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В препоръките за лечение на острия ми-
окарден инфаркт със ST-елевация (STEMI) на 
Европейското кардиологично общество от 2008 
г. за първи път са включени рутинни мерки за 
профилактика и лечение на no-refl ow феноме-
на (NRF) [33]. Това се случва след като стават 
известни резултатите от проучването ТАРАS, 
намиращо подобрение на преживяемостта за 
1 година след рутинно приложение на тромбо-
аспирация (ТА) при болни с STEMI под 12-ия 

час. [35]. Клас ІІa препоръка (ниво на доказа-
ност В) е отреден за профилактика на NRF при 
STEMI чрез тромбоаспирация, както и за при-
ложение на Abciximab в рутинни дози [35].

No-refl ow феноменът за първи път е открит 
при експериментални модели за мозъчна тъ-
кан от Majno [24]. В кардиологията за първи път 
Robert Kloner дефинира NRF като невъзможност 
за постигане на адекватна миокардна перфузия 
след реканализация на коронарна артерия. Кло-

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА NO REFLOW ФЕНОМЕНА ПРИ ОСТЪР МИОКАРДЕН ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА NO REFLOW ФЕНОМЕНА ПРИ ОСТЪР МИОКАРДЕН 
ИНФАРКТ СЪС ST-EЛЕВАЦИЯ: ЗНАЧЕНИЕ НА ТРОМБОАСПИРАЦИЯТАИНФАРКТ СЪС ST-EЛЕВАЦИЯ: ЗНАЧЕНИЕ НА ТРОМБОАСПИРАЦИЯТА
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Резюме: No-refl ow феноменът, означаващ липсваща миокардна (ре)перфузия въпреки възстановения епикарден кръвоток 
в инфарктната артерия, е неблагоприятен фактор за близката и далечната прогноза при остър миокарден ин-
фаркт със ST-eлевация, лекуван с първична ангиопластика. В обзора са разгледани съвременните принципи на 
профилактика и лечение на този феномен, основани на данните от съвременни проучвания и метаанализи.
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нер използва експериментален модел на STEMI 
чрез лигиране на коронарна артерия при кучета 
и освобождаване на лигатурата след 90 минути 
[21]. Първа клинична регистрация на NRF при 
остър инфаркт на фибринолизиран пациент пра-
ви Schofer през 1985 г., като локализира зоната 
на микроваскуларна обструкция чрез планар-
на сцинтиграфия с албуминови макроагрегати 
[30]. Bates през 1986 г. за първи път установява 
връзка между забавения кръвоток и развитието 
на NRF [6], a Feld през 1992 г. описва случай на 
NRF при пациент със STEMI, лекуван с коро-
нарна ангиопластика [14]. През 2001 г. Eeckhout 
и Kern класифицират NRF на експериментален, 
инфарктен и aнгиографски [13]. Ангиографски-
ят NRF се дефинира като липсващ или забавен 
кръвоток ТІМІ 0 или 1 при перкутанна коронар-
на интервенция (РСІ), а при забавен кръвоток 
степен ТІМІ 2 се използва терминът slow fl ow [2, 
13, 28]. Разграничаването на NRF и slow fl ow е в 
голяма степен условно, тъй като промените на 
тъканно ниво (микросъдова обструкция) в двата 
случая са аналогични [13, 28]. Микросъдова об-
струкция, т.е. “тъканен NRF”, се установява при 
30% от случаите със STEMI, лекувани с РСІ, но 
за целта трябва да бъдат използвани „тъканни 
методи” за диагноза като контрастна ехография 
[16], ядреномагнитен резонанс [36], SPECT пер-
фузионни изследвания [15], позитронна емиси-
онна томография [20] или други скъпо струващи 
методи, какъвто е интракоронарния доплер [17, 
18]. От друга страна, има достъпни методи за 
оценка на миокардната реперфузия в ангио-
графските лаборатории, какъвто е миокардният 
blush (изследването на миокардната фаза на 
контрастиране чрез продължително заснемане 
при коронарна артериография) [34], или изслед-
ването на систолния кръвоток за установяване 
на систолно обръщане на кръвотока – systolic 
fl ow reversal [1, 12], които дават добра инфор-
мация за тежките нарушения на тъканната ре-
перфузия при остър инфаркт, но се използват 
рядко в рутинната практика.

В основата на патогенезата на NRF стоят 
три основни фактора – исхемия (най-често 
преходна); реперфузионна травма при възста-
новяването на кръвотока, свързана с отваряне 
на исхемичния съд, и атероемболизъм, спон-
танен или дължащ се на самата ПКИ. Приба-

вят се и други механизми, като освобождава-
нето на вазоактивни субстанции с последваща 
мощна вазоконстрикция [13, 28], микросъдов 
stunning [7], водещи до тъканен оток и компре-
сия на малките съдове, тъканна контрактура 
и задълбочаване на исхемичните промени. 
Крайните последицици на необратимия NRF 
ca тъканна некроза, тежка или необратима ле-
вокамерна дисфункция, сърдечна недостатъч-
ност, ритъмни нарушения и по-лоша близка и 
далечна прогноза след миокарден инфаркт [1, 
12, 13, 27, 28]. 

 Клинично NRF може да има драматична 
клинична изява и да бъде изненада по време 
на коронарната ангиопластика. Най-често NRF 
се изявява чрез исхемична болка и исхемични 
ЕКГ промени, хипотония, включително и карди-
огенен шок. Има и пациенти с тихо клинично 
протичане на NRF, при които единствената изя-
ва е забавеният кървоток след ПКИ. Възможно 
е развитието на проводни нарушения. Възмо-
жен е фатален изход от процедурата [13, 28]. 
Установено е, че NRF, възникнал при ПКИ на 
STEMI, повишава болничната смъртност, уве-
личава честотата на реинфарктите и влошава 
далечната 5-годишна прогноза в сравнение с 
болните с ПКИ на STEMI, които имат норма-
лен кръвоток след процедурата [13, 27]. Кои са 
пациентите с риск от развитие на NRF? Yip 
и сътр. намират следните фактори, свързани с 
повишен риск от NRF на базата на 794 болни 
с извършена първична ПКИ: голям тромб (над 
3 пъти диаметъра на виновния съд); “cutoff” 
pattern на тромботичната оклузия, т.е. вид на 
"отрязана" оклузия, или липса на постепенно 
изтъняване преди самата оклузия, когато прог-
нозата е по-добра; тромб проксимално от оклу-
зията; плуващ тромб; задържан контраст дис-
тално от оклузията; диаметър на инфарктния 
съд над 4 mm [38]. 

Смята се, че профилактичните мерки, кои-
то могат да се вземат, са по-важни от самото 
лечение на вече възникналия NRF при STEMI, 
лекуван с първична ПКИ [13, 33]. Превенцията 
на NRF се осъществява в четири основни на-
правления: 

І. Чрез средства за отстраняване на тромби: 
тромбоаспирация – мануална или механична и 
средства за дистална протекция. 
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ІІ. Подобрение на функцията на малките 
съдове чрез вазодилататори – най-често аде-
нозин, нитропрусид, верапамил, адреналин. 

ІІІ. Оптимална антиагрегация с ІІbІІІа инхи-
битори, клопидогрел или алтернативните ме-
дикаменти на клопидогрела, доказали предим-
ствата си – тикагрелор, празугрел [13, 33]. 

ІV. Други мерки, имащи индиректен ефект 
за превенцията на NRF – скъсяване на исхе-
мичното време; предварителна подготовка със 
статини преди първичната ПКИ [19]; адекват-
на антикоагулация с хепарин, бивалирудин; 
хемодинамична стабилизация на пациента с 
вливания, кислород, симпатикомиметици и при 
необходимост контрапулсация [13]; оптимален 
диаметър на стента, свръхекспанзията води до 
по-голяма честота на NRF [23]; допълнителни 
механични интервенции – напр. използване на 
допълнителна тромбоаспирация след стенти-
ране на виновната лезия, когато това е необ-
ходимо.

През последните години все повече се нала-
га мануалната тромбоаспирация като достъпно 
и лесно “userfriendly” средство за профилактика 
на NRF и по разбираеми причини, в по-малка 
степен тромбоасирацията с по-скъпи и сложни 
устройства каквито са Xsizer и Angiojet (реоли-
тична тромбектомия). Последните два метода 
за улеснение се класифицират като “механична 
тромбектомия” [5, 9]. От средствата за мануал-
на тромбоаспирация най-голям опит е натрупан 
с Export Catheter (Medtronic), катетъра Еliminate 
(Terumo), Pronto catheter (Vascular Solutions), ка-
тетъра Diver (Invatec), Fetch (Possis). Опитват 
се и средства за дистална протекция, доказали 
ефикасността си при интервенции на каротид-
ни артерии и лезии на венозни графтове. Смята 
се, че е уместно да бъдат използвани при голе-
ми (над 4 mm) инфарктни артерии [5]. Най-чес-
ти средства за дистална проекция са Filterwire 
(Boston Scientifi c), Percusurge (Medtronic), 
SpiderRX (ev3).

Профилактиката на NRF при STEMI чрез 
тромбоаспирация се включи като препоръка 
на ESC (клас ІІа, ниво на доказаност В) зара-
ди проучването ТАРАS, установило намаление 
на едногодишната смъртност при STEMI при 
използване на ТА [33, 35], и заради 3 големи 
метаанализа, намиращи подобрение на прог-

нозата чрез ТА при STEMI [5, 9, 10]. TAPAS е 
едноцентрово рандомизирано проучване, при 
което ТА е опитана при всички пациенти (като 
„default” стратегия) в групата с ТА (502-ма па-
циенти). ТА е рандомизирана срещу лечение с 
конвенционална ангиопластика (503-ма паци-
енти – контролна група). Конвенционалната ан-
гиопластика е включвала задължителна преди-
латация (директното стентиране не се е допус-
кало в тази група) [35]. ТА е била успешна при 
89% от случаите, като хистологично потвърден 
тромб е намерен при 72%. При 59% от случаите 
тромбоаспирацията е направила възможно ди-
ректното стентиране, което е предпочитаната 
стратегия след ТА. В 30% от случаите след ТА 
е използвана предилатация преди стентиране 
поради откриване на високостепенна стеноза 
след ТА. При 11% ТА е била неуспешна и се 
е наложило преминаване към конвенционална 
ПКИ. TAPAS демонстрира значимо намаление 
на едногодишната смъртност 3.6% срещу 6.7%, 
р = 0.04. Проучването TAPAS e критикувано за-
това, че стратегията на директното стентиране 
е изключена при контролната група. Възможно 
е директното стентиране да има предимство 
пред стратегията с предилатация на винов-
ната лезия и има частични доказателства, че 
предилатациите увеличават дисталната ембо-
лизация и с това биха могли да влошат микро-
циркулацията и честотата на NRF [22]. Друга 
критика към TAPAS е приемането на ТА като 
първична („default”) стратегия, т.е. опитването 
на ТА при всички пациенти. 

Подобряване на преживяемостта (в случая 
срокът е 5 месеца) се намира за ТА при подоб-
на на ТАPAS стратегия (смъртност 2.7% за ТА 
срещу 4.4% за контролната група, р = 0.018) в 
метаанализа на Bavry и сътр. [5], където са ана-
лизирани 6415 пациенти. Този метаанализ е 
интересен и с това, че не установява полза за 
преживяемостта от по-сложните технически ме-
тоди за елиминиране на тромби като механич-
ната тромбектомия (за която се открива дори 
тенденция за по-висока смъртност) и средства-
та за дистална емболична протекция [5]. 

Метаанализът на Burzotta и сътр. включва 
2686 болни и разделя пациентите на 4 групи: 

І. ПКИ без ТА и без ІІвІІІа инхибитори (смърт-
ност 7.4%). 
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ІІ. Само ІІbІІІа без ТА (смъртност 5.0%). 
ІІІ. Само ТА без ІІbІІІа.( смъртност 4.8%).
ІV. ІІвІІІа + ТА (смъртност 3.8%) [9]. 
Интересни изводи са аналогичният по сте-

пен ефект върху смъртността на двата вида 
терапия, съответно ІІbІІІа инхибиторите и ТА, 
както и подобрения резултат и „синергичният” 
ефект от съчетанието на ТА с ІІbІІІа инхибито-
ри [9]. 

Ако стратегията с използване на ТА при 
всички пациенти е оправдана при проучвания 
с цел чистота на модела за доказване на мето-
диката пред конвенционалната ангиопластика, 
то тя не е оправдана в “реалната” практика при 
ПКИ на STEMI.

Алтернативният подход на споменатата 
стратегия е селективният, или използването на 
ТА само при пациенти с високо тромботично 
съдържание на инфарктната лезия. Селектив-
ният подход се основава на използването на 
системи за класификация на тромботичното 
съдържание, т.нар. thrombus burden. Прагма-
тична и изпитана класификация на тромбо-
тичното съдържание предлага G. Sianos [31]. 
Всъщност, подобна класификация е предло-
жена от ТІМІ изследователите, но Sianos за 
първи път я прилага при 900 пациенти с ПКИ 
на STEMI и установява неблагоприятното про-
гностично значение на високото тромботично 
съдържание [31]. Класификацията на Sianos е 
следната:

G0 – няма тромб;
G1 − възможен тромб;
G2 – малък тромб < 1/2 диаметъра на съда (VD);
G3 – умерен тромб (> 1/2 VD < 2 VD);
G4 – голям тромб (> 2 VD);
G5 – невъзможен за оценка поради пълна 

оклузия.
При степен 5 се предпочита рекласифика-

ция на пациента след вкарването на водач през 
окузията, а когато въпреки водача кръвотокът 
не се възстановява, се опитва предилатация с 
малък балон 1.5 mm. Според Sianos след така-
ва рекласификация само 1.4% от пациентите 
остават със степен 5. Sianos препоръчва ТА 
или механична тромбектомия при G3-G5. Спо-
ред неговите данни това са полoвината (49%) 
от пациентитe [31]. В света съществуват вече 
подобни селективни стратегии. Подобна стра-

тегия предлага и S. Mehta и я прилага в регис-
търа SINCERE [25]. Mehta предлага директно 
стентиране при G2; при G3 –тромбоаспирация; 
при G4 – реолитична тромбектомия или тром-
боаспирация и ІІвІІІа инхибитори [25]. 

1. 2. 3.

4. 5. 6.

Фиг. 1. Пациент с долен инфаркт и цялостно исхемично време 
160 минути. 1. Неинфарктната лява коронарна артерия e със 
значима стеноза на ЛАД. 2. Пълна тромботична оклузия дис-
тално на дясната коронарна артерия(ДКА), кръвоток ТIMI 0 след 
сондиране с водач. 3. Двукратна тромбоаспирация с катетър 
„Еliminate” Terumo. 4. Кръвоток ТIMI 3 и значима стеноза на мяс-
тото на тромбозата след тромбоаспирацията. 5. Кръвоток ТIMI 3 
след директно имплантиран стент. 6. Нормално миокардно кон-
трастиране (myocardial blush grade 3) в зоната на ДКА 

На сегашния етап мануалната ТА най-често 
се прилага при кръвоток ТІМІ 0 или 1, оценени 
след сондиране с водач за ПКИ. По-рядко ТА се 
опитва при кръвоток ТІМІ 2 или 3 – главно в слу-
чаите с голям тромб на инфарктната лезия. Как 
трябва да се действа при неуспешна тромбо-
аспирация? Решението зависи от конкретния 
случай и от ориентацията, която сме получили 
за тромботичното съдържание и морфологията 
на инфарктната лезия. При голямо тромботично 
съдържание възможни решения са: използва-
нето на водещ катетър 7F, позволяващ използ-
ването на по-голям тромбоаспирационен кате-
тър; предилатацията с балон и опитването на 
ТА отново; използването на интракоронарен GP 
IIbIIIa инхибитор; използването на средства за 
дистална протекция при голям съд в съчетание 
с нова тромбоаспирация и стент.

Що се отнася до реолитичната тромбекто-
мия (Angiojet, Possis) и негативните данни от 
проучвания и метаанализи [3, 5], не всички 
данни по въпроса са еднопосочни. Проучване-
то JETSTENT намира подобрение на 6-месеч-
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ната смъртност (3.0% срещу 4.9%, р = 0.012) и 
подобен значим ефект върху рецидивиращия 
миокарден инфаркт и повторната реваскула-
ризация на таргетния съд [8, 26]. Трябва да се 
отбележи обаче, че JETSTENT използва стра-
тегия с предварителна оценка на големината 
на тромба и селективен подход, т.е. тромбекто-
мия само при умерено или голямо тромботич-
но съдържание [26]. За съжаление, тази мето-
дика е малко разпространена заради високата 
ù цена.

Как трябва да се прилагат ІІbІІІа инхиби-
торите. Съществуват частични данни за пре-
димства на интракорнарното пред интравеноз-
ното приложение. Първоначално бяха получе-
ни данни за такова предимсто за Abciximab и 
Tirofi ban. Медикаментът, за който последно се 
получиха подобни доказателства, е Eptifi batide. 
В проучването на A. Diebele и сътр. се установя-
ва значимо по-високо свързване на ептифиба-
тидa с GPIIbIIIa рецепторите при интракоронар-
но в сравнение с интравенозно приложение на 
двойна болусна доза при взета от коронарния 
синус кръв [11]. В същото проучване сe откри-
ва по-добра реперфузионна характеристика 
на пациентите с интракоронарно приложение, 
като миокардната реперфузия е изследванa 
чрез ТМPG (Ttrombolysis In Myocardial Infarction 
Myocardial Perfusion Grade), въпреки недости-
гането на статистическа значимост. Проучва-
нето на A. Diebele и сътр. установява, че из-
ползването на интракоронарен ептифибатид е 
безопасно [11].

Вазодилататорите, подходящи за профи-
лактика и лечение на NRF, действат врху ар-
териолите по-малки от 150 μcm, т. нар. “ре-
зистентни” съдове. От използваните за NRF 
вазодилатотори най-комплексна характеристи-
ка има Adenosine. Освен вазодилататор, той е 
антиагрегант и антиоксидант. За профилактика 
се препоръчват дози от 30-60 или повече μg 
дълбоко интракоронарно през микрокатетър, 
който може да бъде и тромбоаспирационният 
катетър, а за терпия дозите са по-големи и се 
движат от 100 до 2000 μg и повече. Аденози-
нът практически няма контраиндикации. Той е 
ендогенна субстанция и се открива в повишени 
концентрации в съседните на NRF зоната при 
STEMI. За аденозина е доказано, че намаля-

ва значимо размерите на лекуван с ПКИ или 
фибринолиза STEMI при приложение в 3-ча-
сова венозна инфузия 70 μg/kg/min. Разме-
рите на инфаркта са изследвани чрез SPECT 
sestamibi перфузия. Данните са от проучването 
AMISTAD II, което обаче не доказва, че този на-
чин на терапия намалява значимо смъртност-
та [29]. Има данни от малки проучвания (N = 
79), според които интракоронарният аденозин 
25-50 μg преди или след балонна инфлация 
редуцира чесотата на NRF, случаите на сър-
дечен арест, както и болничната смъртност [4]. 
Верапамилът, приложен интракоронарно през 
микрокатетър, фракционирано до обща доза 
500-1000 μg, се препоръчва от ESC за терапия 
на вече възникнал NRF при STEMI (препоръка 
клас ІІb, ниво на доказаност С), но може да се 
използва и профилактично при повишен риск 
от NRF. G. Werner и сътр. установяват подо-
бряване на кръвотока почти при 90% от слу-
чаите (65% постигане на ТІМІ 3 кръвоток при 
минимална честота на значим АV блок) при 
23-ма пациенти с ОМИ и NRF на инфарктна-
та артерия [37]. Азотният донор Nitroprusside 
също бързо подобрява коронарния кръвоток 
при NRF и се понася добре от пациентите 
[27а]. Прилага се в репетитивни микроболуси 
40 или 20 μg до обща доза 160-200 μg. В посо-
чените дози не предизвиква хипотония. В мо-
мента тече проучване REOPEN AMI STUDY – 
Intracoronary Nitroprusside Versus Adenosine in 
Acute Myocardial Infarction, изследващо адено-
зин срещу нитропрусид срещу плацебо прило-
жени през тромбоаспирационен катетър след 
извършена тромбоаспирация и предварително 
приложен Abciximab в стандартна доза. Дози-
те по протокола на REOPEN AMI са: аденозин, 
бърз интракоронарен болус 80 μg последван 
от 2 mg бавен интракононарен болус за 2 min; 
нитропрусид, бърз болус 60 μс последван от ба-
вен болус 100 μg за 2 min [26а]. През последни-
те години все повече при рефрактерен NRF се 
препоръчва приложението не на интравенозен, 
а на интракоронарен адреналин в малки дози. 
По този начин се избягват екстремните хипер-
тонични и тахикардни реакции, характерни за 
интравенозно приложения адреналин. Проуч-
ването на Skelding при 29 болни с рефракте-
рен NRF констатира подобрение на кръвотока 
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в 93% при постигане на ТІМІ 3 в 69% от случаи-
те [32]. Не са наблюдавани случаи на камерно 
мъждене или камерна тахикардия вследствие 
на интракоронарния адреналин. Препоръчва-
ните от Skelding дози са 50-200 μg интракро-
нарен адреналин [32]. Естествено уместни са 
репетитивните 50 μg болуси интракоронарно 
до постигане на ефект. 

ИЗВОДИ

Профилактиката на no-refl ow феномена 1. 
е по-важна от самото лечение (на вече възник-
нал no-refl ow). Тя трябва да се осъществява в 
разширен вариант (тромбоаспирация, ІІв ІІІа 
инхибитори и вазодилататори на малките съ-
дове преди стентиране) при пациентите с по-
вишен риск от no-refl ow.

Тромбоаспирацията значимо намалява 2. 
едногодишната смъртност при остър миокар-
ден инфаркт със ST-елевация и трябва да 
бъде част от рутинната ни стратегия при ПКИ 
на ОМИ при пациенти с високо тромботично 
съдържане на инфарктната лезия.
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Атеросклеротичните съдови заболявания 
остават водеща причина за заболяемост и 
смъртност сред населението на Северна Аме-

рика и Европа. В тази група се включват както 
исхемичната болест на сърцето (ИБС) в раз-
личните ù форми на изява, така и болестите в 
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Резюме: Населението в страните от Европа и Северна Америка е застаряващо. С напредване на възрастта нараства 
честотата на сърдечно-съдовите заболявания. Това се отнася както за патологията на коронарните съдове, 
така и на периферните съдове – налице е различна по локализация изява на един и същ болестен процес – 
атеросклероза на съдовата стена. Ето защо при пациенти с установена исхемична болест на сърцето трябва 
активно да се търсят данни за засягане на периферните съдове и обратно. Сходен е и терапевтичният подход 
към тези заболявания – строг контрол на коригируемите рискови фактори, агресивна медикаментозна терапия, 
а при определени индикации – извършване и на реваскуларизационни процедури – интервенционални и/или 
хирургични. Бета-блокерите, инхибиторите на ренин-ангиотензин-алдостероновата система (РААС), както и ста-
тините като утвърдени от завършилите клинични проучвания медикаменти за лечение на исхемичната болест 
на сърцето, намериха своето място в терапевтичните схеми и при заболяванията, свързани с атеросклероза на 
периферните артериални съдове, независимо дали се касае за чисто консервативна стратегия, или съчетанието 
ú с инвазивна стратегия.

Ключови думи: исхемична болест на сърцето, периферна съдова болест, сърдечно-съдови усложнения, бета-блокери, РААС-инхи-
битори, статини

Адрес 
за кореспонденция: Д-р Огнян Шербанов, Клиника по кардиология и ревматология, УМБАЛ ”Д-р Г. Странски”, Плевен
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of peripheral arterial damage and vice versa should be carried out. The therapeutic approach in both diseases is also 
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either interventional or surgical revascularisation procedures. There is no doubt that beta-blockers, inhibitors of the renin-
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резултат на атеросклероза на аортата, мозъч-
ните и бъбречните съдове, както и на съдовете 
на горни и долни крайници [6, 16, 18].

Хроничната артериална недостатъчност на 
долните крайници (ХАНК) е една от най-често 
диагностицираните форми на изява на атеро-
склеротично поражение на периферните арте-
риални съдове. Атеросклеротичните лезии во-
дят до прогресивно стесняване на лумена на 
засегнатия съд, като клиничната изява до голя-
ма степен се определя от големината на съда и 
зоната, която кръвоснабдява, степента на сте-
снението и скоростта на прогресия на лезии-
те. В началните стадии на болестта тя протича 
дълго време асимптомно. По-късно с напред-
ване на стеснението се изявява интермитира-
ща клаудикационна болка. В някой от случаите 
в резултат на допълнително настъпила тром-
боза, емболия и/или пълна оклузия настъпва 
остра исхемия на крайника, налагаща спешна 
оперативна или ендоваскуларна интервенция.

