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Сърдечно-съдовите заболявания са основ-
на причина за смърт и инвалидизация в стра-
ните от Европа и Северна Америка. Атероскле-
ротичният процес, днес приеман като хронично 
заболяване с имунен и възпалителен характер, 

започва още в детството и прогресира в зряла 
възраст под въздействието на множество ри-
скови фактори (РФ). Процесът остава често 
„спящ”, докато руптура или ерозия на плака не 
доведат до бързообразуващ се тромб и до кли-

КОРОНАРЕН АРТЕРИАЛЕН КАЛЦИЕВ СКОР ПРИ ОЦЕНКАТА НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВИЯ КОРОНАРЕН АРТЕРИАЛЕН КАЛЦИЕВ СКОР ПРИ ОЦЕНКАТА НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВИЯ 
РИСК ПРИ БЕЗСИМПТОМНИ ЛИЦАРИСК ПРИ БЕЗСИМПТОМНИ ЛИЦА

А. Ангелов
Първа кардиологична клиника

МБАЛ „Св. Марина”, Медицински университет – Варна

CОRONARY ARTERY CALCIUM SCORE FOR CARDIOVASCULAR RISK ASSESSMENT CОRONARY ARTERY CALCIUM SCORE FOR CARDIOVASCULAR RISK ASSESSMENT 
IN ASYMPTOMATIC SUBJECTSIN ASYMPTOMATIC SUBJECTS

A. Angelov
Cardiology Clinic

MHAT “Sv. Marina”, Medical University – Varna

Резюме: Измерването на коронарния артериален калциев (КАК) скор е неинвазивен метод за количествена оценка на 
коронарната атеросклероза и е установено, че подобрява предикцията на риска, базирана само на класическите 
рискови фактори. Според настоящите препоръки за оценка на кардиоваскуларния риск определянето на КАК 
скор е показано при безсимптомни лица с интермедиерен риск. Данните от множество проучвания показват, че 
наличието на КАК при безсимптомни е мощен прогностичен маркер за бъдещи коронарни събития. Лица с КАК 
скор > 300 са с висок риск и са кандидати за по-интензивна превантивна терапия. От друга страна, липсата на 
КАК се асоциира с много нисък риск за миокарден инфаркт и коронарна смърт в средносрочен план, така че 
фокусът на лечението може да е в посока на здравословен начин на живот, без да е нужно прилагане на допъл-
нителни тестове или медикация.

Ключови думи: коронарен калций, сърдечно-съдов риск
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тел. 052 978 373; e-mail:angelov_atanas@abv.bg

Summary: Coronary artery calcium (CAC) scoring is a noninvasive method of quantifying the burden of coronary atherosclerosis and 
has been demonstrated to improve the risk prediction of individuals beyond that of traditional risk factors-based algorithms. 
The current guidelines recommend the use of CAC scoring for cardiovascular risk assessment in asymptomatic subjects 
at intermediate risk. Multiple studies have shown that the presence of coronary calcium in asymptomatic individuals is 
a prognostic marker with high predictive power for future coronary events. Persons with CAC scores > 300 are at high 
risk and are candidates for more intensive preventive treatment. On the other hand, the absence of coronary calcium 
is associated with an extremely low mid-term risk of future myocardial infarction and coronary death that clinicians may 
elect to focus on lifestyle therapies without need for further cardiac testing or medications. 

Key words: coronary calcium, cardiovascular risk
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нична картина на остър коронарен инцидент 
[28, 49]. Около половината от всички починали 
от коронарна смърт нямат предшестваща сим-
птоматика или диагностицирана исхемична бо-
лест на сърцето (ИБС) [40].

Идентификацията на лицата с висок риск 
за развитие на ИБС е едно от големите пре-
дизвикателства в клиничната кардиология. 
Съществуват няколко системи за оценка на 
сърдечно-съдовия (СС) риск, използващи раз-
лични демографски и клинични характерис-
тики – Framingham Risk Score (FRS), SCORE, 
PROCAM, QRISK [7, 15, 17, 31]. Глобалните ри-
скови модели определят 10-годишния СС риск 
на базата на традиционните РФ. Съответните 
кардиологични общности в Европа и Северна 
Америка препоръчват използването им за оцен-
ка на СС риск в общата популация. Класифи-
циране в съответната рискова категория позво-
лява провеждането на превантивна стратегия с 
различна интензивност според приетите препо-
ръки [25, 29, 37]. Съществуват сериозни огра-
ничения на съществуващите глобални рискови 
модели [16, 21]. Като основни недостатъци се 
приемат: умерена дискриминация на лицата с 
риск за бъдещи събития (С-статистика 0,7-0,8); 
доминиране на фактора възраст и по този начин 
маргинализиране на други потенциално кориги-
руеми РФ; твърде малко жени се класифици-
рат в категорията с умерен риск; при оценката 
на риска не се оценява адекватно доживотния 
риск; липса на добра калибрация за всички ет-
нически групи [21]. Тази класическа оценка на 
риска не е способна да идентифицира значим 
дял от пациентите с бъдещи СС събития, защо-
то тези рискови модели по-скоро определят ста-
тистическата вероятност за поява на ИБС и не 
правят директна индивидуална оценка. До 20% 
от коронарните събития се случват при лица 
без големи кардиоваскуларни РФ [32]. Oт дру-
га страна, макар че популационният атрибути-
вен риск за миокарден инфаркт (МИ) е основно 
свързан с няколко класически РФ, тяхната спе-
цифичност не е висока, тъй като много често те 
са налице и при тези, които никога не се разбо-
ляват от ИБС [48]. 

С въвеждането на нови биомаркери и об-
разни методи се търси по-добра индивидуална 
предикция на риска. Измерването на дебели-

ната на каротидната интима-медия (ДКИМ) и 
коронарния артериален калциев скор (CACS 
– coronary artery calcium score) се приемат на 
настоящия етап за най-добре проучените об-
разни маркери за субклинична атеросклероза. 
Данните от много клинични проучвания дават 
основание те да бъдат основните методи за 
скрининг за ранна атеросклероза след първо-
начално определяне на СС риск въз основа на 
класическите РФ [3, 24, 28, 36].

Koронарен артериален калций
Коронарният артериален калций (КАК) е 

маркер за наличие на коронарна атеросклеро-
за и количеството му добре корелира с обема 
на коронарните атеросклеротични плаки. Нат-
рупването на калций в стената на коронарните 
артерии трябва да се разглежда с много малки 
изключения само в контекста на атеросклеро-
тичния процес. Само при болни с авансирало 
хронично бъбречно заболяване, освен атеро-
склеротични калцификати, е възможно наличи-
ето на калцификати в медията – неатероскле-
ротична калцификация [4, 10, 46]. Установява-
нето на коронарен калций доказва наличието 
на коронарна атеросклероза, като на практика 
фалшивопозитивен резултат не е възможен. 
Добре известно е също, че не всяка атероскле-
ротична плака съдържа калций, както и че ко-
ронарен калцификат не е синоним на значима 
коронарна стеноза или оклузия [10]. Коронарна-
та калцификация не е маркер и за стабилността 
или нестабилността на плакaта [4]. Въведени-
ят от Agatston метод за определяне на CACS 
(coronary artery calcium score) чрез електронно-
лъчева компютърна томография (EBCT) дава 
количествена оценка на наличния КАК, който 
много добре корелира с обема на атероскле-
ротичните плаки, установен при аутопсия [5]. 
Известното хистопатологично постмортем из-
следване на Rumberger и сътр. установява, че 
съотношението общ обем на коронарните ате-
росклеротични плаки към обема на коронарния 
калций (определен с EBCT) е 5:1 [46]. Baumgart 
и сътр. сравняват директно in vivo находката, 
установена с интракоронарен ултразвук, с опре-
деления с EBCT коронарен калций и потвърж-
дават наличието на корелация [8].

Коронарната калцификация под формата 
на много малки натрупвания в най-ранните ате-



Коронарен артериален калциев скор... 7

росклеротични лезии може да се намери и във 
втората и третата декада от живота, но обичай-
но се открива в по-напреднала възраст и в по-
авансирали лезии [27]. Всъщност коронарният 
калций може да се разглежда и като маркер за 
биологичната възраст на съдовете. Попула-
ционни студии установяват, че CACS нараства 
успоредно с възрастта, което и съответства на 
естествения ход на прогресия на атероскле-
ротичния процес [10, 11, 27, 35, 42]. В осмата 
декада на живота при почти 100% от хората е 
налице КАК [11]. Мъжете обичайно имат по-ви-
соки стойности на CACS в сравнение с жените 
на същата възраст. Жените имат стойности на 
CACS подобни на тези при мъже с 10-15 години 
по-млади, като тaзи разлика между половете 
изчезва около 65-70 годишна възраст [11, 35]. 
Класическите РФ са свързани както с появата, 
така и с прогресията на КАК. С изключение на 
захарния диабет, няма различия между отдел-
ните раси. Данните от проучването MESA по-
казват, че за черната раса захарният диабет е 
по-мощен предиктор за прогресията на CACS в 
сравнение с бялата раса [33].

Измерване на коронарния артериален калций
Eлектроннолъчеватa компютърна томогра-

фия и мултидетекторната компютърна томо-
графия с ЕКГ синхронизация са еднакво аку-
ратни за откриване и количествена оценка на 
КАК [4, 12]. Получаването на образите става с 
няколкосекундно скениране без приложение на 
контрастна материя и при относително ниска 
доза йонизираща радиация (1-3 mSv) [4]. Оби-
чайно се получават 30 до 40 последователни 
аксиални среза с дебелина 3 mm при обхват на 
скениране от нивото на трахеалната буфурка-
ция до 2 cm под сърдечния връх [1, 27]. Коли-
чеството на коронарния калций се определя с 
т.нар. Agatston score. Наличието на калций се 
дефинира като всеки пиксел с плътност > 130 
Hounsfi eld units, който се открива в региона на 
интерес – коронарните артерии. Изчисляване-
то на Agatston score става със съответната ав-
томатична програма на използвания томограф, 
като се калкулира едновременно и площта на 
калциевия депозит. Получената количествена 
оценка на коронарния калций от всеки корона-
рен съд се сумира за получаване на тоталния 
Agatston score [1, 2, 5]. Aлтернативни методи за 

количествена оценка на КАК са т. нар. volume 
score и mass score, но те не са особено попу-
лярни [4]. За да бъде количестената оценка 
коректна, коронарният калций следва да се 
разграничи от калцификати в други близко-
разположени сърдечни структури – например 
аортната клапа, която е в непосредстена бли-
зост с лявата коронарна артерия [1].

CACS при оценката на сърдечно-съдовия 
риск при безсимптомни лица
През последните 10 г. клинични проучвания 

с над 100 000 участници доказаха много до-
брата прогностича стойност на CACS при без-
симптомни лица [6, 13, 19, 26, 34, 38, 43, 44, 52, 
53]. Липсата на КАК при безсимптомни лица се 
асоциира с много нисък (< 1% годишно) риск за 
големи СС събития през следващите 3-5 г., до-
като при тежка коронарна калцификация (CACS 
> 1000) рискът нараства до 11 пъти [19, 27, 47]. 
При безсимптомни лица без установена ИБС 
КАК е предиктор за бъдещи събития независи-
мо от оценката с традиционните РФ и увелича-
ва площта под ROC-кривата [14, 26, 52]. 

В St. Francis Heart Study над 4600 безсимп-
томни лица на възраст 50-70 г. са проследе-
ни 4,3 г. след проведен скрининг за КАК [6]. 
Пациентите с последвали СС събития при 
проследяването, са имали значимо по-висок 
CACS в сравнение с групата без събития – 
CACS: 384,0 vs 10,0 (p < 0,0001). При CACS 
≥ 100 релативният риск за всички СС събития 
е 9,6 пъти, а за коронарна болест съответно 
11,1 пъти по-висок в сравнение с лицата с 
CACS < 100. CACS > 400 е бил асоцииран с 
нарастване на риска за коронарни събития 26 
пъти. CACS успешно предсказва бъдещи СС 
събития, независимо от стандартните РФ и C-
реактивния протеин (p = 0,004). CACS превъз-
хожда предиктивната стойност на FRS като 
увеличава площта под ROC кривата (0,79 vs 
0,69, р = 0,0006) [6]. 

Budoff и сътр. проследяват 6,8 год. кохорта 
от 25 253 безсимптомни лица [13]. Релативни-
ят риск за общата смъртност нараства линей-
но с нарастване на CACS, като при CACS > 
1000 рискът за смърт е 12,5 пъти по-висок в 
сравнение с CACS = 0. Включването на CACS 
в предиктивен модел за оценка на риска към 
традиционните РФ е довело до сигнификантно 
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увеличение на площта под ROC кривата (0,81 
vs 0,61, p < 0,0001) [13].

Проучването MESA (Multi-Ethnic Study of 
Atherosclerosis), считано за едно от най-значи-
мите според авторитетите в тази област, е по-
пулационно проспективно изследване на 6700 
безсимптомни лица от четири различни раси/
етнически групи в САЩ [19]. След 3,8 г. просле-
дяване е намерено, че независимо от етниче-
ската принадлежност CACS е имал висока про-
гностична стойност, превъзхождаща рисковата 
оценка с класическите РФ. Рискът за коронар-
но събитие е бил 3,89 пъти по-висок при CACS 
1-100 в сравнение с CACS = 0, а при CACS > 
100 рискът е вече 7 пъти по-висок. Направен 
е изводът, че CACS е надежден предиктор на 
СС риск дори и при раси/етнически групи с по-
слабо изразена коронарна калцификация [19]. 
Както и други студии, MESA също установява, 
че добавянето на CACS към рисков модел с 
класическите РФ подобрява значимо С-инде-
кса (площта под ROC кривата). Една по-нова 
публикация от MESA демонстрира впечатля-
ващо подобрение в нетната рекласификация 
[43]. Добавянето на CACS към предиктивен мо-
дел, базиран на класическите РФ, води до ре-
класификация на 26% от изследваните лица. 
Авторите фокусират вниманието си върху ли-
цата с интермедиерен риск, при които рекла-
сификацията би имала най-голямо клинично 
значение. От тази група са рекласифицирани 
във високорисковата категория 16%, а други 
39% − съответно в категорията с нисък риск. 
Впечатляващо е, че 41% от всички регистрира-
ни СС събития в групата с интермедиерен риск 
при проследяването са били при тези, които на 
базата на CACS са рекласифицирани във ви-
сокорисковата категория [43]. 

Скоро завършилото в Германия Heinz 
Nixdorf Recall Study е проспективно попула-
ционно проучване при 4487 безсимптомни 
лица [22]. След 5-годишно проследяване е ус-
тановено, че CACS > 400 увеличава риска за 
коронарна смърт и нефатален МИ 4,6 пъти при 
мъже и 5,89 пъти при жени в сравнение с CACS 
< 100. Значимо подобрен е С-индексът при до-
бавянето на CACS към FRS (0,68 vs 0,75, р < 
0,003). CACS рекласифицира 62,9% от лицата 
с интермедиерен риск (FRS) в нискорисковата 

категория (CACS < 100) и 14,1% във високо-
рисковата (CACS > 400). Само 23% от изслед-
ваните с интермедиерен риск остават в същия 
клас (CACS 100-399). Авторите подчертават, че 
използването на CACS следва да се лимитира 
само за лицата с интермедиерен риск. При тях 
CACS може коректно да идентифицира лицата 
с висок СС риск, които биха имали полза от съ-
ответна превантивна стратегия [22]. 

Друго голямо европейско проспективно 
проучване − Rotterdam Study (3,5 г. проследя-
ване), изследва предиктивната стойност на 
КАК, наличието на калций в аортната стена и 
каротидните артерии [20]. Отново е установе-
но, че ползата от изследването на CACS е най-
голяма за лицата с интермедиерeн риск – 56% 
от тях са били рекласифицирани. Включването 
на CACS към FRS значимо е повишило С-инде-
кса. Наличието на калций в аортата и каротид-
ните артерии също е довело до сигнификантна 
рекласификация. Rotterdam Study е първото 
голямо проспективно проучване, което насоче-
но изследва връзката между CACS и церебро-
васкуларния риск. Констатирано е, че наличи-
ето на калций и в трите съдови региона не по-
добрява предикцията на цереброваскуларния 
риск [20]. Подобни са данните и от проучването 
MESA [23]. Дискрепансът между високата пре-
диктивна стойност на CACS за коронарна бо-
лест и липсваща за цереброваскуларния риск 
може поне отчасти да се обясни с патогенезата 
на ИБС. Коронарната атеросклероза е основ-
ната причина за ИБС. При исхемичните мозъч-
ни инсулти освен атеросклеротичният процес 
съществуват и други механизми – тромбоембо-
лия при ритъмни нарушения и/или клапна бо-
лест или болест на малките съдове при тежка 
артериална хипертония [20, 23]. 

