм, Кардиологична клиника, Национална кардиологична болница, ул. „Коньовица” № 65, 
1309, София, e-mail: plamengatzov@yahoo.com

Summary. Brugada syndrome was described for the fi rst time in 1992. It affects predominantly males in the third of fourth decade. The 
main characteristic of the disease is the very high tendency to live-threatening ventricular dysrhythmias. Typical ECG changes 
are the main criterion for establishing the diagnosis. Many precipitating factors are involved in symptoms occurrence, in this 
number: myocardial ischemia, febrile state, electrolyte disbalance and drug intake. The drug treatment has uncertain effect. 
The only live saving treatment at this time is an implantable cardioverter-defi brillator (ICD) insertion in patients with high risk 
for sudden cardiac death.

Key words: Brugada syndrome, ventricular tachycardia, ventricular fi brillation
Address
for correspondence: 

Assoc. Prof. Plamen Gatzov, MD, PhD, Cardiology Clinic, National Heart Hospital, 65, Koniovitsa Str., 1309 Sofi a, Bulgaria, 
e-mail: plamengatzov@yahoo.com



П. Гацов10

Тип 1. ЕКГ – ST-елевация тип „свод” в десни-1. 
те прекордиални отвеждания (V1-3), последвана от 
отрицателна Т-вълна в същите отвеждания (фиг. 
1). Това, заедно с нацепването на QRS-комплекса, 
дава типичния ЕКГ образ, наричан още „признак на 
Бругада” (Brugada sign).

Клинична картина – анамнеза за синкоп 2. 
или ВСС. Регистрирани камерна тахикардия (КТ) 
(най-често полиморфна, тип „въртене на точката 
– torsade de pointes”) или спонтанно преминало ка-
мерно мъждене (КМ). Тези ритъмни нарушения на-
стъпват при покой (много често по време на сън).

Липса на морфологични изменения на сър-3. 
цето.

Поставянето на диагнозата изисква изключване 
на редица други заболявания, даващи подобни ЕКГ 
изменения или клинични симптоми [3]. По-долу са 
изброени някои от тези заболявания:

атипичен ДББ; 
левокамерна хипертрофия; 

синдром на ранна камерна реполяризация; 
ОМИ или исхемия, ангина на Prinzmetal; 
остър перикардит; 
аритмогенна деснокамерна дисплазия  

(АДДК);
хипотермия;  
мускулна дистрофия на Дюшен; 
хиперкалиемия, хиперкалциемия, медиасти- 

нален тумор;
след ECV. 

На фиг. 2 са представени няколко електрокар-
диограми при заболявания, с които би трябвало да 
се направи диференциална диагноза при съмнение 
за СБ. В повечето случаи типичната „свод” ST-еле-
вация при СБ се различава ясно от елевацията при 
левокамерна хипертрофия, остър миоперикардит, 
синдром на ранна камерна реполяризация или ми-
окарден инфаркт. Диференциалнодиагностичните 
критерии между СБ и АДДК са посочени по-нататък 
в изложението.

Фиг. 1. Тип 1 ЕКГ промени при СБ. Виждат се разцепеният QRS-комплекс, ST-елевацията тип „свод” и отрицателната Т-вълна в десните 
прекордиални отвеждания

Фиг. 2. Диференциална диагноза на ST-елевацията при различни заболявания. От ляво на дясно – левокамерна хипертрофия, ЛББ, 
перикардит, миокарден инфаркт, левокамерна аневризма, миокарден инфаркт и ДББ, СБ
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ЧЕСТОТА

Честотата на СБ се изчислява на 1 до 5 болни на 
10 000 души от населението [3]. Тя варира в зависи-
мост от географското разположение. За най-висока 
се смята честотата в страните в Югоизточна Азия и 
Япония (> 5/10 000). Болестта е много разпростра-
нена във Филипините и Тайланд, като се счита, че 
тя е на второ място след пътнотранспортните произ-
шествия като причина за смърт на млади хора в две-
те страни. В тези страни заболяването е известно от 
дълги години под различни наименования: SUNDS 
– Sudden Unexplained Nocturnal Death Syndrome [19, 
28], на местните езици: „bangungut”, „pokkuri”, „LaiTai”, 
което в превод означава едно и също: „смърт, или 
агония по време на сън”. Понастоящем се приема, 
че СБ е причина за около 4% от всички случаи на 
ВСС и за поне 20% от случаите на ВСС при здрави 
сърца. Засяга по-често мъжете (8-10 пъти по-често, 
отколкото жените) и първите симптоми са обикно-
вено през третото или четвъртото десетилетие от 
живота. Заболяването е открито както при бебе на 2 
дни, така и при възрастен на 84 години [3]!

ЕТИОЛОГИЯ

Днес се приема за абсолютно доказано, че за 
възникване на заболяването играе роля генети-
чен фактор. При болните са открити повече от 
100 вида мутации на гена SCN5A, който кодира 
синтеза на α-субединицата на натриевия канал 
на кардиомиоцита. Този Na канал е отговорен за 
навлизащия Na поток (INa) във фаза 1 на акцион-
ния потенциал на клетката [11]. SCN5A генът се 
намира в късото рамо на хромозома 3. Болестта 
се предава автозомно-доминантно, като от нея 
боледуват повече мъжете. 

ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕН МЕХАНИЗЪМ

Възникването на мутация в гена води до след-
ните промени във Na канал:

 отпадане на функцията; −
 забавено активиране/инактивиране; −
 непълно акт − ивиране. 

Фиг. 3. След приложение на терфенадин има изразен спад във фаза 2 от акционния потенциал на епикардните зони. Това може да 
доведе до ранно прекратяване на акционния потенциал в тези зони, електрически градиент с останалите части, възникване на фаза 
2 екстрасистола и риентри тахикардия

Непълноценното функциониране на натриевия 
канал води до нарушен INa, което се последва от 
нарушение в навлизането на Ca в клетката. Акци-
онният потенциал на клетката не може да бъде за-
държан достатъчно висок във фаза 2 („плато”) и се 
появява така нареченият „спад” (notch) в началото 
на фаза 2 (фиг. 3).

Тези процеси са най-изявени в клетките на су-
бепикардната зона на изходния тракт на дясната 
камера. Появата на спад във фаза 2 на акционния

потенциал в субепикардните зони и нормалният ак-
ционен потенциал в останалите зони на миокарда 
водят до поява на електрически градиент между 
тях, който на повърхностната ЕКГ се изявява като 
елевация на ST-сегмента [4]. Доколкото болестният 
процес засяга основно субепикардните зони в изхо-
да на дясната камера, ЕКГ измененията са в отвеж-
данията срещу нея: V1-V3. При особено изразен 
спад в акционния потенциал може да има прежде-
временно достигане до фаза 4 (фиг. 3). В този слу-
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чай между зоните с приключила реполяризация и 
тези с все още развит акционен потенциал може да 
възникат условия за „повторно навлизане” (т.нар. 
“фаза 2 риентри”), което се изявява с рано настъпи-
ла екстрасистола. Тази ранна екстрасистола може 
да е пусков механизъм за камерна тахикардия или 
камерно мъждене [3]. Възникването на риентри та-
хикардия се улеснява от съпътстващото забавено 
провеждане в зоните, засегнати от болестния про-
цес. Забавеното провеждане намира отражение в 
удължаването на QRS-комплекса и появата на поло-
жителни късни потенциали от сигнално-усреднената 
ЕКГ (SAECG) в отвежданията срещу дясната камера 
[13]. Електрофизиологични изследвания при болни 
със СБ са доказали, че ритъмните нарушения се за-
раждат в изхода на дясната камера и впоследствие 
се разпространяват към останалия миокард [5]. В 
редки случаи има регистриране на типичните ЕКГ 
изменения в други отвеждания – II, III, AVF или V4-
V6, което говори за рядка локализация на болестния 
процес и в други миокардни зони [15, 17].

ПРОВОКИРАЩИ И МОДУЛИРАЩИ ФАКТОРИ 

По-долу са изброени най-честите провокиращи 
фактори за изява на СБ.

Миокардна исхемия (миокарден инфаркт, ан- 
гажиращ изхода на ДК).

Брадикардия (ВСС е при покой и през нощ- 
та!).

Хипокалиемия. 
Фебрилитет, горещ климат. 
Обилна въглехидратна храна. 

Миокардната исхемия, по пътя на блокиране на 
INa, може да предизвика електофизиологични изме-
нения, характерни за СБ. Това е един от факторите за 
съществуването на групата на т.нар. „придобит СБ”. 
Има публикации за изява на типичните ЕКГ белези 
на синдрома при остър миокарден инфаркт с тром-
ботично запушване на дясната коронарна артерия в 
нейния остиум, което води до исхемия в зоната на 
изхода на дясната камера (т.нар. conus branch). Все 
пак обичайната ST-елевация по време на миокарден 
инфаркт се различава от тази при СБ.

Брадикардията, респективно парасимпатикото-
нията, е известен провокиращ фактор за изява на 
симптоматиката при СБ. Обратно, симпатикотонията 
води до изчезване на типичната ЕКГ картина [2]. Ти-
пичната поява на камерните аритмии и ВСС по вре-
ме на покой и сън при болните е дала основание за 
други наименования на синдрома, като напр. SUNDS 
– Sudden Unexplained Nocturnal Death Syndrome.

Хипокалиемията е друг провокиращ момент. При-
ема се, че тя е причина заболяването да се проявява 
по-често в някои райони, където храната е бедна на 

калий (напр. Южен Тайланд), в сравнение с райони с 
по-богата на калий храна (Северен Тайланд) [6]. 

Високите температури са доказан провокиращ 
ритъмни нарушения при СБ фактор. Това се прие-
ма като причина болестта да е по-разпространена в 
страни с топъл и влажен климат (Югоизточна Азия). 
Фебрилитетът е бил причина за изява на СБ при 
болни деца [1, 23]. 

Установена е зависимост между приема на 
обилна въглехидратна храна (ориз) и ВСС при бол-
ните със синдрома. Експериментално е предизви-
кана електрофизиология, сходна с тази при СБ, 
посредством бърза венозна инфузия на глюкоза с 
инсулин [20].

Електрокардиографски промени, подобни на 
СБ, са установени и при болни, преживели миокар-
дит („придобит СБ”) [13].

КЛИНИЧНА КАРТИНА 

СБ е установен както при бебе на 2 дни, така 
и при възрастен на 84 години [3]. При една част от 
бол ните повод за откриване на заболяването е пре-
живян епизод на синкоп или ресусцитирана ВСС. 
Синкопът е най-често при покой. По време на сън се 
наблюдава преходно „агонално” дишане [3]. Може 
да се установи провокиращ момент (фебрилитет, 
миокардна исхемия, прием на медикамент и др.) В 
случаите на установена с ЕКГ причина за загубата 
на съзнание най-често се открива полиморфна ка-
мерна тахикардия тип „въртене на точката” („torsade 
de pointes”) или камерно мъждене (фиг. 4). 

В други случаи повод за поставяне на диагнозата 
е регистриране на типичната ЕКГ за синдрома. Уста-
новени са 3 типа ЕКГ изменения, свързани със синд-
рома. Тип 1 е описаната вече ЕКГ с > 2 mm ST-елева-
ция тип „свод” в десните прекордиални отвеждания. 
Елевацията е последвана от отрицателна Т-вълна. 
Тип 2 е елевация > 2 mm тип „седло” („saddleback”), 
последвана от +/- Т-вълна в същите отвеждания. 
Тип 3 е елевация до 1 mm тип „свод/седло” в същите 
прекордиални отвеждания (фиг. 5).

Освен тези белези при болните със СБ се кон-
статират и други ЕКГ изменения, като разширяване 
на QRS-комплекса над нормата, удължен PQ-ин-
тервал, удължен QT-интервал, положителни „късни 
потенциали”, а при 10-20% от болните се устано-
вяват и предсърдни аритмии, включително пред-
сърдно мъждене [18]. Както вече беше отбелязано, 
има регистрирани случаи с типични ЕКГ промени в 
други отвеждания – долно или латерално. Демаски-
ране на типична ЕКГ находка може да се извърши с 
разполагане на точките за ЕКГ с едно междуребрие 
по-високо [22, 24]. 



13Синдром на Бругада − какво трябва...

На таблица 1 са посочени лекарствата, използ-
вани за демаскиране на „признака на Бругада”. При 
прилагането им типове 2 или 3 преминават в тип 1 
ЕКГ промени (фиг. 6). 

24-часов Холтер ЕКГ запис може да дока-
же епизоди на камерна тахикардия или камерно 
мъждене (фиг. 4). Ехокардиографията обикновено 
не показва структурни или функционални отклоне-
ния. С ядрено-магнинтнорезонансно изследване 
обаче са доказани случаи на изолирано разшире-
ние на изхода на дясната камера [21]. При някои 
фамилни форми и при „придобит” СБ (напр. след 

миокардит) може да има съществени структурни 
промени, вкл. картина на дилатативна кардиоми-
опатия [8, 13]. 

Таблица 1. Лекарства, използвани за демаскиране на 
„признака на Бругада”

Лекарство Доза

Ajmaline 1 mg/kg/5 min, i.v.

Flecainide 2 mg/kg/10 min, i.v.

Procainamide 10 mg/kg/10 min, i.v.

Pilsicainide 1 mg/kg/10 min, i.v.

Фиг. 4. Спонтанна тахикардия тип ”въртене на точката” при болен със СБ. Тахикардията е прекратена от електрошок от ICD

 

Фиг. 5. Типове ЕКГ промени при СБ
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В диференциалнодиагностичен план особено 
важни са разликите с АДДК. Освен различните ЕКГ 
белези: наличие на епсилон-вълна при АДДК, за 

разлика от ST-елевация тип „свод” при СБ, същест-
вуват и други критерии за диференциална диагно-
за. На таблица 2 са дадени някои от тях.

Таблица 2. Диференциална диагноза между синдрома на Бругада и аритмогенната дисплазия на дясната 
камера

Признак BS АДДК
Морфологични промени на сърцето Не Да
ЕКГ промени Динамични Постоянни
Време на поява При покой При усилие
Тахикардия Полиморфна Мономорфна
Провокация Ваготония Симпатикотония
Генотип SCN5A (+) SCN5A (-)

Фиг. 6. Демаскиране на СБ посредством медикаменти. Горе – ЕКГ тип 3. Долу (при същия болен) – ЕКГ тип 1 след приложение на ин-
травенозен флекаинид
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ОЦЕНКА НА РИСКА И ЛЕЧЕНИЕ ПРИ СБ
Бругада и сътр. установяват, че хората, прежи-

вeли ВСС, са с най-висок риск от смърт. С висок 
риск са също лицата с преживян синкоп и спонтан-
на тип 1 ЕКГ [9]. При болните със спонтанна тип 1 
ЕКГ има 7,7 пъти по-висок риск да преживеят живо-
тозастрашаващ епизод на ритъмни нарушения през 
живота си в сравнение с лицата с проява на този 
тип кардиограма само след медикаментозна про-
вокация. Също така мъжете са с 5,5 пъти по-висок 
риск от ВСС, отколкото жените. Предизвиканата по-
средством ЕФИ продължителна камерна тахикар-
дия носи 8 пъти по-висок риск от ВСС. Фамилните 
форми не са свързани с по-висок риск, отколкото 
спорадичните форми. 