ХАНК засяга преимуществено населени-
ето след 70-годишна възраст, в която според 
различни източници болестта обхваща до 18% 
от мъжете и 11% от жените [16, 24]. Основни-
те коригируеми рискови фактори за ХАНК са 
общи при всички форми на атеросклерозата, а 
именно – тютюнопушене, захарен диабет (ЗД), 
артериална хипертония (АХ), дислипидемия, 
обезитет и адинамия. Това е и причината по-
вечето пациенти с ХАНК да имат изявени или 
латентно протичащи атеросклеротични лезии, 
засягащи и други съдови басейни. Така напри-
мер наблюдение на пациенти с ХАНК, постъпи-
ли за лечение в Отделение по съдова хирургия 
на УМБАЛ – Плевен, е установило, че около 
63% от тях са с различни форми на ИБС [2]. 
Подобна висока честота на съпътстваща ИБС 
е наблюдавана и сред пациенти с аневризми 
на поплитеална артерия, лекувани преиму-
ществено в Националната кардиологична бол-
ница – София [3].

Предвид големия процент на асимптомна 
изява (> 50%) и честата асоциация с други фор-
ми на атеросклероза, симптомите и белезите 
на ХАН К трябва активно да се търсят при все-
ки преглед на пациент в кардиологичния каби-
нет. В анамнезата се обръща внимание върху 
наличието на рискови фактори за атеросклеро-

за, чувство на студенина, изтръпване, клауди-
кацио или болки в покой в долните крайници. 
Прегледът задължително трябва да включва 
палпация на периферни пулсации на фемо-
рални и поплитеални артерии, на a.dorsalis 
pedis и a.tibialis posterior. Всяко клинично въз-
никнало подозрение за артериална патология 
на долните крайници (липса или отслабени 
пулсации) налага допълнително уточняване от 
съдов хирург с посредством доплер- или ду-
плекс-сонография, а при необходимост и чрез 
контрастни рентгенови методики (ангиогра-
фия, компютърна томография) или с помощта 
на ядрено-магнитен резонанс [6, 16, 18].

Основните насоки в лечението на пациенти 
с ХАНК, независимо дали е налице клинично 
изявена симптоматика, са сходни с тези при 
другите форми на проява на атеросклерозата. 
Включват модифициране на рисковите факто-
ри чрез промяна в стила на живот (спиране на 
тютюнопушенето, редукция на телесното тегло, 
особено при BMI ≥ 30 kg/m2, умерена физиче-
ска активност > 30 min/дневно поне в четири 
дни от седмицата), медикаментозна терапия, а 
при липса на успех или при критични исхемии 
– извършване на реваскуларизационни проце-
дури [16, 18] .

Медикаментозната терапия включва някол-
ко основни групи медикаменти. Антихипертен-
зивните средства целят контрол на артериал-
ното налягане в стойности под 140/90 mm Hg, 
като приложението на инхибитори на ангио-
тензинконвертиращия ензим (АСЕ инхибити-
ри) или ангиотензинрецепторни блокери (АРБ) 
[34], както и на бета-блокери [7], носи допълни-
телни ползи (извън чисто антихипертензивния 
ефект) по отношение далечната прогнозата. 

Липидопонижаващите медикаметни (ос-
новно статини) се назначават за достигане на 
прицелни нива на LDL холестерол < 2,5 mmol/l, 
дори < 1,8 mmol/l при изявена ИБС [17].

При наличен захарен диабет (ЗД) тип 2 гли-
кемичните нива се контролират много строго, 
като антидиабетната терапия цели поддържа-
не на кръвна захар на гладно < 6,0 mmol/l, пост-
прандиално < 8,0 mmol/l, HbA1c ≤ 6,5% [1,16], 
както и плавен гликемичен контрол. Това опра-
вдава т.нар. агресивен подход на лечение и се 
постига с помощта на съвременните антиди-
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абетни средства и комбинации, които лекуват 
активно не само повишената кръвна захар, но 
и останалите рискови фактори, свързани с ди-
абета – наднормено телесно тегло, дислипиде-
мия, артериална хипертония, протромботично 
състояние. Съвременните антидиабетни схе-
ми включват самостоятелно използване или в 
комбинации на перорални средства от групите 
на т.нар. инсулинови очувствители (с главен 
представител метформин), инсулинови секре-
тагози (съвременни сулфанилурейни препа-
рати с бавно освобождаване на медикамента, 
меглиниди) и алфа-глюкозидазни инхибитори. 
Налице са нови препоръки за ранно започване 
на инсулинолечение в комбинация с перорал-
ни средства, като приоритет се отдава на чо-
вешките инсулини и на инсулиновите аналози 
[1]. Очакват се и резултатите от дългосрочното 
наблюдение на пациентите, лекувани с „нови-
те” антидиабетни стедства – инхибитори на ди-
пептидил пептидаза-4, инкретинови миметици, 
помпени системи с инсулин, изкуствен панкрес 
и т.н.

Важна е ролята и на антитромбозната тера-
пия за редукция честотата на исхемичните съ-
бития, като с доказано преимущество се прила-
гат антиагреганти – аспирин и клопидогрел [4].

Оптималната консервативна терапия 
включ ва също и медикаменти, подобряващи 
ре гионалното кръвоснабдяване и метаболизма 
в исхемизиралите тъкани – фосфодиестеразни 
инхибитори (Pentoxifyllin, Cilostazol), хидрокси-
триптаминови антагонисти (Dusodril, Drosunal), 
простагландини (Ilomedin) и др. [16]. При пред-
писването им е важно да се знаят всички при-
дружаващи заболявания, тъй като някои от тях 
могат да се окажат пречка за приложението им. 
Например приложението на фосфодиестераз-
ни инхибитори (особено венозните форми) се 
асоциира с повишена честота на надкамерни 
и камерни аритмии, както и с повишена кис-
лородна консумация на миокарда, а от друга 
страна, предизвиканата периферна вазодила-
тация може да причини тежка хипотония. Това 
може да доведе до неприятни усложнения осо-
бено при възрастни пациенти с тежка коронар-
на и мозъчна атеросклероза [11] .

Изборът на типа реваскуларизационна про-
цедура, когато такава е индикирана, се прави 

след анализ на анатомичната находка [27] и на 
база компетентността и възможностите на съ-
ответното лечебно заведение. В последените 
години се фаворизират ендоваскуларните про-
цедури (ангиопластика със или без стентиране) 
заради по-малката степен на инвазивност, а от 
там и по-ниската честота на перипроцедурни 
сърдечно-съдови усложнения. В България опе-
ративната реваскуларизация остава средство 
на избор за лечение при напреднала клинична 
изява на ХАНК. Използват се различни техники 
за възстановяване на кръвотока в исхемизира-
лите крайници, но най-често – байпас с помощ-
та на автоложни или хомоложни венозни или 
артериални присадки, а при липса на такива – 
на изкуствени присадки [16].

Както се видя в изложеното по-горе, паци-
ентите с ХАНК, преценени като показани за 
съдовохирургични интервенции, са високо-
рискова група. Най-често те са в напреднала 
възраст, с влошен функционален капацитет и 
тежки съпътстващи заболявания. Това допъл-
нително покачва риска от периоперативни ус-
ложнения и налага добра колаборация между 
екипа съдови хирурзи, от една страна, пряко 
отговорни за оперативната интервенция, и 
анестезиолози и кардиолози, от друга страна, 
отговорни за правилно проведената предопе-
ративна подготовка, осигуряваща минимален 
риск за възникване на интра- и постоперативни 
сърдечно-съдови усложнения. 

В повечето известни класификации на спе-
цифичния хирургичен риск за възникване на 
периоперативни сърдечно-съдови усложнения 
супраингвиналната съдова хирургия се опре-
деля като хирургия с най-висок риск, при която 
според проучване на Boersma и сътр. честотата 
на големите сърдечно-съдови инциденти (сър-
дечна смърт и миокарден инфаркт) в 30-днев-
ния постоперативен период надхвърля 5% [9].

Инфраингвиналната съдова хирургия и ан-
гиопластиката според същата класификация 
се определят като междиннорискови проце-
дури, като при тях горепосочената честота на 
усложнения в 30-дневния постоперативен пе-
риод варира от 1% до 5%.

Според препоръките на Американската 
кардиологична асоциация (AHA) от 2007 г. и 
на Европейското кардиологично дружество 
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(ESC) от 2009 г. пациенти с предстояща нис-
корискова оперативна интервенция (с чес-
тота на големи сърдечно-съдови усложне-
ния < 1%), вкл. и тези с тежък, но стабилно 
протичащ коморбидитет, както и пациенти с 
предстояща междиннорискова оперативна 
интервенция при лош или неизвестен функ-
ционален капацитет, но без клинично значи-
ми рискови фактори или асимптомни пациен-
ти с добър функционален капацитет могат да 
се оперират планово [5, 14]. Като клинично 
значими рискови фактори се приемат извест-
на ИБС, налична компенсирана сърдечна 
недостатъчност или анамнеза за сърдечна 
недостатъчност в миналото, захарен диабет, 
бъбречна недостатъчност или мозъчносъдо-
ва болест. Според същите препоръки паци-
енти с планирана високорискова съдова ин-
тервенция, както и тези с лош или неизвес-
тен функционален капацитет, притежаващи 
три или повече клинично значими рискови 
фактора, се нуждаят от по-различен подход 
и следва да се подложат на допълнителни 
диагностични изследвания, но само когато 
очакваните резултати от последните биха 
променили хирургичния или терапевтичния 
подход към пациента. 

Във всички съвременни препоръки за пе-
риопертаивна подготовка при несърдечни опе-
рации се обръща особено внимание на функ-
ционалния капацитет на пациента. Неговото 
ориентировъчно определяне може да стане 
анамнестично по ежедневната двигателна ак-
тивност. Точното му определяне изисква про-
веждане на тестове с натоварване, при които 
същият се измерва в т.нар. метаболитни елви-
валенти (МЕТ). Приема се, че 1 МЕТ отговаря 
на метаболитната активност в покой, 4 МЕТ 
– на изкачване на 2 етажа стълби, докато ак-
тивно спортуване като плуване например – на 
повече от 10 МЕТ. Под лош функционален ка-
пацитет се разбира невъзможността да се из-
качат 2 етажа стълби или да се измине кратко 
разстояние по равно в ежедневието или дос-
тигане под 4 МЕТ при тестове с натоварване. 
Пациентите с лош функционален капацитет са 
с повишен риск от възникване на периопера-
тивни сърдечно-съдови усложения при несър-
дечни операции [32].

Основно диагностично изследване в пре-
доперативната подготовка на несърдечни опе-
рации е 12-каналната електрокардиограма 
(ЕКГ) в покой. Тя е абсолютно индикирана при 
пациенти с анамнеза за сърдечно заболяване 
или множество рискови фактори за ИБС, как-
то и в случаите на предстояща високорискова 
операция или оперативна интервенция с меж-
динен риск [16]. Някой анализи са показали, че 
наличието на миокардна исхемия на ЕКГ в по-
кой е свързано с почти шесткратно повишение 
на риска от сърдечна смърт в постоперативния 
период спрямо случаите с нормална ЕКГ [26]. 
ЕКГ може да регистрира и сериозни камерни 
или надкамерни аритмии и/или проводни на-
рушения. Съвременните данни сочат обаче, че 
не самите ритъмни и/или проводни нарушения 
са определящи за прогнозата на пациента в 
постоперативния период, а тежестта на подле-
жащото сърдечно страдание, станало причина 
за тяхната поява.

Ехокардиографията (ЕхоКГ) в покой е по-
лезна в диагностиката на много заболявания, 
повишаващи риска от сърдечни усложнения в 
периоперативния период, но практически тя не 
е рутинно изследване в подготовката на паци-
енти за операция. 

Абсолютно показана е предоперативно 
само в случаите на заподозряна аускултаторно 
високостепенна аортна или митрална стеноза, 
особено при симптоматични пациенти [8]. В 
последното ръководство от 2009 г. на ЕSC за 
предоперативна стратификация и периопера-
тивни грижи при несърдечна хирургия се пре-
поръчва при високорискови операции, каквито 
са съдовите, предоперативно да се изследва 
ехокардиографски левокамерната функция, 
тъй като тежката левокамерна систолна дис-
функция (фракция на изтласкване < 30%) е с 
висока предсказваща стойност за периопера-
тивно развитие на сърдечни усложнения [14].

При анамнестични и клинични данни за 
стабилна стенокардия от висок клас е уместно 
провеждането на стрес-тестове, като с оглед 
на наличната ХАНК предпочитана методика е 
добутаминовата стрес-ехокардиография, която 
е и с по-висока позитивна предсказваща стой-
ност, в сравнение с велоергометричния тест. 
Препоръчва се и при всички пациенти с лош 
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функционален капацитет и налични промени 
на ЕКГ в покой, вкл. ляв бедрен блок, пейси-
ран ритъм, WPW синдром и др. Възможно е 
стрес-ехокардиографията при тези тестове да 
установи индуцирана миокардна исхемия, сиг-
нификантна камерна или клапна дисфункция, 
които да наложат отлагане на планова съдо-
ва операция с цел извършване на коронарна 
реваскуларизация, клапна операция и/или за-
почване на терапия, редуцираща значително 
сърдечно-съдовия риск.

Златен стандарт в диагностиката на исхе-
мичната болест на сърцето остава селективна-
та коронарна ангиография (СКАГ). Използва-
нето на методиката в предоперативната под-
готовка на пациенти за несърдечни операции 
е много ограничено. Това се дължи, от една 
страна, на високата цена на изследването, а от 
друга – на липсата на рандомизирани проучва-

ния за ползата на метода при предоперативна 
стратификация на риска и вероятността за не-
оправдано отлагане на вече планирани опера-
ции. В съвременните ръководства са посоче-
ни строги индикации за извършване на СКАГ 
преди планови несърдечни операции и те до 
голяма степен съвпадат с препоръките за това 
изследване в рутинната практика при пациенти 
с ИБС (табл. 1). Отлагане на планови съдови 
операции с цел предварително провеждане на 
СКАГ се препоръчва само в случаи на остър 
миокарден инфаркт със или без елевация на 
ST-сегмента, нестабилна стенокардия или не-
контролирана от оптимална медикаментозна 
терапия стабилна стенокардия. При стабилен 
ход на ИБС извършването на СКАГ предопе-
ративно не се препоръчва рутинно дори и при 
планирана високорискова съдова интервенция 
[14, 19, 20]. 

Таблица 1. Препоръки за предоперативно провеждане на коронарна ангиография [14] 

Състояния, обсъждани като показани за СКАГ Клас на препоръка Ниво на доказателственост

Остър коронарен синдром с елевация на 
SТ-сегмента I A

Остър коронарен синдром без елевация на 
SТ-сегмента I A

Неконтролирана от адекватна терапия стабилна стено-
кардия I A

Предоперативна СКАГ може да се обсъди при пациенти 
със стабилна стенокардия и предстояща операция с 
висок сърдечно-съдов риск

IIb B

Предоперативна СКАГ може да се обсъди при пациенти 
със стабилна стенокардия и предстояща операция с 
междинен сърдечно-съдов риск

IIb C

Предоперативна СКАГ не се препоръчва при пациенти 
със стабилна стенокардия и предстояща операция с 
нисък сърдечно-съдов риск

II C

Добре извършената предоперативна риско-
ва стратификация и подготовка, както и правил-
но подбраната хирургична и анестезиологична 
техника не могат самостоятелно да гарантират 
минимален риск от периоперативни сърдеч-
но-съдови усложнения без адекватна медика-
ментозна терапия. Периоперативната медика-
ментозна терапия, насочена към редукция на 
риска от усложнения, може да включва самос-

тоятелно или в комбинация представители на 
различни групи медикаменти: бета-блокери, α2-
адренергични агонисти, нитропрепарати, инхи-
битори на ангиотензин-конвертиращия ензим, 
блокери на ангиотензиновите рецептори, бло-
кери на калциевите канали, статини, диурети-
ци, антикоагуланти, антиагреганти и др. От тях 
бета-блокерите, АСЕ инхибиторите (или АРБ) и 
статините имат доказано стратегическо място. 
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БЕТА-БЛОКЕРИ

Множество патофизиологични опити са 
показали, че в периоперативния период се 
наблюдава рязко покачване нивата на катехо-
ламините – израз на стреса, на който е под-
ложен организма. Сърцето отговаря на нови-
те условия чрез увеличаване на сърдечната 
честота и миокардния конрактилитет, а това 
води до повишена миокардна кислородна кон-
сумация. В резултат се повишава и рискът от 
периоперативни сърдечно-съдови инциденти 
при определена предиспозиция. Бета-блокери-
те имат способността да редуцират токсичния 
ефект на катехоламините, миокардния контра-
ктилитет и сърдечната честота, респективно да 
удължат диастолата и да подобрят кръвотока 
в субендокардните зони, и в крайна сметка да 
подобрят съотношението между кислородна 
доставка и кислородна консумация в миокар-
да. Допълнителната полза от тяхното приложе-
ние в периоперативния период се свързва с ро-
лята им за стабилизиране на атероматозните 
плаки, както и специфичния им антиаритмичен 
ефект (клас ІІ антиаритмици по класификация-
та на V. Williams) [10]. Няколко рандомизирани 
проучвания са показали ролята на бета-бло-
керите за редукцията както на периоператив-
ната миокардна исхемия, така и на периопе-
ративните сърдечно-съдови инциденти като 
цяло (обща и сърдечно-съдова смъртност, не-
фатален миокарден инфаркт) – DECREASE, 
DIPOM, POISE, POBBLE, MaVS и др., като са 
използвани различни видове бета-блокери [12, 
22, 25, 29, 33]. Протективният ефект от тяхно-
то периоперативно приложение се е запазил 
при наблюдаваните пациенти повече от две 
години след операцията. Редукцията на пери-
оперативния риск е била пропорционална на 
рисковия профил както на пациентите, така и 
на самата оперативна интервенция. Целта в 
предоперативната бета-блокада е достигане 
на сърдечна честота 60-70 уд./min при систол-
но артериално налягане > 100 mm Hg, като се 
отдава приоритет на В1-селективните предста-
вители без вътрешна симпатикомиметична ак-
тивност и с по-дълъг полуживот. Оптималният 
период за стартиране и титриране на подобни 
медикаменти е 30 дни (минимум 1 седмица) 
преди операцията. 

В следоперативния период целите оста-
ват същите, а при необходимост медикамен-
тите се назначават венозно, като се отчита и 
фактът, че следоперативно наличието на та-
хикардия може да се дължи на хиповолемия, 
некоригирана кръвозагуба, болка или съпът-
стваща инфекция, а не на недостатъчна доза 
бета-блокер. Hoeks и сътр. акцентират и върху 
факта, че необоснованото прекъсване на те-
рапията с бета-блокер в ранния следоперати-
вен период рязко покачва риска от сърдечни 
усложнения при едногодишно проследяване 
на пациенти, подложени на съдови интервен-
ции, спрямо групата пациенти, неполучавали 
изобщо подобно лечение [21]. Ето защо про-
дължаването на терапията с бета-блокери в 
периоперативния период при пациенти, прие-
мали ги по различни причини, се посочва като 
клас I в препоръките и на AHA, и на ESC [5, 14]. 
Трябва да е отчита и фактът, че стартирането 
с висока доза бета-блокер предоперативно без 
титриране може да доведе до периоператив-
на хипотензия и брадикардия, което при въз-
растни пациенти с анамнеза за мозъчносъдова 
болест увеличава риска от повторен мозъчен 
инсулт, както става ясно след анализ на ре-
зултатите от проучването POISE [12]. Открит 
остава все още въпросът за продължителнос-
тта на лечението с β-блокери следоперативно. 
При пациенти със сърдечна недостатъчност, 
стенокардия, преживяли миокарден инфаркт, с 
индуцируема от натоварване миокардна исхе-
мия или множество рискови фактори за ИБС 
е доказана ползата от дългосрочното лечение 
с бета-блокери. При всички останали пациенти 
– препоръчителният период е няколко месеца 
след операцията с оглед редукция честотата 
на късните следоперативни сърдечно-съдо-
ви инциденти. В препоръките на ESC от 2009 
г. е разгледана също възможността при висо-
корискови пациенти и интервенции и налични 
преходни или постоянни противопоказания за 
лечение с бета-блокери като хипотония, тежка 
декомпенсаця на сърдечна недостатъчност и 
бронхиална астма, за контрол на сърдечната 
честота и подобряване диастолното пълнене 
на лява камера при синусов ритъм да се назна-
чава Ivabradin – специфичен и селективен ин-
хибитор на If -каналите в синусовия възел [14].



О. Шербанов и Сн. Тишева18

АСЕ ИНХИБИТОРИ/АРБ

Отдавна е известна ролята на ренин-ангио-
тензин-алдостероновата система като модула-
тор на артериалното налягане и вътресъдовия 
обем. Блокирайки превръщането на ангиотен-
зин I в ангиотензин II, АСЕ инхибиторите на-
маляват системното съдово съпротивление. 
Допълнително значение за този им ефект има 
и намаленото разграждане на вазодилататора 
брадикинин, което нормално се осъществява 
също от ангиотензин-конвертиращия ензим. 
Ангиотензин-рецепторните блокери (АРБ) от 
своя страна директно инхибират ангиотензи-
новите рецептори тип 1, блокирайки по този 
начин вазоконстрикторния ефект на циркули-
ращия ангиотензин. Приложението на АСЕ ин-
хибитори и АРБ има и доказана органопротек-
тивна функция благодарение на подобрената 
ендотелна функция, потискане на възпаление-
то и атерогенезата. Това обяснява защо освен 
хипотензивен ефект, те притежават свойството 
да намаляват миокардната исхемия и лево-
камерната дисфункция и изглежда оправдано 
тяхното приложение в периоперативния пери-
од, особени при високорискови операции [34]. 
Същевременно в литературата има много док-
ладвани случаи на рефрактерна хипотония по 
време и след обща анестезия при пациенти, ле-
кувани с АСЕ инхибитори или АРБ, което нала-
га в някой случаи приложение на вазопресино-
ви аналози за овладяване на състоянието, като 
както честотата, така и тежестта на хипотони-
ята е по-голяма сред приемащите АРБ спрямо 
АСЕ инхибитори. В резултат от това много ав-
тори препоръчват в деня на операцията да не 
се прилагат АСЕ инхибитори/АРБ. Съществу-
ват обаче и данни за тежки хипертонични кризи 
интраоперативно в резултат на неприемането 
на ежедневната утвърдена антихипертинзивна 
доза АСЕ инхиботор/АРБ в деня на операция-
та. Няма рандомизирани проучвания и не съ-
ществува утвърден консенсус в това отноше-
ние. Отчита се и фактът, че в повечето случаи 
рефрактерна хипотония се е наблюдавала при 
пациенти, приемащи комбинирано АСЕ инхи-
битор или АРБ с диуретици и много по-рядко 
при комбинация от калциеви антагонисти с 
АСЕ-инхибитори или АРБ. Хипотезата в тези 

случаи е, че приемащите диуретици са с отно-
сителна хиповолемия и това обяснява по-чес-
тата хипотензивна реакция по врема на обща 
анестезия [23]. Според препоръките на Евро-
пейската кардиологична асоциация от 2009 г. 
в предоперативния период АСЕ инхибитори 
и АРБ се спират 24 часа преди операция, ако 
са назначени само като хипотензивен медика-
мент и се включват отново веднага следопера-
тивно при постигане на трайна нормоволемия. 
Същите не се спират периоперативно, ако са 
предписани заради налична левокамерна дис-
функция при липса на сърдечна декомпенса-
ция. В случаите с установена предоперативно 
тежка левокамерна систолна дисфункция или 
сърдечна декомпенсация се препоръчва отла-
гане на плановите високо- и среднорисковите 
операции с цел овладяване на сърдечната де-
компенсация и титриране дозата на включения 
АСЕ инхибитор/АРБ до достигане на таргетна 
доза предоперативно [14, 15]. 

СТАТИНИ

Липидопонижаващата терапия е доказа-
ла своята ефективност при вторична профи-
лактика на сърдечно-съдови инциденти, като 
най-голяма роля се отдава на инхибиторите на 
3-хидрокси-3-метил-глутарил Ко-ензим А-ре-
дуктазата, известни още като статини. Освен 
чисто липидопонижаващ ефект, статините при-
тежават и плейотропни ефекти, като способ-
стват за стабилизирането на атероматозните 
коронарни плаки, намалявайки окислението 
на холестерола, възпалението, активността на 
матриксните металопротеинази и колагена, и в 
крайна сметка редуцирайки клетъчната смърт 
[18, 30]. Същевременно тяхното приложение в 
някой случаи води до статин-индуцирана ми-
опатия или рабдомиолиза. Този им страничен 
ефект може да се потенциира периоперативно 
от влошената бъбречна функция след големи 
операции, както и от множество анестетици. 
Същевременно самата болка от операцията, 
както и периоперативното обезболяване могат 
да замъглят клиничната картина на една тежка 
рабдомиолиза. За щастие подобни усложнения 
са изключително редки и реверзибилни след 
спирането на терапията със статин [14].