Ако някой би имал полза от допълнителна 
рискова стратификация с CACS, това са лицата 
с интермедиерен коронарен риск според FRS 
(10-годишен риск 10-20%). Липсата на КАК при 
такъв пациент го рекласифицира в нискориско-
вата категория, докато високият CACS ≥ 400 го 
определя като високорисков и показан за агре-
сивна превантивна терапия [10, 27]. Метаана-
лиз на ACC Foundation/AHA Writing Committee 
на данните за лицата с интермедиерен риск 
(FRS) от няколко проучвания намира годишна 
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честота на коронарна смърт или нефатален 
миокарден инфаркт 0,4%, 1,3% и 2,4% за все-
ки от терцилите на CACS – съответно CACS < 
100, 100-399 и ≥ 400 [27]. Според тези данни 
лице с FRS 10-20% и CACS ≥ 400 се очаква да 
има едногодишен риск за коронарни събития 
> 2%, което го позиционира във високориско-
вата категория (FRS > 20%) [27, 37]. Пациент с 
интермедиерен риск и CACS ≥ 400 има 6 пъти 
по-голям риск за коронарно събитие в сравне-
ние с друг с CACS < 100 и същия риск според 
FRS. Пациент с FRS 10-20% и CACS < 100 
(риск за коронарна смърт или нефатален МИ 
0,4% годишно) следва да бъде рекласифици-
ран в нискорисковата категория [27]. Подобно 
е и становището на Работната група по нук-
леарна кардиология и сърдечна компютърна 
томография към Европейското кардиологич-
но дружество [42]. Показани за изследване на 
КАК са безсимптомни лица с интермедиерен 
риск. Установяването на висок CACS (≥ 300) ги 
рекласифицира като високорискови (клас на 
пропоръка IIa). При липса на висок CACS не 
се променя превантивната терапия, провежда-
на до момента [42]. Според сега действащите 
препоръки на Американската кардиологична 
асоциация при CACS > 100 изследваното лице 
се рекласифицира във високорисковата кате-
гория и се прилага превантивна стратегия как-
то при висок риск [11]. Може да се обсъди и 
провеждане на ретест за КАК след определен 
период [51].

Диагностична и прогностична стойност на 
липсата на КАК (CACS = 0) при безсимп-
томни лица
Интересът към липсата на КАК (CACS = 

0) като негативен кардиоваскуларен РФ нара-
ства. Макар че липсата на КАК не изключва 
напълно наличието на атеросклеротична пла-
ка без калций, практически изключва наличи-
ето на значима коронарна атеросклероза при 
безсимптомни лица [12, 45, 47, 49]. По-важното 
обаче е, че CACS = 0 се асоциира с изключи-
телно нисък риск (около 1%) за СС събития 
през следващите 5-10 г. [6, 9, 19, 47, 49]. Ана-
лиз на няколко студии с над 35 000 безсимп-
томни лица установява, че 45% са с CACS = 0 
и честотата на СС събития при проследяване 
е само 0,027% [50]. Blaha и сътр. съобщават, 

че при кохорта от 44 052 безсимптомни лица, 
насочени за изследване на КАК, 45% са има-
ли CACS = 0. Десетгодишната обща смъртност 
при тази група била 0,87%, докато за лицата с 
минимално повишен CACS (1-10) е била два 
пъти по-висока. При CACS > 10 смъртността 
е била 8 пъти по-висока в сравнение с CACS 
= 0 [9].

Най-мащабният анализ за прогностичното 
значение на липсата на КАК е системният об-
зор на всички публикувани студии, направен от 
Sarwar и сътр. (в него не е включено проучване-
то на Blaha и сътр.[9]) [47]. По данни от 13 кли-
нични проучвания с над 71 000 безсимптомни 
лица, при 41% не се установява КАК. При прос-
ледване от 51 месеца СС събития са регистри-
рани при 0,47% в групата с CACS = 0 и съответ-
но 4,14% при тези с CACS > 0 (р < 0,001).

Клиничното значение на CACS = 0 се об-
съжда и в икономически аспект. Много автори 
смятат, че тази находка е възможност за спес-
тяване на разходи за медикаментозно лечение 
и диагностични тестове при значителен брой 
лица в кратко- и средносрочен план [9, 30, 47, 
49]. Разбира се, контрааргумент би била лип-
сата на данни от клинични проучвания, които 
доказват редукция на СС събития при изслед-
ване на КАК. Но не трябва да се забравя, че 
CACS не е терапевтичен, а диагностичен ме-
тод и че и за другите диагностични методи в 
кардиологията (вкл. FRS) не са провеждани 
рандомизирани проучвания [30]. 

Много автори считат, че вече са се натру-
пали доказателства за много нисък риск при 
CACS = 0. Това е основание да се обсъжда 
редукция в медикаментозната терапия и да се 
заложи повече на нефармакологичните интер-
венции. Според анализите с най-голям брой 
участници 40-45% от безсимптомните лица, 
провели скрининг за КАК, са с CACS = 0 [9, 
47]. Този огромен брой лица са кандидати за 
по-малко агресивна медикаментозна терапия, 
с по-изразен акцент в посока промяна на на-
чина на живот към по-здравословен [9, 30, 47]. 
Спестените разходи от свръхмедикация и ди-
агностика могат рационално да се пренасочат 
към високорисковата категория пациенти [30, 
47]. През 2010 г. Harvey Hecht завършва комен-
тара си по повод включването на CACS теста 
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в покриваните от здравната осигуровка проце-
дури в щата Тексас (САЩ) с думите: „Цената 
на свръхмедикацията при асимптомни лица с 
нисък СС риск е много висока, докато изслед-
ването на CACS е безплатно” [30].

Измерването на дебелината на каротидна-
та интима-медия срещу CACS при опреде-
лянето на СС риск
В различни консенсусни документи и препо-

ръки двата образни скрининг-метода се считат 
за най-подходящи като допълнение към класи-
ческите рискови модели [28, 36, 41]. Не е при-
ключил дебатът, кой от двата метода е по-до-
брият вариант за скрининг. Newman и сътр. [39] 
изследват при 559 безсимтомни лица на въз-
раст над 70 г. ДКИМ и CACS. Намерено е, че и 
двата метода имат подобна предиктивна стой-
ност за определяне риска от СС заболяване и 
ИБС. Все пак по отношение на мозъчния ин-
султ ДКИМ е бил по-добър предиктор от CACS. 
В проучването MESA е изследвана значително 
по-голяма кохорта лица без СС заболяване (n = 
6698), които са били и по-млади (45-84 г.), и са 
от 4 етнически групи [23]. Изследваните лица 
са проследявани в продължение на средно 3,9 
г., като първичните крайни точки са били: ИБС, 
мозъчен инсулт и фатално СС заболяване. Не-
зависимо от класическите РФ, рискът за СС за-
боляване нараства 2,1 пъти за едно стандарт-
но отклонение в стойностите на CACS, докато 
при ДКИМ – съответно с 1,3 пъти. При анализ 
на ROC кривата се намира, че CACS е по-до-
бър предиктор от ДКИМ по отношение на ИБС 
и общата крайна точка СС заболяване. ДКИМ е 
бил умерено по-добър предиктор за настъпва-
не на мозъчен инсулт. Авторите считат, че дан-
ните от най-голямото проучване, сравняващо 
ДКИМ и CACS, дават сериозно основание да 
се препоръчва CACS теста като по-добър из-
бор за скрининг за субклинична коронарна ате-
росклероза при асимптомни лица на възраст 
45-84 г. [23]. 

CACS, добавен към традиционните рискови 
модели, предсказва по-добре настъпването на 
СС събития в сравнение с ДКИМ. Различията 
в предиктивната стойност на двата метода ве-
роятно се определят и от това, че се изследват 
различни съдови територии [18]. В този сми-
съл и двата скрининг-метода имат своите дос-

тойнства и от гледна точка на превантивната 
кардиология могат да се прилагат при различ-
ни таргетни групи. В популация с висока чес-
тота на ИБС CACS е предпочитан за лица на 
средна и по-висока възраст и умерен СС риск. 
ДКИМ може да бъде първи избор при наличие 
на фамилна анамнеза за ранна мозъчносъдо-
ва болест или при по-млади пациенти, където 
честотата на коронарно калциево натрупване е 
по-ниска [23, 24, 36]. 

В заключение, на настоящия етап се препо-
ръчва използването на глобален рисков модел 
(FRS или подобните скор-системи) като базисен 
и леснодостъпен инструмент за първоначал-
на оценка на СС риск за всички безсимптомни 
лица. При лицата с интермедиерен СС риск оп-
ределянето на КАК е възможност за по-добра 
индивидуална предикция на коронарния риск. 
Идентификацията на пациентите с висок СС 
риск дава отлична възможност за редукция на 
риска с агресивна медикаментозна превенция.
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НА КАРДИОЛОЗИТЕ 
В БЪЛГАРИЯ

ОБЗОРИ
REVIEWS

УВОД

Дълго време дясната камера (ДК) беше не-
глижирана и подценявана. В миналото тя даже 
се е считала за рудиментарен орган и на нея 
е приписвана единствено проводна функция 

в кръвообращението. За това са допринесли 
и експериментите върху животни на Уйлям 
Харвей, който през 1616 г. доказва че въпре-
ки отстраняването на дясната камера животът 
е продължавал. Операцията на Fontan също 
доказа, че даже и да се заобиколи ДК живо-

ДЯСНА КАМЕРА – ЕХОКАРДИОГРАФСКА ОЦЕНКАДЯСНА КАМЕРА – ЕХОКАРДИОГРАФСКА ОЦЕНКА

Н. Златарева
Кардиологична клиника, УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ

RIGHT VENTRICLE – ECHOCARDIOGRAPHIC ASSESSMENTRIGHT VENTRICLE – ECHOCARDIOGRAPHIC ASSESSMENT

N. Zlatareva
Clinic of Cardiology, UMBAL “Tsaritsa Yoanna” – ISUL

Резюме: Деснокамерната дисфункция е свързана с повишен морбилитет и морталитет при пациентите с вродени сър-
дечни пороци, клапни заболявания, исхемична болест на сърцето, пулмонална хипертония и сърдечна недос-
татъчност. Оценката на деснокамерната функция чрез двуразмерна ехокардиография обикновено е достатъчно 
информативна. Доплер методите, оценяващи трикуспидалния и пулмоналния кръвоток, се влияят много от пред- 
и следнатоварването и невинаги могат да дадат добра прогностична информация за вземане на клинично реше-
ние. Обичайно използваните похвати за оценка на диаметрите, площите и обемите на лявата камера невинаги 
са приложими за дясната камера (ДК). Тъй като ДК е със сложна форма, няма ехографски срез, посредством 
който може да се получи цялостна информация, и това налага да се използват множество ехографски позиции 
за оценка на нейната структура и функция. Новите ехографски технологии за оценка на дясната камера включват 
тъканна доплер ЕхоКГ, стрейн, волуметрична оценка чрез 3D-ехокардиография и могат да дадат допълнителна 
информация. В обзора се коментира ролята на конвенционалната ЕхоКГ и новите методи за оценка на деснока-
мерната функция.

Ключови думи: дясна камера, ехокардиография, тъканен доплер, Теi-индекс, spackle tracking
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Summary: RV dysfunction has been associated with increased morbidity and mortality in patients with congenital heart disease, 
valvular disease, coronary artery disease, pulmonary hypertension, and heart failure. Conventional 2-dimensional (2D) 
determination of RV function is often qualitative. Doppler methods of tricuspid infl ow and pulmonary artery fl ow velocities, 
which are infl uenced by the changes in preload and afterload, may not provide prognostic information for clinical decision 
making. Commonly used methods for calculating diameters, areas, and volumes of the LV are diffi cult to implement for 
the right ventricle and are typically not performed. Because of the complex morphology of the right ventricle, no single 
view or imaging plane will provide enough information to adequately evaluate the RV structure and function. Recent 
advances in the echocardiographic imaging of the right ventricle include Doppler tissue imaging (DTI), strain imaging 
(SI), and volumetric 3-dimensional (3D) imaging, which can be used for additional information beyond standard 2D 
measurements. In this article, we discuss the role of conventional and new echocardiographic techniques for evaluating 
RV function. 
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тът е възможен с десетилетия. Понастоящем 
е добре известно, че ДК не е само проводник 
по пътя на кръвотока, а има уникална функ-
ция. Тя трябва да поддържа ниско налгане в 
малкия кръг на кръвообращението, да пред-
пазва тъканите от конгестия и да поддържа 
адекватна сатурация на газовете в кръвооб-
ращението. Състоянието на ДК има прогнос-
тично значение при различни сърдечно-съдо-
ви заболявания. Деснокамерната дисфункция 
се свързва с повишен морбилитет и мортали-
тет при пациентите с вродени сърдечни забо-
лявания, сърдечна недостатъчност, клапни 
заболявания, исхемична болест на сърцето, 
пулмонална хипертония. Оценкaта на ДК е от 
значение за терапевтичния подход при мно-
жество заболявания. 

В хода на ехокардиографското изслед-
ване дълго време ДК беше недостатъчно 
оценявана. След като функцията на лявата 
камера беше подробно проучена в норма и 
патология през последните десетилетия ин-
тересът към дясната камера основателно се 
засили. Конвенционалната М-мод и двураз-
мерна ЕхоКГ дават добра оценка на деснока-
мерната структура и функция. Doppler ЕхоКГ 
на трикуспидалния и пулмоналния кръвоток 
дават представа за състоянието на ДК, но 
твърде много се влияят от пред- и следна-
товарването. С въвеждането на новите тех-
нологии и методи – триразмерна ехокардио-
графия, тъканна доплер-ехокардиография, и 
spackle tracing се получи значителна допъл-
нителна информация за ДК. Стана възможно 
прецизно да се оценява миокардната меха-
ника и функция на дясната камера.

 ДК – АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ 

Дясната камера се намира непосредстве-
но зад стернума и пред лявата камера, което 
до известна степен възпрепятства ехокардио-
графската ù оценка. 

Анатомично ДК се разделя на (фиг. 1) [6]:
входящ тракт; −
инфундибулум;  −
изходящ тракт.  −
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Фиг. 1. Схема на ДК

Движението на стената на ДК е комплексно. 
По време на систола деснокамерният входящ 
тракт се скъсява по дължина от базата към вър-
ха и радиално се измества към септума. Допъл-
нително съкращението на циркумферентните 
фибри ротира и изпразва дясната камера. По 
време на фазата на изоволуметричната контрак-
ция ДК се съкращава в циркумферентна посока 
поради съкращение на субепикардните фибри. 
Надлъжното скъсяване на ДК се осъществява 
основно по време на фазата на изтласкване и 
се дължи предимно на контракцията на субен-
докардните фибри. Хемодинамично функцията 
на ДК се различава от тази на лявата камера. 
Това се дължи на факта, че ДК има задачата да 
работи срещу ниско налягане и това определя 
някои нейни анатомични особености. Докато 
лявата камера има основна задача да изпомп-
ва кръвта под много високо налягане, то ДК има 
резервоарна функция и нейната основна задача 
е да предпазва малкия кръг на кръвообращени-
ето от повишаване на налягането в него. Нали-
це е обаче тясно взаимодействие в работата на 
двете камери. 

ЕХОКАРДИОГРАФСКА ОЦЕНКА НА ДК

Тъй като ДК има доста комплексна струк-
тура, тя трябва да се оценява в различни ехо-
кардиографски позиции. Обичайните ехокар-
диографски методи за оценка на размерите, 
площите и обемите на лявата камера са труд-
но приложими за ДК. Съгласно препоръките 
на Американската и Европейската ехокардио-
графска асоциация за оценка на ДК се препо-
ръчват ехокардиографските позиции, предста-
вени на фиг. 2. 
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Графично представяне на ехокардиографските позиции за оцен-
ка на ДК; А) Парастернална позиция по дългата ос; В) Дълга ос 
изходен тракт на ДК; С) Парастернална по късата ос на базата 
на сърцето; D) Парастернална по късата ос на ниво папиларни 
мускули; E) Апикален 4-кухинен срез; F) Субкостална позиция

 Фиг. 2. Препоръчвани позиции за оценка на ДК

За оценка на ДК използваме едноразмерна, 
двуразмерна ЕхоКГ, конвенционална и тъканна 
доплер ЕхоКГ и spackle tracking. Възможности-
те на изброените методики са следните:

М-мод ЕхоКГ
Систолно изместване на трикуспидал-

ния анулус – (Tricuspid Annular Plane Systolic 
Excursion – TAPSE). 