Единственият сигурен начин на лечение при 
хората с висок риск е имплантирането на кардио-
вертер-дефибрилатор (ICD). На фиг. 7 е представен 

алгоритъмът за поведение при болни със спонтан-
на тип 1 ЕКГ. Основни моменти са отхвърлянето на 
други съпътстващи заболявания и извършването 
на ЕФИ за допълнителна оценка на риска преди по-
ставянето на ICD.

Съществуват съобщения за успешна радиофре-
квентна катетърна аблация на зоните, пораждащи 
екстрасистоли, с цел предпазване от КТ/КМ [14].

Медикаментозното лечение при СБ е с несигу-
рен ефект. Доказана е липсата на полза от тера-
пията с бета-блокери и амиодарон. Отделни клас 
IA медикаменти като хинидин и тедизамил обаче 
могат да имат ефект върху нормализиране на ЕКГ 
промените и предпазване от камерни аритмии [7]. 
Подобен е ефектът и на фосфодиестераза III инхи-
битора цилостазол [27]. Бета-агонистът изопроте-
ренол е използван с успех за овладяване на т.нар. 
„електрическа буря” при деца със СБ [25, 26]. 

Фиг. 7. Алгоритъм за поведение при болни със СБ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Синдромът (или болестта) на Бругада е новоот-
крито заболяване, дължащо се на дефект в натри-
евия канал на сърдечните клетки, което се харак-
теризира с типични ЕКГ промени и склонност към 
потенциално летални ритъмни нарушения. Един-
ственото сигурно лечение при болните с висок риск 
от ВСС е имплантирането на кардиовертер-дефи-
брилатор. 
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SELECTION, IMPLANTATION AND FOLLOW UP OF PATIENTS WITH CARDIAC 
RESYNCHRONIZATION THERAPY (CRT)
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Резюме. PATH-CHF, MUSTIC и MIRACLE са основните проучвания в областта на ресинхронизиращата терапия, които разкриха 
подобрение във функционалния капацитет при пациенти с имплантирана система за ресинхронизираща терапия (CRT). 
Проучването COMPANION сравнява пациенти, разделени на три групи: 1) болни на оптимална медикаментозна терапия; 
2) на оптимално лечение, комбинирано с CRT, и 3) пациенти на максимална терапия и CRT-D (ресинхронизираща терапия 
с кардиовертер-дефибрилатор). Най-добри резултати са получени при пациентите от третата група, а най-лоши – при 
пациентите от първата. Намаляване на заболяемостта с 40% се наблюдава при групата с CRT. Индикациите за импланти-
ране на CRT включват болни с прояви на сърдечна недостатъчност III-IV клас по NYHA, ФИ на ЛК < 35%, QRS ≥ 120 ms и 
синусов ритъм. Новите индикации включват пациенти с предсърдно мъждене, NYHA I-II клас, тесен QRS-комплекс и данни 
за механична диссинхронност на камерното съкращение и болни с пълен AV блок. Проучването MUSTIC сравнява паци-
енти в синусов ритъм с пациенти с предсърдно мъждене (ПМ) със или без аблация на AV възела. Най-добри резултати са 
отчетени при групата с ПМ и аблация на AV възела. Проучването REVERSE включва пациенти със симптоматика, отго-
варяща на I-II клас по NYHA. По-добри резултати са отчетени в групата с бивентрикулна стимулация. ReThinQ сравнява 
болни с тесен QRS-комплекс с ICD и с CRT-D (комбинация с ICD). Подобрение на функционалния капацитет е отчетено 
в групата със CRT-D. Резултатите от проучването BIOPACE, включващо пациенти с пълен AV блок, все още не са готови. 
CRT е нов обещаващ нефармакологичен метод за лечение на болни с тежка сърдечна недостатъчност и диссинхрония на 
камерното съкращение. Необходими са още проучвания за утвърждаване на новите индикации.

Ключови думи: ресинхронизираща терапия, индикации за CRT, нови индикации за CRT, PATH-CHF, MUSTIC, MIRACLE, COMPANION, 
REVERSE, ReThinQ, BIOPACE
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Summary. The PATH-CHF, MUSTIC and MIRACLE trials, basic in the fi eld of cardiac resynchronization therapy (CRT), have revealed 
improved functional capacity in patients with an implanted cardiac resynchronization therapy (CRT) system. The COMPANION 
trial compared patients on optimal medicinal therapy (I group), optimal medicinal therapy plus CRT (II group) and maximal 
medicinal therapy plus CRT-D (cardiac resynchronization therapy with a cardioverter-defi brillator). Best results have been 
observed for the third group and worst – for the group on medicinal treatment. Reduced morbidity rate of 40% has been 
assessed in the group with CRT. The indications for a CRT-system implantation included: NYHA III-IV class heart failure, left 
ventricular EF < 35%, QRS ≥ 120ms, sinus rhythm, optimal medicinal therapy. The new indications include patients with atrial 
fi brillation, NYHA I-II class, narrow QRS-complex with mechanical dyssynchrony of ventricular contraction and patients with 
complete AV block. The MUSTIC trial compared patients in sinus rhythm versus patients in atrial fi brillation with or without 
ablation of the AV node. Best results have been found for the group of patients in atrial fi brillation with ablation of the AV node. 
The REVERSE trial included patients with NYHA I-II class symptomatics. Better results have been assessed for the group of 
patients with biventricular stimulation. The ReThinQ trial compared patients with narrow QRS complex with an implantable 
cardioverter-defi brillator (ICD) and with CRT-D (CRT plus ICD). Improved functional capacity has been assessed for the group 
with CRT-D. The BIOPACE trial investigated patients with complete AV block – results still pending. CRT is a new promising 
non-pharmacological way of treatment of patients with severe heart failure and dyssynchrony of the ventricular contraction. A 
lot of research work is still needed to fi nally approve the new indications.

Key words: Cardiac resynchronization therapy (CRT), indications, PATH-CHF, MUSTIC, MIRACLE, COMPANION, REVERSE, ReThinQ, 
BIOPACE trials
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Сърдечната недостатъчност се характеризира 
с прогресивна камерна дилатация и дисфункция, 
като фармакологичното лечение невинаги подобря-
ва функционалния капацитет на болните. Tя често e 
свързана с асинхронност на камерната контракция. 
Среща се при 30-50% от пациентите със сърдечна 
недостатъчност, прогресира във времето, незави-
сим предиктор за смъртност е и влошава левока-
мерната диастолна дисфункция.

 Сърдечната ресинхронизираща терапия е не-
фармокологично лечение при пациенти с напред-
нала сърдечна недостатъчност, наличие на широк 
камерен комплекс и белези на асинхронност на ка-
мерното съкращение. Електромеханичното закъс-
няване е в резултат на асинхронната контракция 
на лявата камера (вътрекамерна асинхронност) и 
асинхронната контракция между лявата и дясната 
камера (междукамерна асинхронност). Сърдечна-
та ресинхронизираща терапия с имплантация на 
предсърдно-камерен бивентрикулен стимулатор 
син хронизира междукамерната, камерната и пред-
сърдно-камерната контракция. Toва съдейства за 
подобряване на физическия капацитет и функцио-
налния клас сърдечна недостатъчност и се намаля-
ва митралната инсуфициенция. 

Редица проучвания върху пациенти с ресинхрони-
зиращата терапия (PATH-CHF, MUSTIC и МI RACLE) 
показаха значително подобрение във фун кционалния 
капацитет при теста с 6-минутно ходене. 

Друго голямо проучване в тази област – COM-
PANION, сравнява пациенти, разделени на три гру-
пи: 1)  болни на оптимална медикаментозна тера-
пия; 2) на оптимално лечение, комбинирано с CRT, 
и 3) пациенти на максимална терапия и CRT-D (ре-
синхронизираща терапия с кардиовертер-дефибри-
латор). При проследяване в рамките на 1080 дни е 
установено, че най-голямо намаление на заболяе-
мостта и смъртността е отчетено при пациентите от 
третата група. Най-незадоволителни резултати са 
били отчетени при болните само на медикаментоз-
но лечение.

CARE-HF проучването проследява 813 пациен-
ти. CRT-P със стандартно медикаментозно лече-
ние за сърдечна недостатъчност е сравнена със 
самостоятелно медикаментозно лечение. В края 
на среден период на проследяване от 29 месеца е 
констатирано 37% (относителен риск) намаление 
на общата смъртност и брой на хоспитализации-
те по повод големи сърдечно-съдови усложнения. 
Наблюдавано е 36% намаление на риска за смърт. 
Въздействието върху смъртността се дължи основ-
но на изразено намаление в броя на свързаните със 
СН фатални случаи. Въпреки това за отбелязване е 
и фактът, че броят на случаите с внезапна сърдеч-

на смърт (ВСС) е по-нисък при групата с СRТ, откол-
кото в контролната група.

Индикациите за имплантиране на система за 
ресинхронизираща терапия включват:

Прояви на сърдечна недостатъчност, отгова- −
ряща на III-IV ФК по NYHA, въпреки провеждане на 
оптимална медикаментозна терапия.

Синусов ритъм. −
Фракция на изтласкване на лявата камера <  −

35%.
QRS ≥ 120 ms. −

Нови индикации за имплантация:
Пациенти с хронично предсърдно мъждене. −
Сърдечна недостатъчност (СН) I-II ФК по  −

NYHA.
Пациенти с тесен QRS-комплекс и данни за ме- −

ханична диссинхронност на камерното съкращение.
Пациенти с пълен AV блок. −

Проучването MUSTIC включва 126 пациенти 
(67 в синусов ритъм и 59 с хронично предсърдно 
мъждене), СН III ФК по NYHA, QRS ≥ 150 ms и ФИ 
на ЛК < 35%. Пациентите са разделени на две гру-
пи. Първата група включва болни в синусов ритъм, 
без индикации за постоянен електрокардиостиму-
латор, на които е имплантирана система за ресин-
хронизираща терапия. Използван е методът cross-
over. През първите три месеца част от пациентите 
са били с включена бивентрикулна стимулация, а 
останалите са били с изключена. През следващите 
3 месеца двете контролни групи са разменени. 

Втората група е съставена от пациенти с пер-
систиращо предсърдно мъждене и аблация на AV 
възела. При тях е имплантиран двукамерен РМ, 
като левокамерният електрод е свързан на мястото 
на ДП конектора, а ДК електродът – на стандарт-
на позиция. Отново е приложен същият метод на 
рандомизиране, като целта е да се сравни конвен-
ционално ДК и двукамерно пейсиране. При пациен-
тите и от двете групи, по време на бивентрикулна 
стимулация, е наблюдавано подобрение във функ-
ционалния капацитет и функционалния клас. Толе-
рансът към физически усилия се е увеличил с 23%. 
По време на тредмил стрес-тест максималната 
кислородна консумация се е увеличила с 8%. Като 
допълнение броят на хоспитализациите по време 
на включена двукамерна стимулация е намалял 
трикратно.

При сравняване на пациенти с ресинхронизи-
раща терапия в синусов ритъм, с хронично пред-
сърдно мъждене и аблация на AV възела и такива 
с предсърдно мъждене и медикаментозно контро-
лирана камерна честота най-добри резултати са 
наблюдавани при втората група. Показателите за 
оценка включват ФИ на ЛК, функционален капаци-
тет и телесистолен обем на ЛК (ТСО). При просле-
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дяване във времето нaй-отчетливо повишение на ФИ 
на ЛК, подобрение на функционалния капацитет и на-
маление на ТСО са отчетени при болните с хронично 
предсърдно мъждене и аблация на AV възела.

В проучването REVERSE са включени 610 паци-
енти с прояви на СН I-II ФК по NYHA и имплантира-
на система за ресинхронизираща терапия. Всички 
болни са проследени за срок от 12 месеца, а 262 
– за 24 месеца, като една част от тях са с включено 
двукамерно пейсиране, а контролната група – без. 
Влошаване на състоянието е наблюдавано при 21% 
от групата с изключена стимулация за сметка на 
16% при пациентите с действаща двукамерна сти-
мулация. По отношение на намаление на ТСО на 
ЛК резултатите са отново в полза на CRT. При 18-
месечно проследяване на 262 пациенти влошаване 
на състоянието е наблюдавано при 29% от групата 
с изключена стимулация за сметка на 15% при па-
циентите с включена система за ресинхронизираща 
терапия. По отношение на увеличение на ФИ на ЛК 
резултатите отново са в полза на бивентрикулната 
стимулация.

Проучването ReThinQ включва 172 пациенти, 
ин дикирани за имплантиране на кардиовертер-де-
фибрилатор (ICD), NYHA ФК клас III, LVEF ≤ 35% 
и QRS < 130 ms. При 87 пациенти е имплантира-
на система за ресинхронизираща терапия, комби-
ни рана с ICD (CRT-ICD), а при останалите 85 е 
имплантиран само кардиовертер-дефибрилатор. 
Прос ледяването е в рамките на 6 месеца. По отно-
шение на повишаване на кислородната консумация 
и подобрение на функционалния клас пациентите с 
CRT-ICD са показали по-добър резултат.

EchoCRT е друго голямо проучване върху ефек-
та на ресинхронизиращата терапия при пациенти 
с тесен QRS-комплекс и тежка сърдечна недоста-
тъчност. Включени са 1258 пациенти с ICD, раз-
делени на две групи поравно въз основа на това, 
дали кардиовертер-дефибрилаторът е комбиниран, 
или не със система за ресинхронизираща терапия. 
Подборът на пациентите е направен на основата 
на наличие на тъканен доплер ЕхоКГ критерии за 
асинхронност на камерното съкращение. Крайните 
резултати предстои да станат известни.

Последната нова индикация за имплантиране 
на CRT е пълен AV блок. Известно е, че при млади 
пациенти с нормална ФИ на ЛК и постоянен РМ, с 
електрод във върха на дясната камера, с течение 
на времето се стига до прояви на сърдечна недос-
татъчност. Това е резултат от създадената асин-
хронност на камерното съкращение, резултираща 

във влошаване на фракцията на изтласкване на ля-
вата камера. Резултатите от проучването BIOPACE, 
проследяващо за 24 месеца 1800 пациенти с еднока-
мерно и двукамерно пейсиране, все още се очакват.

Сърдечната ресинхронизираща терапия е до-
пълнителен метод за лечение на пациенти с тежка 
сърдечна недостатъчност, рефрактерни на опти-
мално медикаментозно лечение и с асинхронност 
на камерното съкращение. Предстоят множество 
проучвания и изследвания за утвърждаване на съз -
дадените нови индикации за имплантиране на CRT.
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Сърдечната недостатъчност (СН) предста-
влява сериозен медицински проблем с огромна 
социална значимост. Независимо от общоустанове-
ните подходи и значителния напредък в лечението 
на СН голям брой от пациентите продължават да 
имат незадоволителни резултати и лоша прогноза. 
Според обобщените данни на Американската кар-
диологична асоциация (American Heart Association) 
през 2006 г. са регистрирани 5 200 000 американци 
със сърдечна недостатъчност; броят на новодиаг-
ностицираните пациенти е 550 000 годишно; смърт-
ността, отчетена на петата година от поставяне на 

диагнозата, е 50%; разходите по лечението на па-
циентите със СН − 33.2 милиарда USD [34]. 