Периоперативна медикаментозна стратегия... 19

През последните години се появиха и пуб-
ликации за ползата от приложението им в пе-
риоперативния период особено при високо-
рискови интервенции [13, 28], а официално на 
конгреса на ESC през 2008 г. бяха изнесени и 
резултатите от проучването DECREASE III с 
Fluvastatin XL, където се доказват ползите от 
приложението му за редукция честотата на 
следоперативните сърдечни инциденти при 
високорискови пациенти, подложени на големи 
съдови операции [3]. Това наложи статиновата 
терапия като клас I индикация при високориско-
ви оперативни интервенции в ръководството на 
ESC от 2009 г. за периоперативните стратегии 
при несърдечни операции, като се посочва, че 
оптималният период за включването им е 30 
дни преди операцията, а минималният – 7 дни. 
Заради липсата на венозни форми на прило-
жение се препоръчва използването на статини 
с дълъг полуживот или бавно освобождаване 
в стомашно-чревния тракт – аторвастатин, ро-
зувастатин или флувастатин XL, както и неза-
бавното им повторно включване перорално в 
следоперативния период [14]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Реваскуларизационните процедури при 
ХАНК, независимо дали става въпрос за анги-
опластика или байпас-операция, са с най-висок 
риск за перипроцедурни сърдечно-съдови ус-
ложнения, сравнени с останалите несърдечни 
операции. Такива пациенти се нуждаят от спе-
цифичен мултидисциплинарен предоперативен 
подход, обединяващ усилията на съдови хирур-
зи, кардиолози и анестезиолози. Този подход има 
за цел максимална редукция на риска от подоб-
ни периоперативни усложнения, като при опре-
делении предиктори оперативната интервенция 
може да се отложи във времето или изобщо да 
не се проведе. Назначаваната медикаментозна 
терапия от консултиращия кардиолог цели не 
само редукция на непосредствения периопера-
тивен риск, но и подобрение на дългосрочната 
прогноза на пациента. В това отношение е дока-
зана ползата от терапията с бета-блокери, АСЕ 
инхибитори/АРБ и статини, като изборът на кон-
кретния представител на съответната група и до-
зовият режим трябва да почива на препоръките 
на съвременните ръководства.
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Според работната група за диагноза и ле-
чение на пулмоналната хипертония на Евро-
пейската асоциация по кардиология и на Евро-
пейската респираторна асоциация, подкрепена 

от Международната асоциация по сърдечна и 
белодробна трансплантация [5],пулмоналната 
хипертония се определя като хемодинамично 
и патофизиологично състояние с повишено 

ЛЕЧЕНИЕ НА ПУЛМОНАЛНАТА ХИПЕРТОНИЯ – МИТ ИЛИ РЕАЛНОСТЛЕЧЕНИЕ НА ПУЛМОНАЛНАТА ХИПЕРТОНИЯ – МИТ ИЛИ РЕАЛНОСТ

П. Дичев
МБАЛ “Х. Димитър” − Сливен

TREATMENT OF PULMONARY HYPERTENSION – A MYTH OR REALITYTREATMENT OF PULMONARY HYPERTENSION – A MYTH OR REALITY

P. Dichev
"Н. Dimitar" Hospital − Sliven

Резюме: Пулмоналната хипертония (ПХ) е тежко прогресиращо заболяване с различен патоморфологичен субстрат и 
патофизиологичен механизъм, водещ до снижен физически капацитет и инвалидизация. Въпреки напредъка в 
познанията за физилогията на пулмоналната циркулация, както и за механизмите на развитие на пулмонал-
ния хипертоничен синдром, резултатите от съвременната терапевтична стратегия са все още незадоволителни, 
особено в дългосрочен план. В настоящата работа се представят някои патогенетични механизми, участващи в 
патогенезата на ПХ и ПАХ, както и съвременните аспекти от терапията на ПХ, съобразени с новите възможности 
за оценка на терапевтичния ефект, като се акцентира върху най-добрите прогностични показатели. Посочват се 
и някои патофизиологични особености, които имат своя ефект върху по-далечната прогноза на заболяването. В 
допълнение комбинираната терапия изглежда да бъде по ефективна особено при ПАХ. Комбинираната терапия 
обхваща използването на повече от един клас специфични медикаменти, т.е. ендотелин-рецепторни антагонисти, 
фосфодиестераза-5 инхибитори, простаноиди и нови субстанции. Необходими са допълнителни проучвания в 
това отношение, за да се прецени по-дълготрайният ефект на такъв подход. 

Ключови думи: пулмонална хипертония, лечение
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Summary: Pulmonary hypertension is a severe progressive disease with different pathomorphological and pathophysiological mecha-
nisms, resulting in exercise intolerance and disability. Regardless of the progress of our knowledge on pulmonary circulation 
physiology, as well as mechanisms of development of pulmonary hypertension, the results of contemporary therapeutic 
strategies are still insuffi cient, especially the long-term ones. In this article, some of the pathogenetic mechanisms, taking 
part in the pathogenesis of PH and PAH, as well as contemporary aspects of pulmonary hypertension therapy are presented, 
taking into consideration the new possibilities for evaluating the treatment outcomes and accentuating on the best prognostic 
indexes. Some pathophysiological features are indicated, which have their effect on long-term prognosis of the disease. Addi-
tionally, combined therapy appears to be more effi cient, especially in PAH. Combined therapy involves the co-administration 
of more than one PAH-specifi c class of drugs, e.g. endothelin receptor antagonists, phosphodiesterase type 5 inhibitors, 
prostanoids and novel substances. Combined therapy has become the standard of care in many PAH centers, although its 
long-term safety and effi cacy have not yet been completely explored.
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mPAP > 25 mm Hg в покой чрез ДС катетериза-
ция и PCWP ≤ 15 mm Hg.

Пулмоналната артериална хипертония 
(ПАХ) се определя като клинично състояние, 
характерно с наличието на прекапилярна пул-
монална хипертония (ПХ), дължаща се на бе-
лодробни болести (хронична тромбоемболич-
на ПХ), или други редки болести. ПAХ включва 
различни форми, които споделят подобна кли-
нична картина и идентични пaтологични про-
мени на пулмоналната микроциркулация.

Представите ни за механизмите на възник-
ване на пулмоналната хипертония, както и за 
терапевтичната стратегия се промениха зна-
чително през последните няколко десетилетия. 
През 1973 г. в Geneva на Първия международен 
симпозиум по ППХ беше разграничена първич-
ната от вторичната ПХ, като се прие mPAP > 25 
mm Hg за гранична стойност за наличието на 
ПХ. Установи се връзката на Aminorex с възник-
ването на ПХ, като въобще не се обсъжда спе-

цифична терапия. По-късно на Втория симпози-
ум на СЗО по ППХ в Evian 1998 г. се съобщава 
за Epoprostenol като нов медикамент при ПХ и 
са обособени пет клинични класа. Тогава се ус-
тановява и връзката на Fenfl uramin с ПХ. През 
Третия световен симпозиум по ПАХ – Venice 
2003 г., се обсъждат диагностичният и лече-
беният алгоритъм, като са установени 3 класа 
специфични медикаменти за лечение на ПХ, от-
говорът към NO и са определени идиопатична 
пулмонална хипертония (ИПАХ) и фамилната 
ПХ (костен морфогенетичен протеинен рецеп-
тор 2). На четвъртия световен симпозиум по ПХ 
– DANA Point 2008 г., наследствената ПХ и пул-
моналната венооклузивна болест се обособяват 
като нови клинични единици. На същия форум 
се дискутира върху граничната ПХ, целите на 
терапията и комбинираната терапия.

На табл. 1 са представени хемодинамич-
ните дефиниции на пулмоналната хипертония 
според Европейските препоръки за ПАХ [5].

Таблица 1. Хемодинамични дефиниции на пулмоналната хипертония 

Дефиниция Характеристики Клинични групи
ПХ Средно ПАН ≥ 25 mm Hg Всички
Прекапилярна ПХ Ср ПАН ≥ 25 mm Hg

PCWP ≤ 15 mm Hg
Сърдечен дебит (СД) норма лен 
или редуциран

1. ПАХ
3. ПХ при белодробни болести
4. Хронична тромбоемболична 
ПХ
5. ПХ с неясни и/или мул-
тифакторни механизми

Посткапилярна ПХ

Пасивна
Реактивна (непропорционална)

Ср ПАН ≥ 25 mm Hg
PCWP > 15 mm Hg
СД нормален или редуциран
ТПГ* ≤ 12 mm Hg
ТПГ ≥ 12 mm Hg

2. ПХ при лява сърдечна бо лест

*Транспулмонален градиент = Ср ПАН – PCWP

На Четвъртия световен симпозиум по 
пулмонална хипертония, проведен в Dana 
Point, Калифорния, бе приета нова клинична 
класификация на пулмоналната хипертония.

Клинична класификация на пулмонална-
та хипертония (Dana Point, 2008) [65]

1. ПАХ
1.1. Идиопатична.
1.2. Вродена:
1.2.1. BMPR2 – костен морфогенетичен 

протеинен рецептор 2;

1.2.2. ALK – активин-рецептор подобна ки-
наза 1, endoglin (със или без вродена хемора-
гична телеангиектазия);

1.2.3. Неизвестна.
1.3. Индуцирана от лекарства и токсини.
1.4. Асоциирана със (AПAХ):
1.4.1. Съединителнотъканни болести;
1.4.2. HIV инфекция;
1.4.3. Портална хипертония;
1.4.4. Вродени сърдечни аномалии;
1.4.5. Schistosomiasis;
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1.4.6 Хронична хемолитична анемия.
1.5. Персистираща ПХ при новородени.
1* Пулмонална венооклузивна болест и/или 

пулмонална капилярна хемангиоматоза.
2. ПХ при лява сърдечна болест:
2.1. Систолна дисфункция;
2.2. Диастолна дисфункция;
2.3. Клапна болест.
3. ПХ при белодробни болести и/или хи-

поксемия:
3.1. Хронична обструктивна белодробна 

болест (ХОББ).
3.2. Интерстициална болест.
3.3. Други пулмонални болести със смесена 

рестриктивна и обструктивна физиология.
3.4. Свързани със сънна апнея.
3.5. Нарушения с алвеоларна хиповенти-

лация.
3.6. Хронично излагане на височини.
3.7. Аномалии в развитието.
4. Хронична тромбоемболична пулмо-

нал на хипертония (ХТЕПХ):
4.1. Обструкция на проксималните ПА.
4.2. Обструкция на дисталните ПА.
4.3. Без тромбоза ПЕ. 
5. ПХ с неясни и/или мултифункционал-

ни механизми:
5.1. Хематологични заболявания: миелоп-

ролиферативни заболявания, спленектомия. 
5.2. Системни заболявания: саркоидоза, 

хистиоцитоза на пулмоналните лангерхан-
сови клетки, лимфангиолеомиоматоза, не-
вромиоматоза, васкулит.

5.3. Метаболитни нарушения: болест на 
натрупване на гликоген тип I (болест на 
Gaucher), нарушения в тиреоидната функция.

5.4. Други: туморна обструкция, фибро-
зиращ медиастинит, хронична бъбречна не-
достатъчност на диализа.

Клинична класификация на конгенитал-
ните шънтове с ПХ [5]:

A. Eisenmenger’s syndrome.
B. PAH асоциирана със системен към пул-

монален шънт.
C. PAH с малки дефекти.
D. PAH след корективна сърдечна хирургия.
Причините за повишената съдова резис-

тентност при ИПАХ са комплексни и са след-

ствие на множество патоморфологични и пато-
физиологични механизми, включващи ендотел-
на дисфункция с дисрегулация на вазоактивни-
те медиатори, а именно нарушена продукция 
на NО и prostacyclin и повишена продукция на 
вазоконстриктори и пролиферативни субстан-
ции, като thromboxane А2 и endotelin-1, както и 
вазоактивни интестинални пептиди. Допълни-
телно се активира екстрацелуларният матрикс 
в адвентицията. Инфламаторни клетъчни ме-
ханизми и активираната протромботична ак-
тивност също могат да имат значителна роля 
при ИПАХ. Тромботичните промени засягат 
предимно малките дистални пулмонални арте-
рии, но могат да се установят и при по-прок-
сималните еластични съдове. Много от тези 
механизми на ендокринна, клетъчна и хомеос-
тазна дисрегулация при ИПАХ са причина за 
повишен съдов тонус, клетъчна пролиферация 
и в крайна сметка водят до съдово ремодели-
ране на белодробните артерии. Патологичните 
промени засягат предимно дисталните бело-
дробни артерии (с диаметър < 500 микрона) и 
включват хипертрофия на медиата, интимална 
проли ферация и фиброзни, плексиформени, 
дилатативни и тромботични промени [5]. При 
1* група, главно за PVOD, са засегнати септал-
ните вени и пресепталните венули с предимно 
пролиферативен, фиброзен и оклузивен ха-
рактер [5]. ИПАХ е рядко заболяване. В едно 
френско проучване се констатират около 15 
случая на един милион [37], с преобладаване 
на жен ския пол в съотношение 4,1:1 [9]. Сред-
ната възраст на проявяване е между 30 и 40 г., 
но може да възникне във всяка възраст.

При група 2 ПХ като основни детерминанти 
се определят наличието на клапни лезии и аб-
нормната релаксация и ригидност на ЛК с по-
вишаване на крайните диастолни налягания на 
ЛП и ЛК и ретроградно повишаване на PCWP с 
последваща клинична изява на обемното пре-
разпределяне на белодробното съдово легло, 
нарушен алвеоло-капилярен мембранен и лим-
фен интегритет, интерстициален и по-късно ал-
веоларен едем. Вследствие на тези механизми 
пасивно ретроградно се повишава налягането 
в белодробната артерия и ДК, но значителна 
роля за повишената белодробна съдова резис-
тентност има и повишеният съдов тонус. Ефек-
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тът е съдово и деснокамерно (ДК) ремодели-
ране, като при „фиксирана” или персистираща 
ПХ могат да се наблюдават хипертрофия на 
медиата, със или без интимална фиброза, но 
не се установяват плексиформени лезии, както 
при ИПАХ. Тези структурни промени могат да 
бъдат реверзибилни след сърдечна трансплан-
тация въпреки персистираща ПХ, като 80% от 
пациентите нормализират пулмоналната съдо-
ва резистентност (ПСР) до 1 година [11]. Неза-
висимо от патофизиологичните механизми на 
възникване, при персистиране на подлежащи-
те патогенетични фактори ПХ и ПАХ в своята 
еволюция се представят като хронично прогре-
сиращо заболяване, което неизменно води до 
компрометиране на ДК функция, лимитира не 
на физическия капацитет и преживяемостта и 
ДК сърдечна недостатъчност. Съществени ме-
ханизми за възникване на ДК сърдечна недос-
татъчност са повишените белодробна съдова 
резистентност и белодробно съдово налягане, 
нарушена помпена функция на ДК, декупелу-
ване на ДК към пулмоналната циркулация по-
ради неуспех на ДК систолна функция да се 
приспособи към комбинираните ефекти на по-
вишената белодробна артериална резистент-
ност и еластанс [58]. От определено значение 
е възможността да се разпознае наличието на 
повишена ПСР при ПХ, което определя тера-
певтичната стратегия и прогноза. При наличие 
на повишена ПСР се повишава пулмоналната 
съдова рефлексия на налягане, което проме-
ня някои ехокардиографски параметри. При 
комбинираното използване на акселерацион-
ното време на пулмоналния кръвоток (AcT < 
103 msec) интервалът между пулмоналната 
артериална пикова скорост и трикуспидалната 
пикова скорост (tPV-PP > 89 msec) и ДК преуве-
личение на налягането след пиковата скорост 
на пулмоналната артерия (augmentation index 
> 8 mm Hg) се достига 87 до 94% сензитивност 
и от 94 до 74% специфичност за идентифици-
ране на PVR > 3 WU [55]. 

Допълнителни фактори за развитието на 
ДК дисфункция са исхемия, адренергична дис-
функция на ДК миоцити, промяна в генната екс-
пресия на саркомерните протеини, активация 
на RAAS (ренин-ангиотензин-алдостероновата 
система). Някои по-важни взаимоотношения 

между тригерните механизми и клетъчно-хумо-
ралните адаптивни процеси при СН могат да 
включват:

преувеличена симпатикова активност; −
активиране на RAAS и аргинин-вазопре- −

син [21];
хипосензитивност на барорецепторите; −
увеличен уринен и плазмен NE; −
down-regulation на beta-1 рецепторите в  −

миокарда;
up-regulation на рианодиновите рецепто- −

ри (RYR2) в SR;
симпатиковата хиперактивност води до  −

системна вазоконстрикция, ренална хипопер-
фузия и повишена активност на RAAS;

водна и солева задръжка; −
повишен глобален сърдечен товар; −
патологична миокардна хипертрофия, по- −

вишени кислородни нужди и миоцитна апопто-
за/некроза [8];

аритмогенен риск, алдостерон промоци- −
рана патологична КХ с хиперколагенна синтеза 
и фиброза [72];

хронично повишените нива на ЕТ-1 са  −
асоциирани с пулмонална васкуларна резис-
тентност, целуларна пролиферация и фибро-
за, миокардно ремоделиране и сър дечна хи-
пертрофия;

EТ-A рецепторите са експресирани върху  −
ГМК и сърдечните миоцити;

ЕТ-B рецепторите са експресирани върху  −
ГМК и съдовия ендотел;

стимулиране на ЕТ-А и ЕТ-B при ГМК води  −
до вазоконстрикция, клетъчна пролиферация и 
хипертрофия и клетъчна миграция [51];

стимулирането на ЕТ-B рецепторите в ен- −
дотела води до освобождаване на вазодила-
татори (NO- и Prostacyclin) с антипролифера-
тивни свойства, като инхибира продукцията и 
повишава клирънса на ЕТ-1 [59].

Патофизиологичните механизми, участващи 
в патогенезата на хроничната сърдечна недоста-
тъчност, в по-голямата си част са общи за двете 
камери, макар че има известни различия.

Специфични за деснокамерната сърдеч-
на недостатъчност (ДКСН)

Stretch-рецепторите в лявото сърце и пул- •
моналните вени остават отбреме нени при изо-
лирана ДKСН. 
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Нивото на плазменият NE, но не и на  •
епинефрина, корелира негативно с про-
дължителността на живота при пациенти с 
ИПАХ и техния NYHA клас [53].

Редуцираният вариабилитет на сърдечна- •
та честота предимно е бил свързан с индекси-
те на ДК, но не и с ЛК дисфункция, с най-добра 
корелация между ниските честоти и деснока-
мерната фракция на изтласкване (ДКФИ) (r = 
0.47, p < 0.001) [43].

Тригерни механизми за неврохуморален  •
отговор, общи за ЛК и ДКСН:

системна хипотония, стимулираща сис- −
темните артериални барорецептори;

хипоксемията активира каротидните и пе- −
риферните хеморецептори; и двата механизъ-
ма тригерират симпатикова активация и RAAS 
хиперактивност [43];

съдовият stretch-механизъм корелира с  −
BNP и pro-NT-BNP [40].

Сложните взаимоотношения между ДК 
функция и белодробната циркулация, структур-
ните, функционалните и клетъчните адаптивни 
механизми при тенсионно и обемно обреме-
няване на ДК, междукамерни взаимодействия 
при синдром на Eizenmenger, както и възмож-
ностите за оценка на деснокамерната функция 
при ПХ са представени в стотици научни обзо-
ри и проучвания и непрекъснато се обновяват 
с нови възможности [1-5].

При доказана ПАХ голямо значение има про-
гностичната оценка, която може да се напрaви 
чрез анализ на следните показатели [59]:*
По-добра Прогноза По-лоша

Не Клин. прояви на ДСН Да

Бавно Скорост на прогресия Бързо 

Не Синкоп Да

I-II WHO-FC III-IV

По-дълъг 6-МХТ По-къс (< 300 m)

Peak O2 cosumpt. КПСТ Peak O2 cosumpt.

> 15 ml/min/kg < 12 ml/min/kg

Нормален или почти норм. BNP/NT-proBNP Повишен

Без перикарден излив Ехокардиография Перикарден излив

TAPSE > 2.0 sm TAPSE < 1.5 sm

RAP < 8 mm Hg Хемодинамика RAP > 15 mm Hg

СИ > 2.5 L/min/m2 CИ < 2.0 L/min/m2

*6-МХТ – 6-минутен ходещ тест; КПСТ – кардиопулмонален 
стрес-тест; TAPSE – систолно движение на трикуспидалния ану-
лус; RAP – дясно предсърдно налягане; СИ – сърдечен индекс

Сърдечният тип мастнокиселинни свърз-
ващи протеини са цитоплазмени протеини, 
свързващи се с тъкани с активен мастен ме-
таболизъм, включително в сърцето. Стойности 
над 6 ng/ml се асоциират с лоша прогноза до 
30-ия ден при пациенти с остра белодробна 
тромбоемболия (БТЕ) [50].

Въпреки напредъка в изясняване на пато-
физиологичните механизми на възникване на 
ПХ и промените в терапевтичната стратегия 
с включване на нови групи медикаменти през 
последните две десетилетия, все още ПХ е с 
висок потенциал за тежка инвалидизация и ви-
сок леталитет с 5-годишна преживяемост под 
40% [16].

Цел на лечение на ПХ
Подобряване на симптомите (превенция  •

на прогресията).
Подобряване на физическия капацитет  •

(превенция на влошаване).
Подобряване Q/L. •
Подобряване на хемодинамиката. •
Снижаване на заболяемостта и смърт- •

ността.
Проследявани параметри
Повторяеми и неинвазивни и да имат про- •

гностична стойност.
Налягането в ПА, ЕхоКГ, ДКК са непод- •

ходящи параметри и имат лоша коре лация с 
тежестта на заболяването и лимитирана про-
гностична стойност.

Полезните параметри включват: 6-ми- •
нутен ходещ тест (6-МХТ) с проследяване на 
3-тия месец [47, 63], кардиопулмонален стрес-
тест (VO2 max, peak PR), хемодина мика (ДП, 
СИ) и възможно биомаркери (BNP, NT-pro BNP, 
GDF-15) [54].

Препоръки за общи превантивни мерки [5]
Избягване на бременност I C

Имунизация срещу infl uenza и пневмококови инфек-
ции I C

Контролирана физическа рехабилитация IIa B

Психосоциална подкрепа IIa C 

При пациенти в III-IV функционален клас (ФК) и онези 
с PaO2 < 8 kPa (60 mm Hg) се препоръчва О2

IIa C

Епидурална анестезия вмeсто обща анестезия IIa C

Ограничаване на прекалената физическа активност, 
водеща до стресиращи симптоми III C
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Конвенционална терапия
Диуретици при пациенти със СН и водна  •

задръжка – IC; да се щадят системното наля-
гане и реналната и коронарна перфузия; да се 
избягва масивно асцитно източване.

Кислород – ако PaO • 2 е < 8 kPa (60 mm Hg) 
– IIaC.

Витаним K-антагонисти при пациенти с  •
ИПАХ, наследствена ПАХ и ПАХ, дължаща се 
на злоупотреба с анорексогенни медикаменти 
– IIaC.

Орални антикоагуланти при пациенти с  •
AПАХ – IIbC.

Digoxin при предсърдни тахиаритмии –  •
IIbC; класическа интервенционална аблацион-
на техника при AF.

Преди да се приложи някой от блокерите 
на калциевите канали (БКК) е необходимо из-
вършване на остър вазодилатативен тест в ото-
ризирана високоспециализирана лаборатория. 
Позитивен вазодилатативен тест се достига при 
10% от пациентите – IC, и се приема при [5]: 
намаление на средното пулмонално налягане 
(СПН) с повече от 10 mm Hg и при достигане на 
абсолютна стойност < 40 mm Hg; ако сърдечни-
ят дебит (CO) нарасне или да остане стабилен. 
Медикаментите, използвани за остър вазодила-
тативен тест, са представени в табл. 2.