2D ЕхоКГ:
Линеарни измервания; −
Измерване промените в площа на ДК. −

Конвенционална доплер ЕхоКГ
Тei-индекс; −
Оценка на градиента на Т; −

Тъканен доплер ЕхоКГ, 
Оценка на миокардни скорости; −
Оценка на миокардната механика (strain,  −

strain rate).
3D eхоКГ
Оценка на обемите на ДК; −
Оценка на миокардната механика. −

В хода на ехокардиографското изследване 
на ДК сепарирано изследваме нейния входящ 
(А) и изходящ (Б) тракт (фиг. 3). От парастер-
нална позиция по дългата ос с леко измест-
ване на трансдюсера в медиална посока се 
визуализира входящият тракт на дясната 
камера. Изходният тракт (ИТ) оценяваме от 
парастернална позиция по късата ос на ниво 
големи съдове. 

Измервайки диаметъра на ИТДК в систо-
ла и диастола можем да оценим и фракцията 
на скъсяване на ИТДК (фиг. 4). Този показател 
дава добра представа за систолната функция 
на ДК. Изчисляваме го по формулата:

теледиастолен р-р – телесистолен р-р
ФС =                                                                    х 100

теледиастолен р-р

Нормалната стойност е над 60%.

 
А) входящ

Б) изходящ
 Фиг. 3. Входящ и изходящ тракт на ДК

 

Фиг. 4. Фракция на скъсяване на ИТДК
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ОЦЕНКА НА ДЕБЕЛИНАТА И РАЗМЕРИТЕ НА ДК

Препоръчва се дебелината на стената на ДК 
да се оценява от парастернална позиция по дъл-
гата ос и от субкостална позиция. Съгласно пре-
поръките на Американската асоциация по ехо-
кардиография субкосталната позиция за оценка 
на дебелината на стената на ДК трябва да се 
прeдпочита поради факта, че това измерване 
има най-добра възпроизводимост и корелира 
най-добре със систолното налягане в ДК (фиг. 5). 

Нормално дебелината на ДК не трябва да надви-
шава 5 mm. Задебеляването на стената на ДК е 
показател, който е доказано, че корелира добре 
с нейното систолно обременяване [10, 12]. 

Измерването на кухината на ДК трябва да 
се извършва от апикална позиция на ниво три-
куспидален размера, среден диаметър на ку-
хината, както и размера от апекса до трикуспи-
далния анулус (фиг. 6) [15, 18]. 

Основните размери на ДК са представени 
на таблица 1.

   
 Фиг. 5. Оценка на дебелината на свободната стена на ЛК 

 
Фиг. 6. Оценка на диаметрите на ДК 

Таблица 1. Деснокамерни размери

 ДК Референтни стойности Леки аномалии Умерени аномалии Тежки аномалии

Базален диаметър (cm) 2-2.8 2.9-3.3 3.4-3.8 ≥ 3.9

Среден диаметър (cm) 2.7-3.3 3.4-3.7 3.8-4.1 ≥ 4.1

База − апекс (cm)  7.1-7.9 8.0-8.5 8.6-9.1 ≥ 0.2

ИТДК над 2.5-2.9 3.0-3.2 3.3-3.5 ≥ 3.6

ИТДК над пулмонална клапа cm 1.7-2.3 2.4-2.7 2.8–3.1 ≥ 3.2
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Дебелината на свободната стена на дясната 
камера нормално е 1/2 от дебелината на свобод-
ната стена на лявата камера. Нормално площта 
на дясната камера е равна на 0.6 от площта на 
лявата камера, а надлъжният размер на ДК е 
0.6 от надлъжния размер на ЛК (фиг. 7).

Фиг. 7. Сравнение на площта и надлъжния размер на ДК и ЛК

От парастернална позиция по късата ос 
може да се получи информация за състояние-
то на дясната камера. При повишено налягане 
в нея О-формата на сечението на лявата каме-
ра се превръща в D-форма (фиг. 8). 

Фиг. 8. Индекс на ексцентричност на ЛК при деснокамерно об-
ременяване 

От тази позиция може да се измери и съот-
ношението на двата диаметъра на ЛК – пред-
но-задния към септо-латералния и да се из-
числи индексът на ексцентричността, който в 
норма е 1. При пациенти с деснокамерно обре-
меняване индексът на ексцентричността е със 
стойности над 1. 

ПРОМЯНА В ПЛОЩТА НА ДК В СИСТОЛА И ДИАСТОЛА 

Оценката на систолната функция на ДК чрез 
изчисляване на промените в нейната площ по 
време на систола и диастола добре корелира 
с данните за ФИ% на ДК от ядрено-магнитния 
резонанс при пациенти със сърдечна недоста-
тъчност (фиг. 9) [1, 19]. 

Фиг. 9. Оценка на промяната на площта на ДК в систола и ди-
астола 

Измерването на промяната в площта на ДК 
в процент в теледиастола и телесистола се из-
числява по формулата:

ТД площ (сm2) – ТС площ (сm2) 
Промяна на площта ДК% =                                       x 100

ТД площ в (сm2)

Определената по този способ промяна в 
площта по-малко от 35% е показател за десно-
камерна систолна дисфункция. 

М-МОД ЗА ОЦЕНКА НА СИСТОЛНАТА ФУНКЦИЯ НА ДК

М-мод ехокардиографията може да се из-
ползва за оценка на систолната функция на ДК 
чрез измерване на систолното изместване на 
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трикуспидалния анулус (Tricuspid Annular Plane 
Systolic Excursion – TAPSE) [8]. От апикална по-
зиция 4-кухинен срез лесно се изчислява този 
показател (фиг. 10).

TAPSE 5 mm отговаря на 20% ФИ, 10 mm 
– на 30%, 15 mm – 40%. Над 20 mm TAPSE га-
рантира ФИ% над 50.

  
 Фиг. 10. Оценка на TAPSE от апикална позиция чрез М-мод 

ОЦЕНКА НА ТРИКУСПИДАЛНИЯ КРЪВОТОК

Оценката на трикуспидалния кръвоток чрез 
конвенционалното доплер изследване се из-
ползва основно за измерване градиента на на-
лягането през трикуспидалната клапа посред-
ством CW доплер (фиг. 11). Градиентът на ТК 
е широко използван за оценка на систолното 
налягане в ДК и налягането в пулмоналната 
артерия. Този основен показател на хемодина-
миката се получава като към стойността на из-
мерения градиент през ТК се добавя 10-20 mm Hg 
(в зависимост от състоянието на v. cava). 

 
Фиг. 11. Оценка на градиента през ТК чрез CW доплер

ОЦЕНКА НА ГЛОБАЛНАТА ФУНКЦИЯ НА ДК ЧРЕЗ 
TEI ИНДЕКС

 Чрез комбиниране на систолни и диастолни 
интервали от доплер ЕхоКГ се изчислява инде-
ксът на Tei [4, 7]. Той дава информация за гло-
балната функция на ДК. Основно предимство-
то на този показател е, че не зависи от честота-
та на сърдечната дейност, преднатоварването 
и следнатоварването както на лявата, така и 
на дясната камера, и има добра възприозво-
димост. На фиг. 12 е представено схематично 
изчисляването на Tei индекса.

 
IVCT – време на изоволуметрична контракция
IVRT – време на изоволуметрична релаксация
ET – време на изтласкване

Фиг. 12. Схема на оценка на Tei индекс

На практика измерването на този индекс 
е просто и лесно изпълнимо. Достатъчно е 
да се измери интервалът а – между затваря-
нето и отварянето на трикуспидалната клапа 
от трикуспидалния кръвоток, и b – времето на 
изтласкване на ДК измерено по продължител-
ността на пулмоналния кръвоток. Нормалната 
стойност нa Tei индекса на ДК е 0.28 ± 0.04. Той 
се увеличава при систолна и диастолна десно-
камерна дисфункция. 

ОЦЕНКА НА ДК ЧРЕЗ ТЪКАННА ДОПЛЕР ЕХОКГ

Тъканната доплер ехокардиография и ней-
ната модификация – пулс-тъканната доплер 
ЕхоКГ дава допълнителна ценна информация 
за функцията на ДК [14]. Най-широко използ-
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ван е пулс-тъканният доплер на латералната 
стена на трикуспидалния анулус (фиг. 13). По 
този начин се оценява лесно и бързо систол-
ната функция на дясната камера. Нормална-
та стойност на S-зъбеца от тъканния доплер 
трябва да е над 11 cm/s.

 
 Фиг. 13. Пулс-тъканна доплер ЕхоКГ на трикуспидален анулус

ОЦЕНКА НА МИОКАРДНАТА ДЕФОРМАЦИЯ НА ДК 
(STRAIN И STRAIN RATE)

Най-напред тъканната доплер ЕхоКГ даде 
възможност да се оценяват не само миокардните 
скорости, но да се добие представа и за параме-
трите на миокардната деформация (strain и strain 
rate) [9, 16]. Strain се дефинира като деформация 
на даден сегмент съобразно изходното му състо-
яние, а strain rate е скоростта, с която настъпва 
тази деформация. На фиг. 14 е представен strain 
на 4 сегмента от свободната стена на ДК.

 Фиг. 14. Strain на ДК чрез тъканна доплер ЕхоКГ

С въвеждането на методиката spackle 
tracking стана възможно по-бързо и по-детайл-
но да се оценява миокардната механика както 
цялостно, така и за отделни сегменти. Най-го-

лямото предимство на тази методика е, че не 
зависи от ъгъла, съображение, което винаги се 
взема предвид при всяко доплерово изследва-
не. На фиг. 15 е представенa оценката на де-
формацията на ДК чрез spackle tracking.

 
Фиг. 15. Оценка на strain чрез spackle tracking 

ВРЕМЕ НА ИЗОВОЛУМЕТРИЧНА АКСЕЛЕРАЦИЯ 

IVA − isovolumic acceleration time, се измер-
ва като съотношение между максималната 
систолна скорост на базалния сегмент на ДК и 
времето, за което тя се постига (фиг. 14). Нор-
мата е до 1,2 m/s. Този показател е по-малко 
зависим от налягането в ДК [9, 16] и корелира 
добре с ФИ% на ДК изследвана чрез MRI [2]. 

 

 
 Фиг. 14. IVA

3D ЕХОКАРДИОГРАФИЯ 

С въвеждането на триразмерната ехокарди-
ография [5, 11] до голяма степен се преодоля-
ха ограниченията в оценката на ДК (фиг. 15 ). 
Стана възможно добре да се оценяват десно-
камерните обеми, а така също и миокардна-
та механика – глобална и сегментна, чрез 3D 
spackle tracking.
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На фиг. 15 е представен 3D реконструира-
ния образ на ДК от различни позиции. 

 
А – коронарен план С – трансверзален план

В – сагитален план D – пълен обем
Фиг. 15. 3D образ на ДК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дясната камера е комплексна структура 
и ехокардиографската ù оценка е предизви-
кателство за ехокардиографиста. Деснока-
мерната дисфункция е свързана с повишена 
заболяемост и смъртност. Необходими са се-
рия от ехокардиографски срезове за цялост-
на оценка на ДК. Измерването единствено на 
транстрикуспидалния градиент не е доста-
тъчно, за да се оценят деснокамерната дис-
функция и пулмоналната хипертония. Новите 
ехокардиографски методики – 3D и spackle 
tracking, определено допринасят съществе-
но за по-детайлна оценка на структурата и 
функцията на ДК.
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Определение. Честота. Постоперативно-
то предсърдно мъждене (ПОПМ) представля-
ва новопоявило се предсърдно мъждене (ПМ) 
след оперативна интервенция. Това е едно от 
най-честите усложнения в следоперативния 
период и е причина за повишена болестност и 
удължена хоспитализация. 

ПОПМ има специфично време на поява 
след оперативната интервенция и обикновено 
е обратимо. Повечето пристъпи се прекратяват 
сами, но имат склонност да се повтарят. Пикът 

им е между втория и петия постоперативен ден 
[5]. Много от случаите след абдоминална хи-
рургия се пропускат, заради липсата на мони-
ториране и проследяване на ЕКГ по време на 
престоя и след изписването. 

Честотата на ПОПМ е различна за различ-
ните типове хирургия. Най-висока е след кар-
диоторакалната хирургия и варира между 10 и 
60% [9]. Докладваните инциденти при голяма 
некардиоторакална хирургия са между 4–20%. 
Отворените коремни операции носят по-висок 
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В КОРЕМНАТА ХИРУРГИЯВ КОРЕМНАТА ХИРУРГИЯ
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RISK FACTORS FOR POSTOPERATIVE ATRIAL FIBRILLATION AFTER ABDOMINAL RISK FACTORS FOR POSTOPERATIVE ATRIAL FIBRILLATION AFTER ABDOMINAL 
SURGERYSURGERY

L. Demirevska and I. Daskalov
Clinic of Cardiology, MMA – Sofi a

Резюме: Предсърдното мъждене е най-честата следоперативна аритмия със значителни неблагоприятни последствия за 
здравето на пациентите. Рисковите фактори за появата на тази аритмия в коремната хирургия се класифицират 
като периоперативни – причинени от хирургичната интервенция, и предоперативни – свързани с предшестващо 
структурно сърдечно заболяване и със стареенето на сърцето. От предоперативните фактори водещо значение 
има увеличената симпатикусова активност в резултат на хирургичната травма. По-голямата част от случаите на 
постоперативно предсърдно мъждене се появяват при предхождащ субстрат в предсърдията, като резултат на 
структурно ремоделиране.
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Summary: Atrial fi brillation is the most common postoperative arrhythmia with signifi cant consequences on patient health. Risk 
factors in the mechanism of the arrhythmia can be classifi ed as perioperative factors caused by the surgical intervention 
and preoperative factors related to structural heart disease and ageing of the heart. The increased sympathetic activity 
is the most important perioperative factor. The majority of postoperative atrial fi brillation cases occur in atria with a pre-
existing substrate due to a structural remodeling process.
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риск от развитие на ПОПМ в сравнение с ла-
пароскопските. Това вероятно е свързано с по-
голямото активиране на симпатикусовия тонус 
при отворените операции [11].

Патогенеза. Механизмите за възникване на 
ПОПМ не са напълно изяснени. Вероятно се ка-
сае за взаимодействие между предоперативни 
и периоперативни фактори. Периоперативните 
рискови фактори се дължат на оперативната 
интервенция. Предоперативните са свързани с 
подлежащ електрофизиологичен субстрат за ПМ 
при структурна сърдечна болест и стареенето на 
сърцето. Водеща роля от периоперативните ри-
скови фактори има активацията на симпатикусо-
вата нервна система в отговор на хирургичната 
интервенция, при загуба на обем, анемия, фе-
брилитет, болка и възпаление. Метаболитните и 
електролитните нарушения също имат значение 
[9]. Предоперативните фактори могат, от една 
страна, да тригерират аритмии, а от друга – да 
засилват развитието на субстрата, който е отго-
ворен за ПМ.

Рискови фактори. Рисковите фактори, 
профилактиката и поведението при ПОПМ са 
добре проучени след сърдечна и гръдна хирур-
гия. За коремната хирургия има малко проуч-
вания. Някои изследователи смятат, че несъ-
довата коремна хирургия е независим рисков 
фактор за ПОПМ [15].

Периоперативни рискови фактори. •  Вся-
ка оперативна интервенция е травма за органи-
зма. Тази травма води до активиране на симпа-
тикусовата нервна система. Според някои ав-
тори част от предсърдните аритмии са свързани 
и с постоперативна загуба на парасимпатикусов 
тонус [5]. Настъпва дисбаланс между симпати-
кусовия и парасимпатикусовия тонус. Симпати-
кусовата активация води до повишаване на сър-
дечната честота и контрактилитета на миокарда. 
Засилват се възбудимостта и автоматизмът на 
проводната система на сърцето. Предсърдната 
рефрактерност се скъсява неравномерно. Засил-
ва се ектопизмът. Създават се условия за появата 
на кръгове на възбуждане и ПМ (фиг. 1).