Терминалната сърдечна недостатъчност 
(ТСН) настъпва вследствие на тежки патологични 
промени, свързани със сърдечното ремоделиране, 
характеризиращо се с миоцитна хипертрофия и 
камерна дилатация, която води до изразена сфе-
рична форма на лявата камера и до редуциране на 
помпената ù функция. ТСН може да бъде причине-
на от исхемична кардиомиопатия, идиопатична ди-
латативна кардиомиопатия, клапни, метаболитни и 
инфекциозни заболявания.

ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛНИ С ТЕРМИНАЛНА 
СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ

Б. Баев
Клиника по сърдечна хирургия, УНСБАЛ „Св. Екатерина”

SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH END-STAGE CARDIAC FAILURE

B. Baev
Department of Cardiovascular Surgery, UNSHAT “Sv. Ekaterina”

Резюме. Въпреки значителния напредък в медикаментозното лечение на пациенти със сърдечна недостатъчност сърдечната 
трансплантация остава златен стандарт при лечението им. Поради малкото на брой донори от трансплантация могат 
да се възползват само ограничен брой пациенти. Различни иновативни подходи се проучват с оглед подобряване ка-
чеството на живот и повишаване преживяемостта на пациенти, рефрактерни на медикаментозно лечение и отпаднали 
от листите за трансплантация. Тези процедури включват коронарна байпас и клапна хирургия при високорискови паци-
енти, техники за левокамерна реконструкция и ремоделиране, имплантация на различни видове спомагателни помпи 
и изкуствени сърца. Бъдещите терапии при пациенти със сърдечна слабост ще включват съчетаването на изброените 
процедури с имплантация на стволови клетки. 
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Summary. Despite considerable improvement in the medical treatment of heart failure, the gold standard for the treatment of these patients 
remains heart transplantation. Because of the shortage of organ donors only a small percentage of patients can benefi t from a new 
heart. A number of innovative approaches are being investigated in terms of improved survival and quality of life in patients, refractory 
to medical therapy and excluded from cardiac transplantation lists. These procedures include coronary artery bypass surgery and 
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heart. Future therapies for heart failure could include the combination of these procedures with stem cell implantation. 
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Понастоящем в хирургичното лечение на ис-
хе мичната кардиомиопатия (ИК) са въведени 
ино вативни хирургични подходи. Те се прилагат 
с цел подобряване на преживяемостта и качеството 
на живот при пациенти със сърдечна недостатъч-
ност, рефрактерни на медикаментозната терапия, 
които не са включени в списъка за сърдечна транс-
плантация. Съвременното хирургично лечение на 
сърдечната недостатъчност включва:

Реваскуларизация: coronary artery bypass gra-• 
fting (CABG) и трансмиокардна лазерна реваскула-
ризация.

Хирургия на митралната клапа.• 
Възстановителни техники на лявата камера • 

(ЛК).
Динамична кардиомиопластика.• 
Нови изобретения за ремоделиране на лявата • 

камера.
Ресинхронизираща терапия.• 
Изкуствени системи, подпомагащи или замест-• 

ващи камерната дейност.
Изкуствено сърце (total artifi cial heart).• 
Клетъчна трансплантация.• 

І. Скорошни проучвания доказаха, че coronary 
artery bypass grafting (CABG) при пациенти с теж-
ко увреждане на левокамерната функция дава за-
доволителна степен на преживяемост, много близ-
ка до тази след сърдечна трансплантация [24, 59]. 
Доказана е значително по-високата степен на пре-
живяемост при пациенти с редуцирана фракция на 
изтласкване след CABG в сравнение с пациентите, 
рандомизирани за медикаментозна терапия [13, 22]. 
Необходима е прецизна оценка при селекцията на 
болни с висок риск, показани за миокардна реваску-
ларизация: пациенти с ХОББ; с бъбречна недоста-
тъчност, изискваща диализа; с неоплазми; с тежък 
диабет в напреднал стадий [50, 56]. В тези случаи 
решаващият фактор е наличието на миокардна 
виабилност. Миокардната дисфункция при паци-
ентите с ИК се дължи на миокарден stunning и/или 
хибернация. Важно е да се отбележи обратимостта 
на тези две състояния след CABG [11]. При паци-
енти с ИК се наб людава прогресивна систолна ди-
функция, ремоделиране и развитие на СН. Успехът 
при лечението зависи и от времето на прилагане на 
CABG – ранната реваскуларизация е изключител-
но важна. По време на CABG е задължителна ин-
траоперативната миокардна протекция: антеградна 
и ретроградна нормотермична кардиоплегия, ин-
трааортна балонна помпа и инотропна медикация 
с не-β-рецепторен агонист (Levosimendan) [18, 25, 
51]. Друга възможност при хирургичното лечение на 
пациенти с коронарна болест, и по-специално при 
пациенти със системни заболявания и функцио-
нални нарушения на различни органи, е off-pump 

coronary artery bypass grafting (OPCABG). Прила-
га се при болни с ниска левокамерна фракция на 
изтласкване [17, 64]. Различни проучвания показ-
ват, че реваскуларизацията на биещо сърце води 
до редуциране на периоперативните кръвни загуби 
и периоперативните миокардни увреждания и сни-
жаване на оперативната смъртност в сравнение с 
конвенционалния байпас [2, 30]. Най-опасно при 
OPCABG хирургията е хемодинамичното влошава-
не при преместване (отместване) на сърцето, което 
се понася по-добре при пациенти с добра камерна 
функция. Влошена хемодинамика настъпва много 
по-често при болни с тежка камерна дисфункция, 
които по принцип са високорискови както по отно-
шение на оперативната интервенция, така и от пос-
ледваща непълна реваскуларизация. Сравнително-
то проучване на Haussman и сътр. [32], извършено 
върху пациенти с терминална исхемична кардиоми-
опатия и значително снижена левокамерна функ-
ция, има за цел да се дефинират индикациите за 
CABG vs. сърдечна трансплантация. Група от 225 
пациенти (група А), потенциални кандидати за сър-
дечна трансплантация, са подложени на високорис-
ков CABG след предоперативна оценка на витал-
ността на миокарда с метода на миокардна талиева 
сцинтиграфия и ехография. Авторите сравняват 
тези пациенти с друга група от 231 болни (група В) с 
исхемична дилатативна кардиомиопатия, на които е 
направена сърдечна трансплантация в същата ин-
ституция и през същия период, както първата група 
пациенти. Резултатите от сравнителното проучване 
са демонстрирани таблично:

Таблица 1

Изследвани 2 групи 
пациенти

Оперативна 
смъртност

Преживяемост 
(6-годишна)

Група А: 235 пациенти – 
CABG

7.1% 78.9%

Група В: 231 пациенти – 
сърдечна трансплантация

18.2% 68.9%

Заключението, което правят Haussman и сътр., 
е, че добър показател за очакван задоволителен 
резултат след CABG е предоперативното устано-
вяване на ≥ 20% жизнеспособна (витална) зона от 
тоталната сърдечна маса. 

CABG се прилага при пациенти с исхемична ди-
латативна кардиомиопатия само при наличност на 
документирана контрактилна способност и годни 
за байпас таргетни съдове. По-добри кандидати за 
CABG, отколкото за сърдечна трансплантация са 
пациентите, при които липсва значителна деснока-
мерна дисфункция, белодробна хипертония и зна-
чима левокамерна дилатация.
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ІІ. Хирургията на митралната клапа при паци-
енти със сърдечна недостатъчност е спечелила 
всеобщо одобрение поради факта, че хирургичното 
възстановяване или заместване на клапата води 
до левокамерно отбременяване (разтоварване) и 
способства за миокардното ремоделиране. Хирур-
гичният подход при митрално-клапна недостатъч-
ност се състои в тотално заместване с механична 
или биологична протеза. Добре известно е обаче, 
че тази техника, асоциирана с отстраняването на 
суб клапния апарат, води до много висока смърт-
ност. По отношение на тежката левокамерна дис-
функция и митралната регургитация хирургията на 
митралната клапа допринася значително за симп-
томатичното подобрение и благоприятства прежи-
вяемостта на пациентите [8]. Различни проучвания 
демонстрират, че със съхраняването на ануло-па-
пиларния континуитет при хирургично възстановя-
ване на митралната клапа се запазват систолната и 
диастолната функция на лявата камера, подобрява 
се левокамерната геометрия и се намалява левока-
мерният стрес [15, 38, 49]. През периода 1993-2000 
г. в Мичиганския университет е проведено клинично 
проучване на 140 пациенти с терминална кардиоми-
опатия и рефрактерна митрална регургитация [10]. 
Всички пациенти са NYHA III или ІV клас, с оптимал-
на медикаментозна терапия и тежка дисфункция на 
ЛК (ФИ < 25%). Хирургичното лечение на исхемич-
ната митрална регургитация включва възстановява-
не на МК с анулопластичен ринг с по-малък размер. 
Отчетена е 5% периоперативна смъртност. Сред-
ната преживяемост е 38 месеца; едногодишната и 
двугодишната преживяемост – 80 и 70% респектив-
но. Средни стойности на трансмитралния градиент: 
3 +/−1 mm Hg (2-6 mm Hg). Резултатите сочат, че на 
втората година всички пациенти са І-ІІ клас по NYHA 
и средната стойност на ФИ е 26%. Всички болни съ-
общават за субективно подобрение на функционал-
ния статус. Подобряват се сърдечният дебит, край-
ните диастолни обеми, отбелязва се редукция на 
сферичния индекс и регургитиращата фракция. Не 
се наблюдава митрална стеноза или systolic anterior 
motion.

ІІІ. Хирургичните техники за възстановяване 
(ре моделиране) на лявата камера имат за цел 
да се редуцира обемът на ЛК и да се възстанови 
нормалната ù елиптична геометрия, изключвайки 
участъците на акинетична и дискинетична цикатри-
ална тъкан. Batista и сътр. [7] за пръв път прилагат 
парциална вентрикулектомия при пациенти с тер-
минална сърдечна недостатъчност. Техниката на 
Batista сега не се препоръчва, след като през 2001 
г. бяха изнесени данни в публикацията на Franco-
Cereceda и сътр. [26], които показват лоши постопе-
ративни резултати и ниска преживяемост, наличие 

на рецидивна левокамерна дилатация, изискваща 
подпомагащи сърцето помпи. Днес е актуална тех-
никата на Dor [20] – ендовентрикулна пластика 
с циркулярен patch (EVCPP). Препоръчва се при 
пациенти с лоша левокамерна функция, следствие 
от исхемична кардиомиопатия. Най-добрите канди-
дати за хирургичната техника на Dor са пациентите 
с уголемена, разширена камера; с предна акинезия 
и дискинезия; с добри дистални съдове; с данни 
за исхемия и отсъствие на аортна атеросклероза. 
В Центъра по кардиоторакална хирургия в Монако 
е прилагана техниката на Dor [19] при акинетични 
цикатрикси (n = 51) vs. дискинетични цикатрикси (n 
= 49) със съпътстваща CABG в 98%. Болничната 
смъртност е 12%. Изводът от това клинично наблю-
дение е, че след прилагането на техниката на Dor 
при пациенти с обширен акинетичен или дискине-
тичен цикатрикс и тежка ЛК дисфункция се отчита 
значително подобрение както на функционалния 
клас по NYHA, така и на ФИ.

Berliner Heart Center Group препоръчва техни-
ката на Dor, допълнена с коронарна реваскулариза-
ция и/или с пластика или протезиране на митрална 
клапа. Целта е да се получи редукция на надлъжния 
размер на ЛК с възвръщане на формата ù на елипса, 
определяща се от позицията на новия апекс. Hetzet 
и сътр. отчитат подобрение на ЛК по отношение на 
дебелината на стената и нейната контрактилност 
месеци след ремоделиране на ЛК при пациенти с 
терминална дилатативна кардиомиопатия [33].

Ефикасността на ремоделирането на ЛК е до-
кументирано от RESTORE group (Reconstructive 
Endoventricular Surgery Returning Torsion Original 
Radius Elliptical) [3]. Използвана е техниката на Dor 
при 1198 пациенти след инфаркт. Резултатите са 
следните (табл. 2).

Таблица 2

ФИ на ЛК предоперативно
29.6%

ФИ на ЛК следоперативно
39.5%

Ендсистолен обемен индекс 
предоперативно
80 ± 51 ml/m² 

Ендсистолен обемен индекс 
следоперативно
57 ± 34 ml/m²

 
При това изследване 30-дневната постопера-

тивна смъртност е 5.5%. Наблюдава се значител-
но подобрение на постоперативния ФК по NYHA, а 
5-годишната преживяемост е 69 ± 3% [4].

STICH (Surgical Treatment for Ischemic Heart 
Failure) trial [36] е мултицентрово, рандомизирано 
клинично проучване за оценка на оптималното ле-
чение на пациенти със сърдечна недостатъчност, 
които са с ИБС и са подходящи за реваскулариза-
ция. Клиничното проучване е международно и стар-
тира през 2002 г. в 100 клинични центъра. Основни-
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ят включващ критерий при подбора на пациентите 
е ФИ < 35%. Цел на проучването е да се сравнят 
хирургичното възстановяване, аортно-коронарни-
ят байпас графтинг и медикаментозното лечение, 
като се дефинира ролята на всеки един от терапев-
тичните подходи в облекчаване на сърдечната не-
достатъчност. Изводи: 1. Хирургичната коронарна 
реваскуларизация води до значително снижение на 
смъртността в сравнение с медикаментозната тера-
пия. 2. Възстановителната хирургия на ЛК показва 
по-висока преживяемост, когато се сравнява само с 
аортно-коронарния байпас.

ІV. Хирургичната стратегия при динамичната 
кардиомиопластика е да се подсили отслабеното 
сърце чрез използване на автоложен скелетен мус-
кул. Чрез минимална торакотомия се отпрепарира 
musculus latissimus dorsi, с който се обвива сърцето, 
и в него се имплантират електроди за стимулация, 
синхронна със сърдечната дейност. Целта на мето-
да е да се подобри съкращението на ЛК и систолна-
та функция. Необходимо е да се синхронизират съ-
кращенията на скелетната и сърдечната мускулату-
ра. Днес тази техника се използва много рядко [37].

V. Съществуват редица нови изобретения за 
камерно ремоделиране. От тях най-добре проу-
чен е CorCap™ (Acorn Cardiovascular). Представля-
ва мрежоподобно изделие от полиестер с отлична 
биосъвместимост. Поставя се около двете камери с 
цел да се ограничи и намали патологичната промя-
на на формата и размера на камерата, възникваща 
при сърдечна недостатъчност, чрез редуциране на 
налягането на стената [47, 63]. При пилотното проуч-
ване на Acorn Cardiovascular с прилагане на CorCap 
на пациенти с NYHA ІІІ-ІV клас и дилатативна кар-
диомиопатия е отчетено значително подобрение 
на качеството на живот, значително снижение на 
обемите в ЛК в сравнение с контролната група [9]. 
Публикуваните наскоро резултати от 3-годишното 
проследяване на пациенти с имплантиран CorCap 
доказват благоприятните ефекти върху левокамер-
ната форма и обеми [62]. Днес тази техника се при-
лага само в няколко центъра по сърдечна хирургия 
в света. Друго изобретение е Myosplint (Myocor Inc. 
Maple Grove, MN). Имплантира се с цел да се реду-
цира стресът на стената и да се подобри дейността 
на камерата. Основава се на принципа на Лаплас. 
С Myosplint се осъществява редукция на диаметъра 
на ЛК с помощта на серия от придържащи копчета, 
поставяни напречно върху ЛК, перпендикулярно на 
надлъжната ос [28, 41]. Приложението на Myosplint 
изисква събирането на допълнителни данни за по-
твърждение на безопасността и ефикасността на 
метода.