Таблица 2

Медикамент Полуживот Доза Инкремент Продължителност

Epoprostenol iv 3 min 2-12 ng/kg/min 2 ng/kg/min 10 min

NO – inhal 15-30 s 10-20 ppm не 5 min

Adenosine iv 5-10 s 50-350 mcg/kg 50 mcg/kg/min 2 min 

Препоръки за извършване на вазореак-
тивен тест [5]
Пациенти с ИПАХ, наследствена ПАХ, 
асоциирана с анорексогенни медикаменти I C

Да се извършва само в референтни центрове IIa C

Използване на NO като вазодилататор IIa C

Може да се използва при други типове на ПАХ IIb C

Използване на i.v. Epoprostenol или i.v. Adenosine IIb C

Използването на орален или i.v. БКК не се 
препоръчва III C

Не се препоръчва при пациенти с други типове 
ПХ [2, 3, 4, 5] III C

Лечение с блокери на калциеви канали 
при пациенти с ПАХ

Slow release Nifedipine 30 mg btd; max 120- •
240 mg;

Diltiazem 30 mg ttd; max 240-720 mg; •
Amlodipine 2,5 mg; max 20 mg. •

БКК са противопоказани при пациенти с не-
гативен вазореактивен тест. Не трябва да се 
използват като емпирична терапия при паци-
енти с ПАХ, тъй като биха могли да индуцират 

фатален кардиогенен шок при тази популация 
[68]. При липса на подобрение във ФК I или II, 
трябва да се обсъди прилагане на друга тера-
певтична стратегия.

Специфична лекарствена терапия
Преди да се започне специфична лекар-

ствена терапия е необходима дефинитивна 
диагноза чрез ДС катетеризация. За съжале-
ние в REVEAL регистърa средното закъснение 
между началните симптоми на ПАХ и ДСК е 2.8 
години, като 61.3% от пациентите са били в III 
ФК и 12.3% в IV ФК [9].

Основните специфични медикаменти за 
лечение на ПАХ са представители на 3 глав-
ни групи с различен механизъм на действие: 
Простаноиди, Ендотелин рецепторни блокери 
и 6-фосфодиестеразни инхибитори.

Простаноиди
Prostacyclin е открит от Sir John Vane, лауреат 

на Нобелова награда за физиология или медици-
на през 1982 г. По-късно се доказа, че редукцията 
на prostacyclin synthase е един от механизмите, 
участващи в патогенезата на ИПАХ, и се наложи 
един от пътищата за терапевтичната стратегия.
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Epoprostenol (PGI2) – кратък полуживот – 
3-5 min, необходимост от постоянна инфузия. 
Индикации – при ИПАХ, АПАХ, неоперабилни 
ХТЕПХ. Прилага се доза 2-4 ng/kg/min, опти-
мална доза 20-40 ng/kg/min и може да се при-
лага продължително i.v. При 6-седмично лече-
ние с Epoprostenol на пациенти с PAH, 6-МХТ 
се подобрява с 81 ± 51 m, без ефект върху PVR 
в покой, но значително намалява наклонът на 
интегралната линейна зависимост при нато-
варване [15]. При здрави млади доброволци се 
установява среден наклон на mPap-Q от 1 mm 
Hg /L/min. Epoprostenol подобрява симптоми-
те и хемодинамиката при ИПАХ, XTEПX и СТБ 
(съединителнотъканна болест) и е единствени-
ят, подобряващ преживяемостта при ИПАХ при 
рандомизирано проучване [34, 47]. Да се избяг-
ва внезапното му прекъсване поради възможен 
ребаунд ПХ със симптоматично влошаване на 
деснокамерната недостатъчност и даже смърт. 
Epoprostenol, прилаган при 41 пациенти i.v. за 
12 седмици, показва благоприятен ефект върху 
ДК размер и ЛК ексцентричен индекс, за разли-
ка от приложената конвенционална терапия при 
40 пациенти, без хемодинамични благоприятни 
ефекти и с 8 случая на летален изход [10]. Ин-
дикиран е при ПАХ, ХТЕПХ. Да се използва с 
повишено внимание при венооклузивна бело-
дробна болест поради риск от белодробен оток. 
Epoprostenol се предлага в две форми: Flolan, 
съдържащ Arginin и Mannitol, и Veletry – термос-
табилен, съдържащ Glycin и Mannitol.

Treprostenil (Remodulin) е трицикличен бен-
зидинов аналог на Epoprostenol за i.v. и s.c. при-
ложение – чрез микроинфузионна помпа при 
ИПАХ и ХТЕПХ. Има подобен на Epoprostenol 
ефект, но при трикратно по-високи дози. Ефек-
тът е максимален при пациенти, които толе-
рират максимални дози (> 13.8 ng/kg/min) [64]. 
Treprostenil s.c. се започва в доза 1-2 ng/kg/min, 
като оптималната доза е между 20 и 80 ng/kg/
min. Странични ефекти са болки в челюстта, 
флъш, главоболие и локална болка, които са 
причина и за прекъсване на лечението при 8% 
от болните [64]. Проучването TRIUMPH I дока-
за благоприятни ефекти и при инхалационно 
прилагане [46].

Beraprost – първият химически стабилен 
и орално активен простациклинов аналог без 

дълготраен ефект. Подобрява физическия ка-
пацитет само за 3-6 мес. [24]. Без позитивен 
хемодинамичен ефект. Страничните ефекти са 
болка в челюстта, флъш, главоболие и диария.

Iloprost е стабилен PGI2 аналог, разрешен 
у нас. Той се свързва с IP и EP3 рецептори. 
Чрез аденил-циклазната ензимна система се 
отварят калций-активираните калиеви канали 
в гладкомускулните клетки, водещи до хипер-
поляризация и блокиране на L-тип Cа-канали 
с последваща вазодилатация. Може да се при-
лага в продължителна инфузия в дози 1-10 ng/
kg/min`1, но поради системен вазодилатативен 
ефект и катетърни усложнения се предпочита 
инхалационното му използване. Ефектът му 
продължава до един час, затова е необходи-
мо 6- до 9-кратно инхалиране [31, 33]. (AIR) 
[56, 57]. Предлага се в ампули 2 ml – 10 mcg/
ml, и Iloprost (Ventavis) – Schering за орално 
и инхалаторно приложение. 2,5-5 mcg/инх., 
6 до 9 инх. дневно. Max – 30-45 mcg на ден. 
Благоприятните ефекти върху хемодинамика, 
ФК и качеството на живот на инхалационния 
Iloprost при пациенти с ИПАХ, ПХ, свързана с 
анорексогени и неоперабилна ХТЕПХ, в III-IV 
ФК се съобщават както в по-кратък срок на ле-
чение [56], така и при двегодишен период [57]. 
При 63-ма болни с хетерогенна ПХ, включва-
ща ИПАХ, СТБ, интерстициална белодробна 
болест, сърдечен шънт, портопулмонална хи-
пертония, ХТЕПХ и употреба на анорексогени 
се посочва преживяемост от 91.4% за ИПАХ и 
61.9% за смесената група (23 пациенти) [57]. 
Като най-чести странични ефекти се съобща-
ват флъш, главоболие и синкопални прояви.

Ендотелин-рецепторни блокери
Bosentan (Trancleer)–Actelion (разрешен в 

България) e неселективен рецепторен анта-
гонист, индикиран при ИПАХ, СТБ, синдром 
на Eisenmenger и при иноперабилна ХТЕПХ 
(BREATH-2, EARLY, BENEFIT) [27, 36, 38]. При-
лага се в дози 62,5 mg btd, титриран до 125 mg 
btd след 4 седмици. В едно от проучванията 
се сравняват ефектите на Bosentan (n = 56) за 
16 седмици спрямо плацебо (n = 29), като се 
наблюдава редукция на ДК крайно – диастол-
на площ и подобряване на ДК индекс, както и 
подобряване размера на перикардния излив, 
за разлика от плацебо [23]. Дълготрайният 
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ефект на Bosentan върху хемодинамиката и 
физическия капацитет е доказан при едного-
дишно прилагане [67]. Лечението с Bosentan е 
по-оптимално и ефикасно при по-нисък ФК (II) 
(EARLY) [27]. При около 10% се наблюдава ре-
верзибилно повишаване на хепаталните ами-
нотрансферази. Най-чести странични ефекти 
са главоболие, оток или задръжка на течности, 
по-редки са артралгии, синкоп, хипотония, ин-
фекции на ГДП.

Sitaxentan (Thelin) е селективен орален ен-
дотелин-А рецепторен антагонист (6500 пъти 
по-селективен за ЕТ-А рецептори), който има 
благоприятен хемодинамичен ефект при паци-
енти с ПАХ в доза 100 mg на ден [19, 62]. Взаи-
модейства с Warfarin и повишава INR. Одобрен 
е за лечение на ПАХ в 16 страни от Европей-
ския съюз, в Австралия и в Канада, но поради 
висока хепатотоксичност е спрян от упо-
треба през декември 2010 г. [18].

Ambrisentan (Volibris, Letairis) – nonsulfonamid 
propanoic acid-class. Показан е при ИПАХ, CTБ, 
HIV. В проучванията ARIES 1 и 2 се оценява 
ефектът на Ambrisentan при пациенти с ПАХ 
спрямо плацебо [25]. Наблюдава се подобрение 
във времето на клинично влошаване, WHO FC, 
Borg dyspnea score и B-type natriuretic peptide. 
Подобрението в 6-МХТ на 48-ата седмица при 
монотерапия е 39 m. Не се е наблюдава вло-
шаване на чернодробната функция и за разлика 
от Sitaxentan не показва лекарствени взаимо-
действия, включително с витамин К-антагони-
сти. Дозировката е 5-10 mg дневно. Хепатална 
дисфункция се наблюдава в 0.8-3%.

Инхибитори на фосфодиестераза-5
От общо 11 субтипа най-добре са проучени 

кардиоваскуларните ефекти на специфичните 
инхибитори на PDE-5 [30].

Sildenafi l (Revatio, Pfi zer) е разрешен в 
България и е индикиран при ИПАХ, CTБ, ВСБ, 
ХТЕПХ. Проучването SUPER-1 при 278 паци-
енти доказа необходимост от по-високи дози 
над 20 mg (40-80 mg t.i.d.), за да се поддържа 
ефектът до 1 година [28]. В SUPER-2 се доказа 
позитивният хемодинамичен дълготраен ефект 
при тригодишно прилагане на Sildenafi l [63]. По-
добрява хемодинамиката и 6-МХТ. Има съоб-
щения за позитивни хемодинамични ефекти на 
Sildenafi l при пациенти с ПХ, асоциирана със 

CТБ [12]. Страничните ефекти включват главо-
болие, флъш, epistaxis. Противопоказан е при: 
едновременно прилагане на нитрати и алфа-
блокери; тежка чернодробна недостатъчност 
(клас C Child-pugh); свръхчувствителност към 
активното вещество; комбиниране с мощни 
инхибитори на CYP3A4; анамнеза за скоро-
шен МИ или инсулт; тежка изходна хипотония; 
анатомична деформация на пениса; повишен 
риск от кървене при едновременен прием на 
витамин К-антагонисти; едновременно прила-
гане на Nicorandil (хибрид между активатор на 
К-канали и нитрат).

Tadalafi l (Adcirca) има подобен ефект при 
пациенти с предхождащо лечение с Bosentan 
(PHIRST) [52]. Прилага се веднъж дневно в 
дози от 5 до 40 mg. Той има 10 000 пъти по-го-
лям афинитет към PDE-5 в сравнение с другите 
PDE-5 инхибитори и има 17.5 часа полуживот. 
Приложен при 405 пациенти с хетерогенна гру-
па ПАХ, предимно II-III ФК, в дози от 5 до 40 mg 
дневно за 16 седмици, Tadalafi l 40 mg сигнифи-
кантно подобрява физическия капацитет и QoL 
и редуцира клиничното влошаване, като 53% 
от пациентите са били на предхождащо лече-
ние с Bosentan. Най-чести странични ефекти 
са главоболие, миалгия и флъш [26, 60].

Препоръки за специфична лекарствена 
терапия според ФК на СЗО [5]
WHO-FC II III IV
BKK IC* IC* −
Ambrisentan IA IA IIaC
Bosentan IA IA IIaC
Sildenafi l IA IA IIaC
Tadalafi l IB IB IIaC
Beraprost − IIbB −
Epoprostenol i.v. − IA IA
Iloprost inhaled − IA IIaC
Iloprost i.v. − IIaC IIaC
Treprostinil s.c. − IB IIaC
Treprostinil i.v. − IIaC IIaC
Treprostenil (инхалиран) − IB IIaC
Първична КОМБ − − IIaC
Последв. КОМБ IIaC IIaB IIaB
Bal. atr. Septostomy − IC IC
Белодробна трансплантация − IC IC

*Само за респондери при остър вазодилатативен тест; I 
за ПАХ, наследствена ПАХ и ПАХ при прием на анорексо-
гени; IIа за АПАХ
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Според Френския регистър при 354 пациен-
ти с ИПАХ, фамилна или анорексигенно асо-
циирана ПХ, смъртността корелирала с мъжки 
пол, ДК дисфункция и нисък 6-МХТ. Благопри-
ятни прогностични фактори са женски пол, по-
висок 6-МХТ и по-висок сърдечен дебит [37].

REVEAL регистърът посочва почти същите 
прогностични фактори, но като недостатък се 
отбелязва ниската честота на използване на 
i.v. Prostacyclin (< 50% от тези в III ФК и < 60% 
от пациентите в IV ФК) [9]. Препоръката е па-
циентите с по-висок риск и по-висок ФК да пре-
минат на i.v. Prostacyclin [7].

Комбинирана терапия
При негативен вазореактивен тест – III-IV 

ФК, и неадекватен клиничен отговор при моно-
терапия се препоръчва комбинирана терапия. 
Като аргументи за използването ù се посочват:

Малигнената природа на ПАХ изисква аг- •
ресивно лечение.

Патогенезата на ПАХ е медиирана чрез  •
няколко пътища.

Най-добре са познати интимните механи- •
зми на действие на Endotelin, NO, Prostacyclin;

Всеки един от тези пътища може да бъде  •
таргетна цел.

Едновременното въздействие върху по- •
вече от един патогенетичен механизъм може 
да доведе до синергични ефекти и да прибави 
ползи за пациента.

Не се демонстрира подобрена преживяе- •
мост при монотерапия.

Не се наблюдава асоциация между 6-МХТ  •
и преживяемост.

Берапрост както всяка друга вазодилата- •
тивна терапия подобрява 6-МХТ за първите 3 
месеца, но няма дълготраен ефект [24].

Остава въпросът дали друга терапевтична 
стратегия продуцира терапевтична полза.

Целта на комбинирана терапия е да се под-
държа SaO на 92%.

Използват се комбинации от трите групи 
специфични медикаменти.

Epoprostenpl + Sildenafi l. −
Epoprostenol + Bosentan. −
Inhaled Iloprost + Bosentan. −
Prostanoids + PDE-5 I или ERB. −
PDE-5I + ERA. −

При неадекватен клиничен отговор са пока-
зани балонна атриална септотомия (BAS) (E/B) 
и белодробна трансплантация (E/B).

Комбинираната терапия има допълните-
лен благоприятен хемодинамичен ефект при 
пациентите с ПХ (R. J. Barst 1996, 2003, G. 
Simmoneau 2002, 2005, N. Galie 2002, 2005, 
Ghofrani 2004, Mc Laughin 2006, BREATH 2, 
STEP, PACES) [36, 48, 66].

При 235 пациенти с ПАХ в предимно III ФК 
(98%) със субоптимален отговор към Bosentan 
или Sildenafi l, рандомизирани към ихалаци-
онен Treprostenil или инхалация плацебо, по-
казаха подобрен 6-МХТ с 20 m за 12 седмици 
и подобрен QoL, без разлика в страничните 
ефекти [44]. Подобни са резултатите и от дру-
го 16-седмично рандомизирано проучване при 
267 пациенти с ПАХ (91% в III ФК). Комбинация 
на Epoprostenol + Sildenafi l показва сигнифи-
кантно увеличение на 6-МХТ спрямо плацебо 
(29.8 срещу 1.0 m) [66].

Таргетни цели при комбинирана терапия:
При пациенти с NYHA ФК III (IV) целта е да 

се постигне ФК II за срок от 3-4 месеца. Дос-
тигане при 6-МХТ: > 380 m (400-500 m) (в за-
висимост от възраст, размер и етиология). Да 
се постигне нормализиране на СИ и 30% нама-
ление на PVR. При пациенти с NYHA ФК I-II – 
стабилизиране на ФК и 6-МХТ; поддържане на 
нормален СИ. 6-МХТ да достигне над 380 m, а 
за възраст под 50 год. да бъде над 500 m или 
да се увеличи с над 50 m в сравнение с изход-
ното ниво. СИ > 2,4 l/min/m2; RAP < 10 mm Hg; 
mPAP < 30-40 mm Hg. Да се постигне снижение 
на PVR с над 30% (N. Galie, 2008). Прави се 
хемодинамична реоценка на 2 до 6 месеца, за 
да се постигнат целите на лечението. Според 
някои автори целта е достигане на 6-МХТ > 380 
m, максимален VO2 > 10.4 l/min/kg и максимал-
ното САН > 120 mm Hg при физичес ко обреме-
няване [44].

При недостигане на таргетните цели се пре-
минава последователно към: Bosentan; приба-
вяне на Sildenafi l; прибавяне на inhaled Iloprost; 
преминаване от инхалиран към i.v. Iloprost или 
Epoprostenol; спешна белодробна трансплан-
тация.

Комбинираната терапия допълнително по-
вишава 6-МХТ: 6-МХТ, сравнен с изходни нива 
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на 12-16 седмици (в метри), показва инкремент 
при монотерапия – 30-50 m, и при комбинирана 
терапия допълнително над 26 m.

Медикаментозни взаимодействия
Bosentan е индуктор на p450 изоензими 

CYP3A4 и CYP2C9 и се метаболизира от същи-
те ензими. Плазменото му ниво се повишава с 
50%, а това на Sildenafi l се понижава с 50% при 
комбиниране, без да има клинично значение. 
Противопоказан е при комбиниране с амиода-
рон (повишава плазмената му концентрация). 
Нивото на Tadalafi l се снижава с 42% [5, 26]. 
Sildenafi l се метаболизира чрез P450 изоензими 
CYP3A4, CYP2C9. Нивата му се повишават при 
CYP3A4 субстрати, бета-адренергични блокери 
и гроздов сок, а се понижават от CYP3A4 индук-
тори като карбамазепин, Phenitoin, Phenobarbital, 
Rifampicin, St John’s Wort [5]. 

При напреднала ПХ атриалната септос-
томия има благоприятен ефект при ИПАХ [61]. 
Предварителни условия за извършване са: 
SaO = 90% (> 80%), RAP < 20 mm Hg, Ht < 35%, 
LVEF > 45%, като целта е постигане на 16 mm 
септален отвор, ЛКТДН ~ 18 mm Hg, SaO да се 
снижи до 80%.

Терапевтични препоръки при синдром 
на Eizenmenger [5]

Bosentan – I B; −
Други ERA, PDE-5 инхибитори и проста- −

ноиди – IIaC;
Орални антикоагуланти, О − 2, флеботомия 

при Ht > 65% с изообемна инфузия – IIaC;
Комбинирана терапия – IIbC. −

Не се препоръчват блокери на калциеви-
те канали. Хирургичната корекция е проти-
вопоказана.

Затваряне на шънтови лезии
Предопереративно mPAP и PVR трябва да 

бъдат под 2/3 от средното системно налягане 
и съответно от системната васкуларна резис-
тентност [49] и PVR да бъде < 6 WU при сива 
зона между 6 и 10 WU [29]. Според Irene M. Lang 
пълно затваряне на ляво-десен шънт с големи-
на > 1:1,5 се препоръчва само когато PVR e < 
400 dines/sm-5 s [41]. Независимо от проведе-
ната хирургична корекция ПАХ може да прог-
ресира при групи C и D при наличие на малък 
ляво-десен шънт. Предварителната оценка на 

белодробната циркулация е задължителна при 
вземане на решение за хирургична корекция, 
като медикаментозната специфична терапия 
трябва да започне 2-3 месеца преди заваряне-
то на шънта или непосредствено след хирурги-
ята, за да се избегне кризисното повишаване 
на белодробното налягане, протичащо с висок 
леталитет (около 20%) [14].

При пациенти с ПАХ бременността трябва 
да се избягва, понеже е свързана с висок лета-
литет на майката – от 30 до 50%. При желана 
бременност се препоръчват PDE-5 нхибитори: 
Sildenafi l или Tadalafi l. При липса на ефект може 
да се обсъди прилагането на Epoprostenol и 
Treprostenil. Ендотелин-рецепторните блокери 
имат тератогенен ефект и заедно с калциевите 
блокери трябва да се избягват [5, 47].

Понастоящем липсва препоръка за спе-
цифично лечение на група 2 ПХ [5]. При лява 
сърдечна болест преди всичко лечението е 
насочено към подлежащото сърдечно заболя-
ване. Малки нерандомизирани проучвания при 
пациенти със СН показват недостатъчна ефек-
тивност на инхалиран NО. Поради кратък по-
луживот се налага продължитенно прилагане; 
да се има предвид ребаунд феномен при рязко 
прекъсване и възможен белодробен оток при 
пациенти с лош ЛК къмплайънс.

При хроничната СН прилагането на проста-
ноиди, както и на ERA, претърпя неуспех глав-
но поради странични ефекти и повишен лета-
литет въпреки хемодинамичното подобряване. 
Приложението на Bosentan показа като небла-
гоприятни ефекти водна задръжка и повише-
на хоспитализация. Търсенията в тази насока 
продължават, като малки проучвания посочват 
благоприятен ефект от PDE инхибитори.

При 138 пациенти с тежка левостранна ПХ 
(PVR > 3 WU), Sildenafi l 3 x 50 mg на ден сиг-
нификантно понижава PVR и mPAP и TPG при 
12-седмично прилагане [42, 70].

Не се препоръчва специфична терапия при 
група 3 ПХ и терапевтичната стратегия е насоче-
на към подлежащото белодробно заболяване [5].

Вентилаторната ефективност е лимитирана 
от хипервентилация и увеличено алвеоларно 
мъртво пространство.

Кислородът е селективен пулмонален вазо-
дилататор. Дългосрочната кислород на терапия 
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подобрява CI и PVR, без да редуцира систем-
ната SaO2.

Задухът при пациенти с ПХ по време на фи-
зическо обременяване може да бъде свързан с 
релативна хипоперфузия на добре вентилира-
ни алвеоли (увеличено “dead space”). Вентила-
ция/перфузия несъответствието, хипоксията и 
стимулите върху вентилацията от повишения 
водороден йон при ниско ниво на физическа 
работа и лактатна ацидоза са подлежащите 
механизми на задуха [4, 35, 69].

Физическата и респираторната тренировка 
имат благоприятен ефект при пациенти с ПХ.

Корекция на ДК тенсионно обременява-
не при ХТЕПХ

Тромболиза – до 2-годишен период острата 
БТЕ при 0.5-3,8% води до ХТЕПХ, при която се 
засягат съдове > 300 микрона [20]. При ХТЕПХ 
се препоръчва доживотна антикоагулантна те-
рапия (витамин К-антагонисти) с INR между 
2.0 и 3.0 IC [5]. При пациенти с резидуална ПХ 
след пулмонална ендартеротомия (PEA) или 
отказ от хирургично лечение може да се обсъ-
ди прилагане на ПАХ специфична лекарствена 
терапия (ERA и PDE-5 инхибитори) [13]. Проуч-
ванто BENEFIT с Bosentan при иноперабилна 
ХТЕПХ за 16 седмици не показва клинично по-
добрение (ФК, време на клинично влошаване, 
6-МХТ), а единствено понижава ПСС [38].

PEА е средство на избор при пациенти с 
ХТЕПХ [5, 20], особено със средносистолна 
децелерация на скоростта на пулмоналния 
кръвоток в първата половина на изгонването, 
рефлектираща проксимална обструкция на 
кръвотока при ХТЕПХ [32].

Алтернативна възможност е едностранна 
или двустранна белодробна трансплантация 
– 5 годишна преживяемост = 48-58% [39].

Интерес представляват някои нови методи 
за лечение на острия белодробен емболизъм. 
Engelhardt използва ултразвук-акселерирана 
тромболиза при 27 пациенти с остър БТЕ (3 с 
масивна емболия) чрез 20 mg tPA, приложен 
в рамките на 12-часов период, сигнификантно 
подобрява ДК/ЛК отношение и модфицирания 
Miller score, както и клиничния изход и продъл-
жителността на хоспитализация (не е регистри-
ран случай на летален изход) [17]. Подобриха 
се и възможностите за по-сигурно лечение на 

острия БТЕ. Смята се, че до 50% от случаите 
с остър БТЕ са подходящи за лечение в дома. 
Ако пациентът отговори негативно на 11 въпро-
са, касаещи неговия клиничен и социален ста-
тус по критериите на проучването Hestia, до 24 
час след поставяне на диагноза, се насочва за 
лечение в дома [73].

Някои прогностични показатели при ПХ
Около 10% от пациентите с ПАХ са “рес- •

пондери” при остър вазореактивен тест със се-
лективни пулмонални вазодилататори – инха-
лиран NO. Прогнозата е определено по-добра 
при острите и дълготрайни “респондери” [5].