 
Хирургия Болка Повишен симпатикусов тонус 

Анемия 
Хипоксия 
Хиповолемия 

Хипотермия 
Хипогликемия 

Миокардно 
увреждане 

Хиперволемия 

Торакална 
хирургия 

Неторакална 
хирургия 

Локално 
възпаление 

Системно 
възпаление 

Постоперативно предсърдно 
мъждене 

Хипокалиемия 
Хипомагнезиемияя 

Фиг. 1. Патофизиология и рискови фактори за ПОПМ

Повишеният вагусов тонус може да доведе 
до силно скъсяване на рефрактерния период 
на предсърдията и също да създаде условия 

за re-entry механизъм. Смята се, че това може 
да е причина за аритмии при млади пациенти 
със здрави сърца [2].
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Блокирането на симпатикусовата актива-
ция чрез бета-блокери понижава инцидентите 
от ПОПМ. Установено е, че предоперативният 
прием води до удължаване на продължителнос-
тта на акционния потенциал и на ефективния 
предсърден рефрактерен период. Това т.нар. 
фармакологично ремоделиране се открива, 
когато приемът е започнат най-малко една 
седмица, а най-добре 1 месец преди предсто-
ящата хирургична интервенция [16]. Ползи от 
профилактичен предоперативен прием на бе-
та-блокери имат пациентите с висок и умерен 
сърдечно-съдов оперативен риск. Периопера-
тивното прекъсване на бета-блокерите води до 
повече инциденти от ПОПМ. 

През 2010 година Европейската асоциация 
по кардиология препоръчва бета-блокерите като 
първа линия на лечение на ПОПМ [3]. Употребата 
на тези медикаменти като монотерапия обаче чес-
то не е достатъчно ефективна. Този факт показва 
многофакторната етиология на това нарушение. 

Възпалението е специфичен фактор в пато-
генезата на ПОПМ. Степента на възпаление при 
всеки тип хирургия е пропорционална на големи-
ната на оперативната интервенция [15]. При въз-
паление настъпва активиране на комплемента и 
производството на проинфламаторните цитоки-
ни – интерлевкин-6 (IL-6), тумор-некротизиращ 
фактор-алфа (TNF-α), реактивни кислородни ра-
дикали и др. Свободните кислородни радикали 
могат да предизвикат електрическо миокардно 
ремоделиране. Намерена е връзка между се-
румните нива на С-реактивния протеин (CRP), 
левкоцитния брой и склонността към предсърд-
ни аритмии [1]. Продължителността на операци-
ята, големината на хирургичната рана и интен-
зивността на болката корелират със степента на 
повишение на биомаркерите за възпалителна 
активност и тенденцията за ПОПМ. 

Промените на вътресъдовия обем могат 
да провокират ПОПМ. Повечето от аритмиите 
започват през първите 4 дни след операцията, 
в периода на активно вливане на течности. Хи-
перволемията може да причини ПОПМ поради 
механично разтягане на дясното предсърдие. 
Вътресъдовият обем често се увеличава, кога-
то натрупаните екстрацелуларни течности се 
върнат обратно във вътресъдовото простран-
ство. От друга страна, загубата на кръв и теч-
ности намалява преднатоварването на сърце-

то, понижава ударния обем и тъканното кисло-
родно снабдяване. Рефлекторно се повишава 
симпатикусовата активност. 

Поддържането на еуволемия и хемодина-
мичното мониториране намаляват риска от по-
ява на предсърдни аритмии [2]. 

Хипоксията през периода след хирургично 
лечение също води до повишена симпатикусо-
ва активност. Остро настъпилата хипоксия пре-
дизвиква белодробна вазоконстрикция, десно-
камерно обременяване и деснопредсърдна 
дилатация. Подобреният газообмен в белите 
дробове понижава риска от поява на ПОПМ. 

Периоперативната анемия е познат рис-
ков фактор за ПОПМ. Острата анемия може да 
тригерира ПМ по два механизъма: повишаване 
на симпатикусовата активност и релативно исхе-
мично увреждане на предсърдните миоцити и 
миокардните проводни клетки. Това става обик-
новено при предшестващ субстрат за ПМ. Няма 
окончателни доказателства, че повишаването 
на концентрацията на хемоглобина чрез кръво-
преливания намалява инцидентите от ПОПМ. 
Тук значение имат провокираният от трансфу-
зията възпалителен отговор и претоварването с 
течности. Все пак е необходимо оптимизиране 
на кислородното снабдяване. Добре е да се из-
бягва прекалената употреба на кръвни продукти 
поради страничните им ефекти [5].

Метаболитни и електролитни наруше-
ния. При 23% от пациентите с пристъпи на над-
камерни тахикардии след несърдечна хирургия 
се откриват метаболитни и електролитни на-
рушения [6]. Такива са метаболитната ацидоза, 
хипогликемията и йонните нарушения. Пери-
оперативната хипергликемия също е увреждащ 
фактор на миокардната функция, защото се асо-
циира със секреция на цитокини, генериране на 
свободни радикали и оксидативно увреждане на 
кардиомиоцитите [5]. Препоръчва се строг пре-
доперативен баланс на калий, натрий и магнезий 
за понижаване на случаите от ПОПМ [14].

Хипотермията също е рисков фактор за 
ПОПМ. При некардиоторакална хирургия под-
държането на нормотермия е важно условие 
за предпазване от появата на аритмия и сър-
дечно-съдови усложнения [14]. 

Предоперативни рискови фактори. •  
Независимо от факторите, които са обуслове-
ни от хирургичната интервенция, е необходимо 



Рискови фактори за постоперативно предсърдно мъждене... 23

и наличието на предшестващ субстрат, който 
предразполага към аритмия през постоператив-
ния период. В основата на този субстрат стои 
ремоделирането на предсърдията. Левопред-
сърдната функция е строго зависима от ЛК 
функция. Всички заболявания, които увреждат 
камерите, водят до засягане на предсърдията. 
Повишеното налягане на левокамерно пълнене 
при сърдечна недостатъчност води до ретрог-
радно обременяване на лявото предсърдие и 
до ремоделирането му. При ремоделирането се 
наблюдават промени в интерстициума и екстра-
целуларния матрикс с натрупване на колагено-
ви фибри и клетки на възпалението. Настъпват 
промени в йонните канали. Създава се хетеро-
генност в провеждането. Удължават се провод-
ните времена и рефрактерните периоди. Така 
се създават условия за re-entry аритмии [5].

Една четвърт от пациентите с ПОПМ са има-
ли пристъп на ПМ през предходните 5 години. 
Това означава, че вече са имали субстрат за ПМ 
по време на операцията. От друга страна, само-
то ПМ може да доведе до развитие на субстрат 
за ПМ на основата на електрическо и структурно 
ремоделиране на предсърдията. В тези случаи 
постоперативното състояние може да се раз-
глежда като стрес-тест за склонността към арит-
мия. При пациентите с ПОПМ има осем пъти по-
висок риск от развитие на ПМ в бъдещето. 

Възрастта е основен рисков фактор за 
ПМ и ПОПМ. С възрастта се развива фибро-
за, променят се екстрацелуларният матрикс 
на предсърдията и се забавя проводимостта. 
Увеличават се и съпътстващите заболявания 
[8,12]. 

Застойна сърдечна недостатъчност. 
Като важен маркер за поява на ПОПМ при паци-
енти със сърдечна недостатъчност се препоръч-
ва изследването на N-терминалния фрагмент 
на прохормона на мозъчния натриуретичен пеп-
тид (NT-proBNP). Повишените му нива са силен 
и независим предиктор за ПОПМ. Изследването 
на NT-proBNP може да помогне за определяне 
на пациентите с висок риск, за да се проведе 
превантивна антиаритмична терапия [7].

Хипотония. Ниските стойности на АН 
също повишават риска от ПОПМ, в частност 
при случаите, когато това се дължи на тежко 
съпътстващо заболяване като сепсис или кра-
ен стадий на сърдечна недостатъчност [8].

Затлъстяването повишава значимо ри-
ска от ПОПМ. Този факт може да бъде обяснен 
с увеличените размери на лявото предсърдие, 
левокамерната диастолна дисфункция и нев-
рохормоналната активация [10]. 

Според едно ретроспективно проучване в Ко-
рея, в което в продължение на 2 години са просле-
дени 7756 пациенти с некардиоторакална хирур-
гия, ниският индекс за телесно тегло (BMI) също е 
свързан с повишена честота на ПОПМ [12].

Хроничната обструктивна белодробна 
болест (ХОББ) често се определя като рисков 
фактор за ПОПМ. В патогенезата на ПМ при па-
циенти с ХОББ участват хроничната хипоксия 
и хиперкапния, ацидозата, полиглобулията и 
възпалението. Хипоксията води до белодроб-
на вазоконстрикция и обременяване на дясна-
та камера и предсърдие [5].

Апнеята по време на сън е много вероя-
тен рисков фактор за ПОПМ. Асоциацията на 
това заболяване с метаболитен синдром е чес-
та. Значение имат възпалението, оксидативни-
ят стрес, хипоксемията, повишената симпати-
кусова активност и неврохормоналният дисба-
ланс. В патогенезата участва и предсърдното 
обременяване, което е причинено от негатив-
ното интраторакално налягане при инспирация 
и затворен глотис . 

Хипотиреоидизмът и субклиничният хи-
потиреоидизъм имат ефект върху сърдечно-съ-
довата система и могат да причинят аритмии и 
ПОПМ. Предполага се, че ниските нива на Т3 
довеждат до промени във вътреклетъчното съ-
държание на калциевите (Ca2+) йони и в йон-
ните потоци през клетъчната мембрана [4].

Захарен диабет. Някои проучвания, но не 
всички, определят захарния диабет като неза-
висим рисков фактор за ПМ. Предиктивната 
роля на диабета за ПОПМ обаче е ниска. Близо 
75% от диабетиците са с артериална хиперто-
ния, а около 50-60% имат диастолна дисфунк-
ция. Част от тях развиват диабетна кардиоми-
опатия. Дори при липса на артериална хипер-
тония при диабетиците може да се наблюдава 
левокамерна хипертрофия. Това се дължи на 
трофичните ефекти на ангиотензина, алдосте-
рона и хиперинсулинемията. Захарният диабет 
тип 2 в повечето случаи е част от метаболитния 
синдром. Възпалението, оксидативният стрес 
и ендотелната дисфункция при метаболитен 
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синдром водят до структурно и електрическо 
ремоделиране на предсърдията [5].

Пол. Мъжете развиват ПМ 1.5 пъти по-често 
в сравнение с жените. Механизмът за това не е 
ясен. При част от проучванията на ПОПМ вклю-
ченият брой пациенти от мъжки пол не достига 
сигнификантност. При други, в които се устано-
вява асоциация на мъжкия пол с ПОПМ, броят 
на включените жени обикновено е по-нисък. Не 
се знае дали мъжкият пол е по-предразполо-
жен и с повече рискови фактори в сравнение с 
женския пол или при мъжете пристъпите са по-
симптоматични и повече се диагностицират [5].

Оценка на ремоделирането на предсър-
дията. С ехокардиография може да се оцени 
степента на предсърдното ремоделиране. Най-
често използваните ехокардиографски параме-
три за предсказване на риска за възникване на 
ПОПМ са увеличеният левопредсърден обем и 
размери, данните за ЛК систолна и диастолна 
дисфункция [8]. С тъканен доплер ехокардио-
графия в пулсов и цветен режим, регионална де-
формация (strain) и степен на деформация (strain 
rate) може да се установят нарушения в синхрон-
ността на предсърдното съкращение. Други ме-
тоди са 3D ехокардиография, компютърна томо-
графия и магнитен резонанс на сърце [13].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИЗВОДИ

Идентифицирането на рисковите фактори 
за ПОПМ е важно, за да се вземат мерки за про-
филактиката му. На този етап не е изработена 
ясна стратегия за предотвратяването на това 
нарушение. Усилията са насочени към периопе-
ративното проследяване. Намаляване на инци-
дентите от ПМ може да се постигне с потискане 
на симпатикусовата активност с бета-блокери, 
корекция на електролитния баланс, точна пре-
ценка на количеството на вливаните течности, 
лечение на възпалителните усложнения. Откри-
ването на подлежащ субстрат за ПМ би помог-
нало за определяне на пациентите, при които 
профилактичното антиаритмично лечение може 
да е от полза. Необходими са още проучвания 
върху ПОПМ при некардиоторакална хирургия. 

От експерименталните и епидемиологичните 
проучвания, които са насочени към механизмите 
на ПОПМ, могат да се направят следните изводи: 

За възникване на ПОПМ е необходима  •
комбинация от рискови фактори, които са обу-

словени от хирургична интервенция и предхож-
дащ електрофизиологичен и морфологичен 
субстрат в предсърдията.

Симпатикусовата активация е основният  •
периоперативен рисков фактор за ПОПМ.

Значение имат възпалението и хипоксия- •
та. Метаболитните нарушения и електролитни-
те нарушения също вземат участие в патогене-
зата на ПОПМ.

Появяването на ПОПМ е силно зависимо  •
от предшестващ субстрат в резултат на пред-
ното ремоделиране. 
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THE ROLE OF VENTRICULAR-VASCULAR COUPLING IN THE DEVELOPMENT OF THE ROLE OF VENTRICULAR-VASCULAR COUPLING IN THE DEVELOPMENT OF 
HEART FAILURE WITH PRESERVED EJECTION FRACTIONHEART FAILURE WITH PRESERVED EJECTION FRACTION

D. Somleva, E. Kinova, N. Spasova, T. Kourteva and A. Goudev
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Резюме: Взаимодействието между сърцето и кръвоносните съдове има ключова роля в осъществяване функциите на сърдеч-
но-съдовата система. Целта е да се изследва взаимодействието между лявата камера (ЛК) и артериалните съдове, 
и да се определят ранните белези на камерна и съдова дисфункция при пациенти със сърдечна недостатъчност със 
запазена фракция на изтласкване (СНзФИ). Проведено е срезово проучване с изследвани 40 пациенти със СНзФИ 
(76.63 ± 9.15 години), 40 пациенти с артериална хипертония (АХ) (64.33 ± 8.02 години) и 21 здрави контроли (60.13 ± 
8.94 години). Артериалната ригидност е определена чрез каротидофеморалната скорост на пулсовата вълна (СПВ). 
Степента на диастолна дисфункция е оценена с отношението на ранната диастолна скорост на митралния кръвоток 
Е към ранната диастолна скорост на септалния митрален анулус Еm – Е/Еm. Помпената функция на лявата камера 
е измерена чрез фракцията на изтласкване по метода на Simpson и систолната скорост на медиалния митрален 
анулус Sm. Ефективният артериален еластанс (Еа) и телесистолният еластанс (Ees) са измерени неинвазивно. Па-
циентите със СНзФИ спрямо тези с АХ и здравите контроли имат сигнификантно по-високи СПВ (11.85 ± 2.64 m/s 
спрямо 10.02 ± 2.39 m/s и 7.51 ± 1.20 m/s, p < 0.0001), индекс на ЛК маса (141.43 ± 37.15 g/m2 спрямо 121.45 ± 22.58 
g/m2 и 100.64 ± 16.07 g/m2, p < 0.0001) и отношение Е/Еm (18.27 ± 8.2 спрямо 9.6 ± 2.73 и 8.75 ± 2.11, p < 0.0001). 
Систолната скорост Sm (5.72 ± 1.2 cm/s спрямо 6.46 ± 1.13 cm/s и 6.74 ± 0.9 cm/s, p = 0.002) е сигнификантно по-
нижена. Липсва статистически значима разлика между групите в отношението Еа/Ees. Увеличената СПВ корелира 
правопорпорционално с индекса на ЛК маса (r = 0,45, p < 0,0001) и Е/Еm (r = 0,54, p < 0,0001), а Еа при пациентите със 
СНзФИ корелира с Ees (r = 0.99, p < 0.0001). Изследването на вентрикуло-съдовото куплиране може да допринесе за 
изясняването на патогенезата на СНзФИ, за откриване на най-ранните промени при съдова и камерна дисфункция и 
за своевременно започване на подходяща терапия преди развитие на органна увреда.

Ключови думи: артериална ригидност, вентрикуло-съдово куплиране, диастолна дисфункция, сърдечна недостатъчност със запазена 
фракция на изтласкване.