VІ. Нов подход в лечението на сърдечната не-
достатъчност е концепцията за синхронизиране на 

бивентрикулната сърдечна дейност. Двете камери 
се ресинхронизират, за да се съкращават едновре-
менно. При ресинхронизиращата терапия (РСТ) 
най-често се прилага трансвенозен достъп – чрез 
специални канюли за достъп до коронарния синус, 
през който се поставя електродът в епикардна вена 
на свободната левокамерна стена. При хирургич-
ния достъп електродите се поставят директно в ЛК 
при невъзможност за трансвенозен достъп. Редица 
клинични проучвания демонстрират подобряване 
на хемодинамиката, качеството на живот и пикова-
та кислородна консумация след прилагане на РСТ 
[5, 6]. Разширени, рандомизирани клинични изслед-
вания потвърждават, че смъртността и морбилите-
тът се повлияват положително от РСТ [1, 12, 14, 67]. 
Според препоръките на ACC/AHA (American college 
of cardiology/American heart association) (2005 г.) за 
лечение на сърдечна недостатъчност РСТ се при-
лага при клас І индикации, при пациенти със след-
ните характеристики: ФК по NYHA ІІІ-ІV въпреки 
оптималната медикаментозна терапия, ФИ < 35% 
и камерна диссинхрония, която се дефинира като 
продължителност на QRS-комплекса > 120 ms [35]. 

VІІ. Изкуствените системи за възстановяване 
на камерната дейност (помпи) са няколко катего-
рии в зависимост от мястото на имплантиране – ин-
тракорпорални, паракорпорални и екстракорпорал-
ни. Според механизма на действие те са пулсативни 
и непулсативни. Пулсативните системи са първата 
генерация помпи, използвани клинично. Характери-
зират се с големи размери и многобройни подвижни 
части. Имплантират се интракорпорално и паракор-
порално. Непулсативните помпи са миниатюрни, с 
една подвижна част. Поставят се интракорпорално. 
Наскоро бяха направени предклинични проучвания 
с използване на трета генерация помпи с механич-
ни, безконтактни магнити. Изкуствените системи за 
възстановяване на камерната дейност се прилагат 
в следните 3 клинични ситуации:

А. Като мост към трансплантация, когато кли-
ничният статус на пациентите, планирани за транс-
плантация, се влошава бързо, преди да се намери 
подходящо донорско сърце [43];

В. Като мост за възстановяване при пациенти, 
при които се очаква възвръщане на функцията на 
ЛК (шок след кардиотомия, фулминантни миокар-
дити) [54]; 

С. Като алтернатива на сърдечната трансплан-
тация при пациенти, които не се считат за кандида-
ти за трансплантация (destination therapy) [53].

VІІІ. Радикален подход при третиране на край-
ната фаза на сърдечна недостатъчност е пълното 
ортотопично заместване на сърцето с изкустве-
но сърце. CardioWest pneumatic TAH (total artifi cial 
heart) се прилага временно като мост към транплан-
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тация [16, 23], докато Hydraulic AbioCor Implantable 
Replacement Heart представлява алтернатива на 
трансплантация [21, 27, 55]. Възможните усложне-
ния при имплантация на изкуствените системи са 
периоперативното кървене и дясната сърдечна не-
достатъчност.

ІХ. Клетъчната трансплантация е най-новата 
концепция за лечение на сърдечна недостатъчност. 
Използват се стволови клетки (stem cells) с цел по-
добряване на сърдечната дейност. Методът се ос-
новава на теорията, че прогениторните стволови 
клетки могат да се диференцират в кардиомиоцити 
и ендотелни клетки, които да заместят увредения 
миокард [46]. В областта на сърдечната хирургия 
многобройни типове клетки са били проучени като 
потенциални кандидати за т.нар. клетъчна терапия 
за регенериране на миокарда – скелетни миоблас-
ти, костномозъчни стволови клетки (мезенхимни и 
хемопоетични), адипоцити и ендотелни прогенитор-
ни клетки. В началото са били проучвани миобласт-
ни клетки, изолирани от скелетна мускулатура [65]. 
При in vitro условия те показват добър растеж, ви-
сока устойчивост към исхемично индуцирана апо-
птоза, способни са да се диференцират в многояд-
рени тубули, не притежават онкогенна потентност 
[44]. Те могат да регенерират след увреждане, тъй 
като представляват сателитни миобластни клетки, 
които се диференцират във функционални миоцити 
на скелетната мускулатура. Резултатите от експе-
рименталните проучвания показват обаче, че миоб-
ластните клетки не са способни да се диференцират 
в кардиомиоцити [52]. Тези миобласти не са съвмес-
тими електрофизиологично с миокарда, тъй като не 
са способни на експресия на кардиоспецифични 
gap junction протеини: N-кадхедрин и конексин 43. 
За възстановяване на сърдечната мускулна тъкан е 
прилагана клетъчна трансплантация на автоложни 
костномозъчни стволови клетки. Експериментални 
и клинични доклади доказват, че тези клетки могат 
да регенерират значителна част от миокарда след 
миокарден инфаркт [45, 57]. При рандомизираното 
BOOST клинично проучване (Bone marrrow transfer 
to enhance ST-elevation infarct regeneration) [66] па-
циентите са получавали чрез перкутанна коронар-
на интервенция и интракоронарен трансфер несе-
лектирани автоложни костномозъчни клетки. Изсле-
дователите посочват, че 6 месеца след клетъчната 
терапия се наблюдава значително подобрение на 
ФИ на ЛК, което се дължи основно на усилване на 
съкращението в участъците от стената, намиращи 
се в граничната на инфаркта зона. С това проучва-
не не се доказва значителна редукция на зоната на 
инфаркта. 

TOPCARE-AMI (the Transplantation Of Progenitor 
Cells And Regeneration Enhancement in Acute Myo-

cardial Infarction) е сравнително проучване на те-
рапия с неселектирани мононуклеарни костномо-
зъчни и циркулиращи костномозъчни прогениторни 
клетки. Двете клетъчни терапии са показали сходни 
профили на ефикасност и безопасност [58]. 

В последните публикации, посветени на използ-
ването на костномозъчни клетки при третиране на 
миокарден инфаркт, са изнесени противоречиви 
резултати във връзка с ефективността на метода 
върху глобалната камерна функция [40, 57]. Реди-
ца клинични проучвания [29, 31, 39, 42, 49, 60, 61] 
описват предимството на метода, съчетаващ интра-
миокардно инжектиране на костномозъчни стволо-
ви клетки и CABG, прилаган при хронична исхемич-
на сърдечна недостатъчност. 

Клетъчните терапии са безопасни, но е необхо-
димо да се докаже тяхната ефективност и проучва-
нията в тази насока трябва да продължат. Механиз-
мът, чрез който костномозъчните клетки повлияват 
сърдечната дейност, е нужно да бъде изяснен. Съ-
ществуват редица неизяснени въпроси, като напри-
мер какво трябва да бъде оптималното количество 
и плътност на клетките и каква характеристика тряб-
ва да притежава оптималният клетъчен тип. Може 
ли да се отхвърли категорично аритмогенната и он-
когенната потентност на клетъчната терапия.

В заключение трябва да се подчертае, че мо-
дерният подход при хирургичното лечение на сър-
дечната недостатъчност е интердисциплинарен. 
Необходима е тясна колаборация между кардиоло-
зи и сърдечни хирурзи при третиране на пациенти 
с терминална сърдечна недостатъчност, които не 
са индикирани за трансплантация. Налага се неза-
бавно да се дефинират и систематизират конкретни 
препоръки (алгоритми) за лечение на терминалната 
сърдечна недостатъчност на национално равнище. 
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Онкологичните заболявания заемат второ мяс-
то по честота в света. По данни на СЗО броят на 
онкоболните е над 15 милиона, като най-голям дял 
се пада на развиващите се страни. В България, по 
данни на НЦЗИ, за 2007 г. броят на регистрираните 

онкологично болни е 300 000, което определя нео-
пластичните заболявания като социалнозначими.

С подобряването на ранната диагноза и напре-
дъка на химиотерапията, а именно с въвеждането 
на т.нар. таргетно лечение, рязко се подобри прог-
нозата на болните, т.е. все повече нараства групата 
на т.нар. cancer survivors [3].
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Известно е, че много от антинеопластичните ме-
дикаменти водят до кардиотоксичност, която може 
да варира от сравнително бенигнени ритъмно-про-
водни нарушения до необратима сърдечна недос-
татъчност [5]. Наличието и тежестта на различни 
коморбидни състояния, както и повишен сърдечно-
съдов риск, не само влошават прогнозата на бол-
ните, но и лимитират възможностите за лечение, 
а също така предопределят наличието на рискови 
групи за развитието на кардиотоксичност [7, 13]. 
Прогностичното значение на съпътстващите забо-
лявания, често подценявани в клиничната практи-
ка, е доказано при редица онкологични състояния 
[2, 4, 12]. Изследвания установяват, че пациентите 
със сериозна коморбидност имат повишена обща 
смъртност, като все пак основните фактори, които 
определят прогнозата при болния, са видът и ста-
дият в развитието на тумора. 

Целта на проучването е да се направи предва-
рителна оценка на сърдечно-съдовия риск и обща-
та заболяемост при онкологично болни пациенти.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 
Изследвани са 100 последователни болни, но-

воприети за лечение в клиниката по онкология на 
УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ” за периода сеп-
тември 2008-февруари 2009 г. с карциноми на гър-

дата, дебелото черво и ректума, белия дроб, яйчни-
ка, щитовидната жлеза, простатата, тестиса, пикоч-
ния мехур и ларинкса.

При всички е снета подробна анамнеза, прегледа-
на e наличната медицинска документация и е напра-
вен физикален преглед. Особено внимание е обърна-
то на познатите сърдечно-съдови рискови фактори.

Извършена е и обща оценка на коморбидност-
та, като е използван Adult Comorbidity Index – ACE-
27, индекс валидиран при онкологично болни, който 
е базиран на наличието и тежестта на 27 различ-
ни нозологични единици, класифицирани в четири 
категории: липсва, лека, умерена, тежка (http://oto.
wustl.edu/clinepi).

Ние представяме разпределението на познати-
те сърдечно-съдови рискови фактори, както и об-
щата оценка на коморбиднoстта съгласно АСЕ-27. 
Правим анализ на нашите резултати с други подоб-
ни изследвания.

РЕЗУЛТАТИ 
Изследвани са 100 онкологично болни, от които 

мъже – 41, жени – 59. Средната възраст за различни-
те неоплазми е, както следва: карцином на дебелото 
черво и ректума – 63.9 год., на белия дроб – 59.2, на 
млечната жлеза – 54.6, на яйчника – 57.1, други – 52.7. 
Средната възраст за цялата популация е 57.5 год. 

Таблица 1. Характеристика на изследваните онкологично болни пациенти

Характристика на 
пациентите

Рак на 
дебелото черво

Рак на белия 
дроб

Рак на млечната 
жлеза Рак на яйчника Други Общо

Брой 23 14 29 8 26 100

Средна възраст 63.9 59.2 54.6 57.1 52.7 57.5

Мъже 15 11 − − 15 41
Жени 8 3 29 8 11 59
Хирургично лечение – n, (%) 21, (91) 10, (71) 22, (76) 5, (63) 18, (69) 76, (76)

Далечни метастази 7 1 5 2 5 22

Таблица 2. Сърдечно-съдови рискови фактори

Рискови фактори Мъже − n (%) Жени − n (%) Общо − n (%) Провеждат лечение (%)
Артериална хипертония
I ст.
II ст.
III ст.

5 (12.2)
8 (19.5)
3 (7.3)

6 (10.2)
13 (22)
3 (5.1)

11 (11)
21 (21)

6 (6)

36
84

100
Диабет
ср. ст. глюкоза (mmol/l)

6 (14.6)
9.7

5 (8.5)
9.1

11 (11)
9.4 90

Дислипидемия
ср. ст. общ холестерол (mmol/l)

4 (9.8)
7.8

6 (10.2)
7.1

10 (10)
7.45 10

ИТМ
Поднормено
Нормално
Наднормено
Затлъстяване (I, II, III ст.)

1 (2.4)
12 (29.2)
22 (53.7)
7 (17.1)

4 (6.8)
18 (30.5)
26 (44.1)
10 (16.9)

5 (5) 
30 (30)
48 (48)
17 (17)

−

Пушачи 23 (56.1) 15 (25.4) 38 (38) −
Непушачи 18 (43.9) 44 (74.6) 62 (62) −
Хоспитализация за ССЗ 7 (17.1) 5 (8.5) 12 (12) −
Фамилна обремененост за ССЗ 4 (9.8) 5 (8.5)  9 (9) −
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При мъжете в изследваната група най-чест е 
карциномът на дебелото черво и ректума, следван 
от рака на белия дроб, докато при жените най-чест 
е ракът на гърдата, следван от този на яйчника. 

Най-честите съпътстващи заболявания са: ар-
териална хипертония – 38% (I ст. – 11%; II ст. – 21%; 
III ст. – 6%), захарен диабет – 11%, хиперхолестеро-
лемия – 10%. На таблица 2 е представено разпре-
делението на познатите сърдечно-съдови рискови 
фактори при двата пола. 

Болните с наднормено тегло са 48%, a 17% са с 
различна степен на затлъстяване.

Дванадесет процента от изследваните болни са 
били хоспитализирани в кардиологични отделения 
със следните диагнози: миокарден инфаркт – 2%, 
хронична изострена сърдечна недостатъчност – 
3%, нестабилна ангина пекторис – 1%, предсърдно 
мъждене – 5%, белодробен тромбемболизъм – 1%.

Коморбидността, оценена по АСЕ-27, е следна-
та: няма – 57%, лека – 19%, умерена – 15%, тежка 
– 9% (табл. 3).

Таблица 3. Оценка на коморбидността спрямо Adult 
Comorbidity Index

Коморбидност Мъже n, (%) Жени n, (%) Общо n, (%)

Няма 21 (51.2) 36 (61) 57 (57)

Лека 8 (19.5) 11 (18.6) 19 (19)

Умерена 8 (19.5) 7 (11.9) 15 (15)

Тежка 4 (9.8) 5 (8.5) 9 (9)

ОБСЪЖДАНЕ

Сърдечно-съдовите и онкологичните заболява-
ния заемат водещо място в общата заболяемост и 
смъртност не само в България, но и по света.

Причината за това може би се крие във факта, 
че сърдечно-съдовите рискови фактори, като зат-
лъстяване, тютюнопушене, диабет и др., са и рис-
кови фактори за развитието на неоплазми.