При ИПАХ пациенти с DD-ACE генотип  •
имат по-добра хемодинамична стабилност в 
сравнение с лица с II или ID генотип [6].

При скрининг за PAH при склеродермия  •
– нивото на NT-proBNP > 395 pg/ml има 69% 
сензитивност и 100% специфичност.

BNP корелира с mPAP, TPR, mRAP, ДКТДН,  •
сърдечен дебит, ДК миокардна маса и ДКФИ. 
Влияние оказват възраст, пол, ТТ и бъбречна 
недостатъчност.

NT-proBNP корелира с ДК/ЛК площ, аксе- •
лерационното време на ДК изгонване, индекса 
на ДКТДО, ДКФИ.

BNP с изходни нива > 150 pg/ml и > 180 pg/ •
ml след 3-месечно лечение корелират с лоша 
прогноза [53].

NT-proBNP нива > 1400 pg/ml са свързани  •
с лоша прогноза при тригодишно проследява-
не на 55 пациенти с тежка прекапилярна ПХ, 
но нараства и при обострена ДК дисфункция, 
инфекция и хипертиреоидизъм [22].

Повишени нива на cTnT прогнозира 2-го- •
дишен фатален изход при пациенти с ДК дис-
функция при прекапилярна ПХ [71].

Недостатъчната терапевтична ефектив- •
ност и лошата прогноза при ПХ стимулират 
търсенето на нови възможности за терапев-
тична стратегия.

Във фаза II и III проучване са NO-незави-
сими стимулатори и активатори на цГМФ, ин-
халирани вазоактивни интестинални пептиди, 
непростаноидни простациклин рецепторни 
агонисти, тирозин-киназни инхибитори, инхи-
битори на тромбоцитен растежен фактор и 
серотонинови антагонисти. В ранен етап на 
проучване са следните компоненти: rho-kinase 
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инхибитори, инхибитори на рецептора на съдо-
вия ендотелен растежен фактор, angiopoietin-
рецепторни инхибитори и инхибитори на 
еластазата. Инхибирането на повишената ак-
тивност на STAT3/Pim1 ос е нова, специфич-
на и атрактивна стратегия за лечение на ПАХ. 
Stemm-клетъчна терапия се експериментира 
при животински модели.

Пулмоналната хипертония, идиопатична 
или като следствие на различни патологични 
констелации, е прогресиращо заболяване с 
висок увреждащ потенциал, водещо до висока 
инвалидизация и смъртност. Необходими са 
съвместните усилия на патолози, физиотензи-
олози, кардиолози, пулмолози, фармацевти, хи-
рурзи при лечението на това тежко заболяване.
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ВЪВЕДЕНИЕ

Във феталното сърце, където газообменът 
се осъществява от плацентата, артериалният 
канал (АК) пренасочва кръвта от белодробна-

та артерия към аортата. Той се затваря след 
установяване на белодробно дишане непос-
редствено след раждането или в първите три 
месеца от живота. Персистиращият артериа-
лен канал (ПАК) е вродена сърдечна малфор-

ТРАНСКАТЕТЪРНО ЗАТВАРЯНЕ НА ПЕРСИСТИРАЩИЯ АРТЕРИАЛЕН КАНАЛ – ТРАНСКАТЕТЪРНО ЗАТВАРЯНЕ НА ПЕРСИСТИРАЩИЯ АРТЕРИАЛЕН КАНАЛ – 
НЕПОСРЕДСТВЕНИ И СРЕДНОСРОЧНИ РЕЗУЛТАТИНЕПОСРЕДСТВЕНИ И СРЕДНОСРОЧНИ РЕЗУЛТАТИ

А. Кънева-Ненчева, Е. Лвунлиева, Л. Дмитров, М. Цонзарова
Клиника по педиатрия, Многопрофилна национална кардиологична болница − София

TRANSCATHETER CLOSURE OF PERSISTENT ARTERIAL DUCT: SHORT- AND TRANSCATHETER CLOSURE OF PERSISTENT ARTERIAL DUCT: SHORT- AND 
MID-TERM RESULTMID-TERM RESULT

А. Kaneva-Nencheva, Е. Lvunlieva, L. Dimitrov and M. Tsonzarova
Clinic of Pediatrics, National Heart Hospital − Sofi a

Резюме: Целта на проучването е да се оценят резултатите от транскатетърното затваряне на персистиращ артериален 
канал (ПАК) с освобождаваща се спирала (ОС), Амплацер дуктусен оклудeр (АДО) и Нит-оклуд спирала (НОС). В 
периода 2003-2011 г. транскатетърно затваряне на ПАК е извършено при 40 пациенти (39 деца и 1 възрастен) на 
средна възраст 6,4 ± 7 год. Пациентите са проследени 2,2 ± 2,3 год. Затваряне с ОС има при 27 пациенти, с АДО 
при 8 и с НОС при 8. АДО e имплантиран при пациенти със значимо по-широк АК и по-голям ляво-десен шънт. 
Процедурният успех е 95%. След затварянето на ПАК 52% имат ангиокардиографски малък ляво-десен шънт, който 
намалява до 8% на 24-тия час и до 2,5% на първата година от процедурата. Големи усложнения са наблюдавани 
при 1 дете (емболизация на ОС и на следващ етап на АДО с необходимост от хирургична намеса). Транскатетърно-
то (интервенционалното) затваряне на ПАК е ефективен и относително безопасен метод на лечение при пациенти 
извън периода на новороденото и кърмаческата възраст и е алтернатива на хирургичното лечение. 

Ключови думи: персистиращ артериален канал, транскатетърно лечение, освобождаваща спирала, Ампрацер дуктусен оклудер, Нит 
оклуд спирала
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мация (ВСМ), описана от Leonardo Botallo през 
средните векове [4]. Cреща се като изолира-
на лезия, в съчетание с други ВСМ, най-често 
междукамерен дефект, коарктация на аортата, 
аортна стеноза или при комплексни ВСМ, къ-
дето проходимият артериален канал осигурява 
белодробния или системния кръвоток [8, 11, 
23]. Изолираният ПАК е една от честите ВСМ 
– среща се при 1:2000 живородени [4]. Опера-
тивната лигатура на ПАК е първата сърдечна 
операция, извършена през 1939 г. от Gross и 
Hubbard. През 1967 г. W. Porstmann и сътр. въ-
веждат интервенционалното транскатетърно 
затваряне на ПАК [29]. През следващите десе-
тилетия са създадени различни устойства за 
транскатетърно затваряне [10, 12, 19, 22, 30, 
32, 34], някои от тях отпаднали от клиничната 
практика [19, 29, 30], а други − наложили се 
като основен метод за лечение на ПАК извън 
периода на новороденото и ранната кърмачес-
ка възраст [24, 25, 26, 32]. 

Първото транскатетърно затваряне на ПАК 
в България е извършено в Национална карди-
ологична болница (НКБ) през 2003 г. с публи-
кувани през 2004 г. първоначални резултати 

[1]. Досега у нас са въведени три устройства 
за неоперативно затваряне на ПАК – ОС, ус-
тройство на Amplatzer – Амплацер дуктусен ок-
лудер (АДО) през 2004 г., и Нит оклуд спирала 
(НОС) през 2011 г. 

Целта на настоящото съобщение е да се 
оценят непосредствените и средносрочните 
резултати от транскатетърното затваряне на 
ПАК в НКБ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОД

Пациенти
За периода март 2003-декември 2011 г. 

транскатетърно затваряне на ПАК е предпри-
ето при 40 пациенти, 39 деца и 1 възрастен, 
на средна възраст 6,4 ± 7 (1,44-45.5) год. Ди-
агнозата е поставена клинично и потвърдена 
с Doppler. ПАК е нативна лезия при 39 случая. 
Едно дете, оперирано за подклапна аортна 
стеноза и лигарура, е с реканализация на АК. 
Съпътстващи аномалии има при 9 пациенти. 
Демографската характеристика и клиничната 
находка са представени на табл. 1.

Таблица 1. Демографска характеристика и клинична находка при 40 пациенти с транскатетърно затваряне на ПАК

Показател Брой %; (от-до)
Пол – мъже

 жени
14
26

35
65

Средна възраст (год.) 6,4 ± 7 (1,4-45)
Шумова находка

 Континуален шум −
 Атипичен шум? систолен −

38
2

95
5

Симптоми
 Асимптомни −
 Сърдечна недостатъчност −
 Стенокардия −

36
3
1

90
3
1

ЕКГ
 Без обременяване −
 Левокамерно обременяване (ЛКО) −
 Друго* −

21
18
1

52,5
45
2,5

ЕхоКГ
 Нормални размери на ЛК −
 Диастолно ЛКО  −

23
17

57,5
42,5

Съпътстващи аномалии
  −Митрален пролапс
 Клапна пулмонална стеноза (лека) −
 Субаортна стеноза (оперирана) −
 Мезокардия, лява ГПВ −
 Вроден пълен АV блок (пейсмейкър) −
 Тризомия 2 − 1

9
4
1
1
1
1
1

36

* ритъм от постоянна електрокардиостимулация
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Описание на устройствата за транскате-
търно затваряне на ПАК
Освобождаваща се спирала (ОС) – 

detachable coil (фиг. 1) e изработена от неръж-
даема стомана и синтетични нишки. Същест-
вува в 6 размера (3,5-5-6,5-8-10-12 mm), всеки 
с по 3-5 бримки. Спиралата е с вътрешен лу-
мен и винт в латералния си край, на който се 
завинтва освобождаващият кабел. В лумена 
на освобождаващия кабел има тънка подвиж-
на метална жица, която навлиза в спиралата, 
изправя я и я уплътнява. При изваждане на 
металната жица спиралата придобива специ-
фичната си конфигурация. Освобождаването 
на спиралата става с отвъртане на винта. Спи-
ралата се въвежда по венозен или артериален 
път през катетър с върхова дупка и размер 5 F. 
До освобождаването му тя може многократно 
да се репозиционира.

Фиг. 1. Освобождаваща спирала

Амплацер дуктусен оклудер (АДО) (фиг. 2).
АДО е саморазширяващо се устройство с 

форма на гъба, изработено от нитинол (сплав 
от никел и титаний). По вътрешната повърхност 
на устройството са зашити полиестерни влак-
на, които предизвикват локална тромбоза с 
последващо прекъсване на кръвотока през АК. 
Устройството е с форма на конус и съществува 
в 7 размера. Ширината в пулмоналния край е 
от 4 до 14 mm, а размерът в аортния край е с 2 

mm по-голям. Разширение от 4-6 mm в аортния 
край благоприятства стабилното позиционира-
не в аортната ампула. Системата за въвежда-
не се състои от дълго дезиле (6-8 F), въвеждащ 
кабел и въвеждач на устройството. АДО се им-
плантира с венозен достъп и може многократ-
но да се репозиционира до освобождаването 
му от въвеждащия кабел.

Фиг. 2. Устройство на Амплацер за затваряне на артериален ка-
нал (АДО)

Нит оклуд-спирала (НОС) Nit-Occlud coil 
(фиг. 3) e изградена от нитинол. Има форма на 
двоен конус и съществува в три основни вида 
(флексибилен, междинен и твърд) и общо 10 
размера. Степента на еластичност/твърдост 
на намотките се променя в отделните части 
на устройството и намалява от аортния към 
пулмоналния край, което позволява оптимал-
на адаптация към анатомията на ПАК, бърза и 
ефикасна оклузия и предпазва от разместване. 
НОС се предлага в комплект с въвеждащ кате-
тър – 4-5 F и кабел с освобождаваща система. 
Затварянето на ПАК може да стане чрез вено-
зен или артериален достъп. Спиралата може 
многократно да се прибира във въвеждащата 
система и репозиционира преди освобождава-
нето ù.
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Фиг. 3. Устройство Дукт оклуд

ПРОТОКОЛ НА ПРОЦЕДУРАТА

Пациентите, планирани за процедурата, са 
с доказан от клиничното и ЕхоКГ изследване 
ляво-десен шънт на съдово ниво, неусложнен 
с белодробна хипертония (БХ), с подписано ин-
формирано съгласие. 

Процедурата се извършва под обща анес-
тезия (венозна или с апаратна вентилация). 
Пациентите са на спонтанно дишане или 21% 
кислород във вдишваната смес. Във феморална 
вена и артерия се въвеждат венозно и артериал-
но дезиле 5 F. Хемодинамичната значимост на 
ПАК се оценява с измерване на налягане в дясно 
предсърдие (ДП), дясна камера (ДК), белодроб-
на артерия (БА) и аорта (Ао) и изследване на 
кислородна сатурация в смесена венозна кръв 
(вена иномината), БА, Ао и белодробна вена 
(БВ). При липса на предсърдна комуникация 
сатурацията в БВ се приема за 95% (или равна 

на тази в аортата при по-висока стойност). Ана-
томията на ПАК се верифицира в профилна и/
или дясна коса проекция с ангиокардиография-
та (АКГ) от истмичната аорта с пиг-тайл катетър. 
Количеството контраст е 1,5 ml/kg телесна маса 
(до 25 ml) с максималната допустима от катетъра 
скорост. Измерват се ширината в пулмоналния и 
аортния край и дължината на ПАК (фиг. 4). Сон-
дирането на ПАК по антерограден (през БА) или 
ретрограден (през Ао) начин се прави след АКГ, 
за се избегне рискът от спазъм на АК с промя-
на в размерите. Изборът на устройство е правен 
от размера на ПАК в пулмоналния край, неговия 
вид и складовата наличност. Размерът е избиран 
съобразно пулмоналния край на АК. Устройство-
то е с 2 mm по-широко (АДО), два пъти по-ши-
роко (ОС, НОС) и трябва да се помести (позици-
онира) в дукталната ампула, без да протрузира 
към аорта или левия клон на БА. Проверката на 
позицията на устройството и остатъчният шънт 
през ПАК (ако има такъв) се верифицират с кон-
тролна АКГ от истмичната аорта преди и 10 min 
след освобождаването му.

Фиг. 4. Ангиографски измервания

При ретрограден достъп за затваряне на 
ПАК (ОС или НОС), след сондиране на ПАК, 
една до 1 1/2 бримка се освобождават в БА, 
след което системата се издърпва, като в 
аортната ампула се освобождават останалите 
бримки. АКГ контрол се осъществява през вто-
ро артериално дезиле.

При антерограден достъп за затваряне на 
ПАК (АДО, НОС, ОС) след сондиране на АК по 
водач в десцендентната аорта се поставя съот-
ветната въвеждаща система (АДО, НОС). Част 
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от устройството, свързано с кабел, се освобож-
дава в десцендентната аорта, след което под 
рентгенов контрол се издърпва до аортната 
ампула, като останалата част (1-1 1/2 бримки 
при ДОС) се освобождава в БА. 

Пациентът получава антибиотик (цефурок-
сим) преди освобождаването на устройството и 
в следващите 24 часа. На мястото на артери-
алните пункции се поставят компресивни прев-
ръзки за 3 часа. Раздвижването се извършва на 
сутринта след процедурата. При липса на ус-
ложнения пациентът се изписва на 24-тия час. 

Проследяването се извършва на 24-тия 
час, 1-вия месец, 12-ия месец и ежегодно с 
клинично изследване, ЕКГ и ЕхоКГ с доплер. 
Рентгенография се извършва на 24-тия час 
след процедурата.

Ефективност на процедурата. Успехът 
от процедурата е определен (дефиниран) по 
следния начин: процедурен успех – импланти-
раното устройството остава на място до изпис-
ването от болницата; клиничен успех – липса на 
континуален шум; ангиографски успех – липса 
на остатъчен шънт от простпроцедурната АКГ; 
доплеров успех – липса на остатъчен шънт от 
доплеровото изследване.

Остатъчният шънт от АКГ е определен като: 
следи – контрастиране на част от БА до бифур-
кацията; малък – частично контрастиране на 
ствола на БА в диастола; умерен – плътно кон-
трастиране на ствола на БА и бифуркацията с 
контрастиране на ляво предсърдие от левогра-
мата; голям – интензивност на контрастиране 
на БА равна на аортата.

Усложненията са големи (емболизация на 
устройство с необходимост от оперативна на-
меса, кървене, налагащо кръвопреливане, об-
струкция на аорта или БА) и малки (емболиза-
ция с успешно изваждане на устройството, пре-
ходен артериален спазъм, хематом на мястото 
на убождане, преходни ритъмни нарушения).

Статистистическата обработка на данни-
те е направена с програмата SPSS 16.0. Пара-
метричните данни са представени като средна 
стойност и стандартно отклонение, непараме-
тричните като относителен дял. Сравнението 
на параметричните данни е извършено с вари-
ационен анализ. Статистическа достоверност 
е приемана при р < 0,05.

РЕЗУЛТАТИ

Освобождаваща спирала е имплантирана 
при 27 пациенти, 10 момчета и 17 момичета на 
средна възраст 5,5 ± 3,5 год. (1,4-15,5) (фиг. 5). 
Седем от децата са със съпътстващи аномалии 
(митрален клапен пролапс при 3, мезокардия с 
лява горна празна вена при 1, лекостепенна клап-
на пулмонална сетноза – 1, тризомия 21 − 1, ано-
малия на ръка – 1). Асимптомни са 26 пациенти, а 
1 е с прояви на сърдечна недостатътчност. Шумът 
е типичен континуален при 26 деца. Ехокардио-
графски размерите на сърдечните кухини са нор-
мални при 19 (70%). Останалите са с умерено ле-
вокамерно обременяване. Интервенционалната 
процедура е извършена с венозна анестезия при 
26 случая и с механична вентилация при момче 
на възраст 2,5 год. с тризомия 21.

Измереното средно налягане в БА е 27 ± 8,4 
(13-52) mm Hg, в Ао – 98 ± 17 (70-152) mm Hg, 
а отношението белодробен/системен кръвоток 
Qp/Qs е 1,36 ± 0,2 (1,1-2). Пулмоналният край 
на ПАК е с размер 2 ± 0,2 (1,2-4,4) mm. При 
26 случая АК е тип А, а в 1 – тип Е. При 2/3 
от случаите (18 деца) е използвана спирала с 
диаметър 5 mm, при 19% (5 деца) – 6,5 mm, 
при 3 случая (11%) – 3,5 mm, и в 1 (4%) – 8 mm. 
Рентгеновото време е 11 ± 6 (3,1-22) min.

Процедурен успех има при 25 деца (92,2%). 
При едно дете ОС емболизира в ЛБА, а второ 
с ПАК с пулмонален край 4,4 mm умерен шънт 
персистира след затваряне с ОС 8 mm. След 
неколкократни опити устройството е извадено 
и впоследствие АК е лигиран по хирургичен 
път. Клиничен успех има при 23 деца (85%), 
а ангиографски − при 12 (44%). Остатъчният 
шънт е незначим при 13 случая (48%) и уме-
рен при 2 (8%). На 24-тия час след процедура-
та доплеровото изследване показва липса на 
остатъчен шънт при 11 от 13 деца с незначите-
лен АКГ шънт. Проследени са 25 от децата за 
период от 2,1 ± 1,7 год. (от 1 месец до 6 год). 
Всички са асимптомни, без белези на лево-
камерно обременяване, без шумова находка, 
като доплеровото изследване показва минима-
лен остатъчен шънт при едно дете. Процедур-
ни усложнения имат 2-ма пациенти, при които 
настъпва емболизация на устройството. Едно-
то от тях – първият пациент в серията с ОС, е 
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с ПАК с ширина 2,8 mm, при което е поставено 
устройство 5 mm, което емболизира в лява БА. 
Опитите за изваждане с ласо са неуспешни и 
ОС е вклинена дълбоко в периферен клон на 
долен сегмент на ЛБА. Усложнението протича 
без хемодинамични или дихателни наруше-
ния. При второ дете с ПАК с пулмонален край 
1,8 mm, поставената 3,5 mm ОС емболизира в 
ЛБА, но е извадена с ласо и в същата процеду-
ра ПАК е затворен с ОС 5 mm, без усложнения. 
Липсват кървене, артериална тромбоза, хемо-
лиза или други усложнения. 

Амплацер септален оклудер е използвано 
при 8 пациенти на средна възраст 11,7 ± 14,4 
год. (1,9-45,5), 7 деца и 1 възрастен (фиг. 6). 
Съпътстващи аномалии имат 2 (митрален про-
лапс – 1, и подклапна аортна стеноза – 1). ПАК е 
нативна лезия при 7 пациенти и реканализиран 
АК при едно дете, с хирургично лигиран АК при 
операция за подклапна аортна стеноза. Клинич-
но всички са с типичен континуален шум, пет от 
децата са асимптомни, две (25%) са с прояви 
на сърдечна недостатъчност и съответно лече-
ние. Повод за откриване на ПАК при 45-годишен 
мъж е оплакване от „стягане в гърдите”. Пред-

процедурното ехокардиографско изследване е 
с данни за левокамерно диастолно обременя-
ване при 7 и без обременяване при един. Про-
цедурата е извършена с венозна анестезия при 
7 и с апаратна вентилация при едно дете на 1 
г. 11 мес. Хемодинамичните измервания показ-
ват: налягане в БА е 30,6 ± 9,7 mm Hg (20-51); 
в Ао – 104 ± 14 mm Hg (75-121); Qp/Qs − 1,8 ± 
0,33 (1,32-2,27). Агиографски всички пациенти 
са с тип А, с пулмонален край 3,38 ± 0,94 mm 
(2,3-5,3); аортен 7,7 ± 1,8 mm (6-12) и дължина-
та на АК е 8,4 ± 1,9 mm (6-12). Имплантираният 
АДО е със среден размер в пулмоналния край 6 
mm (две – 4 mm, три – 6 mm, и три – 8 mm) при 
рентгеново време 15 ± 12 min (8-45 min). Про-
цедурен успех има при 7 деца 87,5%, клиничен 
при 5-71%, ангиогафски при 62,5% с незначим 
остатъчен шънт. Минимален шънт на 24-тия час 
по доплер има при 1 дете (14%), който изчезва 
на 12-ия месец след процедурата. Проследени 
са 7 пациенти за период 4,3 ± 2,9 год. (0,37-7 
год.). Всички проследени пациенти са асимп-
томни, без прояви на сърдечна недостатъчност, 
без органична шумова находка, без остатъчен 
шънт от доплеровото изследване.

  
Фиг. 5. Етапи на затваряне на ПАК с освобождаваща спирала

 
Фиг. 6. Етапи на затваряне на ПАК с устройство на Амплацер
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УСЛОЖНЕНИЯ

Процедурни усложнения има при 1 дете, мо-
миче на 17 год., с неуспешен опит за затваряне 
на ПАК с ОС в миналото и емболизация на ОС 
в лява БА, описано по-горе. При освобождава-
нето в десцендентната аорта на АДО послед-
ният емболизира в лявата илиачна артерия. 
Опитите за транскатетърно изваждане на АДО 
са неуспешни и устройстото е експлантирано 
от съдов хирург с възстановяване на кръвотока 
в лявата илиачна артерия. При изписването де-
тето е с възстановени пулсации на левия крак. 
Родителите отказват по-нанатъшно лечение и 
по-късно се губи от проследяване. При остана-
лите деца не са наблюдавани усложнения. 

Нит оклуд спирала е имплантирана при 
7 деца – 3 момчета и 4 момичета на средна 
възраст 5,3 ± 2,4 (2,4-9,3) год. (фиг. 7). ПАК е 
изолирана лезия при 6 и е съчетано с вроден 
пълен АВ блок и имплантация на пейсмейкър 
при 1 дете. Всички пациенти са асимптомни, 1 
е с атипичен шум. Белези на левокамерно ди-
астолно обременяване по ЕхоКГ имат 4 деца. 
Имплантацията е извършена с венозна анесте-
зия при 6 и с интубация при 1. Хемодинамич-
ните измервания показват: налягане в БА 33,4 
± 5,5 (28-43) mm Hg, налягане в аорта 101 ± 8,2 
(92-111) mm Hg, Qp/Qs − 1,53 ± 0,4 (1,2-2). Пул-
моналният край на ПАК е с ширина 1,88 ± 0,6 
(1,2-3) mm, аортният – 6,2 ± 0,95 (5-7) mm, 6 са 
с тип А и 1 с тип Е. Използвани са устройства с 

размер 5 mm (2 деца), 6 mm (2) и 7 mm (3 деца). 
Имплантацията е извършена по антерограден 
път (1 сл.) и ретрограден път (6 сл.). Рентгено-
вото време е 7 ± 0,9 (6,5-13 min). Процедурен 
успех има при 6 деца (85,6%). При едно дете 
с ПАК с пулмонален край 2,3 mm и ширина на 
аортната ампула 7 mm, ангиографски се ус-
тановява значим остатъчен ляво-десен шънт 
и нестабилна позиция на използвания 7 mm 
ДОС, който пролабира в БА. Устройството е из-
вадено и ПАК е затворен в същата процедура 
с ОС 6,5 mm. 