Адрес 
за кореспонденция:

Д-р Десислава Петрова Сомлева, Клиника по кардиология, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”, ул „Бяло море” № 8, 1527 
София, GSM: + 359 888 94 66 77, Тел: + 359 (2) 9432 297, Факс: + 359 (2) 9432 126, e-mail: desisomleva@abv.bg

Summary: Ventricular-vascular interaction is a key determinant of cardiovascular performance. To investigate ventricular-vascular 
interaction and determine the early signs of ventricular and vascular dysfunction in patients with heart failure with 
preserved ejection fraction (HFpEF). Cross-sectional study was performed with examined 40 patients with HFpEF 
(76.63 ± 9.15 years), 40 patients with arterial hypertension (AH) (64.33 ± 8.02 years) and 21 healthy controls (60.13 
± 8.94 years). Arterial stiffness was assessed by pulse wave velocity (PWV). The degree of diastolic dysfunction was 
assessed using the ratio of early diastolic mitral fl ow velocity E and early diastolic septal mitral annular velocity Em – E/
Em. Systolic function was assessed by ejection fraction, using Simpson’s rule and systolicmedial mitral annular velocity 
Sm. Effective arterial elastance (Ea) and end systolic elastance (Ees) were measured noninvasively. Patients with 
HFpEF versus hypertensive patients and healthy controls had signifi cantly higher PWV (11.85 ± 2.64 m/s vs. 10.02 ± 
2.39 m/s and 7.51 ± 1.20 m/s, p < 0.0001), LV mass (141.43 ± 37.15 g/m2 vs. 121.45 ± 22.58 g/m2 and 100.64 ± 16.07 
g/m2, p < 0.0001) and Е/Еm (18.27 ± 8.2 vs. 9.6 ± 2.73 and 8.75 ± 2.11, p < 0.0001). Systolic velocity Sm (5.72 ± 1.2 
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ВЪВЕДЕНИЕ

 Приблизително половината от пациентите 
със сърдечна недостатъчност са със запазена 
фракция на изтласкване. Преобладаващата 
част са по-възрастни, жени, с анамнеза за ар-
териална хипертония [12]. Нарушената диас-
толна функция не може единствена да обясни 
всички явления, които се наблюдават при тези 
пациенти [13].

 Взаимодействието между сърцето и кръво-
носните съдове има ключова роля за функцио-
нирането на сърдечно-съдовата система [7]. 
То може да бъде представено като отношение 
между ефективния артериален еластанс и ка-
мерния еластанс в края на систолата [3]. Оп-
тималното взаимодействие между сърцето и 
кръвоносните съдове е налице, когато е въз-
можна перфузия на тъканите и органите, без 
съществена промяна в артериалното наляга-
не, при минимален разход на енергия [3].

ЦЕЛ

Изследване на взаимодействието между 
лявата камера и артериалните съдове и оп-
ределяне на ранните белези на камерна и съ-
дова дисфункция при пациенти със сърдечна 
недостатъчност със запазена фракция на из-
тласкване (СНзФИ).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Дизайн: Срезово проучване.
Клиничен контингент: За периода октом-

ври 2010–октомври 2011 г. в Клиниката по кар-
диология на УМБАЛ „Царица Йоанна” – ИСУЛ, 
са изследвани три групи пациенти: 1) 40 паци-
енти със сърдечна недостатъчност и запазена 
фракция на изтласкване (СНзФИ), NYHA III-IV 

ф.к., ФИ > 50 %, Е/Е’ > 15 или 8 < Е/Е’ < 15 + 
BNP > 200 pg/ml; 2) 40 пациенти с артериална 
хипертония (АХ), без прояви на сърдечна недос-
татъчност; 3) 21 здрави контроли. Изключващи 
критерии на проучването са: тежки клапни ле-
зии, исхемична болест на сърцето, предсърдно 
мъждене, перикардни болести, вродени сърдеч-
ни малформации, възпалителни и неопластич-
ни заболявания, алкохолна и наркотична зави-
симост. Пациентите с анамнеза за артериална 
хипертония са с добър медикаментозен контрол 
на артериалното налягане.

След подписване на информирано съгла-
сие са събрани анамнестични данни. Извър-
шен е кратък физикален преглед. Всички ин-
струментални изследвания и вземане на ве-
нозна кръв са проведени в един и същи ден. 
Пациентите не са приемали храна, алкохол, 
кофеин-съдържащи напитки и никотин 12 часа 
преди процедурите. 

Артериално налягане (AН): АН е изме-
рено в седнало положение, след 10 минути в 
покой, на двете ръце, след което три после-
дователни пъти през две минути на ръката с 
отчетени по-високи стойности. Определена е 
средната стойност. 

Електрокардиография: При пациентите е 
проведено 12-канално ЕКГ изследване при ско-
рост на хартията 25 mm/s и волтаж 10 mm/mV. 

Артериалната ригидност: Определена 
е чрез каротидо-феморалната скорост на пул-
совата вълна (СПВ), измерена със системата 
SphygmoCor, разработена на принципите на 
апланационната тонометрия и генералната 
трансферна функция [10]. 

Ехокардиография (ЕхоКГ). ЕхоКГ е про-
ведена на ехокардиограф Philips iE33, с транс-
дюсер 3.5 MHz. 

Левокамерна маса. Левокамерната (ЛК) 
маса е изчислена чрез определяне на граници-

cm/s vs. 6.46 ± 1.13 cm/s and 6.74 ± 0.9 cm/s, p = 0.002) was signifi cantly lower. Ea/Ees ratio was similar across the 
groups. The higher values of PWV correlated positively with LV mass index (r = 0.45, p < 0.0001) and E/Em ratio (r = 
0.54, p < 0.0001). Higher Ea was associated with higher Ees (r = 0.99, p < 0.0001). The determination of ventricular-
vascular interaction will provide new insights into the pathogenesis of HFpEF, detection of early signs of vascular and 
ventricular dysfunction and early initiation of appropriate therapy before the development of organ damage. 

Key words: arterial stiffness, ventricular-vascular interactions, diastolic dysfunction, heart failure with preserved ejection fraction
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те на ендокарда и епикарда от образ по късата 
ос, на ниво папиларни мускули, в диастола и 
разстоянието от базата на лява камера до вър-
ха от четирикухинен образ апикално, индекси-
рана към повърността на тялото [2].

Диастолна функция. Оценена е с отношени-
ето Е/Е’ – съотношение между ранната диастол-
на скорост на митралния кръвоток, измерена с 
PW-Doppler с пробен обем (SV 2.5 mm) при вър-
ха на митралните клапни платна, и ранната диас-
толна скорост на миокарда, измерена с тъканен 
Doppler с пробен обем (SV 10 mm), в базалните 
сегменти на медиалния митрален клапен пръс-
тен, от апикален четирикухинен срез [1].

Систолна функция. Глобалната помпена 
функция на лявата камера е определена чрез 
фракцията на изтласкване, изчислена по ме-
тода на Simpson. Лонгитудиналната систолна 
функция на лявата камера е оценена чрез сис-
толната скорост на миокарда, измерена с тъка-
нен Doppler с пробен обем (SV 10 mm) в базал-
ните сегменти на медиалния митрален клапен 
пръстен, от апикален четирикухинен срез [2].

Телесистолен еластанс на лява каме-
ра (Еes). Определен е неинвазивно по метода 
на Chen [5]. Използват се: 1) Систолното (Ps) 
и диастолно (Pd) артериално налягане, изме-
рени на брахиалната артерия; 2) Телесистол-
но налягане в лявата камера (Pes), изчисле-
но по формулата “Pes = Ps x 0.9”; 3) Ударен 
обем (SV), представляващ произведение от 
площта на аортната клапа (CSA) и интегра-
ла на скоростта във времето (VTI), измерен с 
пулс Doppler през аортната клапа от 5-кухинен 
апикален срез, “SV = CSA x VTI”; 4) Площ на 
аортната клапа, “CSA = (D/2)2 x π = D2 x 0.785”, 
където D e диаметърът на изходящия тракт на 
лявата камера, измерен в основата на платна-
та на аортна клапа, от парастернален срез по 
дългата ос; 5) Фракция на изтласкване на ля-
вата камера, изчислена по метода на Симпсън; 
6) tNd е съотношението между времето на пре-
изтласкване и целия период на изтласкване, 
измерени съответно от R-вълната до началото 
на аортния кръвоток и от R-вълната до края 
на аортния кръвоток, чрез пулсов Doppler през 
аортната клапа от апикален 5-кухинен срез. 

ENd(est) и ENd(avg) са неинвазивно определени 
еластанс и осреднен еластанс на лявата каме-

ра в началото на изтласкване. Ai има следните 
стойности (0,35695; -7,2266; 74,249; -307,39; 
684,54; -856,92; 571.95; -159.1).

Ees(sb) = (Pd – [ENd x Ps x 0.9])/(Ved – Ves) x ENd 
= (Pd – [ENd x Ps x 0.9])/SV x ENd 

ENd(est) = 0.0275 – 0.165 x EF + 0.3656 x (Pd/
Pes) + 0.515 x ENd(avg) 

ENd(avg) = Σ ai x ti
Nd

Ефективен артериален еластанс (Ea). 
Изчислен е по формулата Еа = LV ESP / SV = 
(0.9 x Ps) / SV [8].

Лабораторни изследвания. Серумните 
нива на общ холестерол, HDL холестерол, LDL 
холестерол и триглицериди са изследвани в 
Клинична лаборатория, УМБАЛ ''Царица Йоан-
на” – ИСУЛ.

Статистически анализ. Резултатите са 
представени като средна стойност със стандарт-
но отклонение, при ниво на значимост р < 0.05, χ2 
е метод, използван за сравнение на качествени 
променливи. Дисперсионен анализ (ANOVA), с 
корекция на Bonferroni, е приложен при сравня-
ване на средни величини в повече от две кате-
гории. Корелационен анализ, с коефициент на 
Pearson “r” за линейна корелация е използван за 
сравнение между количествени променливи. За 
обработка на резултатите е използван статисти-
чески пакет SPSS 19.0 for Windows.

РЕЗУЛТАТИ

Демографска характеристика на паци-
ентите. Характеристиката на изследваните 
пациенти е представена на табл. 1. Пациен-
тите със СНзФИ са по-възрастни в сравнение 
с пациентите с АХ и здравите контроли (p < 
0.0001). Липсва статистически значима разли-
ка по отношение на разпределението по пол. 

Рискови фактори за сърдечно-съдово 
заболяване. По отношение на честотата на 
захарния диабет, общия холестерол, LDL хо-
лестерола, триглицеридите и тютюнопушенето 
липсва статистически значима разлика между 
групите (табл. 1). Деведесет и пет процента от 
пациентите със СНзФИ са с АХ. Пациентите 
със СНзФИ и АХ в сравнение с контролната 
група се характеризират с по-висок индекс на 
телесна маса (p = 0.043) и с по-ниски стойности 
на HDL холестерола (р = 0.01), (табл. 1).
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Жизнени показатели. Пациентите с 
анамнеза за повишено артериално налягане 
провеждат антихипертензивна терапия. Към 
момента на изследването не се наблюдава 
статистически значима разлика в групите по 
отношение на разпределението по средните 
стойности на систолното (САН), диастолното 
(ДАН) артериално налягане и сърдечната чес-
тота (СЧ) (табл. 1).

Артериална ригидност. Каротидо-фе-
моралната скорост на пулсовата вълна е сиг-
нификантно по-висока при пациентите със 
СНзФИ спрямо тази при АХ, която е по-висока 
в сравнение с тази при здравите контроли (p < 
0.0001), фиг. 1А, табл. 1.

Левокамерната маса, индексирана към 
телесната повърхност, е най-висока при паци-

ентите със СНзФИ (141.43 ± 37.15 g/m2), като 
е налице сигнификантна разлика в сравнение 
с пациентите с АХ (121.45 ± 22.58), фиг. 1В, 
табл. 1.

Диастолната функция, определена с от-
ношението Е/Еm, е по-тежка при пациентите 
със СНзФИ (18.27 ± 8.2) в сравнение с тези с 
АХ (9.6 ± 2.73), фиг. 1С, табл. 1.

Глобалната помпена функция на лявата 
камера, определена чрез фракцията на изтласк-
ване, е понижена при пациентите със СНзФИ 
(62.60 ± 7.81%) спрямо пациентите с АХ и здра-
вите контроли (66.85 ± 5.24% и 65.69 ± 3.74%, 
p = 0.011), табл. 1. 

Лонгитудиналната систолна функция 
на лявата камера, определена чрез систол-
ната скорост на медиалния митрален пръстен, 

Таблица 1. Характеристика на пациентите

Параметър СНзФИ
N = 40

Хипертоници
N = 40

Контроли 
N = 21 P – value

Демографска характеристика
Възраст, години 76,63 ± 9,15*^ 64,33 ± 8,02 60,13 ± 8,94  < 0,0001
Пол, жени % 62,5 52,5 52,4 NS

Рискови фактори за сърдечно-съдово заболяване
Хипертония, % 95 100 0  < 0,0001
Захарен диабет, % 25 20 0 NS
ИТМ, kg/m2 27,99 ± 5,77^ 28,11 ± 3,60^ 24,84 ± 3,32 0,043
Общ холестерол, mmol/l 4,98 ± 1,44 5,16 ± 1,00 5,80 ± 1,24 NS
HDL холестерол, mmol/l 0,98 ± 0,31^ 1,17 ± 0,32^ 1,75 ± 1,20 0,01
LDL холестерол, mmol/l 3,10 ± 1,11 2,92 ± 0,90 3,39 ± 1,19 NS
Триглицериди, mmol/l 1,63 ± 1,03 1,96 ± 1,30 1,63 ± 1,17 NS
Тютюнопушене, % 7,5 22,5 12,5 NS

Жизнени показатели
САН, mm Hg 130,03 ± 25,55 134,95 ± 14,90 123,31 ± 13,17 NS
ДАН, mm Hg 79,30 ± 12,40 83,65 ± 10,21 79,69 ± 10,08 NS
СЧ, уд./мин 73,03 ± 14,36 67,78 ± 8,72 67,25 ± 7,89 NS

Артериална ригидност
СПВ, m/s 11,85 ± 2,64*^ 10,02 ± 2,39^ 7,51 ± 1,20  < 0,0001

Ехографска оценка на лява камера
ЛК маса, g/m2 141,43 ± 37,15*^ 121,45 ± 22,58^ 100,64 ± 16,07  < 0,0001
E/Em 18,27 ± 8,2*^ 9,6 ± 2,73 8,75 ± 2,11  < 0,0001
ФИ, % 62,60 ± 7,81*^ 66,85 ± 5,24 65,69 ± 3,74 0,011
Sm, cm/s 5,72 ± 1,2*^ 6,46 ± 1,13 6,74 ± 0,9 0,002

Показатели на вентрикулосъдово куплиране
Еа, mm Hg/ml 2.45 ± 0.75 2.23 ± 0.81 1.98 ± 0.49 0.091
Ees, mm Hg/ml 2.61 ± 0.79 2.38 ± 0.85 2.11 ± 0.52 0,091
Ea/Ees 0.935 ± 0.013 0.939 ± 0.009 0.934 ± 0.005 NS

Стойностите са представени като средна ± SD или %. Използвани са ANOVA или χ2-метод. За сравнение между групите е използ-
вана корекцията на Bonferroni: *p < 0.05 спрямо АХ и ^p < 0.05 спрямо контроли
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е сигнификантно понижена при пациентите със 
СНзФИ (5.72 ± 1.2 cm/s) спрямо тази при хипер-
тониците и здравите контроли (6.46 ± 1.13 cm/s 
и 6.74 ± 0.9 cm/s, p = 0.002), фиг. 1D, табл. 1. 

Показателите за вентрикуло-съдово 
куплиране, ефективен артериален еластанс и 

краен систолен еластанс на лявата камера са 
по-високи при пациентите с АХ и СНзФИ спря-
мо здравите контроли, въпреки че резултатите 
не достигат статистическа значимост. Липсва 
статистическа значимост в групите по отноше-
ние на Еа/Ees, табл. 1.

Фиг. 1. Сравнение на групите по отношение на: 1А. СПВ – скорост на пулсовата вълна; 1В. Индекс на левокамерна маса; 1С. Отноше-
ние на ранната митрална скорост Е към ранната диастолна скорост на медиалния митрален анулус Еm Е/Еm; 1D. Систолна скорост 
на медиалния митрален клапен анулус Sm

Корелационен анализ
Скоростта на пулсовата вълна корелира с 

индекса на левокамерна маса, като връзката 
между тях е умерена – r = 0.45, p < 0.0001. Ха-
рактерът и силата на връзката между двете ве-
личини се запазва, когато се отчита ролята на 
възрастта като замъгляващ фактор, r* = 0.46, 
p* < 0.0001, фиг. 2А.

 Скоростта на пулсовата вълна корелира с от-
ношението Е/Еm, като връзката между тях е уме-
рена, r = 0.54, p < 0.0001. Характерът и силата 
на връзката между двете величини се запазва, 
когато се отчита ролята на възрастта като замъг-
ляващ фактор, r* = 0.45, p* < 0.0001, фиг. 2В.

Лонгитудиналните систолни стойности на 
медиалния митрален клапен пръстен корели-
рат с наляганията на пълнене на лява камера, 
оценени с отношението Е/Еm, като връзката 
между тях е умерена, r = -0.40, p < 0.0001. Ха-
рактерът и силата на връзката между двете ве-
личини се запазва, когато се отчита ролята на 
възрастта като замъгляващ фактор, r*=-0.30, 
p* < 0.003.