В това проучване ние изследваме наличието на 
познатите сърдечно-съдови рискови фактори като 
част от общата заболяемост при онкологично бол-
ни пациенти, а също така правим обща оценка на 
коморбидността съгласно Adult Comrbidity Index 
(ACE-27). Сравняваме нашите резултати с подобни 
изследвания, провеждани в САЩ и Европа [1, 6, 8, 
9, 10, 11]. 

В нашата популация най-честият карцином при 
мъжете е този на дебелото черво и ректума, след-
ван от ракa на белия дроб, докато в Националния 
раков регистър (НРР) разпределението е обратното 
на това. При жените най-чест е карциномът на гър-
дата, както е и по данни на НРР. Средната възраст 
на изследваните от нас болни е 57.5 год., което е 

с около 6-7 год. по-малко от средната възраст на 
онкоболните в България. 

От получените резултати прави впечатление, че 
при една немалка група има повишен сърдечно-съ-
дов риск. 

 Най-честият рисков фактор е артериалната хи-
пертония, която се среща при 38%. При пациентите 
с артериална хипертония I ст. лечение получават 
едва 36%, при II ст. – 84%, а при III ст. всички болни 
са на антихипертензивна терапия. Въпреки това 
дори медикаментозно третираните пациенти са 
с лош контрол на артериалното налягане, а лече-
нието им е неоптимално. Най-често използваните 
медикаменти са АСЕ инхибиторите, като лечение с 
тях провеждат само 46% от пациентите, а с калцие-
ви антагонисти се лекуват едва 19% (табл. 4). 

Таблица 4. Лечение на артериална хипертония (про-
центите са над 100, тъй като някои от пациентите при-
емат повече от два медикамента)

Антихипертензивни медикаменти Пациенти (%)

АСЕ инибитори 46

Бета-блокери 23

Диуретици 35

Калциеви антагонисти 19

Алфа-2-рецепорни агонисти 15

В проучване, проведено от Siran и сътр. [11], ар-
териалната хипертония се среща с приблизително 
13% по-малко, отколкото в нашата група въпреки 
значително по-възрастната популация, а по дан-
ни на Ogle [6] 37.9% от пациентите са с повишено 
артериално налягане при отново по-висока средна 
възраст на изследваните болни (табл. 5). 

Таблица 5. Честота на някои сърдечно-съдови риско-
ви фактори в други изследвания

Автори
Ср. 

възраст
Артериална 
хипертония

Диабет
Затлъстя-

ване
Дислипи-
демия

Siran M. над 
65 год. 25.3 15.3 12.6 1.9

Ogle K. S. 63 год. 37.9 5.4 − −

На второ място от сърдечно-съдовите рискови 
фактори се нарежда затлъстяването, като 17% от 
изследваните са с различна по степен обезитас, а 
тези с наднормено тегло са 48%. Няколко проучва-
ния установяват повишена честота на онкологични 
заболявания с нарастване на индекса на телесна 
маса [1]. 

Тютюнопушенето е също сериозен проблеми и 
е силно застъпено в изследваната група, особено 
при мъжете. 
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Диабетът също е често срещан рисков фак-
тор, който се наблюдава при 14.6% от мъжете и при 
8.5% от жените. Деветдесет процента от пациентите 
получа ват лечение, като и тук контролът на кръвната 
захар е извън прицелните стойности. В изследваната 
група на Siran и сътр. диабетът се среща при 15% от 
онкологично болните, причина за което вероятно е по-
напредналата възраст на изследваните пациенти.

Хиперхолестеролемията в процентно съотноше-
ние е почти еднакво застъпена при двата пола и само 
един от десет пациенти провежда лечение със ста-
тин. В пълен контраст с това хиперхолестеролемията 
в групата на Siran се среща при 1.9% от пациентите.

Мъжете са с по-висока честота на хоспитализа-
ции в кардиологични отделения в сравнение с же-
ните. Общо 12% от болните са били приети за ле-
чение по повод на: миокарден инфаркт, нестабилна 
ангина пекторис, хронична изострена сърдечна не-
достатъчност и предсърдно мъждене.

Оценени по Adult Сomorbidity Index, 43% от за-
болелите са с различна по степен коморбидност. 
Самият индекс e валидиран при онкологично болни 
и е изработен на базата на Kaplan-Feinstein index 
(http://oto.wustl.edu/clinepi). В него се събира инфор-
мация за наличието на 27 нозологични единици, 
които се оценяват съобразно тежестта им в четири 
степени: липсва, лека, умерена и тежка. В нашата 
група мъжете са с близо 10% по-висока обща ко-
морбидност спрямо жените. Сравнено с изследва-
нията на Piccirillo [8, 9] и Read [10], които са върху 
по-възрастни болни, нашата популация е с по-мал-
ко присъствие на лека и умерена коморбидност, но 
с по-голям процент тежка (табл. 6). 

Таблица 6. Различни изследвания на честотата на ко-
морбидността при онкологично болни

Коморбидност Piccrilo J. F. 
и сътр.

Read W. L. 
и сътр.

Piccrilo J. F. 
и сътр.

Възраст %
под 65 год.
над 65 год.

53.7
46.3

51
49

61
39

Няма % 45.5 46.1 54.6

Лека % 29.8 30.1 29.8

Умерена % 17.3 16.5 11.9

Тежка % 7.4  7.3 3.7

Изследването на коморбидността при онколо-
гично болните е от изключително важно значение 
не само за избора на лечение и грижи, но е и фак-
тор с прогностично значение. Yanick и сътр. в из-
следване, проведено при 1610 болни с карцином 
на дебелото черво, установяват силна зависимост 
между тежестта на коморбидните състояния и по-
вишената обща смъртност [13].

Ето защо от 2003 г. National Health Service – 
United Kingdom решава да добави коморбидността 
като отделна графа в онкологичните си протоколи.

Като цяло от казаното дотук бихме могли да обоб-
щим, че нашата популация от 100 онкологично болни 
пациенти, въпреки сравнително младата възраст, са с 
повишен сърдечно-съдов риск и коморбидност.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Известно е, че наличието на съпътстващи забо-
лявания при онкологично болните лимитира възмож-
ностите за химиотерапевтично лечение, увеличава 
честотата на страничните ефекти и има прогностич-
но значение по отношение на смъртността, особено 
при по-малко биологично активни тумори.

Потенциалният кардиотоксичен ефект на някои 
от медикаментите (антрациклинови, антибиотици, 
таксани, херцептин, 5-флуороурацил, производни-
те на платината и др.) е по-чест и тежък при паци-
енти с подлежащо сърдечно заболяване. Ето защо 
ние смятаме, че онкологично болните трябва да 
бъдат оценявани не само по вида, локализацията 
и стадия на тумора, а и по присъствието и тежестта 
на различни коморбидни състояния. Това би дове-
ло до избор на по-подходящи химиотерапевтични 
режими, с по-малка честота на нежелани реакции, 
както и би оформило високорискови групи от паци-
енти, нуждаещи се от регулярно проследяване.
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УВОД

Дилатативната кардиомиопатия (ДКМП) е по-
лиетиологично заболяване на сърдечния мускул, 
изразяващо се в дилатация на камерите с увреж-

дане на функцията им и прояви на сърдечна не-
достатъчност (СН). СН от своя страна е клиничен 
синдром, при който нарушеното диастолно пъл-
нене (диастолна СН) или нарушеното изпразва-
не на сърцето (систолна СН) водят до невъзмож-

ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ БОЛНИ С ИДИОПАТИЧНА ДИЛАТАТИВНА 
КАРДИОМИОПАТИЯ И МИТРАЛНА РЕГУРГИТАЦИЯ 

Д. Петков, В. Папанчев, Б. Баев и Г. Начев
Катедра по сърдечно-съдова хирургия, УНСБАЛ “Св. Екатерина”

SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH IDIOPATHIC DILATIVE 
CARDIOMYOPATHY AND MITRAL REGURGITATION

D. Petkov, V. Papanchev, B. Baev and G. Nachev
Deparment of Cardiovascular Surgery, UNSHAT “Sv. Ekaterina”

Резюме. Дилатативната кардиомиопатия (ДКМП) е полиетиологично заболяване на сърдечния мускул, изразяващо се в дила-
тация на камерите с увреждане на функцията им и прояви на сърдечна недостатъчност (СН). Прогресивното ремо-
делиране на лявата камера води до развитието на вторична митрална регургитация, която, сама по себе си, води до 
намаляване на преживяемостта въпреки оптималната медикаментозна терапия. Хирургичното лечение се прилага при 
пациенти със сърдечна недостатъчност стадии C и D. Оперативните техники са различни. В УНСБАЛ „Св. Екатерина” 
се използва алгоритъм за избор на оперативна техника, базиращ се на теледиастолния размер на лявата камера. Така 
за периода 2000-2008 г. при общо 16 пациенти с ДКМП е извършена изолирана рестриктивна митрална анулопластика, 
при 14 пациенти – сърдечна трансплантация, при 1 пациент – Suma procedure, а при 11 болни са имплантирани VAD. 
Лечението на пациентите с ДКМП все още e предизвикателство пред клиничните специалисти въпреки значителния 
напредък в оперативните техники, периоперативния мениджмънт и внедряването на нови медикаменти в клиничната 
практика. За постигане на оптимални следоперативни резултати са нужни добра селекция на пациентите и използване 
на адекватни алгоритми за лечение. 

Ключови думи: ДКМП, сърдечна недостатъчност, митрална пластика, сърдечна трансплантация
Адрес 
за кореспонденция: Доц. д-р Димитър Петков, дм, Катедра по сърдечно-съдова хирургия, УНСБАЛ “Св. Екатерина”, 1431 София, България

Summary. Dilative cardiomyopathy (DCMP) is a polyetiologic disease of the heart muscle, represented by dilation of the heart chambers with 
impairment of their function and symptoms of heart failure (HF). Progressive left ventricular remodeling leads to secondary mitral 
regurgitation. Mitral regurgitation is an independent risk factor for signifi cant increase in mortality, in spite of optimal medicinal therapy. 
Surgical treatment of HF is indicated in patients with stages C and D. There are different operative strategies for treatment of HF. In 
“St. Ekatherina” University hospital we use a therapeutic algorithm based on the Left Ventricular End Diastolic Diameter (LVEDD). 
Thus, for the period 2000-2008, 16 patients with DCMP underwent isolated restrictive mitral annuloplasty, 14 patients underwent heart 
transplantation, 1 patent underwent Suma procedure, and 11 received ventricular assist device (VAD). Treatment of patients with 
DCMP is still a challenge for clinical specialists, in spite of signifi cant improvements in operative techniques, perioperative care and new 
drugs. For achieving optimal results, proper selection of patients, based on adequate algorithms is required.  

Key words: Dilative cardiomyopathy (DCMP), heart failure, mitral valve repair, heart transplantation
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ност то да изпомпва достатъчно количество кръв, 
нужно за поддържане на тъканния метаболизъм 
(Kouchoukos и сътр., 2003). При ДКМП/СН често е 
налице вторична органна недостатъчност на белия 
дроб (диспнея), бъбреците (задръжка на течности и 
електролити), мускулите (лесна умора) и т.н. СН е 
усложнение или общ краен етап на много сърдечни 
заболявания (Kouchoukos и сътр., 2003). 

Прогресивното ремоделиране на лявата камера 
е част от неблагоприятния естествен ход при паци-
ентите, страдащи от ДКМП/СН (фиг. 1). То води до 

промяна във формата, големината и функцията на 
лявата камера. В резултат на ремоделирането се 
стига до промяна в геометрията на камерата, изме-
нение на пространствените взаимоотношения меж-
ду папиларните мускули и дилатация на анулуса на 
митралната клапа. В резултат се развива вторична 
(функционална) митрална регургитация (МР), коя-
то, сама по себе си, води до намаляване на пре-
живяемостта въпреки оптималната медикаментоз-
на терапия (Jessup и Brozena, 2003; Kouchoukos и 
сътр., 2003).

Фиг. 1. Схема на патоморфологията на камерите при ДКМП

ЛЕЧЕНИЕ

Съществуват различни подходи при лечение на 
пациентите с ДКМП/СН и МР. Най-общо лечението 
включва следните моменти:

Оптимална медикаментозна терапия; −
Контрол на аритмиите; −
Отстраняване на токсините (например алкохол); −
Ресинхронизираща терапия (CRT); −
Хирургични методи за корекция. −

Накратко ще се спрем на всяка от тези страте-
гии при лечение на ДКМП/СН.

1. Медикаментозно лечение
Публикувани са стандартни препоръки (gui de-

lines) за лечението на СН (Swedberd и сътр., 2005). 
Повечето пациенти с напреднала ДКМП/СН полу-
чават комбинация от три медикамента (“класиче-
ска триада”): диуретик + дигоксин + АСЕ инхибитор 
(Swedberd и сътр., 2005). При липса на ефект към 
тази комбинация може да се прибавят: бета-блокер; 
АТ2 рецепторни блокери; калциеви антагонисти 
(рядко); инотропни медикаменти; инотропни вазо-
дилататори (Amrinone, Milrinone). Терапията на СН 

е резюмирана отлично от Jessup и Brozena (2003) и 
е представена на фиг. 2.

2. Ресинхронизираща терапия (Cardiac 
resynchronization therapy – CRT)

CRT е нефармакологичен метод за лечение при 
пациенти с ДКМП/СН с широки комплекси на ЕКГ. 
Целта на метода е координиране на контракция-
та на двете камери при симптоматични пациенти 
с проводни дефекти и най-вече ляв бедрен блок. 
Редица автори са доказали ефективността на CRT 
при пациентите с ДКМП (Saxon и De Marco, 2001; 
Abraham и сътр., 2002).

3. Хирургично лечение на СН
Хирургичното лечение се прилага при пациенти 

със сърдечна недостатъчност стадии C и D. Опе-
ративните техники са различни, като изборът им 
зависи от състоянието на болния и характера на 
подлежащата патология. Един подходящ алгори-
тъм за избор на оперативна техника при пациенти с 
идиопатична или исхемична ДКМП/СН е предложен 
от работната група от Leuven (табл. 1). Този алгори-
тъм се базира на теледиастолния размер на лявата 
камера, измерен с помощта на ехокардиография. 
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ОПИТЪТ НА КЛИНИКАТА ПО СЪРДЕЧНА 
ХИРУРГИЯ ПРИ УНСБАЛ “СВ. ЕКАТЕРИНА”
ПРИ ОПЕРАТИВНОТО ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ 
С ИДИОПАТИЧНА ДКМП

При оперативното лечение на пациенти с иди-
опатична ДКМП в Клиниката по сърдечна хирургия 
при УНСБАЛ “Св. Екатерина” се придържаме към 
алгоритъма на работната група от Leuven (Dion, 
2008). По тази причина резултатите ще бъдат пред-
ставени поотделно за всяка подгрупа. 

1. LVEDD ≤ 65 mm
За периода 2000-2008 г. при общо 16 пациенти с 

ДКМП и LVEDD под 65 mm е извършена изолирана 
рестриктивна митрална анулопластика. Предопе-
ративната фракция на изтласкване на пациентите е 
била между 18 и 25%. Следоперативната болнична 
смъртност е била 6.3% (1 пациент). Всички остана-
ли пациенти са изписани, като средният болничен 
престой е бил 10 дни.