При останалите 6 деца клиничният успех 
е 100%, а ангиографският – 50% незначим ос-
татъчен шънт. Последният изчезва при допле-
ровото изследване 24 часа след процедурата. 
Не са наблюдавани процедурни усложнения. 
Пациентите са проследени 0,16 ± 0,2 (0,08-0,5) 
год. Всички са асимптомни, без шум, с нормал-
ни размери и функция на лява камера.

Сравнението на клиничните и хемодина-
мичните резултати от използваните устройства 
за транскатетърно затваряне на ПАК (табл. 2) 
показва, че пациентите, при които е използван 
АДО, са със значимо по-широк АК в сравнение 
с ОС и ДОС. При тях има и най-голям ляво-
десен шънт, значимо по-голям в сравнение с 
ОС. Налице е статистичски значима разлика 
във времето на проследяване – най-дълго при 
АДО и най-кратко при ДОС. Липсват разлики 
във възраст, тегло, налягане в БА и Ао и рент-
геновото време. 

 
Фиг. 7. Етапи на затваряне с Нит оклуд спирала
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ОБСЪЖДАНЕ

Резултатите от представеното проучване 
показват, че при подбрани пациенти извън пе-
риода на новороденото и кърмаческата възраст 
с неусложнени ПАК транскатетърното затваря-
не е ефективна и относително безопасна про-
цедура. За цялата група от 40 деца затваряне 
е постигнато при 38 (95%). Това потвърждава 
резултатите, представени в други серии [6, 7, 
16, 19, 22, 24, 26]. Основно предимство на съв-
ременните устройства за транскатетърно зат-

варяне е контролът на процедурата с възмож-
ност за репозиция, подмяна на устройството с 
друг размер или при преценка прекъсване на 
процедурата и изваждане на дивайса. По този 
начин сме постъпили при 1 дете, при което ос-
тава значим шънт след затварянето на ПАК с 
ОС. Впоследствие детето е оперирано. Подоб-
ни случаи съобщават и други [17, 21, 22, 33]. 
Наличието на различни устройства позволява 
замяна на едно устройство с друго при недо-
бър процедурен резултат. Така сме постъпили 
в един случай със значим остатъчен ляво-де-

Таблица 2. Сравнителна характеристика на данните от клиничните и хемодинамичните данни на пациентите с 
транскатетърно затваряне на ПАК 

Освобождаваща 
спирала 
n = 27 (%)

Амплацер септален 
оклудер
n = 8 (%)

Дуктоклуд 
спирала 
n = 8 (%)

Р

Възраст (год.) 5,5 ± 3,5 11,7 ± 14,4* 5,3 ± 2,4 ns
Съпътстващи аномалии 7 (26) 2 (25) 1 (14)
Атипичен шум 1 (3,7) 0 1 (14)
Асимптомни 26 (96) 5 (62,5) 7 (100)
ЛКО (Ехо)
− липсва
− умерено

19 (70)
8 (30)

1 (12,5)
7 (87,5)

3 (43)
4 (57)

Анестезия
− венозна
− апаратна вент.

26
1

7
1

6
1

Тегло (kg) 19,4 ± 10,9 27,9 ± 23.2 17 ± 7 ns
РАР (mm Hg) 27 ± 8,4 30,6 ± 9,7 33,4 ± 5,5 ns
РАо (mm Hg) 98 ± 17 104 ± 14 101 ± 8,2 ns
Qp/Qs 1,36 ± 0,3** 1,8 ± 0,33** 1,53 ± 0,4
Пулмонален край (mm) 2 ± 0,2 *** 3,38 ± 0,94***/**** 1,88 ± 0,6****
Аортен край (mm) 6,1 ± 1,9 7,7 ± 1,8 6,2 ± 0,95 ns
Тип ПАК
− А
− Е

26
1

8 7

Размер устройство (mm) 5,1 ± 1 6 ± 1,5 6,2 ± 0,7 ns
Рентгеново време (min) 11 ± 6 15 ± 12 7 ± 0,9 ns
Усложнения (брой) 2 (7,4) 1 (12,5) 0
Проследяване (год.) 2,1 ± 1,7 4,3 ± 2,9 0,16 ± 0,2 < 0,05

* при вземане в съображение само на децата
** Р < 0,0001 между ОС и АДО
*** Р < 0,0001 между ОС и АДО 
**** Р < 0,005 между АДО и ДОС

Таблица 3. Резултат от транскатетърно затваряне на ПАК с ОС, АДО и НОС

Успех от процедурата (%) Освобождаваща спирала n = 27 Амплацер септален оклудер n = 8 Дуктоклуд спирала n = 7

Процедурен 92 87,5 85,6

Клиничен 85 71 100

Ангиографски 44 62,5 50

Доплеров (24 час) 92 84 100

Доплеров (1 год.) 96 100
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сен шънт при протрузия на ДОС към БА, при 
който в рамките на процедурата ПАК е затво-
рен безпроблемно с ОС. За подмяна на едно 
устройство с друго в хода на процедурата съ-
общават и други [32].

Основно значение за успеха на процеду-
рата имат подборът на пациентите и стрикт-
ното спазване на протокола на затваряне. В 
представената серия сме се придържали към 
класическите показания за затваряне на ПАК: 
пациенти извън периода на новороденото и 
кърмаческата възраст с до умерен ляво-де-
сен шънт, неусложнен от белодробна хипер-
тония, с анатомия на ПАК от предпроцедур-
ното ехокардиографско изследване, позволя-
ващо поместване на избраното устройство в 
дукталната ампула, без протрузия на части от 
дивайса в аортния истмус или левия клон на 
БА. По тази причина интервенционално затва-

ряне е извършено при пациенти с ПАК с добре 
оформена ампула и тесен пулмонален край 
(тип А) при 95% от случаите. Залог за успех е 
познаването на дизайна и възможностите на 
поставяните устройства. Например АДО е с 
дължина 7 mm, което крие риск от протрузия 
при имплантация при малки деца или по-къ-
са ампула. Подобно усложнение съобщават J. 
Masura и сътр. [32] при 9% от пациентите с 
използван АДО. 

Успехът на процедурата зависи и от детайл-
ната АКГ анатомия на ПАК, която по класифи-
кацията на A. Krichenko и кол. [17] се дели на 
тип А – АК с форма на конус, добре оформе-
на ампула и стеснен пулмонален край, тип В 
– широк и много къс АК (като фенестър), тип С 
(тубуларен АК без стеснения по хода), тип Д – 
АК с множество стеснения, тип Е − елонгиран 
АК със стеснен пулмонален край (фиг. 8).

    
Фиг. 8 Типове персистиращ артериален канал (по A. Krichenko и кол.)

Необходимо е количеството и дебитът на 
контраста да са максимално големи за възрастта 
и телесната маса, така че да се изобрази ясно 
АК, да се подбере проекция, в която АК да е пер-
пендикулярен на рентгеновите лъчи (най-често 
профил и дясна коса порекция със или без ангу-
лация), и АКГ да се прави преди сондирането на 
ПАК [2, 13, 18, 32]. Последното е от съществено 
значение, тъй като спазъм на АК, предизвикан от 
дразнене при сондирането може да доведе до 
подценяване на размерите и последващ проце-
дурен неуспех. Подобен проблем сме имали при 
един случай в първите години на натрупване на 
опит, което е причина за прекъсване на процеду-
рата и насочване към операция.

Подборът на устройство за затваряне на 
ПАК се определя от няколко фактора – дизайн, 
терапевтичен обхват, риск от усложнения, цена. 
Два от дивайсите, използвани в настоящата се-
рия, са специално създадени за затваряне на АК 
(АДО и НОС). Терапевтичният спектър на АДО 
е най-голям (затваряне на дуктуси с пулмонален 

край от 2 до 12 mm) и той е най-често използ-
ваното устройство с най-добри процедурни ре-
зултати [11, 22, 24, 27, 31, 32]. Високата цена е 
причината, поради която сме го приложили само 
при 8 пациенти, всички до 2005 г. Недостатък е 
дължината на устройството (риск от протрузия, 
особено при малки деца). С цел избягване на ри-
ска от протрузия фирмата производител създава 
ново устройст во АДО ІІ с два диска и по-къса, 
флексибилна свързваща част. Първотачалните 
резултати са обнадеждаващи [32].

НОС е също специално създадена за зат-
варяне на ПАК, въведена в практиката след 
2000 г. [9, 12] и у нас през 2011 г., като сме я 
приложили при 7 пациенти. Дизайнът ù позво-
лява адаптация към различни по форма АК. 
Предимства са и малката въвеждаща систе-
ма, възможността за въвеждане с трансаортен 
(ретрограден) и транспулмонален (антерогра-
ден) достъп и по-ниската цена. Недостатък е 
по-тесният терапевтичен спектър (затваря АК 
с пулмонален край до 4 mm).
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ОС, създадена за затваряне на съдови ко-
муникации, е най-често използваното от нас 
устройство поради ниската цена и възможнос-
тите за ретроградна и антероградна импланта-
ция. Основен недостатък е тесният терапевти-
чен спектър – затваря АК с пулмонален край 
под 3 mm [8, 18, 21, 27]. 

Процедурният успех (общо за групата 95%) 
е сравним при трите използвани устройства. 
Макар че АКГ успехът е най-нисък при ДОС 
(45%), при него най-бързо настъпва пълна ок-
лузия, в 100% при доплеровото изследване 24 
часа от процедурата. Минималният остатъчен 
шънт, регистриран при 11% при изписването за 
другите две устройства, изчезва до 2,5% в рам-
ките на първата година от проследяването. 

В представената серия процедурните ус-
ложнения са редки и са сравними с наблюда-
ваните от други автори [7, 17, 19, 23, 32]. Две 
големи усложнения сме наблюдавали при едно 
дете – емболизация на ОС в ляв клон на БА, 
и при друга процедура – емболизация на АДО 
във феморална артерия, наложила оператив-
но отстраняване на устройството с пластика на 
съда. Считаме ги като усложнения от техниче-
ски характер в учебната крива. Не сме наблю-
давали протрузия на дивайс в аорта или БА [5, 
13, 32], както и описваната хемолиза – рядко, 
но неблагоприятно усложнение, дължащо се 
на механична фрагментация (увреда) на ерит-
роцитите от остатъчен ляво-десен шънт и про-
лабиращи части на устройството [3, 14].

Интерес представлява възрастен пациент на 
45 години с късно открит ПАК, успешно зат ворен 
с АДО. Проблеми при подобни редки случаи, оп-
исвани в литературата [15, 20], са дегенератив-
ните изменения в ПАК, често с калциеви отла-
гания, и белодробната хипертония с белодробна 
обструктивна съдова болест, което прави проце-
дурата по-рискова или дори противопоказана.

Пациенти с атипична шумова находка, без 
континуален шум, с кръвоток през ПАК, реги-
стриран от доплеровото изследване, т.нар. 
„тихи дуктуси”, са група, при която няма общо-
прието становище за поведението. Такива са 2 
случая от серията ни. В поведението към тях 
сме се придържали към препоръките, дадени 
от J. Giroud и J. Jacoubs [11] за затваряне на 
ПАК при всяко дете след установяването на ув-

реждането и след получаване на информирано 
съгласие поради ниския риск от усложнения и 
съобщаваните случаи на инфекциозен ендо-
кардит и при „тихи” дуктуси.

В заключение резултатите от транскатетър-
но затваряне на ПАК показват, че процедурата 
е ефективна и относително безопасна при па-
циенти извън кърмаческа възраст с неусложнен 
ПАК и е алтернатива на хирургичното лечение. 
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Резюме: Увод. Клиничното значение на възпалителните цитокини (TNF-α и hsCRP) и хипергликемията като независими 
прогностични биомаркери при пациенти с остър коронарен синдром (ОКС) е все още неизяснено. Цел. Да се 
определи клиничното значение и прогностичната стойност на възпалителните биомаркери при пациенти с ОКС 
със и без нарушения на гликемията. Материал и методи. При 256 пациенти с ОКС са определени TNF-α и hsCRP 
48 часа след хоспитализацията и нарушенията на глюкозната обмяна при изписването. Проведен е корелаци-
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TNF-α при приема не корелира нито с фракцията на изтласкване (EF), нито с ензимите за миокардна некроза 
(p > 0,05). За разлика от него, hsCRP е свързан негативно с EF (p = 0,001) и позитивно с максималните CPK, CPK-
MB, тропонин (p = 0,0001) независимо от глюкозния метаболитен статус. hsCRP е независим прогностичен мар-
кер за 6-месечна преживяемост (p = 0,024). Заключение. Клиничното значение на hsCRP и TNF-α е независимо 
от глюкозния метаболитен статус. hsCRP е независим маркер за 6-месечна преживяемост. 
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ВЪВЕДЕНИЕ

Острият коронарен синдром (ОКС) продъл-
жава да е водеща причина за смъртност в раз-
витите страни. Ето защо определянето и лече-
нието на рисковите фактори, свързани с лоша 
прогноза, е важно за адекватното лечение, как-
то и за превенцията при тези пациенти. 

Според последните проучвания хипергли-
кемията е независим индикатор за неблагопри-
ятна ранна и отдалечена прогноза. Тя директ-
но допринася за миокардната некроза. Хипер-
гликемията може да предшества развитието на 
диабета и да ускори развитието на атероскле-
ротичните плаки [13]. 

Инфламаторните цитокини (интерлевкини, 
матриксини, адхезионни молекули, острофа-
зови белтъци, хемокини, TNF-α) играят важна 
роля във всеки етап от патогенезата на атерос-
клерозата – от първичната адхезия на клетките 
към ендотела до дестабилизацията и руптура-
та на плаката [3]. От друга страна, те също са 
свързани с нарушения на глюкозния метаболи-
зъм. Например, при пациенти със захарен ди-
абет и затлъстяване, е установена по-висока 
концентрация на TNF-α и IL-18 [12].

Тези факти предполагат общи патофизи-
ологични механизми на дисгликемията и ате-
росклерозата като биологични явления. Това 
дава възможност за ендновременен контрол 
върху различните патогенетични вериги.

Целта на нашето проучване е да се оцени 
клиничното значение на възпалителните цито-
кини и тяхната връзка с нарушенията на глю-
козната обмяна при пациенти с ОКС.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Проучването включва 256 пациенти с ОКС, 
приети в Интензивно кардиологично отделе-
ние на Клиниката по кардиология при УМБАЛ 
„Александровска”, за периода март 2009–де-
кември 2010 г. ОКС е дефиниран съответно на 
последните европейски препоръки (guidelines) 
– нестабилна ангина (UA), миокарден инфаркт 
без ST-eлевация (NSTEMI), миокарден ин-
фаркт със ST-eлевация (STEMI). 

Събрани са демографски данни, сърдеч-
но-съдови рискови фактори, съпътстващи за-
болявания, медикаментозна терапия по време 

на болничния престой и при изписването. Из-
мерени са гликемията при приема, на гладно и 
гликираният хемоглобин (HBA1c), маркери за 
миокардна некроза (CPK, CPK-MB, тропонин), 
показателите за бъбречна функция, хемоглоби-
на и липидния профил. Определени са инфла-
маторните цитокини (hsCRP и TNF-α) на 48-ия 
час от хоспитализацията с метода ELISA. Преди 
изписването при всички пациенти без захарен 
диабет е проведен орален глюкозотолерантен 
тест. Левокамерната функция е оценена с ехо-
кардиография при приема по Simpson или ле-
вокамерна вентрикулография при инвазивно 
изследване. При 98% от пациенти със STEMI 
е осъществена перкутанната коронарна интер-
венция (PCI). Пациентите са проследени 12 ме-
сеца. На 6-ия месец и 1-вата година са опреде-
лени рехоспитализации по повод на сърдечни 
причини (декомпенсирана сърдечна недоста-
тъчност, нов ОКС, стабилна стенокардия – САП, 
аорто-коронарен байпас – АКБ).

Резултатите са представени като средни 
стойности (± стандартното отклонение). За да 
се определят връзките между инфламаторните 
цитокини, фракцията на изтласкване (EF) и ен-
зимите за миокардна некроза (макс. тропонин, 
макс. CPK-MB, макс. CPK) е приложен непа-
раметричен корелационен анализ (Spearman 
rho). Mann-Whitney (HGI) и t-test са използва-
ни, за да се сравнят стойностите на TNF-α и 
hsCRP при пациентите със STEMI/NSTEMI/UA. 
Същите статистически методи са използвани, 
за да се сравнят инфламаторните цитокини в 
групите със и без сърдечни усложнения. 

Стойност на p < 0,05 е приета за статисти-
чески значима. 

Статистическият анализ е проведен чрез 
SPSS версия 15. 

РЕЗУЛТАТИ

В нашето проучване 166 (64,84%) от паци-
ентите са мъже и 90 (35,15%) са жени. Средна-
та възраст за цялата група е 63,95 (± 11.8), съ-
ответно 68,6 (± 11.8) за жените и 61,43 (± 11.8) 
за мъжете. Сто четиредесет и седем (57,42%) 
от пациентите са с диагноза STEMI, 23 (8,9%) – 
с NSTEMI, 86 (33,59%) – с нестабилна ангина. 
В зависимост от глюкозния метаболитен ста-
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тус: 50 (19,92%) са без нарушения, 69 (27.49%) 
– с известен захарен диабет, 52 (20,71%) с но-
вооткрит захарен диабет; 80 (31,87%) – с но-
вооткрит нарушен глюкозен толеранс. Триде-
сет и девет пациенти (15,23%) са с преживян 
миокарден инфаркт, а 154 (60,16%) са пушачи 
(тaбл.1).

Tаблица 1. Демографски и клинични данни на изслед-
ваната група пациенти

Пол  90 (35,15%) жени
 166 (64,85%) мъже

Възраст
 63,95 (± 11.8) всички пациенти
 68,6 (± 11.8) жени
 61,43 (± 11.8) мъже

Диагноза при хос-
питализацията

147 (58,2%) ОМИ със ST-елевация
23 (9%) ОМИ без ST-елевация
86 (32,8%) нестабилна ангина

Глюкозен метабо-
литен статус

50 (19,93%) без дисгликемия
69 (27,49%) известен захарен диабет
52 (20,71%) новооткрит захарен диабет 
80 (31,87%) новооткрити нарушения на 
глюкозната обмяна – нарушен глюкозен 
толеранс, нарушена гликемия на гладно

Преживян 
миокарден 
инфаркт

 39 (15,23%)

Пушачи  154 (60,16%)

Взаимовръзка между възпалителните цито-
кини (hsCRP, TNF-α) и клинични параметри 
– за левокамерна функция (EF%) и маркери 
за миокардна некроза (макс. CPK, CPK-MB, 
тропонин Т) в общата група пациенти с ОКС

В табл. 2 е представена корелацията меж-
ду hsCRP и TNF-α и клиничните параметри – 
левокамерна функция (фракция на изтласква-
не – EF) и маркери за миокардна некроза 
– максимални CPK, CPK-MB, тропонин T. Не 
се установява връзка на TNF-α с фракцията 
на изтласкване или с ензимите за миокардна 
некроза. За разлика от него, независимо от 
глюкозния метаболитен статус, hsCRP коре-
лира обратно пропорционално с левокамер-
ната систолна функция (p = 0,001) и право 
пропорционално с максималните CPK, CPK-
MB и тропонина (p = 0,0001). Същата връзка е 
открита в групата пациенти без нарушения на 
гликемията (ЕF, p = 0,003; max. CPK p = 0,010; 
CPK-MB, p = 0,009; тропонин Т, p = 0,019). При 
пациентите с известен захарен диабет hsCRP 
корелира негативно с EF (p = 0,020) при пос-
тъпването и позитивно с тропонина (p = 0,014), 
а при пациентите с новооткрит нарушен глю-
козен толеранс връзката е позитивна само с 
тропонина (p = 0,004). 

Tаблица 2. Взаимовръзка между възпалителните цитокини (hsCRP, TNF-α) и клинични параметри – за левока-
мерна функция (EF%), маркери за миокардна некроза (CPK, CPK-MB, тропонин Т) 

Възпалителни цитокини ФИ% Макс. CPK-MB Maкс.
тропонин T

Всички пациенти с ОКС

TNF-α p = 0,300 p = 0,.977 p = 0,483

hsCRP p = 0.001
r = 0,331

p = 0,0001
r = 0,358

p = 0,0001
r = 0,473

Пациенти с ОКС без нарушения в глюкозната обмяна

TNF-α p = 0,700 p = 0,515 p = 0,893

hsCRP p = 0,003
r = 0,607

p = 0,019
r = 0,495

p = 0,010
r = 0,538

Пациенти с ОКС и известен захарен диабет

TNF-α p = 0,916 p = 0,165 p = 0,966

hsCRP p = 0,02
r = 0,483 p = 0,096 p = 0,014

r = 0,503

Пациенти с ОКС и новооткрит захарен диабет
TNF-α p = 0,207 p = 0,712 p = 0,735

hsCRP p = 0,909 p = 0,319 p = 0,328

Пациенти с ОКС и новооткрит нарушен глюкозен толеранс

TNF-α p = 0,955 p = 0,512 p = 0,085

hsCRP p = 0,527 p = 0,290 p = 0,004
r = 0,510
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Взаимовръзка между възпалителните ци-
токини (hsCRP, TNF-α) и клинични пара-
метри – за левокамерна функция (EF%) и 
маркери за миокардна некроза (CPK, CPK-
MB, тропонин) в различните групи ОКС 
На табл. 3 е илюстрирана корелация-

та между възпалителните цитокини (hsCRP, 
TNF-α) и маркерите за миокардна некроза 
(макс. CPK, max. CPK-MB, тропонин) в раз-
личните групи ОКС (миокарден инфаркт със 
ST-елевация – STEMI, миокарден инфаркт 
без ST-елевация – NSTEMI, нестабилна анги-
на – UA). TNF-α не е свързан с миокардната 
некроза независимо от вида на ОКС. hsCRP 
корелира позитивно с само с тропонин T при 
пациенти със STEMI (p = 0,036) и NSTEMI (p 
= 0,05). При тези с нестабилна ангина, hsCRP 
корелира позитивно с всички маркери за ми-
окардна некроза (мaкс. CPK, p = 0,038; макс. 
CPK-MB, p = 0,027; тропонин T, p = 0,0001). 
При пациенти с нестабилна ангина стойно-
стите на маркерите за миокардна некроза 
< 150% oт референтните (тропонин < 0,05 ng/
ml). Корелацията между hsCRP и тропонин T 
е по-слабо изразена в групата пациенти със 
STEMI (r = 0,266) в сравнение с тези с неста-
билна ангина (r = 0,650). 

Взаимовръзка между инфламаторните ци-
токини (hsCRP, TNF-α) и 6-месечната/едно-
годишната прогноза

Сто осемдесет и четири пациенти (72%) 
са проследени на 6-ия месец, като петнаде-
сет от тях (8%) са починали и 103-ма (56%) са 
рехоспитализирани. В края на първата година 
са проследени 129 (50%) от пациентите. Три-
надесет от тях (10%) са починали и 94 (73%) 
– рехоспитализирани. Корелация е установена 
само между TNF-α и 6-месечната рехоспитали-
зация при пациентите с ОКС без нарушения на 

глюкозната обмяна (p = 0,014). Подобна връз-
ка е установена между hsCRP и 6-месечната 
рехоспитализация при пациенти с ОКС и ново-
открит захарен диабет (p = 0,008). Резултатите 
показват, че доколкото hsCRP има прогностич-
на сила за 6-месечната смъртност, тя е неза-
висима от глюкозния метаболитен статус (p = 
0,024) (табл. 4).

Клинично значение на възпалителните ци-
токини (hsCRP, TNF-α) при пациенти с ОКС 
със и без нарушение на глюкозния мета-
болизъм

Табл. 5 илюстрира клиничното значение на 
TNF-α и hsCRP при пациенти с остър миокар-
ден инфаркт със ST-елевация (STEMI), без 
ST-eлевация (NSTEMI) и нестабилна ангина. 
По отношение на hsCRP има статистически 
значима разлика само между STEMI/NSTEMI 
пациентите (p = 0,004). Между пациентите със 
STEMI и нестабилна ангина е открита само тен-
денция за такава зависимост (p = 0,057). TNF-α 
не показва статистическа разлика между гру-
пите STEMI/UNSTEMI (p = 0,220) и STEMI/UА 
p = 1,0. 