 Ефективният артериален еластанс при па-
циентите със сърдечна недостатъчност и запа-
зена фракция на изтласкване корелира силно 
с телесистолния еластанс, r = 0.99, p < 0.0001, 
фиг. 2C.
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ОБСЪЖДАНЕ

Настоящото проучване изследва вентрику-
ло-съдовото куплиране с неинвазивни методи-
ки и търси ранни белези за съдова и камерна 
дисфункция при пациенти със сърдечна недос-
татъчност и запазена фракция на изтласкване. 
В дизайна на проучването са включени две 
контролни групи: здрави контроли и пациенти 
с артериална хипертония. 

В настоящото проучване са изследвани 101 
пациенти, разпределени в три групи (СНзФИ, 
АХ, здрави контроли). Подобни проучвания са 
били проведени от Milenovsky и сътр. през 2007 
г. с 133 пациенти [11]; Lam и сътр. през 2007 г., с 
1580 пациенти [9]; Desai и сътр. през 2009 г., с 
57 пациенти [6]; Borlaug и сътр. през 2009 г. [4], 
с 50 пациенти. 

В настоящото проучване, както и на Lam 
и сътр. [9], пациентите със СНзФИ са по-въз-
растни от хипертониците и здравите контроли. 
В анализа на резултатите е отчетена и ролята 
на възрастта като замъгляващ фактор. 

Подобно на нашето и на цитираните проуч-
вания [4, 6, 9, 11] пациентите със СНзФИ са с 
по-висок индекс телесна маса и имат анамнеза 
за повишено артериално налягане.

За разлика от настоящото проучване при 
проучванията на Milenovsky [11], Lam [9], Desai 
[6] и Borlaug [4] честотата на захарен диабет, 
исхемична болест на сърцето, лош контрол на 
артериалното налягане при пациентите със 

СHзФИ, е по-висока. Вероятна причина за това 
е, че пациентите с анамнеза за артериална хи-
пертония в нашето проучване са били с добър 
контрол на артериалното налягане. Също така 
в настоящото проучване известна исхемична 
болест на сърцето е изключващ критерий.

В настоящото проучване, подобно на други 
проучвания [6, 9, 11], пациентите със СНзФИ 
се характеризират с по-ригидни съдове, по-
изразена хипертрофия на лявата камера и с 
по-високо отношение Е/Еm (показател за диас-
толната функция) в сравнение с хипертоници-
те и здравите контроли. Показателите за арте-
риална ригидност корелират умерено с лево-
камерната маса и с показателите за нарушена 
диастолна функция.

При пациентите със СНзФИ лонгитудинал-
ните систолни скорости на медиалния митра-
лен клапен пръстен са понижени. Показате-
лите за нарушена лонгитудинална систолна 
функция корелират с показателите за диас-
толна дисфункция при тези пациенти. Резулта-
тите от настоящото проучване са подобни на 
резултатите от проучванията на Yip [14] и Yu и 
сътр. [15]. Те показват, че въпреки запазената 
фракция на изтласкване при пациентите със 
СНзФИ е нарушена не само диастолната, но и 
систолната функция на лява камера. 

В настоящото проучване стойностите на 
ефективния Еа и телесистолния Ееs са по-висо-
ки при пациентите със сърдечна недостатъчност 

Фиг. 2. 2А. Корелация между скорост на пулсовата вълна (СПВ) и индека на левокамерна маса (индекс на ЛК маса); 2В. Корелация 
между скорост на пулсовата вълна (СПВ) и отношението на ранната диастолна скорост на митралния кръвоток Е към ранната ди-
астолна скорост на септалния митрален анулус Еm (E/Em); 2С. Корелация между ефективния артериален еластанс (Еа) и крайния 
систолен еластанс на лява камера (Еas)
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спрямо двете контролни групи, но резултатите 
не са статистически значими, противоположно 
на проучванията на Borlaug [4] и Desai [6], къ-
дето тази разлика има статистическа значимост. 
Отношението Еа/Ееs се запазва въпреки по-ви-
соките стойности на отделните му компоненти. 

Ограничения на проучването:
1) Възрастта на пациентите е по-висока в 

групата със сърдечна недостатъчност. При об-
работването на резултатите факторът възраст 
е включен в анализа, при което характерът и си-
лата на връзката на изследваните величини се 
запазва. 2) От проучването са изключени паци-
енти с предсърдно мъждене, защото изследва-
нето на артериалната ригидност със Sphygmo 
Cor изисква пациентът да бъде в синусов ритъм. 
3) Проучването е срезово и не може да докаже 
причинно-следствена зависимост. 4) Относи-
телно малък брой на изследваните пациенти.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изследването на вентрикуло-съдовото ку-
плиране ще помогне за изясняването на па-
тогенезата на сърдечната недостатъчност със 
запазена фракция на изтласкване, за ранно 
диагностициране на промени в съдовата и 
камерната функция, както и за своевременно 
започване на подходяща терапия преди разви-
тие на органна увреда.
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БЪЛГАРСКА КАРДИОЛОГИЯ
том ХVІІI, 2012 № 3ДРУЖЕСТВО 

НА КАРДИОЛОЗИТЕ 
В БЪЛГАРИЯ

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
CASE REPORTS

ВЪВЕДЕНИЕ

Най-честата кардиомиопатия е дилататив-
ната (ДКМП). Тя се характеризира с увеличе-
ни размери и маса на лявата камера, силно 
потисната помпена функция. Могат да се на-
блюдават значителни промени и в дясната ка-
мера, но те не са задължителни за поставяне 
на диагнозата [10]. Болестността при възраст-
ни е около 36/100 000, заболяемостта – около 

3.5-8.5/100 000 с тенденция за покачване на 
тези показатели [2, 14, 17]. Едни от честите 
усложнения при ДКМП са интракавитарната 
тромбоза и артериалната емболизация. 

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
Представяме жена на 36 години без извест-

ни заболявания до момента на хоспитализа-
цията, която от около 6 месеца е забелязала 
наддаване на телесно тегло, прогресиращ 

ФИБРИНОЛИТИЧЕН ЕФЕКТ НА ХЕПАРИН: КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ИНТРАКАВИТАР-ФИБРИНОЛИТИЧЕН ЕФЕКТ НА ХЕПАРИН: КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ИНТРАКАВИТАР-
НА ТРОМБОЗА ПРИ ДИЛАТАТИВНА КАРДИОМИОПАТИЯНА ТРОМБОЗА ПРИ ДИЛАТАТИВНА КАРДИОМИОПАТИЯ

Св. Славчева, М. Негрева, Йо. Йотов и А. Пенев
Първа клиника по кардиология с интензивно кардиологично отделение 

МБАЛ „Света Марина” – Варна

FIBRINOLYTIC EFFECT OF HEPARIN: CASE REPORT OF INTRACAVITARY FIBRINOLYTIC EFFECT OF HEPARIN: CASE REPORT OF INTRACAVITARY 
THROMBOSIS IN DILATED CARDIOMYOPATHYTHROMBOSIS IN DILATED CARDIOMYOPATHY

Sv. Slavcheva, M. Negreva, Yo. Yotov and A. Penev
First Cardiology Clinic, Intensive Care Unit, MHAT “St. Marina” – Varna

Резюме: Този клиничен случай описва жена на 36 години, хоспитализирана с клинична картина на тотална сърдечна 
недостатъчност. След осъществена трансторакална ехокардиография се установиха дилатативна кардиоми-
опатия (ДКМП) и педикулиран, подвижен тромб във върха на лявата камера с размери 25 x 14 mm. Обсъдени 
бяха различни терапевтични възможности. Седем дни след започване на антикоагулантно лечение с хепаринова 
инфузия се отчете благоприятно развитие с лизиране на тромба. Не се регистрираха ембологенни инциденти и 
хеморагични усложнения. Този случай  потвърждава  ефективността на антикоагулантна терапия при лечение на 
интракавитарни тромбози с висок ембологенен потенциал, резултат най-вероятно от активирана фибринолиза. 

Ключови думи: дилатативна кардиомиопатиия, интакавитарна тромбоза, хепарин-инду цирана фибринолиза
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задух и умора. Анамнестично няма данни за 
вирусни инфекции през последните месеци. 
Болната съобщава за две нормално протекли 
бременности (втората преди 12 години), от-
рича аборти, както и фамилна обремененост 
за сърдечно-съдови заболявания. При физи-
калния преглед установихме тахикардия (СЧ 
~ 110), тахипнея, застойни промени в белия 
дроб, двустранни плеврални изливи, шиен ве-
нозен застой, увеличен черен дроб, перкутор-
ни данни за асцит, отоци по крайниците. На 
ЕКГ е регистрирана синусова тахикардия, де-
сен патологичен тип, липсваща прогресия на 
R-зъбец V1 – V3, неспецифични S-T-промени 
в долните и латерните отвеждания. 

Трансторакалната ехокардиография уста-
нови бивентрикуларна дилатация (ТДРЛК = 
64 mm, ТСРЛК = 56 mm, ТДРДК = 38 mm) с 
компроментирана помпена функция на две-
те камери в резултат на дифузна хипокине-
зия {TAPSE на ДК = 12 mm, ЛК фракция на 
изтласкване (ФИ) 24%}, изразен спонтанен 
ехоконтраст в лявата камера, умерена биа-
триална дилатация, умерена митрална и три-
куспидална регургитация, повишено систолно 
налягане в a. pulmonalis ~50 mm Hg, перикар-
ден излив, отслояващ 5-7 mm в диастола пред 
всички сърдечни кухини (фиг. 1).

Фиг. 1. Парастернална позиция по къса ос на лява камера – дила-
тиран краeн систолен и диастолен размер, силно намалена ФИ

В лявата камера се визуализира под вижен 
тромб с размери 25/14 mm, с гладки и резки 
очертания, прикрепен с краче за апикална тре-
та на заден септум (фиг. 2 и 3).

Ядрено-магнитният резонанс потвърди ди-
агнозата (фиг. 4 и 5).

Започна се лечение с нефракциониран хе-
парин в непрекъсната инфузия 1000 E/h, като 

дозите се коригираха спрямо стойностите на ак-
тивирано парциално тромбопластиново време 
(аПТТ). При ехокардиографското проследяване 
на пациентката още на третия ден след нача-
лото на антикоагулантаната терапия тромбът 
беше със значително редуцирани размери (фиг. 
6), а на седмия – напълно лизиран (фиг. 7).  

Фиг. 2. Парастернална позиция по къса ос на лява камера – ниво 
под папиларни мускули – тромб, прикрепен към заден септум

Фиг. 3. Апикална позиция, четирикухинен срез – същата находка с 
ехогенност, по-голяма от тази на миокарда, движи се с  кръвотока

Фиг. 4. Пристенна формация към върха на лявата камера, която 
след контрастирането остава хипоинтенсна спрямо миокарда – 
характеристика на тромб
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Фиг. 7. Четири дни по-късно тромбът е напълно лизиран

Инфузията с хепарин беше застъпена с инди-
ректен антикоагулант и впоследствие – спряна. 
Болната остана на лечение със синтром при  строг 
контрол на терапевтичните стой ности на INR. 

Един месец по-късно при контролен пре-
глед не се установи повторна поява на интра-
кавитарна тромбоза (фиг. 8). 

Фиг. 8. Парастернална позиция  къса ос на лява камера – нама-
лен краен систолен и диастолен обем спрямо изходните, увели-
чена ФИ, макар  да персистира значително потисната функция 
на лява камера

Приложеното допълнително лечение на сър-
дечната недостатъчност с фуроземид, спироно-
лактон, зофеноприл и ивабрадин подобриха в 
значима степен състоянието на болната, като тя 
остава асимптомна при извършване на обичайни-
те за нея физически натоварвания (NYHA клас I). 

ОБСЪЖДАНЕ

Интракавитарната тромбоза е честа находка 
при пациенти с ДКМП. Резултати, получени от 
аутопсия, разкриват честота около 56%. Ехокар-
диографските проучвания установяват по-нисък 
процент – около 30, който не се различава съ-
ществено при пациенти със или без подлежa-
ща коронарна болест като причина за ДКМП [7]. 
Увеличените обеми на сърдечните кухини водят 
до забавяне на кръвотока в тях. Установените 
с Doppler ехокардиография намалени систолни 
и диастолни скорости предимно в апикалните 
части на лявата камера са естествена предпос-
тавка за образуване на тромби [20]. Най-честа-
та локализация на интракавитарна тромбоза 
при ДКМП е лявата камера, следвана от дясна-
та камера, ухото на дясното и лявото предсър-
дие [19]. Най-големият риск при тези пациенти 
е вероятността за артериална емболизация, 
която според някои проучвания достига 20%. 
Различни ехокардиографски характеристики на 
тромба, като изпъкналост към кухината, степен 
на подвижност, наличие на краче, определят по-
висока вероятност за емболизация [6, 8]. 

Все още няма консенсус относно лечението 
на интракавитарната тромбоза. Подходът трябва 
да е индивидуален според броя, големината, под-
вижността и морфологията на тромбите [5]. Лявата 
вентрикулотомия е стандартният хирургичен под-
ход за лечението ù, която безспорно значително 

 
Фиг. 5. Размери, съвпадащи с тези  от  ехокардиографията Фиг. 6. 72 часа след началото на лечението тромбът е с променена 

ехографска характеристика – хипоехогенен център с персистираща 
хиперехогенна периферия, ондулиращ контур, частично колабиране
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повишава риска от постоперативна камерна дис-
функция, поява на аритмии, формиране на ане-
вризми. Алтернатива на лявата вентрикулотомия 
е видеоасистираната кардиоскопия, която е по-
малко травматична, но също крие опасност от ус-
ложнения като перфорация на стена, засягане на 
проводната система, клапни лацерации и др. [15]. 
Хирургичната интервенция може да е терапев-
тична опция само при анатомична възможност за 
отстраняване на тромба и при преценка на риска 
от постоперативни усложнения. В нашия случай 
се прецени, че оперативното лечение би влошило 
значително прогнозата на пациентката поради сил-
но потисната помпена функция на лявата  камера.

Фибринолитичното лечение демонстрира 
голям успех при лизиране на интракавитарни 
тромби [12, 18]. Същевременно обаче се пови-
шава значително хеморагичният риск, а според 
някои проучвания и честотата на ембологенни 
инциденти [11], особено при мобилни тромби.

Редица проучвания с нефракциониран хепа-
рин показаха висока ефективност и нисък риск от 
ембологенни инциденти при лечението на интра-
кавитарни тромбози [1, 9]. Това бе предпоставка 
за нашия избор на лечение. Освен като индуктор 
на най-мощния антикоагулант в човешкия ор-
ганизъм – антитромбин III, хепаринът участва в 
хемостазата чрез активиране на фибринолизата. 
Той повишава значително активността на тъкан-
ния плазминогенен активатор и така регулира ос-
новния, класическия път на тромболиза [13, 16]. 
Хепаринът повлиява фибринолизата и по алтер-
нативен, независим от плазмина път. Приложен в 
терапевтични дози, засилва миграцията на левко-
цити към места с тромбообразуване [4]. Неутро-
филите са богати на еластазо-подобна протеаза 
(ELP), която разгражда фибрина при неутрално 
или леко алкално рН [3], и оказва локален моду-
лиращ ефект върху тромболизирането. 