2. LVEDD 65-80 mm
За периода 2000-2008 г. не са оперирани пациен-

ти с идиопатична ДКМП, отговарящи на горепосоче-
ния критерий. За същия период обаче са оперирани 
9 болни с исхемична дилатативна кардиомиопатия. 
При всички тях е била извършена рестриктивна 
митрална анулопластика, комбинирана с reshaping 
на лявата камера по метода на Dor. Всички пациен-
ти са изписани в задоволително общо състояние с 
редуцирана симптоматика.

3. LVEDD ≥ 80 mm
3.1. Сърдечна трансплантация
На 14.05.1986 г. в болница “Св. Екатерина” е 

извършена първата сърдечна трансплантация на 
Балканите от екипа на проф. Ал. Чирков. Първата 
серия включва общо 6 трансплантирани, като мак-
сималната преживяемост е над 1 година и 6 месе-
ца. Впоследствие транплантационната програма е 
замразена. Възобновяването ù е факт след 2003 г. 
За периода 2003-2008 г. в УНСБАЛ “Св. Екатерина” 

Фиг. 2. Терапия на ДКМП/СН (схема)

Таблица 1. Стратегия за хирургично лечение на СН

Теледиастолен диаметър на лявата камера 
(left ventricle enddiastolic diameter – LVEDD) Хирургичен метод

Под 65 mm Рестриктивна митрална анулопластика 

Между 65 и 80 mm Рестриктивна митрална анулопластика  + LV reshaping 
(Dor procedure)

Над 80 mm Сърдечна трансплантация (HTx) или Suma procedure
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са трансплантирани общо 14 болни. От болницата 
са изписани всички. Към момента (май 2009 г.) са 
живи 8 пациенти. Максималната преживяемост е 
над 6 години, а минималната – 3 месеца. 

3.2. Suma procedure
На 18.06.2008 г. за първи път в България бе из-

вършена “Suma procedure” при 46-годишен пациент 
с ДКМП. Поради левокамерна тромбоза предопе-
ративно пациентът реализира исхемичен мозъчен 
инсулт, който се преодоля успешно с фибриноли-
за. Болният бе изписан с подобрен функционален 
клас и без остатъчна неврологична симптоматика. 
Към момента пациентът е жив и се радва на добро 
здраве.

3.3. Системи за подпомагане на сърдечните 
камери (ventricular assist device; VAD) при паци-
енти с ИДКМП като дефинитивна терапия или 
като мост към трансплантация

УНСБАЛ “Св. Екатерина” е единствената болни-
ца в България, където се извършва имплантация на 
VAD. VAD се използват при пациенти с терминал-
на сърдечна недостатъчност, когато са изчерпани 
всички терапевтични алтернативи, липсва подхо-
дящ донор и очакваната преживяемост на пациента 
е много малка. За периода 2002-2008 г. са имплан-
тирани общо 23 VAD, от които само 11 са имплан-
тирани при болни с ДКМП. Използвани са два типа 
VAD: пулсативни (Berlin Heart EXCOR system) при 5 
пациенти и ламинарни (Berlin Heart INCOR system) 
при 6 пациенти. Продължителността на поддръжка-
та е, както следва: 

Berlin Heart EXCOR system – максимална – • 
250 дни; минимална – 6 дни; средна – 113 дни; 

Berlin Heart INCOR system – максимална – 800 • 
дни; минимална – 36 дни; средна – 317 дни.

ОБСЪЖДАНЕ

Сърдечната недостатъчност е често срещано 
заболяване. По литературни данни тя засяга около 
5 млн. души в САЩ, а годишно се диагностицират 
между 400 хил. и 700 хил. нови случая (Kouchoukos 
и сътр., 2003). Доказано е, че митралната регурги-
тация е независим предиктор за летален изход при 
болни с ДКМП/СН. Тя е често срещана съпътства-
ща патология при пациентите, страдащи от ДКМП/
СН. Сигнификантна МР е докладвана при 39% от 
558 пациенти в серията на Meyo clinic (Dion, 2008), 
докато процентът на тези пациенти в серията на 
Duke University, публикувана през 2007 г., е 56% 
(Dion, 2008). Лечението на МР е изцяло хирургич-
но. Подходящата селекция на пациентите, бази-
раща се на адекватни алгоритми, и навременната 
оперативна корекция са предпоставка за добри 
постоперативни резултати при тези високорискови 
пациенти. 

Сърдечната трансплантация е оптималното ле-
чение на терминалната сърдечна слабост. Основен 
проблем, в световен мащаб, е липсата на достатъч-
но трупни донори. Така по данни на Eurotransplant 
за 2007 г. общият брой на трупните донори е бил 
577, а листата на чакащите е включвала 959 души 
(Oosterlee и Rahmel, 2007) (фиг. 3). Този проблем е 
още по-силно изразен в България. 

Фиг. 3. Съотношение на пациентите, нуждаещи се от трансплантация, и реалния брой трансплантации (по данни на Eurotransplant)
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При пациентите с терминална СН, покриващи 
критериите за трансплантация, но при липса на 
подходящ донор, една от възможните алтернативи 
е имплантацията на VAD, а в определени случаи и 
total artifi cial heart (TAH). В подкрепа на импланта-
цията на VAD крайъгълен камък са резултатите от 
проучването REMATCH (Randomized Evaluation of 
Mechanical Assistance for the Treatment of Congestive 
Heart failure). Това проучване показва сигнификант-
но увеличаване на продължителността на живота и 
подобряване на качеството на живот на пациентите 
с имплантиран VAD в сравнение с подложените на 
максимална медикаментозна терапия (Rose и сътр., 
2001). Важно е да се отбележи, че VAD, използвани 
в проучването REMATCH, са от т.нар. първо поколе-
ние (пулсативни помпи), страдат от немалко техни-
чески несъвършенства и употребата им е свързана 
с голям процент усложнения. Към настоящия мо-
мент в клиничната практика се използват основно 
VAD от второ (ламинарни и центрогугални помпи) и 
трето поколение (помпи с ротори, задвижвани с по-
мощта на магнитно поле), които са усъвършенства-
ни в значителна степен и употребата им е свързана 
със сигнификантно по-малко усложнения (Komoda 
и сътр., 2008). 

Друга алтернатива за хирургично лечение 
при пациентите с ДКМП са операциите на Batista 
и Suma (Kouchoukos и сътр., 2003; Suma и сътр., 
2006). Oперативната смъртност при операцията 
на Batista варира в твърде широки граници (Suma 
и сътр., 2006; Kouchoukos и сътр., 2003). Наскоро 
публикувани данни сочат, че фиброзата при иди-
опатична ДКМП не засяга равномерно септума и 
латералната (свободната) стена на лявата камера 
(ЛК). С множествени биопсии е установено, че раз-
пределението на цикатрициалната (фиброзна, не-
жизнеспособна) тъкан между двете структури може 
да се различава с от 4 до 60% (Suma и сътр., 2006). 
По тази причина се препоръчва използването на 
различни оперативни техники в зависимост от ло-
кализацията на фиброзата: при засягане предимно 
на латералната стена – операция на Batista; при 
засягане предимно на септума – Suma procedure 
(известна още и като septal anterior ventricular 
exclusion, или SAVE procedure). Причината за това 
е следната: ако е засегнат предимно септумът и се 
извърши операция на Batista, ще бъде отстранена 
на практика жизнеспособна, витална тъкан на ла-
тералната стена на лявата камера, а ще бъде ос-
тавен фиброзирал и нежизнеспособен септум. Това 

„неправилно” приложение на операцията на Batista 
може да обясни високата смъртност в някои серии. 
По тази причина Suma и сътр. прилагат рутинно 
интраоперативната ехокардиография за оценка 
на сегментната кинетика на лявата камера в усло-
вия на парциален байпас. Тези автори докладват 
болнична смъртност от 17.4% (20/107 оперирани), 
като болничната смъртност е била 7.1% (6/84) за 
планово оперираните и 60.9% (14/23) при опери-
раните по спешност. Общата болнична смъртност 
се е понижила от 42.8% (6/14) на 15.0% (14/93), а 
смъртността при планово оперираните е намаляла 
от 22.2% (2/9) на 5.3% (4/75) след инкорпориране в 
практиката на предоперативната оценка на лявата 
камера с ТЕЕ. Преживяемостта на 1-вата, 5-ата и 
7-ата година е била, както следва – 66.9%; 46.0% 
и 36.2%. Петгодишната преживяемост при болните, 
подложени на SAVE procedure, е била 62.2%.

Лечението на пациентите с ДКМП все още e 
предизвикателство пред клиничните специалисти 
въпреки значителния напредък в оперативните тех-
ники, периоперативния мениджмънт и внедряване-
то на нови медикаменти в клиничната практика. За 
постигане на оптимални следоперативни резултати 
са нужни добра селекция на пациентите и използ-
ване на адекватни алгоритми за лечение. 
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FABRY’S DISEASE
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Резюме. Болестта на Fabry (известна също като болест на Anderson-Fabry’s) е описана за първи път през 1898 г. Тя е лизозомна 
болест на натрупване (ЛБН) и се дължи на дефицит на ензима α-galactosidase A, който довежда до натрупване на 
globotriaosylceramide в клетъчните лизозоми на различни тъкани. Клиничната картина включва ангиокератом, болки и 
акропарестезии, гастроинтестинални симптоми, хипохидроза, корнеално помътняване, бъбречни, мозъчни и сърдечни 
нарушения. Тежестта и клиничното протичане на болестта са силно вариабилни и зависят от степента на ензимния 
дефицит. При прогресиращата, класическа форма на болестта се наблюдават тежки нарушения на бъбречните функ-
ции, мозъчен инсулт и левокамерна хипертрофия. Първоначално се смята, че болестта е относително рядка (около 1 
на 55,000 живородени деца), но реалната ù честота е значително по-висока. Над 400 различни мутации на гена GLA 
са описани при болестта на Fabry, предимно обикновени missense мутации. Болестта се предава свързано с Х-хромо-
зомата (Xq22) и поразява предимно мъже, въпреки че жени – носителки на гена, също може да боледуват. Описани са 
атипични форми на болестта, които поразяват изключително сърцето или бъбреците (сърдечен и бъбречен варианти). 
Това вероятно е свързано с естеството на генната мутация. В редица случаи болестта на Fabry може да се прояви 
само с концентрична левокамерна хипертрофия, със или без леки бъбречни нарушения. Вероятно поради това заболя-
ването може да остане неразпознато при много пациенти. Това съобщение представя клинични наблюдения при пър-
вия идентифициран педиатричен пациент с болест на Fabry, потвърдени с молекулярен анализ. Представени са нови 
литературни данни относно диагнозата и лечението на класическата и вариантните форми на болестта. Подчертава се 
важната роля на кардиолозите за диагнозата, лечението и профилактиката на това метаболитно заболяване.

Ключови думи: лизозомни болести на натрупване, дефицит на α-galactosidase A, болест на Fabry/атипични варианти, сърдечен вариант
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за кореспонденция: Проф. д-р Емил Симеонов, дмн, Детска клиника, МБАЛ „Александровска”, ул. „Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София

Summary. Fabry’s disease (also known as Anderson-Fabry’s disease) was originally described in 1898. The condition is characterized 
by α-galactosidase A enzyme defi ciency, which leads to accumulation of globotriaosylceramide in the lysosomes of various 
cells. The clinical features of Fabry’s disease include angiokeratoma, pain and acroparesthesias, gastrointestinal symptoms, 
hypohidrosis, corneal opacities, renal and cerebral and cardiac disturbances. The severity and clinical presentation are highly 
variable and depend on the degree of enzyme defi ciency. In the progressive, classic form of the disease, severe renal function 
impairment, brain insult and left ventricular hypertrophy are possible manifestations of the condition. Although the disease was 
previously considered to be relatively rare (1 in every 55,000 live births), its true prevalence is probably underestimated. Over 
400 different mutations in GLA have been described in Fabry’s disease, most of which are simple missense mutations. The 
condition is X-linked (Xq22), making the disease more common among males, although females can also be affected. Atypical 
forms of Fabry’s disease, predominantly affecting the heart or kidneys (cardiac and renal variants) have been reported. This is 
probably associated with the nature of the genetic mutation. In several cases, Fabry’s disease could present primarily as a type 
of concentric left ventricular hypertrophy with or without mild renal disturbances. Probably, this is the reason for the disease 
to simply go unrecognized in many cases. This report presents the clinical observations on the fi rst Bulgarian Fabry’s disease 
patient, confi rmed by molecular testing. New literature data on diagnosis and treatment of the classic and variant forms of the 
disease are presented. The role of cardiologists for the diagnosis, treatment and prevention of Fabry’s disease is pointed out. 
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ВЪВЕДЕНИЕ

Болестта на Fabry (MIM 301 500) е свързана с 
Х-хромозомата и е рецесивна, лизозомна болест на 
натрупване (ЛБН), която се дължи на дефицит на 
ензима α-galactosidase A (α-Gal A, церамид трихек-
созидаза) [3, 17]. Това довежда до натрупване на 
globotriaosylceramide (церамид трихексозид) и други 
гликосфинголипиди в съдовия ендотел на някои тъка-
ни. При пациенти с класическа форма активността на 
α-Gal A е много ниска или липсва. Болни с по-висока 
активност на ензима имат по-леки форми на болестта 
– варианти [31, 28]. При мъже с класическа форма на 
болестта прогресивното натрупване на гликосфинго-
липиди довежда до бъбречни, сърдечни и цереброва-
скуларни прояви и ранна смърт. Болестта има панет-
ническо разпространение и честотата ù се оценява на 
1 на 40 000 до 60 000 мъже [8, 20]. Болестта на Fabry 
поразява предимно мъже, но жени – хетерозиготни 
носители, също могат да проявяват леки до тежки 
симптоми на това заболяване поради случайния ха-
рактер на X-хромозомното инактивиране [2].

КЛИНИЧНИ НАБЛЮДЕНИЯ

По-долу е представено описание на първия паци-
ент с болест на Fabry, идентифициран в България.

С. Р. К. е мъж на 20 години. Първите прояви на 
болестта при него са наблюдавани на 13-годишна 
възраст (1994 г.): периодична хипертермия ≥ 39°С, 
болки в пръстите на краката, RR до 160/120, микро-
скопска хематурия. Диагнозата остава неясна. Об-
съждани са фамилна средиземноморска треска, 
нодозен периартериит, подагра, остра интерми-
тираща порфирия, бруцелоза. На 18 год. (1999 г.) 
се появяват същите оплаквания, RR трайно 130/80. 
Диагнозата е периодична болест. През октомври−
ноември 2000 г. болният постъпва в университет-
ска вътрешна клиника, където установяват трайни 
бъбречни нарушения (селективна нискостепенна 
протеинурия, цилиндрурия) и отлагане на амило-
ид в подкожната мастна тъкан на коремната стена 
(двукратно биопсия на кожа от коремната област) 
и мукозата и субмукозата на ректума (ректална би-
опсия). Има и повишено АН – 160/100. Направена е 
бъбречна биопсия – данни за огнищна и сегментна 
гломерулосклероза с тежки промени в подоцитите 
(преди развитие на синехии и феномен на отлепва-
не). Назначено е лечение с колхицин и енаприл. 