Взаимовръзка между възпалителните ци-
токини (TNF-α и hsCRP) при хоспитализа-
цията и нарушенията на глюкозния мета-
болизъм на 6-ия месец и 1-вата година при 
пациенти с ОКС 

Не е открита разлика в средните стойно-
сти на TNF-α и hsCRP при хоспитализацията 
между групите с ОКС и нарушенията на глю-
козния метаболизъм (новооткрит захарен ди-
абет, нарушен глюкозен толеранс, известен 
захарен диабет) на 6-ия месец (TNF-α, p = 
0,164; hsCRP, p = 0,520) и 1-вата (TNF-α, p = 
0,207; hsCRP, p = 0,224) oт проследяването 
(табл. 6).
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Taблица 3. Взаимовръзка между възпалителните цитокини (hsCRP, TNF-α) и клиничнитe параметри за левока-
мерна функция (ФИ%), маркери за миокардна некроза (CPK, CPK-MB, тропонин Т) при различните групи ОКС

Възпалителни цитокини Maкс. CPK Maкс. CPK-MB Макс. тропонин-T

Пациенти със STEMI
TNF-α p = 0,692 p = 0,787 p = 0, 811

hsCRP p = 0,133 p = 0,258
p = 0,036
 r = 0,266

Пациенти с NSTEMI
TNF-α p = 0,268 p = 0,294 p = 0,215

hsCRP p = 0,286 p = 0,213
p = 0,05
r = 0,667

Пациенти с нестабилна ангина
TNF-α p = 0,993 p = 0,364 p = 0,819

hsCRP
p = 0,038 
r = 0,387

 p = 0,027
 r = 0,410

p = 0,0001
r = 0,650

Taблица 4. Взаимовръзка между инфламаторните цитокини (hsCRP, TNF-α) и 6-месечната/едногодишната прогноза

Възпалителни 
цитокини

Честота на 6-месечна 
рехоспитализация
103/184
(56%)

Честота на 1-годиш-
на рехоспитализация
94/129
 (73%)

 Честота на 6-ме-
сечна смъртност
15/184 
(8%)

Честота на 1-годиш-
на смъртност
13/129
(10%)

Всички пациенти с 
ОКС

TNF-α p = 0,432 p = 0,533 p = 0,646 p = 0,476

hsCRP p = 0,901 p = 0,590 p = 0,024 p = 0,148

Пациентис ОКС без 
нарушения в глю-
козната обмяна

TNF-α p = 0,014 p = 0,181 − −

hsCRP p = 1,00 p = 0,517 p = 1,00 p = 0,545

Пациенти с ОКС и 
известен захарен 
диабет

TNF-α p = 0,441 p = 0,317 p = 0,538 –

hsCRP p = 0,627 p = 0,518 p = 0,879 –

Пациенти с ОКС и 
новооткрит захарен 
диабет

TNF-α p = 0,157 p = 0,460 p = 0,668 –

hsCRP p = 0,008 p = 0,925 p = 0,613 –

Пациенти с ОКС и 
новооткрит нарушен 
глюкозен толеранс

TNF-α p = 0,441 p = 0,545 p = 0,357 –

hsCRP p = 0,297 – – –

Таблица 5. Клинично значение на възпалителните цитокини (hsCRP, TNF-α) при пациенти с ОКС със и без нару-
шение на глюкозния метаболизъм

Глюкозен метаболитен статус Възпалителни 
цитокини STEMI/NSTEMI STEMI/UA NSTEMI/UA

Всички пациенти с ОКС
TNF-α p = 0,220 p = 1,00 p = 0,366

hsCRP p = 0,004 p = 0,667 p = 0,106

Пациенти с ОКС без нарушения в глюкозната обмяна
TNF-α p = 0,737 p = 0,379 p = 0,667

hsCRP p = 0,268 p = 0,516 p = 0,667

Пациенти с ОКС и известен захарен диабет
TNF-α p = 1,00 p = 0,956 p = 1,00

hsCRP p = 0,282 p = 0,126 p = 0,538

Пациенти с ОКС и новооткрит захарен диабет
TNF-α p = 0,187 p = 0,581 p = 0,533

hsCRP p = 0,264 p = 0,262 p = 0,267

Пациенти с ОКС и новооткрит нарушен глюкозен толеранс
TNF-α p = 0,390 p = 0,105 p = 0,769

hsCRP p = 0,211 p = 0,340 p = 0,769
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Taблица 6. Взаимовръзка между възпалителните ци-
токини (TNF-α и hsCRP) при хоспитализацията и нару-
шенията на глюкозния метаболизъм на 6-иямесец и 
1-вата година при пациенти с ОКС 

Възпалителни 
цитокини

Нарушения в 
глюкозния ме-
таболизъм на 
6-иямесец

Нарушения 
в глюкозния 
метаболизъм 
1-вата година

TNF-α p = 0,164 p = 0,207

hsCRP p = 0,520 p = 0,224

ОБСЪЖДАНЕ

При изследваната от нас група болни уста-
новихме, че нарушенията на глюкозната регу-
лация са твърде чести при пациентите с ОКС. 
При 80% от пациентите са констатирани нару-
шения на глюкозната обмяна: 27.49% са с из-
вестен захарен диабет и 52,58% са с новооткри-
ти нарушения на глюкозната обмяна (съответно 
20,71% с новооткрит захарен диабет и 31,87% с 
новооткрит нарушен глюкозен толеранс). 

От друга страна, установените от нас ре-
зултати потвърждават хипотезата, че персис-
тиращото възпаление е връзката между ИБС 
и дисгликемията [7, 8, 9]. Възпалението меди-
ира тромбообразуването и развитието на ОКС 
[2, 5]. В сравнение с пациентите със стабилна 
ангина (САП) при болните с ОКС плазмените 
концентрации на възпалителните цитокини са 
повишени в резултат на активирането на опре-
делен тип клетки (CD4+CD28 null) както в ко-
ронарните съдове, така и в екстракоронарните 
[1, 6, 11]. Ето защо възпалителните протеини 
(hsCRP и TNF-α) са съществен елемент в па-
тогенезата на ОКС, независимо от глюкозния 
метаболитен статус. 

Нашите резултати показват негативната 
връзка между hsCRP и левокамерната систол-
на функция (EF) и позитивна с маркерите за 
миокардна некроза (максимални CPK, CPK-MB 
и тропонин Т) за цялата група пациенти (всички 
видове ОКС). hsCRP може да се използва като 
сурогатен биомаркер за левокамерната функ-
ция при пациенти с ОКС, независимо от глю-
козния метаболитен статус. Това се потвърж-
дава и от факта, че същата корелация може да 
се открие при пациенти без дисгликемия. По-

скоро тези данни насочват към вероятността 
за значението на активността на възпалението 
при съответната група ОКС. При болни с неста-
билна ангина пекторис (НАП) hsCRP насочва 
към по-активен възпалителен процес в съдо-
вата стена, при STEMI – руптура от механично 
въздействие върху „уязвима” атеросклеротич-
на плака.

Сравнявайки връзката между hsCRP и мар-
керите за миокардна некроза (макс. CPK, 
макс. CPK-MB, тропонин T) в различните групи 
пациенти с ОКС (STEMI, NSTEMI, ИА) се уста-
новява, че hsCRP не е свързан с големината на 
миокардната некроза. При пациентите с неста-
билна ангина, hsCRP е асоцииран позитивно с 
всички ензими за миокардна некроза. При тези 
със STEMI е установена връзка само с тропо-
нина, която е по-слабо изразена в сравнение с 
тези с нестабилна ангина (r = 0,266 – STEMI; r = 
0,650 – UА). Ето защо hsCRP е неспецифичен 
биомаркер за миокардна некроза [3]. 

За разлика от hsCRP TNF-α не корелира 
нито с фракцията на изтласкване, нито с ен-
зимите за миокардна некроза, независимо от 
нарушенията в глюкозния метаболизъм. Резул-
татите предполагат, че hsCRP и TNF-α са въз-
палителни цитокини с различни патогенетична 
и клинична стойност. 

TNF-α е растежен фактор, който участва в 
развитието на атеросклерозата и скритите на-
рушения на глюкозната обмяна [9]. Той е с по-
слаба експресия, което затруднява неговата де-
текция чрез използваните лабораторни методи. 
Нашите резултати показват, че TNF-α е по-точ-
ният маркер по отношение на нискостепенното 
персистиращо възпаление и не отразява него-
вите флуктуации по време на острите сърдечни 
инциденти. Данни от последни проучвания со-
чат, че TNF-α провокира секрецията на глюка-
гон – основният медиатор на глюконеогенезата 
[10], като стимулира клиничната изява на скрити 
нарушения на глюкозната обмяна. При по-голям 
брой изследвани болни е вероятно да се достиг-
нат статистически значими съотношения между 
TNF-α при хоспитализацията и нарушенията на 
глюкозния метаболизъм на 6-ия месец и 1-вата 
година при пациенти с ОКС.

hsCRP е независим биомаркер за 6-месеч-
на преживяемост при всички пациенти с ОКС, 
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независимо от глюкозния метаболитен статус. 
TNF-α е свързан с 6-месечната честотата на 
рехоспитализация при пациентите с ОКС без 
нарушения на глюкозната обмяна. Това отново 
предполага, че той е специфичен биомаркер 
за нискостепенно персистиращо възпаление, 
което допринася за нови усложнения.

Няма статистическа значима разлика в 
нивата на TNF-α между групите със STEMI/
NSTEMI/UA, независимо от нарушенията на 
глюкозния метаболизъм. По отношение на 
hsCRP, разлика е налице между пациентите 
със STEMI и NSTEMI и само тенденция между 
STEMI и нестабилна ангина. Това предполага, 
че hsCRP не е свързан с тежестта на миокард-
ната увреда и показва, че той е маркер, а не 
медиатор за възпаление. Според последни 
данни hsCRP не корелира с нивата на общата 
смъртност [12, 15]. 

Поради недостатъчния брой изследвани 
болни е необходимо по-голямо и по-продължи-
телно проучване с потвърдителен характер.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Възпалителните цитокини (hsCRP and 
TNF-α) имат клинично значение независимо от 
нарушенията на глюкозната обмяна. hsCRP е 
независим маркер за 6-месечна преживяемост 
при пациентите с ОКС. Липсата на постоянна 
корелация между нарушенията на глюкозния 
метаболизъм и маркерите за възпаление по-
твърждава техния независим механизъм. Все-
ки от тях поотделно допринася за развитието и 
за тежестта на коронарната болест.

Библиография:
П о с т а д ж и я н , А. Ефект на два дозови режима 1. 

Rosuvastatin върху нивата на С-реактивния протеин при паци-

енти с остър коронарен синдром. – Медицински преглед, 2008, 
№ 3, 39-44. 

A n c e y , C. et al. Secretion of IL-6, IL-11 and LIF by human 2. 
cardiomyocytes in primary culture. – Cytokine, 18, 2002, 199-205. 

B a s s u k , Sh., N. Rifai et P. Ridker. High sensitive C-reac-3. 
tive protein: Clinical importance. – Curr. Probl. Cardiol., 29, 2004, 
439-493.

 B l a k e , G. et P. Ridker. Infl ammatory bio-markers and car-4. 
diovascular risk prediction. –J. Intern. Med., 252, 2002, 283-294. 

C h a z o v a , T. et al. The role of infl ammation factors in 5. 
development of ACS in patients with type 2 diabetes mellitus and 
impaired glucose tolerance. – Teрапевтический архив, 6, 2007, 60-
64. 

D u a r t e , E., L. Pellanda et V. Portal. Infl ammatory, lipid, 6. 
and metabolic profi le in acute ischemic syndrome. Correlation with 
hospital and posthospital events. – Arq. Bras. Cardiol., 2005;84 
doi:10.1590/S0066-78X2005000200006. 

G e r s t e i n , H., J. Pogue, J. Mann et al. The hemoglobin 7. 
A1c level as a progressive risk factor for cardiovascular death, hos-
pitalization for heart failure, or death in patients with chronic heart 
failure: an analysis of the Candesartan in Heart failure: Assessment 
of Reduction in Mortality and Morbidity CHARM Program Investiga-
tors. – Arch. Intern. Med., 168, 2008, № 15, 1699-1704.

G u s t a v s s o n , C. et C. Agardh. Infl ammatory activity in-8. 
creases with haemoglobin A1c in patients with acute coronary syn-
drome. – Scandinavian Cardiovasc. J., 43, 2009, 380-338.

H a y d e n , M. et S. Tyagi. Is type 2 diabetes mellitus a vas-9. 
cular disease (atheroscleropathy) with hyperglycemia a late mani-
festation? The role of NOS, NO, and redox stress. – Cardiovasc. 
Diabetol., 2, 2003, 2.

K a t h l e e n , M., S. Braithwaite et J. Preiser. Stress hyperg-10. 
lycaemia. – Lancet, 373, 2009, 1798-1807.

L i b b y , P. et F. Crea. Clinical implications of infl ammation for 11. 
cardiovascular primary prevention. – Eur. Heart J., 2010, doi:10.1093 
/eurheart/ehq022.

R o u b i l l e , F. et al. Routinely–feasible multiple biomarkers 12. 
score to predict prognosis after revascularized STEMI. – E. J. of In-
ternal. Med., 21, 2010, 131-136.

S a a d e d d i n , S. M., M. Habbab et G. Ferns. Markers of in-13. 
fl ammation and coronary artery disease. – Med. Sci. Monit., 8, 2002, 
RA5-RA12. 

S t r a c z k o w s k i , M. et al. Plasma interleukin 8 concentra-14. 
tions in obese subjects with impaired glucose tolerance. – Cardio-
vasc. Diabetol., 2, 2003, 5. 

S o u r i j , H. et al. Post-challenge hyperglycaemia is strongly 15. 
associated with future macrovascular events and total mortality in 
angiographied coronary patients. – Eur. Heart J., 31, 2010, 1583-
1590.

Z a c h o , J., A. Hansen et B. Nordestgaard. C-reactive pro-16. 
tein and all-cause mortality – the Copenhagen City Heart Study. – 
Eur. Heart J., 31, 2010, 1624-1632.

Не е деклариран конфликт на интереси



БЪЛГАРСКА КАРДИОЛОГИЯ
том ХVІІI, 2012 № 2ДРУЖЕСТВО 

НА КАРДИОЛОЗИТЕ 
В БЪЛГАРИЯ

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
CASE REPORTS

БЕЛОДРОБНА ТРОМБЕНДАРТЕРЕКТОМИЯ – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ И ОБЗОР БЕЛОДРОБНА ТРОМБЕНДАРТЕРЕКТОМИЯ – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ И ОБЗОР 
НА ЛИТЕРАТУРАТАНА ЛИТЕРАТУРАТА

Е. Димитрова1, В. Велчев1, А. Постаджиян1, Б. Финков1, Н. Стоева2 и W. Klepetko3

1Клиника по кардиология, УМБАЛ „Света Анна” – София 
2Клиника по вътрешни болести, Болница „Токуда” – София 
3Department of Thoracic Surgery, Medical University of Vienna

PULMONARY TROMBENDARTERECTOMY – CASE REPORT AND REVIEW PULMONARY TROMBENDARTERECTOMY – CASE REPORT AND REVIEW 
OF LITERATUREOF LITERATURE

E. Dimitrova1, V. Velchev1, A. Postadjian1, B. Finkov1, N. Stoeva2 and W. Klepetko3

1University Hospital “Saint Anna” Sofi a – Clinic of Cardiology
2“Tokuda” Hospital Sofi a – Clinic of Internal Medicine

3Medical University of Vienna - Department of Thoracic Surgery

Резюме: Хроничната тромбемболична белодробна хипертония (ХТБХ) е една от етиологичните форми на белодробната 
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ративно влизат в съображение медикаментите, одобрени за други форми на белодробна хипертония, както 
и белодробната трансплантация. Представяме случаите на първите двама български пациенти, претърпели 
белодробна ТЕА. 
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ВЪВЕДЕНИЕ

Хроничната тромбемболична белодробна 
хипертония (ХТБХ) е една от етиологичните 
форми на белодробната хипертония. Това, ко-
ето я отличава от другите, е, че ХТБХ е един-
ствената практически лечима форма на бело-
дробна хипертония (с изключение на случаите, 
при които влиза в съображение белодробна 
трансплантация). Метод на избор при ХТБХ е 
белодробната тромбендартеректомия (ТЕА). 
Първата подобна операция е осъществена през 
1958 г. В момента белодробна ТЕА се извърш-
ва само в около 20 центъра в света. University 
of California at San Diego Medical Center е най-
големият център за ХТБХ, като там се правят 
до 50% от белодробните ТЕА в света. Опера-
цията представлява хирургично отстраняване 
на тромбемболичния материал от клоновете 
на белодробната артерия. Провежда се в усло-
вията на кардио-пулмонален байпас и дълбока 
хипотермия – 18-20ºС. Самата ендартеректо-
мия се прави при кардио-циркулаторен арест, 
за да се избегне кървене от колатерални съ-
дове между системната и белодробната цир-
кулация. Периодите на циркулаторен арест 
се редуват с периоди на реперфузия. В някои 
центрове се избягва циркулаторният арест, за-
щото се смята, че увеличава усложненията в 
постоперативния период. Достъпът е през пе-
рикарда без отваряне на плеврите. Процедура-
та се извършва на двете белодробни артерии, 
тъй като при ХТБХ най-често засягането е дву-
странно. Резултатът от операцията е значимо 
намаление, а нерядко и нормализиране на на-

лягането в белодробната артерия и белодроб-
ното съдово съпротивление, както и подобре-
ние на деснокамерната хемодинамика и функ-
ция. Голяма част от пациентите преминават от 
ІІІ или IV ФК (NYHA/WHO) в І или ІІ ФК. 

До момента пациентите с ХТБХ в Бълга-
рия се лекуваха консервативно, поради лип-
сата на хирургичен център с опит в областта 
на ТЕА. Представяме първите двама българ-
ски пациенти, претърпели белодробна ТЕА. 
Операциите бяха извършени през 2011 г. в 
Allgemeines Krankenhaus (AKH) – Виена. И 
при двамата пациенти се регистрира значим 
спад на налягането в белодробната арте-
рия и белодробното съдово съпротивление 
постоперативно, като се очаква допълнител-
но подобрение на тези параметри през след-
ващите месеци.

ПАЦИЕНТ 1

Става въпрос за мъж на 38 години с оп-
лаквания от задух и лесна умора, започнали 
около средата на 2005 г. при по-големи физи-
чески усилия и авансирали през 2006 година 
до поява при по-малки от обичайните усилия. 
През същата година е установено ехографски 
повишено налягане в артерия пулмоналис и е 
поставена диагноза идиопатична белодробна 
артериална хипертония. Започнато лечение с 
фосфодиестеразен инхибитор (силденафил) 
3 х 25 mg, впоследствие 3 х 50 mg без значим 
клиничен ефект. 

През септември 2009 г. е проведена бело-
дробна сцинтиграфия – фиг. 1. 

Фиг. 1. Перфузионна сцинтиграфия на пациент 1 – двустранно се визуализират множество перфузионни сегментни дефекти, както при 
преживян БТЕ

От статуса прави впечатление акцентуиран 
втори тон на пулмонално аускултаторно място, 
липсват прояви на системен застой.

От направената ЕКГ – дясна ос, синусов ри-
тъм, негативни Т-вълни V1-3.

От ЕхоКГ се установява запазена систол-
на функция и сегментна кинетика на ЛК, ин-
тактни клапи, дилатирани десни кухини с по-
вишено налягане в артерия пулмоналис (50 
mm Hg).
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От проведената сърдечна катетеризация 
през декември 2009 г. налягания в артерия пул-
моналис 77/22/42 mm Hg, сърдечен индекс 2.6 
l/min/m2, белодробно съдово съпротивление 
580 dyn/s/cm-5 (1169 dyn/s/cm-5/m2). 

Находката от пулмоангиографията съответ-
ства на хронична тромбоемболична белодроб-
на хипертония – оклузия на долнодяловите 
магистрални белодробни артерии двустранно, 
стенози на сегментни и субсегментни артерии 
двустранно.

NT-proBNP – 854,7 pg/ml, 6-минутен тест с 
ходене – 522 метра.

Въз основа на проведените инвазивни и 
неинвазивни изследвания се прие диагноза-
та хронична тромбоемболична белодробна 
хипертония със засягане на лобарните и сег-
ментни белодробни съдове.

Пациентът е насочен за белодробна ТЕА. 
Операцията е извършена в AKH, Виена на 
02.07.2011 г. 

Фиг. 2. Тромбоемболичен материал отстранен от двете бело-
дробни артерии на пациент 1 – находката отговаря на І-ІІ тип 
(виж Обсъждане) засягане при ХТБХ

Постоперативният период протича без ус-
ложнения. Пациентът е екстубиран на втория 
ден след операцията. Контролната ДСК показва 
значима редукция на налягането в белодроб-
ната артерия (47/19/28 mm Hg) и белодробно 
съдово съпротивление (266 dyn/s/cm-5), както и 
увеличване на сърдечния индекс (6 l/min/m2). На 
6-ия ден пациентът е изведен от реанимация и 
на 10-ия следоперативен ден е изписан. Застъ-
пен е индиректен антикоагулант под контрол на 
INR. Поради повишение на маркерите за възпа-
ление е предписан антибиотик за 7 дни.

3 месеца след операцията (септември 2011 
г.) пациентът постъпва в клиниката за нова дяс-
на сърдечна катетеризация, от която се устано-
вява налягане в артерия пулмоналис 54/12/31 
mm Hg, минутен обем 6,4 l/min, БСС 179 dyn/s/
cm-5. Поради персистиращата пулмонална 
хипертония оставен на терапия с фосфоди-
естеразен инхибитор (силденафил 3 х 20 mg 
дневно). Субективно пациентът съобщава за 
значимо подобрение на физическия капацитет 
и качеството на живот.

При проследяване на 8-ия месец след опе-
рацията не се записва ехографски трикуспи-
дална регургитация и не може да се измери 
достоверно пулмонална хипертония. Пациен-
тът е оставен на терапия само с индиректен 
антикоагулант.

ПАЦИЕНТ 2

Мъж на 53 години има оплаквания от задух, 
сърцебиене, лесна умора и кашлица от 2005 го-
дина. Оплакванията започват няколко месеца 
след флеботромбоза на левия долен крайник, 
след преживяна преди това операция на киста 
на задколянната ямка. През 2008 г. е поставена 
диагноза хроничнорецидиращ БТЕ с хронична 
тромбоемболична белодробна хипертония и 
е започната антикоагулантна терапия. В пос-
ледващия период прогресиращ задух, лесна 
умора при минимални усилия и рецидивиращи 
синкопи, наложили многократни хоспитализа-
ции. Доказан лабораторно антифосфолипи-
ден синдром. През 2009 г. е имплантиран ка-
ва-филтър. Постъпва в клиниката през август 
2011 г. за нова дясна сърдечна катетеризация 
и преценка за поведение на фона на хронична 
терапия с фосфодиестеразен инхибитор.

От физикалния преглед се установява до-
бро общо състояние, набелязан шиен венозен 
застой, чисто везикуларно дишане, СЧ 80 уд./
min, АН 100/70 mm Hg, черен дроб – на 2 cm 
под ребрената дъга, крайници – без отоци, за-
пазени периферни пулсации.

ЕКГ – синусов ритъм, ДББ, ДК обременява-
не с вторични реполяризационни промени.

От ЕхоКГ се установява запазена систолна 
функция и сегментна кинетика на ЛК. Визуали-
зират се дилатирани десни кухини (ДК > ЛК) с 
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високостепенна трикуспидална регургитация и 
повишено налягане в артерия пулмоналис (115 
mm Hg).

От проведения 6-минутен тест с ходене – 
изминато разстояние 350 метра. ФИД – нор-
мална спирометрия.

От проведената сърдечна катетеризация на-
лягания в артерия пулмоналис 114/39/60 mm Hg, 

минутен обем 3.2 l/min, сърдечен индекс 1.74 
l/min/m2, БСС 1385 dyn/s/cm-5 (2560 dyn/s/cm-5/
m2), R up 60%. 

Находката от пулмоангиографията и КТ съ-
ответства на хронична тромбоемболична бе-
лодробна хипертония със засягане на прокси-
малните части на лявата и дясната белодроб-
на артерия.

Фиг. 3. Пулмоангиография на пациент 2. Виждат се типичните за ХТБХ промени – мозаечна перфузия с оклузия на артериите, кръво-
снабдяващи долнодяловите сегменти вдясно, и рязка промяна в калибъра на белодробните съдове както при БАХ

Пациентът е насочен за ТЕА в AKH, Виена. 
Операцията е извършена на 06.10.2011. 

Фиг. 4. Тромбоемболичен материал, отстранен от двете бело-
дробни артерии на пациент 2 – находката отговаря на ІІІ тип за-
сягане при ХТБХ (виж Обсъждане) 

Въпреки отстраняването на голямо коли-
чество тромбоемболичен материал от двете 
белодробни артерии, излизането от ЕКК е за-
труднено поради супрасистемно белодробно 
налягане. Хемодинамичната и респираторната 
нестабилност налагат включването на система 
за вено-артериална екстракорпорална мем-
бранна оксигенация през v. femoralis. Два дни 
след операцията ЕКМО системата е експлан-
тирана. Пациентът е екстубиран на 6-ия ден 
при стабилна хемодинамика и е преместен в 
отделението.