Започване на консервативно лечение  на-
право с индиректен орален антикоагулант при 
постъпване на пациентката в Отделението не 
бе обсъждано, тъй като то е уместно само в 
случаи на интракавитарни тромбози с нисък ем-
бологенен риск – тромби на широка основа, без 
подвижни или протрудиращи компоненти [16].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изложеният клиничен случай потвърждава 
високата ефективност и значителната безопас-

ност на нефракционирания хепарин при лече-
ние на интракавитарни тромбози. Освен утвър-
дения антикоагулантен ефект, той притежава и 
фибринолитична активност. 
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Тако-цубо кардиомиопатията (ТКМП) е 
синдром, за който все по-често се съобщава в 
литературата и трябва да се има предвид при 
диференциалната диагноза на острия миокар-
ден инфаркт (ОМИ). Характеризира се с обра-
тими промени в левокамерната (ЛК) функция и 
кинетика, нормални коронарни артерии и данни 

за предшестващ емоционален или физически 
стрес. При много малък процент от пациентите 
не може да се открие стресов момент [1, 2, 4, 
5, 10-12]. Представяме три случая на пациенти 
от женски пол, приети в интензивно отделение 
(ИО) с насочваща диагноза – остър коронарен 
синдром (ОКС), при които се установява остра 

ПРЕХОДНА ЛЕВОКАМЕРНА ДИСФУНКЦИЯ БЕЗ ПРЕДШЕСТВАЩ ЕМОЦИОНАЛЕН ПРЕХОДНА ЛЕВОКАМЕРНА ДИСФУНКЦИЯ БЕЗ ПРЕДШЕСТВАЩ ЕМОЦИОНАЛЕН 
ИЛИ ФИЗИЧЕСКИ СТРЕС (ТАКО-ЦУБО–ПОДОБНА КАРДИОМИОПАТИЯ)ИЛИ ФИЗИЧЕСКИ СТРЕС (ТАКО-ЦУБО–ПОДОБНА КАРДИОМИОПАТИЯ)

М. Господинова, В. Наунов, Н. Милчева, Л. Владимирова, Р. Иванова, З. Кунева, 
С. Димитров, Р. Търновска и С. Денчев

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

TRANSIENT LEFT VENTRICULAR DYSFUNCTION WITHOUT OVERT EMOTIONAL OR TRANSIENT LEFT VENTRICULAR DYSFUNCTION WITHOUT OVERT EMOTIONAL OR 
PHYSICAL STRESS (TAKOTSUBO-LIKE CARDIOMYOPATHY)PHYSICAL STRESS (TAKOTSUBO-LIKE CARDIOMYOPATHY)

M. Gospodinova, V. Naunov, N. Milcheva, L. Vladimirova, R. Ivanova, Z. Kuneva, S. Dimitrov, 
R. Tarnovska and S. Denchev 

Department of Cardiology, UMHAT “ Alexandrovska”, Department of Internal diseases, Medical 
University – Sofi a

Резюме: Тако-цубо кардиомиопатията (ТКМП) е синдром, за който все по-често се съобщава в литературата и трябва да се 
има предвид при диференциалната диагноза на острия миокарден инфаркт (ОМИ). Характеризира се с обратими 
промени в левокамерната (ЛК) функция и кинетика, нормални коронарни артерии и данни за предшестващ емо-
ционален или физически стрес. При много малък процент от пациентите не може да се открие стресов момент. 
Представяме три случая на пациенти от женски пол, приети в интензивно отделение (ИО) с насочваща диагноза 
остър коронарен синдром (ОКС), при които се установява остра ЛК систолна дисфункция, без данни за предше-
стващ физически или емоционален стрес.
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Summary: Tako-Tsubo cardiomyopathy (TC) is an increasingly reported clinical syndrome that has to be considered in the differential 
diagnosis of acute myocardial infarction (AMI). It is characterized by normal coronary arteries, reversible changes in left 
ventricular (LV) function and kinetics and an evidence of preceding emotional or physical stress. In the minority of patients 
with TC, no overt stress can be found. We present three cases of female patients, admitted to our intensive care unit (ICU) 
with referral diagnosis of acute coronary syndrome (ACS) with different clinical presentations, in whom we found an acute 
LV systolic dysfunction without coronary obstruction and without preceding physical or emotional stress.
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ЛК систолна дисфункция, без данни за пред-
шестващ физически или емоционален стрес.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 1

52-годишна пациентка с диагностициран 
феохромоцитом е насочена за оперативно ле-
чение. По време на оперативната интервенция 
е наблюдавано рязко влошаване на хемодина-
миката с хипотония, наложила включване на 
симпатикомиметици. На ЕКГ е регистрирана 
ST-елевация във V2, V3, негативни Т-вълни I, 
aVL, V4-V6. Тропонинът е леко повишен – до 
0,408 ng/ml. От осъществената ехокардио-
графия на първия следоперативен ден e ус-
тановена акинезия, която обхваща средни и 
върхови сегменти на лявата камера с хипер-
контрактилни базални сегменти и ФИ 35%. На 
втория следоперативен ден пациентката беше 
приета в ИО на Клиниката по кардиология с 
насочваща диагноза – остър периоперативен 
миокарден инфаркт. При приемането пациент-
ката нямаше изявена клинична симптоматика, 
беше с леко изразена хипотония. На четвъртия 
следоперативен ден беше проведена коронар-
на артериография и ЛК вентрикулография. Не 
бяха визуализирани стенози на коронарните 
артерии, данни за предно-върхова хипокинезия 
със засягане на върхов сегмент на долна сте-
на, хиперконтрактилитет на базалните сегмен-
ти, ФИ 61% (фиг. 1). Беше проведено лечение с 
вливания на водно-солеви разтвори, бета-бло-
кер, АСЕ инхибитор и аспирин. На десетия ден 
беше осъществена контролна ЕхоКГ – без сег-
ментни нарушения в кинетиката, ФИ 67%.

Фиг. 1. ЛК венрикулография в систола на пациент № 1 

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 2

56-годишна пациентка е насочена към ИО 
с диагноза ОКС без ST-елевация. В деня пре-
ди хоспитализацията е имала много силна 
ретростернална болка, продължила няколко 
часа. Пациентката не съобщава за предше-
стващ емоционален или физически стрес. При 
постъпването, около 24 часа по-късно, на ЕКГ 
бяха регистрирани дълбоки негативни Т-въл-
ни в прекордиалните отвеждания, I, II, AVL. От 
лабораторните изследвания имаше данни за 
леко повишаване на тропонина до 0,387 ng/
ml, нормални стойности на CK-MB. На ехокар-
диографията се визуализира обширна зона 
на акинезия на средни и върхови сегменти на 
предната, латералната и долната стена на ЛК 
с хиперконтрактилни базални сегменти и ФИ 
36%, с градиент в изходния тракт на ЛК око-
ло 20 mm Hg. Беше осъществена коронарна 
артериография, при която се установи 50% 
стеноза в средната част на РИВА с TIMI-3 
кръвоток, без данни за усложнена плака, но 
с провокиран спонтанен спазъм в областта на 
стенозата. Беше взето решение за коронарна 
интервенция и беше имплантиран стент. На 
ЛК вентрикулография се визуализира акине-
зия на средни и върхови сегменти на ЛК с ба-
лониране на сърдечния връх и ФИ 35% (фиг. 
2). На ехокардиографското изследване при 
изписването на четвъртия ден беше установе-
но пълно обратно развитие на промените в ЛК 
функция и кинетика.

Фиг. 2. ЛК венрикулография в систола на пациент № 2 
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КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 3

70-годишна пациентка беше приета в ИО с 
тахиаритмия при предсърдно мъждене и атипич-
на гръдна болка с давност около 15 часа. На ЕКГ 
при постъпването беше регистрирано предсърд-
но мъждене с камерна честота около 100 уд./min 
и дълбоки негативни Т-вълни в прекордиалните 
отвеждания, I и AVL. Пациентката има предше-
стваща анамнеза за кратки пристъпи от пред-
сърдно мъждене, по повод на които ù е предпи-
сан пропафенон. По време на настоящия епизод 
пациентката беше взела 300 mg пропафенон 
през устата у дома си и при постъпването бяха 
приложени 35 mg венозно. Внезапно състояние-
то на пациентката се влоши – с тежка хипотония 
и пресинкопна симптоматика. На монитор беше 
регистрирана високочестотна ширококомплекс-
на тахикардия, овладяна с приложение на 150 
mg амиодарон, венозно. От лабораторните из-
следвания беше установено леко повишение на 
тропонина до 0,402 ng/ml без покачване на CK-
MB. На ехокардиографията се визуализира аки-
незия на средните и апикалните сегменти на ЛК с 
хиперконтрактилни базални сегменти и ФИ 32%. 
Беше осъществена незабавна СКАГ, при която 
не беше установена сигнификантна коронарна 
болест. На ЛК вентрикулография се визуализи-
ра балонирана ЛК с обширна зона на акинезия 
на средните и върховите сегменти (фиг. 3). През 
следващите два дни при пациентката персисти-
раха тахиаритмия и хипотония. Възстанови си-
нусов ритъм на четвъртия ден. При изписването, 
на шестия ден, на контролната ехокардиография 
беше установено значително подобрение в ЛК 
функция и кинетика, с данни за хипокинезия на 
апикалните сегменти и ФИ: 45%. 

Фиг. 3. ЛК венрикулография в систола на пациент № 3 

ОБСЪЖДАНЕ

Трите докладвани случая се различават 
значително по клиничната си картина, но имат 
сходни ЕКГ промени, лабораторни резултати, 
ехокардиографски и ангиографски находки. 
Най-характерната обща черта е апикалното 
балониране на ЛК. Преходното апикално бало-
ниране може да бъде първично (тако-цубо КМП 
или свързано с емоционален или физически 
стрес) и вторично на състояния, свързани с по-
вишаване нивото на катехоламините (тако-цу-
бо-подобно) като феохромоцитом, субарахнои-
дален кръвоизлив [3]. При много малък процент 
от тези пациенти не се открива изявен стрес.

При първия описан случай провокиращият 
момент за ЛК дисфункция е внезапният кате-
холаминов излив от туморната формация по 
време на операцията. Това е типичен пример 
за катехоламин-индуцирана КМП. 

При другите два случая патогенетичният 
механизъм не е ясен, тъй като липсва анамне-
за за физически или емоционален стрес.

При втория клиничен случай ЛК дисфунк-
ция според нас не се дължи на усложнена ко-
ронарна болест, тъй като зоната на нарушена 
кинетика е по-голяма от територията на кръво-
снабдяване на РИВА. През последните години 
има публикации за случайна находка на коро-
нарна болест при пациенти с тако-цубо КМП. 
В японско проучване при 97 пациенти с ТКМП 
се установява коронарна болест при 10% от 
пациентите [6, 7, 9]. Възможен патогенетичен 
механизъм на ЛК дисфункция при нашия па-
циент е спазъм на епикардния съд в областта 
на стенозата, довел до силна болка, която от 
своя страна предизвиква излив на катехолами-
ни и дифузен микросъдов спазъм и зашеметя-
ване на миокарда. Има публикации, при които 
при пациенти с аналогична клинична картина 
и ангиографска находка, на базата на устано-
вяване на усложнена плака с интракоронарен 
ултразвук, се обсъжда „абортиран” миокарден 
инфаркт в резултат на ранна спонтанна река-
нализация, водеща до зашеметяване на мио-
карда и обширна зона на акинезия. При тези 
пациенти, за разлика от нашия случай, е на-
лице дълга РИВА, която заобикаля сърдечния 
връх и кръвоснабдява голяма част от долната 
стена на ЛК, което може да обясни обширност-
та на нарушенията в кинетиката [8]. 
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Вероятният механизм на ЛК дисфункция 
при третия пациент е стресът от продължител-
ната аритмия, който от своя страна е довел до 
дифузен микросъдов спазъм и эашеметяване 
с характерния образ на ТКМП. От своя страна 
изразената ЛК дисфункция е причина за прис-
тъпа от камерна тахикардия след приложение-
то на пропафенон. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Нашата интерпретация на вероятните пато-
генетични механизми на остро настъпилата ЛК 
дисфункция с апикално балониране в известен 
смисъл е спекулативна, но е очевидно, че в еже-
дневната практика се срещаме със случаи, които 
не могат да се обяснят със съвременните позна-
ния и са необходими по-нататъшни изследвания. 
Независимо от причината, пациентите с морфо-
логия на ТКМП имат нужда от специално внима-
ние, тъй като обширната зона на нарушения в 
кинетиката е предпоставка за сериозни усложне-
ния и е необходимо съответно поведение.
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НА КАРДИОЛОЗИТЕ 
В БЪЛГАРИЯ

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
CASE REPORTS

ВЪВЕДЕНИЕ

Идиопатичните камерни аритмии (екстра-
систоли, непродължителни и продължителни 
камерни тахикардии) от изходния тракт на ка-
мерите са най-честите камерни аритмии при 
пациенти със структурно здраво сърце. Най-
често имат тригерен механизъм, потенцират 
се от катехоламини, потискат се от аденозин 
и калциеви антагонисти и показват доста ха-
рактерна ЕКГ с вертикална електрическа ос [5, 
20]. Камерните аритмии от изходния тракт на 
лявата камера са специфична подгрупа с дос-

та вариабилна локализация на изходното мяс-
то и съответни ЕКГ особености.

Представяме трима пациенти с камерни 
аритмии от изхода на лявата камера, лекувани 
с катетърна аблация.

Пациент 1

Жена на 63 години, със субтотална ре-
зекция на щитовидната жлеза, припокриващ 
синдром (полимиозит и ревматоиден артрит), 
със структурно здраво сърце, без коронарна 
болест, с АV блок І степен и многократни епи-

ИДИОПАТИЧНИ КАМЕРНИ АРИТМИИ ОТ ИЗХОДНИЯ ТРАКТ НА ЛЯВАТА КАМЕРА – ИДИОПАТИЧНИ КАМЕРНИ АРИТМИИ ОТ ИЗХОДНИЯ ТРАКТ НА ЛЯВАТА КАМЕРА – 
ТРИ КЛИНИЧНИ СЛУЧАЯ И КРАТЪК ОБЗОР НА ЛИТЕРАТУРАТАТРИ КЛИНИЧНИ СЛУЧАЯ И КРАТЪК ОБЗОР НА ЛИТЕРАТУРАТА
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зоди на продължителна камерна тахикардия с 
морфология на ДББ и вертикална електриче-
ска ос (фиг. 1), с АV дисоциация, доказана чрез 
трансезофагеална ЕКГ. Тахикардията рециди-
вира при лечение със соталол, пропафенон и 
амиодарон. Поради медикаментозна рефрак-
терност на аритмията беше предприета радио-
фреквентна катетърна аблация (РФКА). При 
електрофизиологично изследване (ЕФИ) чрез 
бърза и програмирана камерна стимулация 
закономерно се индуцираше клиничната та-
хикардия. При детайлен активационен мепинг 
се установи, че камерното възбуждане заема 
малка част от базалния цикъл, което е харак-
терно за фокален източник, и че най-ранното 
възбуждане се регистрира в лявата камера 
(ЛК) в непосредствена близост с митралния 
клапен пръстен, на 12 часа. Още първата РФ 
апликация на това място предизвика удължа-
ване на базалния цикъл на тахикардията с пос-
ледващото ù прекъсване. Ефектът от първата 
и всяка последваща РФ апликация обаче беше 
краткотраен и процедурата беше прекратена 
поради голяма продължителност. В края ù та-
хикардията продължаваше да се индуцира, но 
с по-ниска честота. Два месеца по-късно пора-
ди неколкократни клинични рецидиви бе пред-
приет втори опит за аблация, като този път 
тахикардията бе елиминирана трайно чрез РФ 
апликации в областта на левия фиброзен три-
ъгълник (фиг. 2 и 7). Продължи се лечението с 

амиодарон в редуцирана дневна доза от 100 
mg за още един месец, след което антиритъм-
ната терапия беше прекратена напълно.

Фиг. 1. 12-канална ЕКГ по време на тахикардия при пациент 
1 – гладки, високоволтажни, изцяло положителни, без Q-зъбец 
QRS-комплекси в отв. ІІ, ІІІ, аVF; QS-форми в отв. І и аVL; пре-
кордиален преход в отв. V1

Фиг. 2. Вляво – позиция на аблационния катетър в лява (горе) и дясна (долу) коса проекция при пациент 1. В дясно – прекъсване на 
тахикардията с внезапно удължаване на базалния цикъл по време на РФ апликация и възстановяване на синусов ритъм с камерна 
бигеминия с друга морфология
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Пациент 2
Пациент на 24 години, с документирана про-

дължителна и непродължителна мономорфна 
камерна тахикардия с морфология на ЛББ с 
вертикална електрическа ос, както и камерна 
алоритмия (би- и тригеминия) със същата мор-
фология (фиг. 3). Прави впечатление наличие-
то на доста висок R-зъбец в отвеждане V3. Ка-
мерната аритмия е с давност около 9 години и 
предизвиква прекордиална тежест, изпотяване 
и прилошаване. Възниква и при натоварване 
и се повлиява с променлив ефект от лечение 
с амиодарон и комбинация от пропафенон и 
бета-блокер. От проведените неинвазивни из-
следвания и сърдечна катетеризация се устано-
ви структурно и функционално нормално сърце, 
без клапни лезии, без обструктивна коронарна 
болест, без белези на аритмогенна деснокамер-
на кардиомиопатия. По време на ЕФИ пациен-
тът беше с непрекъсната камерна алоритмия 
и непродължителни залпове на камерна тахи-
кардия. При активационен мепинг в изходния 

тракт на дясната камера (ДК) се установи, че 
ранно възбуждане, изпреварващо началото на 
QRS-комплекса на повърхностната ЕКГ с око-
ло 20 ms, се регистрира почти едновременно (в 
рамките на 7 ms) от 4 съседни интракардиални 
електродни двойки (фиг. 4). Освен това с пей-
смепинг не беше възможно да се възпроизведе 
задоволително морфологията на спонтанната 
камерна аритмия. При мепинг в аортния корен 
обаче, в десния коронарен синус напред се ре-
гистрира многофазен потенциал, изпреварващ 
референтната електрограма от изхода на ДК 
с 26 ms, и началото на екстрасистолния QRS-
комплекс на повърхностната ЕКГ с 42 ms (фиг. 
4). РФ апликация на това място (фиг. 4 и фиг. 7) 
предизвика почти незабавно и трайно елимини-
ране на камерната аритмия. Процедурата про-
тече неусложнено. При аортография в края на 
процедурата не се установи аортна недостатъч-
ност, нито обструкция на кръвотока в устието на 
дясната коронарна артерия. Антиритъмната те-
рапия беше прекратена.