Диагнозата е периодична болест, амилоидоза, сег-
ментна тломерулосклероза и артериална хипертония.

През май 2001 г. отново постъпва в същата кли-
ника: АН 130/90. ЕХО на бъбреци – б.о., венозна 
урография – б.о. Перкутанна бъбречна биопсия – 
хистологични промени, патогномонични за болес-
тта на Фабри. Електронна микроскопия на бъбре-
чен биоптат – характерни "тигроидни" включвания. 
Няма дерматологични промени с изключение на 
кератозис фоликуларис и акне папулопустулоза. 
През юни 2001 г. болният е с нормална ехограма 
на вътрешни органи, а ноември 2001 г. – нормална 
ехоКГ.

При първия ни контакт с пациента единствени-
те му оплаквания бяха от непостоянни, периодични 
болки и парене на пръстите на ръцете и краката, 
по-често през топлите месеци. Болките в пръстите 
не са ставни, а са парестезии, които са непоноси-
ми, и по време на тези епизоди чувствителността 
на пръстите рязко се повишава. Без връзка с тези 
оплаквания, от време на време, болният има главо-
болие. Не приема никакви лекарства.

Фамилната анамнеза показва, че бащата и по-
големият брат на пациента са здрави, но майката 
"от много време" се оплаква от периодично изтръп-
ване и мравучкане на пръстите на ръцете. 

Болният е с нормално физическо, умствено и 
сексуално развитие – ръст – 168 cm, тегло – 60 kg, 
пулс – 64 уд./min, дишане – 20, АН – 140/84. По ко-
жата на гърдите, рамената и горната част на гърба 
бяха установени необилни прояви на фоликуларна 
кератоза. В дясната поясна област, латерално се 
наблюдаваше ограничено поле малки ангиокерато-
ми с размери до главичка на топлийка (фиг. 1 и 2). 
Вътрешните органи са б.о.

Бяха извършени лабораторни изследвания – 
кръв на картина, урина – общо изследване, урея кре-
атинин, креатининов клирънс, ЕКГ, ЕхоКГ, ЯМР на 
мозъка – нормални стойности. Налице са нормални 
сърдечна и бъбречна функция при майката на паци-
ента. Активността на α-галактозидаза бе: пациент 
– 0.18 nmol/h/mg; майка – 13.56 nmol/h/mg; баща – 
18.72 nmol/h/mg; брат – 16.37 nmol/h/mg (референт-
ни стойности: 14.0-36.0 nmol/h/mg). Тези резултати 
недвусмислено показват, че пациентът има класи-
ческа форма на болестта на Fabry, а майката най-
вероятно е хетерозиготен носител (леки парестезии, 
намалена активност на α-галактозидаза). 

Key words: Lysosomal storage diseases/LSD/, Fabry’s disease, α-galactosidase A defi ciency, atypical variants of Fabry’s disease, cardiac 
variant of Fabry’s disease
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Фиг. 1. С. Р. К., 20 год.

Фиг. 2. Малко поле на кожата с ангиокератоми в дясната лумбо-
глутеална област

В продължение на 1.5 год. беше проведена ен-
зимна заместителна терапия с Fabrazyme (венозни 
инфузии 2 пъти месечно по 1 mg/kg т.). Препаратът 
беше предоставен безплатно от фирмата произво-
дител GENZYME. Първата инфузия беше направена 
на 2.VІІІ.2002 г. Пациентът понасяше инфузиите до-

бре и след завършване на този курс оплакванията 
се редуцираха до леки акропарестезии – рядко, пре-
димно през горещите летни месеци. В хода на лече-
нието беше направен геномен анализ на пациента 
и майката, който показа следните резултати: нова 
мутция (G43S) в екзон 1 на гена GLA е установе-
на при пациента и майка му [Dr D. Germain, Clinical 
Genetics Unit, Hopital Europeen Georges Pompidou, 
Paris]. Този резултат потвърждава клиничната и би-
охимичната диагноза – болест на Fabry, и показва, 
че се става въпрос за нова, неописана дотогава ге-
нна мутация. 

ОБСЪЖДАНЕ

Представени са клинични и лабораторни данни 
на 21-годишен пациент с класическа форма на бо-
лестта на Fabry, която започва на 13-годишна въз-
раст с акропарестезии и интермитираща протеину-
рия и е диагностицирана 8 г. по-късно. Анамнезата 
показва широкия кръг на патологични състояния, 
обсъждани при проследяването на пациента. Реши-
телни за точната дианоза се оказаха резултатите от 
бъбречната биопсия, правилната оценка на болки-
те в крайниците (не ставен синдром, а акропарес-
тезии), наличието на хипохидроза, откриването на 
малко поле на точковидни ангиокератоми, резулта-
тите от биохимичния и геномния анализ. Класиче-
ската форма на болестта е мултисистемно, прогре-
сиращо метаболитно заболяване. Първите клинич-
ни симптоми (епизоди от силни болки в крайниците, 
акропарестезии, хипохидроза, корнеално помътня-
ване и кожни лезии, ангиокератома) се появяват 
в детската възраст. Прогресирането на болест та 
и специфичните органни поражения показват зна-
чителна вътре- и междуфамилна вариабилност. 
Основни причини за неблагоприятна прогресия са 
пораженията на бъбреците, сърцето и мозъка (ин-
султ), които довеждат до фатален край в 4-ото-5-
ото десетилетие на живота [2]. Жените носителки 
могат да бъдат безсимптомни или да имат тежки 
прояви на болестта както при хемизиготни мъже [5, 
8, 18, 27]. Повечето от тях са практически здрави и 
имат нормална продължителност на живота, но при 
някои симптомите на болестта могат да се появят 
в детско-юношеска възраст (болки и протеинурия) 
или по-късно (сърдечни, по-рядко бъбречни нару-
шения). В по-късна възраст някои носителки разви-
ват левокамерна хипертрофия и значителна карди-
омиопатия. Някои изследвания показват, че 1/3 от 
жените, облигатни хетерозиготи, проявяват симпто-
мите на болестта в умерена до тежка степен, а при 
по-голяма част от тях са установени транзиторни 
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исхемични инциденти или цереброваскуларни на-
рушения [18].

АТИПИЧНИ ВАРИАНТИ НА БОЛЕСТТА НА FABRY

Атипични варианти на болестта могат да се на-
блюдават при мъже с по-леко проявен фенотип и 
по-късно начало [5, 7, 9, 21, 28]. Поради наличие на 
остатъчна активност на α-Gal A тези пациенти нямат 
ранните прояви на класическата форма. При тях бо-
лестта се проявява с бъбречни или сърдечни пора-
жения след 40-годишна възраст, докато при повечето 
от пациентите с класическа форма това е максимал-
ната продължителност на живота [9, 21, 28].

СЪРДЕЧЕН ВАРИАНТ НА БОЛЕСТТА НА FABRY

Кардиологичните варианти на болестта на Fabry 
се проявяват клинично с кардиомегалия със или без 
лека протеинурия, обикновено след 4-тото десети-
летие [9, 21, 28]. По-нови изследвания показват, че 
тази форма на болестта може да е важна причина 
за идиопатична левокамерна хипертрофия [21] или 
хипертрофична кардиомиопатия с късно начало 
[16]. Тъканни биопсии и аутопсионни изследвания 
показват, че при пациенти с кардиологичен вари-
ант е налице натрупване на globotriaosylceramide в 
миокарда, но не се намира в съдовия ендотел на 
други органи [8, 9, 28]. Тези наблюдения сочат, че 
дори ниски нива на активност на α-Gal A могат да 
предотвратят натрупване на globotriaosylceramide 
в микроваскулатурата и това довежда до липса 
или до по-леки прояви на болестта. От тази глед-
на точка може да се приеме с голяма вероятност, 
че подобряване на съдовите поражения чрез ен-
зимна заместителна терапия ще има положителен 
лечебен ефект при пациенти с класическа форма 
на болестта на Fabry. Може да се каже, че вече за-
почват да се изясняват причините за различията 
между класическата и вариантните форми на това 
заболяване. Най-вероятно те са молекулярногене-
тични. При класическия фенотип обикновено се на-
блюдават missense и nonsense мутации, големи и 
малки инсерции или делеции и splicing мутации [8]. 
За разлика от това при сърдечния вариант на бо-
лестта се установяват missense мутации, малка in-
frame делеция и намаление на иРНК на α-Gal A [8]. 
От съобщените мутации, всички splicing мутации са 
били локализирани във фланкиращите райони на 
екзоните, което довежда до прекъсване на екзона 
поради погрешен сплайсинг сайт [10, 11, 13, 14, 19, 
22, 24, 26, 30]. Тези впечатления се потвърждават 
от изследвания на Ishii е сътр. [25], които устано-

вяват интронна мутация с алтернативен сплайсинг 
в белите дробове и мускулите при 6 пациенти с 
кардиологичен вариант на болестта, при нормален 
сплайсинг в лимфобласти, на който се дължи по-
високата резидуална активност на ензима (около 
10%). Според авторите този тип интронни мутации 
са причина за сърдечния вариант на болестта на 
Fabry. Нови изследвания върху изолирани кардио-
миоцити преди и след третиране с протеин киназа 
А при пациенти с рано открит сърдечен вариант на 
болест на Fabry показват, че освен пораженията на 
ендотела, метаболитният дефект довежда до пряко 
увреждане на мускулната тъкан на сърцето с про-
яви на миофиламентна деградация и дисфункция, 
които също допринасят за развитие кардиомиопа-
тия [4]. Този двойнствен механизъм на увреждане 
на сърдечния мускул е още едно основание за ран-
на диагноза и ЕЗТ както на класическата, така и на 
сърдечната форма на болестта. 

ДИАГНОЗА И ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕСТТА НА FABRY

Диагнозата на болестта на Fabry (класическа и 
вариантни форми) се изгражда с помощта на кли-
нични, биохимични и молекулярногенетични изслед-
вания. Ключово значение имат правилната оценка на 
клиничния фенотип и насочване на диагностичния 
процес в посока на метаболитна аномалия. Систем-
ният ход на диагностичния процес е регламентиран 
от Fabry Board of Advisors [6, 12, 14]. Той включва 
генеалогично изследване, активност на α-Gal A при 
пациента и най-близките роднини в плазма, серум, 
левкоцити или кожни фибробласти, а окончателна-
та диагноза на болестта и статусът на хетерозигот-
но носителство се потвърждават чрез ДНК анализ. 
Освен това се правят кръвна картина, изследване 
на електролити, липиден профил, бъбречни функ-
ции (вкл. бъбречна биопсия при нужда), образни 
изследвания на сърдечно-съдовата и нервната 
сис тема. Диагнозата на сърдечния вариант на бо-
лестта на Fabry се основава на наличие на етиоло-
гично необяснима концентрична левокамерна хи-
пертрофия [16, 23]. В такива случаи е необходимо 
да се направи клинично и биохимично изследване 
в съответствие с препоръките, посочени по-горе, 
и при доказване на ензимен дефицит да последва 
ДНК анализ [16]. Последни данни показват, че мно-
жество кардиомиопатии, освен КМП при болестта 
на Fabry, могат да бъдат етиологично изяснени с 
най-нови молекулярни технологии [29] (табл. 1). С 
помощта на тези методи е възможно да бъдат уста-
новени мутации на 17 гена, отговорни за развитие 
на различни видове фамилни хипертрофични КМП, 
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и 23 гена, чиито мутации обуславят развитието на 
различни форми на фамилна дилатативна КМП. 
Eнзимна заместителна терапия (ЕЗТ) с рекомби-
нантна α-galactosidase A (препаратите Fabrazyme, 
Genzyme Corporation, Cambridge, Mass, и Replagal: 
TKT Corporation, Cambridge, Mass) сега е широко 
достъпна и се смята за основен метод за лечение 
на болестта на Fabry. Терапията се понася добре 
от пациентите и дава много добри резултати как-
то при класическата форма на болестта [1], така и 
при кардиологичния вариант [15]. Въпреки че има 
убедителни основания за ЕЗТ при всички форми 
на болестта, бъдещи изследвания трябва да из-
яснят някои нерешени терапевтични проблеми, 
особено при вариантните форми: дългосрочна 
ефективност на ЕЗТ; кои нарушения са обратими 
и кои са необратими, но предотвратими при ран-
но лечение; рекомбинантният ензим не достига до 
някои тъкани (ЦНС), означава ли това, че те няма 
да се повлияват от лечението; висока цена на ле-
чението, как да се покриват разходите при всички 
пациенти.

Таблица 1. Молекулярна диагноза на фамилни КМП

Хипертрофична КМП

Абнормен протеин  и мутантни гени 

Myosin-binding protein C  MYBPC3 

Regulatory and Essential light chains  MYL2, MYL3

Myosin heavy chain  MYH7

Actin ACTC

Tropomyosin 1  TPM1

Troponin I  TNNI3

Troponin C  TNNC1 

Troponin T  TNNT2

Caveolin 3  CAV3

Noncatalytic AMP-activated protein kinase gamma 2  PRKAG2

Lysosome-associated membrane protein 2  LAMP2

Alpha galactosidase  GLA

Mitochondrial transfer RNAs for glycine/isoleucine/lysine (MTTG, 
MTTI, MTTK)

Transthyretin  TTR

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Болестта на Fabry е мултисистемно, прогре-
сиращо метаболитно, свързано с Х-хромозомата 
заболяване, чиято реална популационна честота 
е вероятно много по-висока от известната досега. 

Наред с класическата форма на болестта същест-
вуват множество изолирани, вариантни форми, 
които поразяват бъбреците, сърдечно-съдовата и 
нервната система. Особен интерес представлява 
сърдечният вариант на заболяването, който се 
проявява с концентрична, хипертрофична КМП. 
Ензимната заместителна терапия с рекомбинантна 
α-galactosidase A е ефективна при всички форми 
на болестта въпреки наличието на някои нереше-
ни проблеми. Ранната клинична и биохимична ди-
агноза – както на класическата, така и на вариант-
ните форми – е изключително важна за лечението 
на пациентите, както и за откриване на роднини 
с повишен риск за развитие на това сериозно, но 
лечимо заболяване.
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Цитомегаловирусната инфекция води до по-
висока смъртност и болестност в сравнение с ин-
фекциите, причинени от други представители на 
групата на herpes вирусите. По правило първична 
инфекция с Cytomegalovirus (CMV) не причинява 
симптоми при здрави индивиди. Заболяване, при-
чинено от CMV, обичайно се наблюдава само в 

така наречените високорискови групи, включващи 
имунокомпрометирани реципиенти при трансплан-
тации, както и серопозитивни – HIV пациенти. Кон-
гентиталната инфекция с CMV води до развитие на 
умствена изостаналост и инвалидност. 