Вероятна белодробна инфекция с тежка 
пневмония довежда до респираторен дистрес 
синдром с влошаване на хемодинамиката, кое-
то налага връщане на пациента в реанимация и 
реинтубация. 

Провежда се интензивна антибиотична тера-
пия, като до 18-ия ден след операцията пациен-
тът остава на изкуствена вентилация. 
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На 18.11.2011 г. е проведена контролна 
дясна сърдечна катетеризация, която показва 
значим спад на налягането в артерия пулмона-
лис (111/21/49 mm Hg), БСС 572 dyn/s/cm-5, 
СИ 5,31 l/min/m2. 

В постоперативния период пациентът е на 
нискомолекулярен хепарин, застъпен впослед-
ствие с индиректен антикоагулант при таргетен 
INR 2,5-3,5. 

Поради прогресиращ задух, колапс при 
хипотонични стойности на АН и кашлица с 
белезникава експекторация пациентът е хос-
питализиран в пулмологично отделение. От 
рентгенографията има данни за възпалителен 
инфилтрат в дясно долно белодробно поле и 
двустранни плеврални изливи. От КТ се визу-
ализира инкапсулиран перикарден излив, кой-
то дислоцира дясната камера и компресира 
дясното предсърдие на нивото на формиране 
на долната куха вена. Втора инкапсулирана 
колекция е установена зад лявото предсър-
дие и лявата белодробна вена и довежда до 
високостепенната им компресия. По-малко 
количество перикардна течност се намира по 
предната повърхност на сърцето. Пациентът е 
консултиран с кардиохирург с оглед хирургичен 
дренаж на перикардния излив – предвид увре-
деното общо състояние е преценено, че поста-

вянето на дрен през субксифоидален достъп 
е с изключително висок периоперативен риск. 
Под флуороскопия се пунктира перикарда със 
субксифоиден достъп. Дренират се около 300 
ml сламеножълта течност с характеристика на 
трансудат, верифициран от лабораторните из-
следвания на перикардния пунктат. Постпро-
цедурно подобрено общо състояние, стабилна 
хемодинамика. Започната терапия с колхицин 
1 mg дневно и метилпреднизолон 60 mg днев-
но с постепенно намаляване на дозата, както и 
инхалаторен вентавис (илопрост) под контрол 
на хемодинамиката. От контролните ЕхоКГ се 
установяват данни за септиран и ограничен 
зад ДК и ДП излив без компресия на сърдечни-
те кухини, редуциран в хода на проследяване-
то. Пациентът е дехоспитализиран на терапия 
със синтром, колхицин, метилпреднизолон, со-
прал, фурантрил, вентавис. 

При контролната ЕхоКГ на 10-ия ден след 
изписването е без данни за нарастване на пе-
рикардния излив, което позволява постепенно 
намаляване и спиране на приема на колхи-
цин и кортикостероиди. Дозата на вентивис е 
титрирана до 6 инхалации (амп. 10 mcg/ml – 2 
ml) дневно при стабилна хемодинамика. 

След 10 дни пациентът е отново на контро-
лен преглед с оплаквания от поява на отоци по 

Фиг. 5. КТ при дехоспитализцията на пациент 2. Виждат се тежки промени в белодробния паренхим двустранно с кръгли ателектази, 
инфилтрати на паренхима двустранно и мозаечно разположени интерстициални промени тип „матово стъкло”. Находката е като при 
остър респираторен дистрес синдром (ARDS)
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долните крайници (въпреки приема на диуре-
тици) обща отпадналост, задух в легнало поло-
жение и безсъние. Контролната ЕхоКГ показва 
наличие на перикарден излив с отслояване до 
46 mm пред дясна камера от субксифоидален 
прозорец. Взето е решение за хирургичен дре-
наж. На следващия ден под локална анестезия 
се извършва хирургичен дренаж със субкси-
фоиден достъп, като се дренират около 300 
ml течност с фибринни материи. Пациентът е 
дехоспитализиран след 3 дни. 

При контролния преглед 3 седмици след ин-
тервенцията пациентът е без оплаквания. От 
контролната ЕхоКГ – без данни за перикарден 
излив, СНАП 75-80 mm Hg. Пациентът продъл-
жава терапията с вентавис с добър ефект, като 
се обсъжда преминаване към фосфодиестера-
зен инхибитор (силденафил 3 х 20 mg дневно).

Фиг. 6. Измерване на СНАП чрез максималната скорост на ре-
гургитационния джет през трискупидалната клапа – пациент 2

При последния контролен преглед на 4-тия 
месец след дренажа пациентът съобщава за 
подобрено общо състояние и физически капа-
цитет. От ЕхоКГ − без данни за перикарден из-
лив, СНАП 90 mm Hg. Проведен 6-минутен тест 
с ходене – изминато разстояние 440 метра.

ОБСЪЖДАНЕ

ХТБХ е заболяване, което често остава не-
разпознато в клиничната практика и затова ре-
алната му честота е неизвестна. Според някои 
автори се развива като усложнение при до 4% 
от случаите на остър епизод на белодробен 

тромбемболизъм (БТЕ). По данни от епидеми-
ологични проучвания за САЩ и Западна Евро-
па честотата на новодиагностиран БТЕ е около 
1 на 1000 души годишно, но се приема, че го-
ляма част от случаите остават неразпознати. 
При пациенти с прогресия към ХТБХ месеци 
или години след острия инцидент се развива 
прогресиращ задух, лесна умора, хемоптое, 
белези на десностранна сърдечна недостатъч-
ност (шиен венозен застой, хепатомегалия, ас-
цит, периферни отоци), синкопи. В същото вре-
ме голяма част от пациентите с ХТБХ (до 63% 
[19]) нямат анамнеза за преживян БТЕ. При тях 
клиничната картина е неразличима от тази при 
други видове пулмонална хипертония, включи-
телно идиопатичната – развива се прогреси-
ращ задух и лесна уморяемост при физическо 
усилие, а белезите на десностранна декомпен-
сация се появяват късно в хода на болестта, 
когато процесът е много напреднал и промени-
те са необратими. Това правило се илюстрира 
добре от представените пациенти, като паци-
ент 1 е лекуван 4 години за идиопатична бело-
дробна артериална хипертония (вероятно по-
ради липсата на анамнеза за дълбока венозна 
тромбоза), а при пациент 2 между началото на 
симптомите и диагнозата изминават 3 години. 

Приема се, че иницииращото събитие в 
патогенезата на болестта е единичен епизод 
или пореден рецидив на БТЕ. Традиционно 
при пациентите, преживяли епизод на БТЕ и 
третирани с антикоагуланти, се наблюдава ре-
канализация до пълна резорбция на емболи-
те в белодробната артерия. Прогресията при 
ХТБХ е резултат на съдово ремоделиране − 
вътрелуменно организиране на тромботичните 
материи с формиране на стенози или пълна 
облитерация на белодробните артерии. В ре-
зултат на персистиращата обструкция частите 
от белодробното русло, първоначално неза-
сегнати от тромбоемболични материи, също 
са изложени на повишено налягане и shear 
stress, а оттам и на съдово ремоделиране. По 
този начин в патологичния процес се въвличат 
освен проксималните оклудирани артериални 
съдове, така и дисталните неоклудирани час-
ти на белодробното съдово русло. Защо при 
пациентите, при които се развива ХТБХ, не се 
наблюдава пълна резорбция на белодробните 
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емболи и се получава съдово ремоделиране 
не е изяснено. Като предразполагащи фактори 
се посочват наличието на антикардиолипино-
вите антитела, повишени нива на фактор VIII, 
хронични възпалителни заболявания, миелоп-
ролиферативни заболявания, спленектомия. 
Обсъжда се и наличието на генетична предис-
позиция за развитието на ХТБХ, но до момента 
не са идентифицирани със сигурност конкрет-
ни генетични мутации. Някои автори обаче ос-
порват ролята на тромбоемболичния инцидент, 
като инициирано събитие и смятат, че се касае 
за първично засягане на белодробните съдове 
с последваща in situ тромбоза. Освен това про-
мените при ХТБХ със засягане на дисталните 
съдове (тип 4) са неразличими хистологично 
от промените при идиопатична белодробна 
хипертония. Затова понякога ХТБХ и идиопа-
тичната белоробна хипертония се поставят в 
двата края на един континуум. 

За естествената еволюция на ХТБХ може да 
се съди най-вече по исторически данни, защото 
в днешно време повечето пациенти получават 
медикаментозна терапия или се насочват за 
хиругия. Заболяването има прогресиращ ход и 
прогнозата зависи в голяма степен от тежест-
та на пулмоналната хипертония. Прегледът на 
литературата показва, че съществува известно 
разминаване в публикуваните данни за прежи-
вяемост, като най-дългата докладвана средна 
преживяемост след поставяне на диагнозата 
е 6,8 години [14]. При сравнение на преживяе-
мостта при различните етиологични форми на 
белодробна хипертония става ясно, че макар 
и по-благоприятна в сравнение с други ети-
ологични форми на белодробна хипертония, 
прогнозата при ХТБХ остава сериозна – 74% 
преживяемост в рамките на 3-годишно просле-
дяване [18].

В лечението на пациентите с ХТБХ има ня-
колко ключови етапа. Първият е поставянето 
на диагнозата − поради значителното подобря-
ване на прогнозата след успешна ТЕА е изклю-
чително важно да се установи наличието или 
липсата на ХТБХ при пациенти с неясна бело-
дробна хипертония. В диагностичния алгори-
тъм влизат ехокардиография, вентилационно-
перфузионна сцинтиграфия, КТ, ЯМР и пулмо-
ангиография. Ехокардиографията се обсъжда 

като метод за скрининг при пациенти с прежи-
вян епизод на БТЕ поради нейната достъпност, 
ниска цена и добра чувствителност. Все още 
обаче няма консенсус дали всички такива па-
циенти трябва да се проследяват и кое е оп-
тималното време за провеждане на изслед-
ването. Първата стъпка при диагностичното 
уточняване на неясна белодробна хипертония 
е провеждането на вентилационно-перфузи-
онна сцинтиграфия. Приема се, че нормална-
та вентилационно-перфузионна сцинтиграма 
практически изключва наличието на ХТБХ. Об-
ратно, наличието на множество перфузионни 
дефекти в двата бели дроба изисква широка 
диференциална диагноза – ХТХБ, белодробна 
венооклузивна болест, белодробна капиляр-
на хемангиоматоза, различни васкулити, сар-
ком на белодробните съдове и др. Следваща 
стъпка е провеждането на КТ, която може да 
даде типична картина на ексцентрично разпо-
ложен тромботичен материал в белодробните 
артерии и мозаечна перфузия на белодробния 
паренхим. Подобна находка може да се на-
блюдава и при някои неоплазми и васкулити, 
но тогава находката от вентилационно-перфу-
зионната сцинтиграфия е нормална или засяга 
само единия бял дроб. ЯМР се използва ряд-
ко за диагностициране на ХТБХ, но контраст-
ната магнитно-резонансна ангиография може 
да бъде полезна при отграничаването на цен-
трално разположени тромбоемболи от тумори. 
Пулмоангиографията остава златен стандарт 
за диагнозата на ХТБХ и се съчетава с дясна 
сърдечна катетеризация, която позволява пре-
цизна оценка на хемодинамиката и изключване 
на белодробна венозна хипертония. Провеж-
дането на пулмоангиография е определящо и 
за избора на подходяща терапия, тъй като за 
тромбендартеректомия са подходящи пациен-
тите с предимно проксимална обструкция.

Вторият определящ етап след поставя-
нето на диагнозата е оценка на операбил-
ността и риска от периоперативни усложне-
ния и смърт. Предоперативната оценка се 
прави на базата на образните изследвания, 
но дефинитивната оценка е интраоператив-
на. Според локализацията на засягането на 
белодробното съдово русло се различават 
следните типове: 
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1) пресен тромб в главните лобарни артерии; 
2) интимално удебеляване и фиброза прок-

симално от сегментните артерии; 
3) засягане само на дисталните сегментни 

артерии; 
4) дистална артериоларна васкулопатия без 

видима тромбемболична болест (по Jamieson 
и сътр.). 

Пациентите с тромбемболична болест прок-
симално от сегментните артерии (типове 1 или 
2) имат най-благоприятен хемодинамичен ефект 
от тромбендартеректомията, докато пациентите 
с по-дистално засягане имат по-висок периопе-
ративен риск и по-лоша прогноза. Трябва да се 
отбележи, че въпреки използването на прециз-
на образна диагностика, морфологичната кла-
сификация не е окончателна до изясняване на 
интраоперативната находка. Поради това пре-
ценката за операбилност на пациента се взема 
от центъра, където се извършва операцията, 
като мнението на водещите хирурзи невинаги 
съвпада. Показателен е случаят с пациент 2, 
който е преценен като показан за операция въ-
преки данните от образните методи за дистално 
засягане и високото белодробно съдово съпро-
тивление. Крайният арбитър често е следопе-
ративният резултат: въпреки протрахирания и 
усложнен следоперативен период при пациент 
2 се отбелязва подобряване на 6-минутния тест 
на 6-ия месец след операцията, като според оп-
ита на хирургичния център прогресивно подо-
брение на функционалния клас и качеството на 
живот се очаква до края на първата година след 
операцията.

Фиг. 7. Оперативна смъртност в зависимост от белодробното съ-
дово съпротивление (Dartevelle и сътр.) [17]

В центрове с голям опит и при внимате-
лен подбор на пациентите периоперативната 
смъртност е между 5 и 11%, като има почти 
линейна зависимост между предоперативното 
белодробно съдово съпротивление и периопе-
ративната смъртност.

В една серия пациенти от Department of 
Surgery, University of Illinois Hospital and Clinics 
при белодробно съдово съпротивление над 
1100 dyn.s/cm5 смъртността е била 6 пъти по-
висока в сравнение с пациентите с БСС под 
1100 dyn.s/cm5, съответно 41% спрямо 5,8%. В 
същата серия при средно налягане в артерия 
пулмоналис над 50 mm Hg смъртността е била 
5 пъти по-висока отколкото при налягане под 
50 mm Hg. Сравними резултати са наблюда-
вани и в други центрове. Когато белодробното 
съдово съпротивление е много високо и не е 
пропорционално на степента на облитерация 
на централните съдове, се приема, че има го-
лямо засягане на периферните съдове, което е 
свързано с повишен оперативен риск. Остатъч-
ната белодробна хипертония след операцията 
е най-важният предиктор за смърт в постопе-
ративния период. Тя се наблюдава при 10-15% 
от пациентите [16]. Според някои автори кан-
дидати за белодробна тромбендартеректомия 
са само пациентите, при които може да се 
очаква над 50% редукция на предоперативно-
то белодробно съдово съпротивление.

Обещаващ метод за оценка на риска от хи-
рургия при пациенти със силно повишено бе-
лодробно съдово съпротивление е анализът 
на скоростта на намаляване на кривата след 
балонна оклузия на белодробната артерия. Тя 
дава възможност да се раздели белодробно-
то съдово съпротивление на два компонента 
– на големите артерии (upstream – R up) и на 
малките артерии и вените (downstream). Тео-
ретично това е възможно поради по-бавното 
достигане на истинска крива на вклинено на-
лягане при тежка дистална обструкция. Има 
добра корелация между предоперативното R 
up и постоперативното тотално белодробно 
съдово съпротивление и средното налягане в 
артерия пулмоналис. Ниският R up означава, 
че общото белодробно съдово съпротивление 
е предимно за сметка на засягане на дисталите 
съдове, което корелира с висока смъртност и 
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повишена честота на персистираща пулмонал-
на хипертония постоперативно. Според N. Kim 
и сътр. [29] с най-висок постоперативен риск са 
пациентите с R up < 60%. Остава открит въпро-
сът за поведението при пациенти с гранични 
стойности на R up и белодробното съдово съ-
противление, както е при пациент 2.

Фиг. 8. Криви на налягането при оклузия на белодробната арте-
рия при двама пациенти с ХТБХ. При пациент А съпротивление-
то е предимно за сметка на големите съдове (R up) – прави впе-
чатление бързото спадане на налягането до Ррао. При пациент 
Б има значително засягане на малките съдове – наблюдава се 
по-бавно спадане на налягането до Ррао [29]. Ррао – оклузион-
но налягане в артерия пулмоналис (вклинено пулмокапилярно 
налягане). R up (%) се изчислява по формулата (mPpa – Poccl)/
(mPpa – Ppao) х 100, където mPpa е средното налягане в пулмо-
налната артерия

В преоперативната подготовка може да се 
включи и оценка на дилатацията на бронхи-
алните артерии, която е честа находка от КТ 
ангиографията при ХТБХ. Смята се, че дила-
тацията на тези артерии се дължи на пови-
шен колатерален кръвоток и има важна роля 
за съхраняване на исхемичния белодробен 
паренхим дистално от оклудираните бело-
дробни артерии. Доказано е, че пациенти с 
дилатирани бронхиални артерии имат по-ни-
ска постоперативна смъртност след ТЕА и 
по-ниско постоперативно белодробно съдово 
съпротивление в сравнение с пациенти, при 
които липсва дилатация на бронхиалните ар-
терии. Shimizu и сътр. [30] доказват, че сред-

ната обща площ на бронхиалните артерии 
е значимо по-голяма при пациенти с ХТБХ 
спрямо пациенти с други етиологични форми 
на белодробна хипертония. Освен това се до-
казва ясна връзка между площта на бронхи-
алните артерии и локализацията на тромби-
те, като колкото по-голяма е тази площ, тол-
кова по-проксимална е обструкцията. Така 
най-малка площ има при засягане на дистал-
ните съдове, като стойностите са сравними с 
тези при други етиологични форми на бело-
дробна хипертония. Възможно обяснение е, 
че градиентът на налягането между систем-
ната циркулация и съдовете дистално от ок-
лузията нараства, ако те са незасегнати при 
проксимален тип ХТБХ, което води до увели-
чаване на кръвотока към исхемичните зони. 
Обсъжда се и участието на различни меди-
атори и фактори на ангиогенезата. В същото 
време липсва корелация между дилатацията 
на бронхиалните артерии и предоперативни-
те стойности на средното налягане в бело-
дробната артерия и белодробното съдово 
съпротивление, което доказва, че тежестта 
на пулмоналната хипертония не е стимул за 
дилатация на бронхиалните артерии. Смята 
се обаче, че този процес зависи от продъл-
жителността на ХТБХ, което отчасти може да 
обясни наблюдаваната негативна корелация 
между площта на бронхиалните артерии и 
сърдечния индекс. Освен това след ТЕА се 
наблюдава значима редукция на площта на 
бронхиалните артерии. Макар че описаната 
методика се използва в някои центрове, е не-
обходимо провеждане на допълнителни про-
учвания с достатъчно голям брой пациенти 
за утвърждаването ù като част от предопера-
тивната оценка преди ТЕА.

Неподходящи кандидати за ТЕА са пациен-
тите със значимо засягане на малките съдове 
или тежки придружаващи заболявания. Тази 
група включва и пациентите с тежки обструк-
тивни и рестриктивни заболявания на белия 
дроб, бъбречна и чернодробна недостатъч-
ност, неоплазми, като нито едно от тези проти-
вопоказания не е абсолютно. По литературни 
данни от 10 до 50% от пациентите с ХТБХ са 
иноперабилни [10].
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При лекостепенна пулмонална хипертония 
и липса на деснокамерна дисфункция се до-
пуска проследяване с периодична ехографска 
и клинична оценка. Някои хирурзи поддържат 
необходимостта от ранна оперативна намеса 
за предотвратяване на съдово ремоделиране 
в бъдеще. 

Имплантацията на кава-филтър също вли-
за в съображение при пациенти с ХТБХ не 
само в случаите когато има противопоказания 
за антикоагулантна терапия и при рецидивира-
щи епизоди на БТЕ. В някои центрове това е 
рутинна процедура при всички пациенти след 
тромбендартеректомия. 

При лечението на пациенти с ХТБХ задъл-
жителен компонент е доживотната антикоа-
гулация с поддържане на терапевтичен INR 
между 2 и 3. Използват се и симптоматични 
средства – диуретици, кислород, дигоксин, 
калциеви антагоности, но те не променят хода 
на болестта.

Белодробна трансплантация се обсъж-
да при пациенти, неподходящи за ТЕА или с 
остатъчна белодробна хипертония след осъ-
ществена ТЕА при липса на тежки придру-
жаващи заболявания. Индикациите за бело-
дробна трансплантация са ІІІ-IV ФК по NYHA/
WHO с очаквана продължителност на живота 
под 1 година, както и скорошно влошаване на 
диспнеята и хемодинамичните параметри (на-
лягане в дясното предсърдие > 12 mm Hg, на-
лягане в белодробната артерия > 60 mm Hg, 
сърдечен индекс < 2,2 l/min/m2). Независимо 
от вида трансплантация (на един или два бели 
дроба, или трансплантация сърце-бял дроб) 
докладваната постоперативна смъртност е 
около 20%, а 5-годишната преживяемост е 
около 50% [2, 17]. Освен това винаги трябва 
да се взима предвид: 1) липсата на достатъч-
но донори, 2) необходимостта от доживотна 
имуносупресивна терапия, която увеличава 
риска от бактериални, вирусни и гъбични ин-
фекции, както и честотата на лимфопролифе-
ративните заболявания, 3) епизодите на остро 

или хронично отхвърляне, които протичат с 
облитериращ бронхиолит и дихателна недос-
татъчност.

През последните години все повече се 
налага схващането, че ХТБХ е заболяване 
на белодробното съдово русло, при което 
обструкцията и ремоделирането на големи-
те съдове се съчетава с болест на малките 
съдове, която е хистологично неразличима 
от класическото засягане при идиопатична 
белодробна хипертония. На хистологични 
препарати от малките белодробни съдове на 
пациенти с ХТБХ се наблюдават типичните 
за белодробна хипертония с друга етиология 
плексиформени лезии – приема се, че те са 
резултат на неспецифичния ефект на пови-
шеното налягане върху неоклудираните час-
ти на белодробното русло. Поради това има 
основание да се очаква, че модифициращи 
хода на заболяването медикаменти, одобре-
ни за приложение при други форми на бело-
дробна хипертония, могат да са ефективни и 
в случаите с ХТБХ. 

Медикаментозна терапия при ХТБХ се об-
съжда: 1) при пациенти, неподходящи за хи-
рургия поради дистална артериопатия или на-
личие на тежки придружаващи заболявания; 
2) при персистираща белодробна хипертония 
след проведена тромбендартеректомия (па-
циент 2); 3) като мост към оперативна интер-
венция – ТЕА или белодробна трансплантация 
при високорискови пациенти.

Събраните до момента доказателства 
подкрепят употребата при пациенти с ХТБХ 
на медикаментите, утвърдени в терапията 
на другите етиологични форми на белодроб-
на хипертония. Обнадеждаващи са и пър-
воначалните резултати от приложението на 
различни комбинации при идиопатична бе-
лодробна хипертония. Липсват твърди пре-
поръки по отношение приложението на съ-
ществуващите медикаменти и възможност-
ите за комбинирана терапия в лечението на 
пациентите с ХТБХ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Хроничната тромбоемболична белодробна 
хипертония е заболяване със сериозна прогно-
за, което често остава неразпознато в клинична-
та практика най-вече поради неясния му дебют, 
своеобразната клинична изява и недоброто по-
знаване на същността му. В същото време това 
е единствената практически лечима форма на 
белодробна хипертония, като златен стандарт 
в лечението остава белодробната тромбендар-
теректомия. В центрове с достатъчно голям хи-
рургичен опит и при добър подбор на пациен-
тите е възможно постигане на пълно нормали-
зиране на хемодинамиката при приемлив риск 
от периоперативни усложнения и смъртност. 
Описаните два случая потвърждават значение-
то на добрия подбор на пациенти за изхода от 
операцията, като рискът от смърт и периопера-
тивни усложнения нараства пропорционално на 
предоперативното белодробното съдово съпро-
тивление и степента на засягане на дисталните 

съдове. Тези два фактора са пряко свързани и 
с наличието на значима остатъчна белодробна 
хипертония след ТЕА. При пациенти, неподходя-
щи за ТЕА, или при персистираща белодробна 
хипертония след проведена операция влизат в 
съображение медикаментите, одобрени за дру-
ги форми на белодробна хипертония, тъй като 
има достатъчно доказателства, подкрепящи 
приложението им и при ХТБХ. Избрани пациен-
ти с тежка иноперабилна ХТБХ или с персисти-
раща белодробна хипертония след проведена 
ТЕА могат да бъдат насочени за белодробна 
трансплантация.
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