Фиг. 3. Горе – 12-канална ЕКГ по време на камерна бигеминия при пациент 2 – високоволтажни, леко назъбени, изцяло положителни, 
без Q-зъбец QRS-комплекси в отв. ІІ, ІІІ, аVF; QS-форми в отв. аVL; прекордиален преход в отв. V3. Долу – епизод на продължителна 
камерна тахикардия
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Пациент 3
Пациент на 54 години с добре контролира-

на артериална хипертония и тежък дългогоди-
шен обезитет, с оплаквания от нововъзникна-
ли лесна уморяемост, задух и прекордиална 
опресия. По този повод на ЕКГ са диагности-
цирани ДББ и ЛПХБ, както и много честа моно-
морфна камерна екстрасистолия с морфоло-
гия на ЛББ и индиферентна електрическа ос. 
Както и в предния случай прави впечатление, 
че прекордиалният преход при екстрасистолен 
комплекс е силно изместен вдясно, в отвеж-
дане V2 (фиг. 5). На холтер-ЕКГ са регистри-
рани и епизоди на продължителна мономор-
фна камерна тахикардия (фиг. 5). Лечението с 
бета-блокер се оказва неефективно. Ехокар-
диографски се установиха лека концентрична 
левокамерна хипертрофия, нормални левока-
мерни обеми и фракция на изтласкване, дила-
тирано ляво предсърдие и ДК, без клапни ле-
зии. При сърдечна катетеризация не се откри 
обструктивна коронарна болест, ДК наистина 
беше дилатирана и хипокинетична, но при 
налична пулмонална хипертония (систолно 
налягане ~50 mm Hg) и екстремен обезитет. 
Не се откриха достатъчно критерии за евенту-
ална аритмогенна кардиомиопатия. По време 
на ЕФИ пациентът беше в непрекъсната би-

геминия. Активационният мепинг в изхода на 
ДК показа закъсняващи сигнали, след начало-
то на QRS-комплекса на повърхностната ЕКГ. 
При мепинг в ЛК непосредствено под аортна-
та клапа се регистрира потенциал от снопа на 
Хис, а в аортния корен (в десния коронарен 
синус на Валсалва) се регистрира потенциал, 
изпреварващ екстрасистолния QRS-комплекс 
с 42 до 54 ms. РФ апликации с катетри с 4-mm 
и 8-mm връх на това място многократно и бър-
зо потискаха камерната ектопия, но в рамките 
на 1-5 min аритмията рецидивираше. В края 
на процедурата не беше възможно да се ин-
дуцира продължителна камерна тахикардия, 
отчете се известно разреждане на камерната 
екстрасистолия, но без трайно потискане. Ус-
ложнения нямаше. Селективното впръскване 
на контраст в дясната коронарна артерия в 
края на процедурата не показа обструкция на 
кръвотока, а при контролна ехокардиография 
се видя нормално функционираща аортна 
клапа. След 1,5 месеца поради възобновява-
не на камерните тахикардии и зачестяване на 
екстрасистолите се извърши повторна абла-
ция, като този път се постигна пълно елими-
ниране на камерните аритмии (фиг. 6). Услож-
нения отново нямаше.

Фиг. 4. Вляво – почти едновременно възбуждане на 4 интракардиални електродни двойки в изходния тракт на ДК при пациент 2. В сре-
дата (горе – лява коса проекция, в средата – предно-задна, долу – дясна коса проекция) – позиция на аблационния катетър в аортния 
корен и на интракардиалния катетър в изхода на ДК. Във всяка проекция добре личи близостта и прекръстосването на изходния тракт 
на ДК и на аортния корен. Вдясно – потенциалът, регистриран от аблационния катетър (Abl D-2) в десния коронарен синус, изпреварва 
значително всички останали интракардиални и повърхностни ЕКГ сигнали
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Фиг. 5. Горе – 12-канална ЕКГ по време на камерна бигеминия 
при пациент 3 – високоволтажни, изцяло положителни, без Q-зъ-
бец QRS-комплекси в отв. ІІ и аVF; Rs-форма в отв. ІІІ; липсва 
QS-форма в отв. аVL; прекордиален преход в отв. V2. Долу – 
продължителна камерна тахикардия

Фиг. 7. Схематично изобразяване на изходите на двете 
камери в трансверзален срез (по референция 18). С чер-
вени точки и с цифри от 1 до 5 са отбелязани възмож-
ни локализации на изходното място на камерна аритмия 
от изходния тракт на камерите и съответната ЕКГ в отв. 
V1. Черният триъгълник (място 5) отбелязва мястото на 
левия фиброзен триъгълник, където беше елиминирана 
тахикардията при пациент 1. При пациенти 2 и 3 тахи-
кардията изхождаше от място 3. АV – компактен атрио-
вентрикуларен възел; д – десен коронарен синус; л – ляв 
коронарен синус; н – некоронарен синус; МК – митрална 
клапа; ПК – пулмонална клапа; ТК – трикуспидална клапа; 
Х – сноп на Хис; V1 – позиция на електрода на прекорди-
ално ЕКГ отвеждане V1

Фиг. 6. Вляво – позиция на аблационния катетър в десния коронарен синус на Валсалва и на интракардиалните катетри в ДК при паци-
ент 3. Горе (дясна предна коса проекция) и в средата (лява предна коса проекция) личи непосредствената близост между некоронарния 
и десния синус и снопа на Хис, както и прекръстосването на изхода на ДК върху аортния корен. Долу (лява предна коса проекция): 
впръскване в дясната коронарна артерия. При сравнение със средния панел става ясно, че аритмогенният фокус е разположен високо 
в медиалната част на десния коронарен синус. Вдясно – интракардиална ЕКГ. Аблационният катетър (Abl 1,2) записва ранен двукомпо-
нентен потенциал, а на униполярния аблационен канал (Abl uni) се записва QS-форма
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ОБСЪЖДАНЕ

Камерните аритмии от изходния тракт на 
камерите са част от групата на идиопатичните 
камерни аритмии, но се срещат и при струк-
турно сърдечно заболяване [5, 15]. Предста-
вени са от мономорфни камерни екстрасис-
толи, непродължителни и продължителни ка-
мерни тахикардии. При електрофизиологично 
изследване често пъти е възможно да се ин-
дуцира продължителна камерна тахикардия, 
особено при фармакологично потенциране с 
катехоламинова инфузия. Тези камерни арит-
мии могат да бъдат купирани с аденозин или 
с калциев антагонист, което се наблюдава при 
тригерна активност, но не и при автоматизъм 
или риентри [9, 17]. Предполага се, че изход-
ните трактове на ДК и на ЛК имат общ ембрио-
нален произход, което може да обясни общия 
механизъм на камерните аритмии, произхож-
дащи от тях [11].

Електрокардиографските характеристики 
на камерните аритмии от изходите на двете 
камери също могат да бъдат много подобни. 
Най-общо казано морфологията на тези арит-
мии, определена по отвеждане V1, е на бедрен 
блок с вертикална електрическа ос. Изходите 
на двете камери са най-високо разположени 
от всички камерни структури, поради което 
електрическата ос във фронталната равнина 
на камерната аритмия, изхождаща там, почти 
винаги е вертикална. В отвеждания ІІ, ІІІ и aVF 
обикновено се записват изцяло положителни, 
високоволтажни и гладки QRS-комплекси, без 
Q-зъбец [2, 4, 13, 18]. Изключение от това пра-
вило може да се наблюдава при произход на 
аритмията от ДК непосредствено над снопа 
на Хис или при много редките случаи на про-
изход на аритмията от некоронарния синус 
на Валсалва, който е разположен по-ниско в 
сравнение с левия и десния коронарен синус 
и заема централно място в обема на сърцето 
[22, 23]. Тогава е възможно електрическата ос 
да бъде индиферентна, често в отвеждане I 
има „нащърбен” R-зъбец, а в отвеждане aVL 
липсва QS-форма. Уместно е да се припомни, 

че снопът на Хис се намира точно под приле-
жащите половини на некоронарния и десния 
коронарен синус и е разделен от тях само от 
мембранозния септум, т.е. тези структури са в 
непосредствена близост (фиг. 7), което обяс-
нява и подобието в ЕКГ. 

Топографско-анатомичното отношение на 
изходните трактове на ДК и на ЛК е такова, 
че в определен участък те са практически до-
лепени един до друг [10]. Изходният тракт на 
ДК се „увива” около най-високата част на ЛК и 
аортния корен в участъка пред десния корона-
рен синус и предната част на левия коронарен 
синус на Валсалва (фиг. 6 и 7). В този участък 
разстоянието между ендокарда на ДК и ендо-
карда на ЛК септум или десния синус на Вал-
салва е само няколко милиметра. Стандартна-
та 12-канална ЕКГ няма такава разделителна 
способност, поради което при камерна арит-
мия от изходния тракт е трудно или невъз-
можно да се диференцира деснокамерен от 
левокамерен произход въз основа само на по-
върхностна ЕКГ. Обикновено камерните арит-
мии от изхода на ДК имат морфология на ЛББ 
с прекордиален преход (първото прекордиал-
но отвеждане с отношение на амплитудите на 
R и S-зъбеца ≥1) в отвеждане V3-V4 или още 
по-наляво при правилно поставени прекорди-
ални електроди. При камерна аритмия от из-
хода на ЛК изходното място на тахикардията 
фактически се измества не само на ляво, но и 
назад. При изходно място от десния корона-
рен синус това изместване е само с няколко 
милиметра, и то практически само назад. По-
ради това аритмията остава с морфология на 
ЛББ, но R-зъбецът в отвеждане V3, понякога 
и във V2, става малко по-разширен и с малко 
по-висока амплитуда. Следователно невина-
ги ЛК произход се съчетава с морфология на 
ДББ. Колкото по-назад и на ляво се измества 
изходното място (към левия коронарен синус, 
към левия фиброзен триъгълник в предната 
част на аорто-митралния континуитет и към 
предномедиалната част на митралния пръс-
тен), толкова по-голяма става амплитудата 
на R-зъбеца в отвеждания V1-V3, т.е. толкова 
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повече прекордиалният преход се измества 
към отвеждане V1 и морфологията става как-
то при ДББ (фиг. 7 и фиг. 1). Морфологията се 
определя до голяма степен от позицията на 
източника на възбуждането спрямо регистри-
ращия електрод. Не трябва да се забравя, че 
прекордиалните отвеждания са униполярни и 
показват приближаване на възбуждането към 
или отдалечаване от активния електрод, но не 
и посоката, в която става това движение на 
възбудния фронт. От топо-анатомична гледна 
точка изходите на двете камери се разполагат 
един зад друг, а не един до друг. При това по-
ради косия им ход и кръстосването им някои 
части от изхода на ДК се намират по-наляво 
от някои части от изхода на ЛК [23]. Така става 
възможно камерни аритмии от ЛК и ДК изход 
да имат почти идентична ЕКГ морфология [2, 
4, 8, 13, 18, 23]. Разбира се, не трябва да се 
забравя, че при всеки пациент има индиви-
дуални различия в позицията и ротацията на 
сърцето в гръдния кош, което дава отражение 
върху ЕКГ. 

На пръв поглед звучи парадоксално камерна 
аритмия да изхожда от аортните синуси на Вал-
салва. Всъщност обаче в дъното на синусите на 
аортната и на пулмоналната клапа често има 
тънък слой камерен миокард [10, 13, 21]. Имен-
но този миокард може да стане аритмогенен. 
Поради това в специализираната литература 
може да се срещне терминът "надклапни арит-
мии", в който се включват и камерните аритмии 
от синусите на аортната или пулмоналната кла-
па [18]. Така изходният тракт на ЛК включва гор-
нобазалната част на ЛК септум, аорто-митрал-
ния континуитет и аортните синуси на Валсалва. 
Предната част на аорто-митралния континуитет 
е представена от левия фиброзен триъгълник. 
Изхождащите от това място камерни аритмии 
могат да бъдат причислени и към аритмиите от 
предномедиалната част на митралния клапен 
пръстен. [3, 19, 23]

Лечението на идиопатичните камерни 
аритмии от изходния тракт на камерите може 
да бъде медикаментозно или чрез катетър-
на аблация. При пациенти с идиопатична ка-

мерна аритмия основен принцип е лечението 
да се провежда само при изява на лимити-
раща симптоматика или при влошена прог-
ноза по отношение на живота (риск от вне-
запна сърдечна смърт) или на здравето (риск 
от развитие или влошаване на систолна ЛК 
дисфункция и сърдечна недостатъчност) [1]. 
При структурно здраво сърце прогностична 
индикация практически липсва. Следовател-
но асимптомните камерни аритмии при тези 
пациенти не изискват лечение, освен ако не 
са много чести (честа алоритмия или репе-
титивна непродължителна тахикардия) или 
продължителни, което би могло да предиз-
вика ЛК дисфункция [1, 7]. Уместно е при 
асимптомните пациенти да се извършва пе-
риодичен ехокардиографски контрол на ЛК 
функция и при начално влошаване на ЛК 
функция да се започне лечение.

Медикаментозното лечение на симптомни-
те пациенти може да се провежда с практичес-
ки всички антиаритмични медикаменти. Пред-
почитат се такива с по-малък риск от нежелани 
ефекти – предимно бета-блокери и верапамил, 
но може да се прилагат пропафенон и соталол. 
Амиодарон следва да се използва само като 
краен вариант при липса на ефект от други 
медикаменти и при нежелание на пациента за 
катетърна аблация. В повечето случаи медика-
ментозното лечение не потиска напълно камер-
ната аритмия и нерядко се оказва практически 
неефективно по отношение на симптоматика-
та. В такъв случай е разумно да се извърши 
катетърна аблация. При пациенти с идиопатич-
ни камерни аритмии от изходния тракт на ка-
мерите се приема, че непосредственият успех 
от аблацията е между 85 и 97%, с ниска чес-
тота на рецидиви [16]. Освен обичайната ен-
докардна аблация понякога при тахикардии от 
левия фиброзен триъгълник или предномеди-
алната част на митралния пръстен се прилага 
и аблация с катетър, въведен през коронарния 
синус в дисталната част на голямата сърдечна 
вена, което практически е епикардна аблация 
[12, 16]. Алтернативен подход е да се използва 
перкутанен епикарден достъп. И в двата слу-
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чая е важно да се извърши интрапроцедурна 
коронарография, за да се оцени близостта на 
коронарните артерии до върха на аблационния 
катетър [16].

При РФКА в синусите на Валсалва инту-
итивно се приема, че съществува висок риск 
от усложнения – случайното прилагане на РФ 
енергия във или непосредствено до устие-
то на някоя от коронарните артерии може да 
предизвика остра коронарна тромбоза или 
стенозиране на съда. Поради това някои ав-
тори извършват коронарна артериография 
непосредствено преди и веднага след РФКА, 
а други предпочитат периодично впръскване 
на контраст в коронарния остиум в хода на 
аблацията, за да се избегне опасна близост до 
него [13, 14, 22 Това обаче не се практикува от 
всички [6]. Допуска се също така, че РФ енер-
гия с по-голяма мощност може да разруши 
еластичните влакна в аортната стена, поради 
което се препоръчва да се избягва използва-
нето на мощност над 30-50 W и температура 
над 55°-60°С или прилагането на иригирана 
аблация [13, 14]. Потенциално усложнение е 
и увреждането на аортната клапа. Интересно 
е обаче, че в специализираната литература, с 
изключение на един случай на късна хронична 
коронарна оклузия, практически няма описани 
усложнения при аблация в аортния корен.

В заключение, идиопатичните камерни 
аритмии от изходния тракт на ЛК нерядко могат 
да бъдат разпознати по характерната ЕКГ. Ле-
чение се провежда само при наличие на инди-
кации и катетърната аблация е метод на избор 
при неуспех от медикаментозното лечение.
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