CMV е член на фамилия от 8 herpes вируса, кла-
сифициран като човешки herpes вирус 5 (HHV-5). 
Таксономично CMV се отнася към групата на 
Betaherpesvirinae на базата на неговата способност
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ACUTE CYTOMEGALOVIRUS INFECTION IN IMMUNOCOMPETENT 
PATIENT WITH MYOPERICARDITIS 
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Резюме. Цитомегаловирусната инфекция води до по-висока смъртност и болестност в сравнение с инфекциите, причинени от 
други представители на групата на herpes вирусите. Заболяване, причинено от Cytomegalovirus (CMV), обичайно се на-
блюдава само във високорискови групи, включващи имунокомпрометирани реципиенти при трансплантации, както и се-
ропозитивни HIV пациенти. Усложнена CMV инфекция при напълно здрав, имунокомпетентен организъм е казуистика. 
Липсва яснота за механизмите на възникване на заболяване при липса на предразполагащи патогенетични фактори. 
Представен е случай на пациент с клинични и инструментални данни за миоперикардит с доказана остра инфекциозна 
генеза – цитомегаловирусна, със системен характер, изразяващ се в допълнително развитие на интерстициална пнев-
мония, хепатит, панкреатит, гломерулонефрит с преходна бъбречна недостатъчност и симптоматична хипертония. В 
заключение се отбелязва значението на представения случай при определяне на практическия подход в диагностичния 
план, клиничния ход и симптоми при имунокомпетентни пациенти с остра цитомегаловирусна инфекция. 

Ключови думи: цитомегаловирус, миокардит, имунен дефицит
Адрес 
за кореспонденция: Д-р К. Витлиянова, Клиника по кардиология, КПВБ „Проф. Ст. Киркович”, Медицински университет − София

Summary. Cytomegaloviral (CMV) infection leads to higher mortality and morbidity as compared to infections caused by other members of the herpes 
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positive patients. Complicated CMV infection in a healthy, immunocompetent patient is rare. There is a lack of knowledge on the mechanisms 
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presented case on practical approach is outlined, with regard to diagnosing, clinical course and symptoms in immunocompetent patients with 
acute CMV infection. 
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да инфектира мононуклеарните клетки и лимфоци-
ти, както и на молекулярна филогенетична връзка 
с други herpes вируси. През 1904 г. Ribbert за пръв 
път доказва хистопатологично съществуването на 
CMV в тъкани на конгенитално заразено новоро-
дено. Ribbert погрешно решава, че характерните 
за CMV гигантски клетки са причинени от Protozoa, 
която нарича Entamoeba mortinatalium. През 1920 г. 
Goodpasture установява по категоричен начин ви-
русната етиология на тези включвания [3]. Той пръв 
използва термина цитомегалия за характеризиране 
на уголемените, оточни инфектирани с CMV клет-
ки. През 1960 Weller за пръв път използва наиме-
нованието Cytomegalovirus [8]. През 70-80-те години 
на миналия век познанията за ролята на CMV като 
важен патоген, с различни клинични манифестации 
постепенно се разширяват. Липсва яснота за меха-
низмите на възникване на заболяване при липса на 
предразполагащи патогенетични фактори [9].

Представяме случай на пациент с клинични и 
инструментални данни за миоперикардит с доказа-
на остра инфекциозна генеза – цитомегаловирусна, 
със системен характер, изразяващ се в допълнител-
но развитие на интерстициална пневмония, хепатит, 
панкреатит, гломерулонефрит с преходна бъбречна 
недостатъчност и симптоматична хипертония. 

ОПИСАНИЕ НА СЛУЧАЯ
И. В. А., ИЗ № 20641/456 от 15.09.2008 г., на 18 

год., пациент от град Ракитово, е хоспитализиран по 
повод фебрилитет до 39°С и хематурия, появили се 
след грипоподобен синдром с генерализирани ставни 
болки, преминали за около 3 дни на фона на прием 
на Acetysal. При изследване на урина са установени 
патологично наличие на белтък и масово еритроцити 
– започната е антибактериална терапия с Augmentin 
3 x 625 mg и Ospexin 2 x 1000 mg, назначена от ОПЛ. 
На 10.09.08 г. са се появили коремна болка с предим-
но епигастрална локализация, обилно повръщане, 
наложили консултация с коремен хирург и хоспитали-
зация в коремна хирургия на МБАЛ – град Пазарджик, 
с високи (до 1500 Е) стойности на амилаза в кръвта и 
урината. На фона на проведена терапия с Medocef и 
Ciprinol се позитивира диаричен синдром с бързопре-
ходен характер, отзвучал в рамките на два до три дни. 
Изписан е от коремна хирургия със значимо клинич-
но подобрение и с диагноза „Остър панкреатит”. Три 
дни по-късно се появяват силна кашлица и задух с 
повишаване на температурата отново до 39°С, при 
рентгенографски данни за интерстициална пнев-
мония. Непосредствено преди хоспитализацията 
в клиниката се появяват оплаквания от болки дву-
странно в лумбалната област, като на този фон се 
развива хипертензивна криза със стойности на ар-
териалното налягане, достигащи до 200/100 mm Hg. 
Пациентът е ухапан от новородено домашно куче 
две седмици преди началото на заболяването.

ОТ ОБЕКТИВНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ
Общо  състояние – леко увредено, субфебри-

лен – 37.5. 
Дихателна  система: без патологични изме-

нения. 
Сърдечно -съдова  система: ритмична сър-

дечна дейност с честота 70 уд./min; тонове – запа-
зени, АН – 150/100 mm Hg. 

Корем: Черният дроб се палпира на 1 сm под 
ребрената дъга по дясна медиоклавикуларна ли-
ния, спленомегалия. 

Крайниците са без отоци, с отслабени пулсации 
на периферни артерии двустранно.

ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯТА
Проведените лабораторни изследвания са пред-

ставени в табл. 1.
Серологични изследвания за вируси и атипич-

ни причинители:
ELISA за Q-треска IgM (−) отр., IgG (−) отр.;
ELISA EBV IgM (−) отр., Coxakie B IgM (−) отр.;
ELISA CMV IgM (+) пол., IgG (+) положителни.
Интерпретация: активна инфекция с СМV. 
Хепатит В HbsAg (−) отр. Anti-HCV (−) отр. Анти-

тела към HІV по ELISA (−) отр. Имунологичен статус 
в норма.

ЕКГ: индиферентна електрическа позиция, си-
нусов ритъм.

Рентгенография на белите дробове и сърцето. 
Интерстициални възпалителни изменения в лявата 
белодробна основа. Чисти к.д. синуси. 

Ехокардиография
При приемането: Сърдечни  кухини − ляво 

предсърдие: парастернално 38 mm, апикално 49/43 
mm, дясно предсърдие 40/38 mm, дясна камера 25 
mm. 

Лява  камера (ЛК): телесистолен размер 40 
mm, теледиастолен размер 58 mm. Фракция на из-
тласкване 58%. 

ЛК  миокард: септум 12 mm, долна стена 12 mm. 
Клапен  апарат – интактен. 
Сепарация  перикард – епикард в систола 2-3 

mm, в областта на предното и задното перикардно 
пространство. 

Заключение: Има данни за горногранични 
размери на ЛК. Запазена е систолно-диастолната 
функция. Запазен е глобалният контрактилитет. Ус-
тановен е минимален, хемодинамично незначим 
перикарден излив. 

Koнтролни изследвания: след 1 седмица – пъл-
на резорбция на перикардния излив. След 3 месеца 
– нормализирани обеми и размери. 

Абдоминална ехография. Има данни за дифу-
зен бъб речен процес; спленомегалия; хроничен из-
острен цистит (фиг. 1).
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Таблица 1. Лабораторни изследвани в динамика

Показател Стойности Показател Стойности

Хемоглобин (g/l) 125 131,149

Ензими (IE/l)
АСАТ 
АЛАТ 
ГГТП 

диастаза 
креатинфосфокиназа (СРК)

СРК-МВ 

55 66 19
29 85 27

90
119 56

227 169
14

Левкоцити (x 1012 g/l) 10.1 8,0, 6.5 Калий (mmol/l) 4,6

Tромбоцити (x 109 g/l) 293, 414, 387

Протеинограма (%) 
албумин 

α1 
α2, 
β 

γ-глобулини

57.3
5.4
13.5
11.6
12.2

СУЕ (mm/h) 40, 11
Имуноглобулини (g/l) IgA,

IgG 
IgM 

2.06
10.2
1.96 

CRP (mg/l) 40, 7.9

Липиден статус (mmol/l)
общ холестерол 
триглицериди

HDL холестерол 
LDL холестерол 

5.3 
1.6 
1.0 
3.5 

Фибриноген (g/l) 7.4, 3,9 Урина

рН 5.0, отн. т. 1010, белтък, глюкоза, 
левк., билирубин, нитрити и кетони 

– отр. кръв – следи, седимент 
– 2-3 левк., ед. ер.

Кр. захар (mmol/l)
Креатинин (μmol/l) 
Билирубин общ/директен (μmol/l) 

7.2, 5.1
151, 104
6.8/3.1

Урокултури 
Хемокултури

без растеж 
без растеж

 

Фиг. 1. Абдоминална ехография
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КОНСУЛТАЦИИ
Консултация с нефролог. Най-вероятно става 

въпрос за остър гломерулонефрит или остър ин-
терстициален нефрит във връзка с неуточнена ин-
фекция. Възможнa е и хронична бъбречна болест, 
изострена в хода на инфекция. Показана е пункци-
онна бъбречна биопсия.

Консултация с гастроентеролог. Раздвиж-
ването на АЛАТ, АСАТ и ГГТП при отрицателни 
хепатитни маркери може да се свърже както с ус-
тановената вирусна инфекция, така и с провежда-
ната терапия. За момента да остане на терапия с 
Transmetil и контрол на ензимите. 

Консултация с хематолог. Левкоцитите са 
6.8 g/l, ДКК: St 4, Sg 63, Мо 11, Ly 23. Част от моно-
цитите са като лимфомоноцити. Необходимо е да 
се изследва анти-Epstein-Barr вирус – IgM, IgG.

ПРОВЕДЕНО ЛЕЧЕНИЕ
На пациента са назначени: Sumamed 500 mg i.v. 

(5 дни), Diclac 150 mg p.о., Furanthril 20 mg i.v., Н2 
блокер 20 mg i.v.

На фона на провежданата терапия се постигна 
пълно обратно развитие на възпалителната карди-
омиопатия, овладяване на фебрилно-интоксикаци-
онния синдром и проявите на системно засягане. 

Пациентът е изписан на поддържаща терапия 
със: Ganciclovir 2 х 500 mg p.о. след антибиотичния 
курс, НПВС, Transmetil 2 х 500 mg p.o. 

ОБСЪЖДАНЕ

Трансмисията на CMV може да се осъществи в 
различни етапи от човешкия живот, като основният 
начин на предаване е контакт със заразени секрети 
[4]. Различават се конгенитална и придобита CMV 
инфекция. И двете форми могат да протичат със 
симптоми или асимптоматично. CMV инфекция в 
периода на новороденото е честа. Пътят на конгени-
тално заразяване е трансплацентарен. CMV може 
да се предаде и перинатално, както и при контакт 
със заразени секрети на по-късен етап от развити-
ето [1]. Пътят на трансмисия на инфекцията, както 
и възникването на заболяване при настоящия паци-
ент са дискутабилни. Повечето от тези инфекции се 
развиват при новородени, които са асимптоматични 
при раждането, но с последващи неврологични ус-
ложнения, което на практика изключва възможност-
та за латентна вирусна инфекция при представения 
пациент. При млади индивиди сексуалната актив-
ност е може би най-важният път на инфектиране 
с CMV [6]. Възможността за сексуална трансмисия 
на инфекцията не може да бъде със сигурност из-
ключена, но анамнестично липсват убедителни до-

казателства в тази насока. Данните от анамнезата 
са в подкрепа на заразяване при ухапване от ново-
родено домашно животно – конгенитален носител 
на вируса, като се има предвид, че присъствието на 
вируса в слюнката е достатъчно условие за преда-
ване на инфекцията. 

Придобитата CMV инфекция възниква в пост-
наталния период и обичайно е асимптомна. Забо-
ляване възниква само при определени рискови гру-
пи, причинявайки значителна смъртност особено 
при имунокомпрометирани пациенти. Определящо 
значение за клиничните симптоми при инфекция с 
CMV имат възрастта, начинът на предаване на ви-
руса, както и имунният статус на пациента. Клинич-
ните форми на CMV заболяване включват CMV мо-
нонуклеоза, посттрансфузионна инфекция и такива 
при имунокомпрометирани пациенти. Класическите 
симптоми на заболяване вследствие на инфекция 
с CMV са фебрилитет и безсилие. Атипична лим-
фоцитоза и умерено повишение на чернодробните 
трансаминази могат също да бъдат наблюдавани. 
Различаването на CMV мононуклеозата от Epstein-
Barr вирусната (EBV) мононуклеоза само по кли-
нични симптоми е трудно. Въпреки това CMV мо-
нонуклеоза се отличава с по-ниска степен на пре-
обладаване на фарингит и спленомегалия. CMV 
инфекции при имунокомпрометирани пациенти са 
често усложнение, протичащо с голямо разнообра-
зие от клинични симптоми и синдроми от страна на 
различни органи и системи. Инфекцията може да 
възникне поради реактивиране на латентна вирус-
на инфекция или придобита de novo инфекция от 
серопозитивен донор при органна или костномо-
зъчна трансплантация, както и при комбинация от 
двата пътя на инфектиране. Вирусната дисемина-
ция води до множествено засягане по системи и ор-
гани с типични клинични манифестации, включва-
щи пневмонити, засягане на гастроинтестиналния 
тракт, ретинити. Отличителна характеристика на 
представения случай е, че заболяването започва 
при напълно здрав в предходните шест месеца па-
циент, който не е получавал имуносупресивна ме-
дикация и/или кортикостероиди по никакъв повод, 
при липса на придружаващи, асоциирани с CMV 
предиспозиции към заболяване. Усложнена CMV 
инфекция при напълно здрав, имунокомпетентен 
организъм е казуистика и развитието на фатална ор-
ганна недостатъчност е изключително рядко − само 
два публикувани случая [2, 5]. Клиничната картина 
при нашия случай наподобява вирусната дисемина-
ция при имунокомпрометирани пациенти в съчета-
ние с прояви на CMV мононуклеоза. За разлика от 
представения от нас пациент, CMV инфекция при 
досега публикуваните случаи е диагностицирана на 
фона на предходна органна (ХБН) недостатъчност 
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[5]. Описан е само един случай, подобен на нашия, 
на CMV инфекция при предходно здрав, имуноком-
петентен организъм, завършил летално вследствие 
на фулминантна БН, без данни за системно, вклю-
чително сърдечно, засягане [7]. Липсва обяснение 
за механизмите на възникване на заболяване и 
подлежащите компоненти на имунния отговор, оп-
ределящи наблюдаваното пълно възстановяване 
на патологичните изменения, вследствие на CMV 
инфекция при представения случай.

Въпреки огромния напредък по отношение на 
дефиницията, молекулярната биология, имуноло-
гията и терапията редица проблеми по отношение 
на стратегиите за профилактика и ролята на специ-
фичните гени в патогенезата на CMV болест оста-
ват нерешени. Разработването на ваксина против 
вируса продължава да бъде важен приоритет [6].

В заключение, представеният случай има отно-
шение към определяне на практическия подход в 
диагностичния план, клиничния ход и симптоми при 
имунокомпетентни пациенти с остра цитомегалови-
русна инфекция. 
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