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Последното [1], както и предходното ръководство 
на Европейското дружество по хипертония стимули-
рат използването на фиксирани дозови комбинации 
(ФДК) (комбинации в 1 таблетка) при лечението на 
артериалната хипертония (АХ). Основна причина за 
предпочитанието на фиксираните пред свободните 
комбинации са доказателствата, че редуцирането 
на броя на приеманите дневно таблетки подобрява 

къмплайънса (който при АХ е нисък [2]) и повишава 
честотата на постигнат оптимален контрол на арте-
риалното налягане (АН). През последните години 
прилагането на ФДК е улеснено от наличието на раз-
лични дозови комбинации, с които по-лесно се ти-
трират компонентите на комбинацията. Напоследък 
все по-често се прилагат и тройните ФДК, състоящи 
се от ангиотензин-рецепторен блокер (валсартан 

ТРОЙНИТЕ ФИКСИРАНИ КОМБИНАЦИИ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ПОСЛЕДНИТЕ ТРОЙНИТЕ ФИКСИРАНИ КОМБИНАЦИИ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ПОСЛЕДНИТЕ 
ПРЕПОРЪКИ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО ХИПЕРТОНИЯПРЕПОРЪКИ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО ХИПЕРТОНИЯ

Д. Раев
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TRIPLE FIXED COMBINATIONS IN THE LIGHT OF THE LAST EUROPEAN GUIDELINES TRIPLE FIXED COMBINATIONS IN THE LIGHT OF THE LAST EUROPEAN GUIDELINES 
OF HYPERTENSIONOF HYPERTENSION

D. Raev
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Резюме: Последното ръководство на Европейското дружество по хипертония стимулира използването на фиксирани до-
зови комбинации (ФДК) при лечението на артериалната хипертония (АХ). Основна причина за предпочитанието 
на фиксираните пред свободните комбинации са доказателствата, че редукцията на броя на приеманите дневно 
таблетки подобрява къмплайънса, който при АХ е нисък, и повишава честотата на постигане на оптимален контрол 
на артериалното налягане (АН). През последните години прилагането на ФДК е улеснено от наличието на разл ични 
дозови комбинации, с които по-лесно се титрират компонентите на комбинацията. Напоследък все по-често се при-
лагат и тройните ФДК, състоящи се от ангиотензин-рецепторен блокер (валсартан или олмесартан), амлодипин и 
хидрохлортиазид. Обект на този обзор е рационалността, ефективността и безопасността и фармакоикономиката на 
единствената регистрирана у нас тройна ФДК – валсартан, амлодипин и хидрохлортиазид (HCTZ).

Ключови думи: тройна фиксирана дозова къмбинация, къмплайънс, валсартан, амлодипин, хидрохлортиазид
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Summary: The latest guidelines of the European Society of Hypertension recommend the use of fi xed dose combination (FDC) in the 
treatment of arterial hypertension (AH). The main reason why FDCs is preferred compared to optional combinations is the 
fi nding that the reduction in the number of tablets taken daily improves patient’s compliance, which is low in hypertensives, 
and increases the frequency of optimal control of blood pressure (BP). In recent years, the application of the FDC has been 
facilitated by the presence of various dose combinations, by which titration of the ingredients of combination is easier. Recently, 
more and more often triple FDCs consisting of an angiotensin receptor blocker (valsartan or olmesartan), amlodipine and 
hydrochlorothiazide are applied. The aim of this review is to analyse the rationality, effi cacy, safety and pharmacoeconomics 
of the only registered on the Bulgarian market triple FDC – valsartan, amlodipine and hydrochlorothiazide (HCTZ)
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или олмесартан), амлодипин и хидрохлортиазид. В 
процес на клинични изпитвания е тройна комбина-
ция с АСЕ инхибитор, амлодипин и диуретик. Обект 
на този обзор е рационалността, ефективността и 
безопасността и фармакоикономиката на единстве-
ната регистрирана в България тройна ФДК – валсар-
тан, амлодипин и хидрохлоротиазид (HCTZ).

ПРИЧИНИ ЗА НЕПОСТИГАНЕ НА ОПТИМАЛЕН КОН-
ТРОЛ НА АН

Артериалната хипертония (АХ) е най-агресивният 
рисков фактор по отношение на общата и сърдечно-
съдовата смъртност. Анализ на над 55 млн. смъртни 
случая в развитите и развиващите се страни показ-
ва, че основна причина за смъртността е високото 
артериално налягане (АН), а тежестта на останали-
те фактори (тютюнопушене, хиперхолестеролемия, 
недохранване, затлъстяване и др.) е второстепенна 
[3]. Освен това честотата на АХ в индустриализира-
ните страни е много висока – около 25-55% [4]. От 
друга страна, редица проучвания демонстрираха, че 
понижаването на АН може да доведе до бързо нама-
ляване на риска и смъртността от сърдечно-съдови 
заболявания. Дори малка редукция на систолното 
АН от 2 mm Hg резултира в 7% намаляване на рис-
ка от смъртност при исхемична болест на сърцето и 
10% по-нисък риск от смъртност вследствие на мо-
зъчен инсулт [5]. Оценено е, че адекватният контрол 
на АХ може да редуцира коронарната и мозъчносъ-
довата смъртност с 20% и респективно 24% [6]. През 
последните години беше постигнат значим напредък 
в контрола на АН. Налице е обаче голямо несъот-
ветствие в честотата на оптималния контрол на АН 
в условия на клинични проучвания и регистрираната 
в реалния живот [7]. Все още контролът на АХ в об-
щата популация е незадоволителен. Средно 30-50% 
от всички хипертоници и само 15% от тези с висок 
сърдечно-съдов риск достигат препоръчителните 
стойности на АН [8, 9]. Още по-незадоволителен е 
контролът на АХ при най-рисковите за сърдечно-съ-
дово събитие пациенти – диабетиците и лицата с до-
казано сърдечно-съдово заболяване [9, 10].

Въпреки напредъка в антихипертензивната те-
рапия и излезлите на пазара нови молекули броят 
на неконтролираните хипертоници расте. Послед-
ните данни за контрола на АХ в САЩ показват, че 
за периода 1994-2004 г. честотата на неконтролира-
ните хипертоници е нараснала в сравнение с пред-
ходните 10 години, което е основание за приемане 
на „хипертоничен парадокс” [11]. Причините за него 
са увеличаване на пациентите със затлъстяване, 
диабет, разпространението на тютюнопушенето и 
хиподинамията, застаряването на населението и 
приетите по-ниски норми на АН.

Причините за непостигане на оптимален кон-
трол на АН може да се разпределят в 2 групи – свър-
зани с пациента и обществото като цяло и свърза-
ни с лекаря (табл. 1). От изброените най-важни са 
недобрият къмплайънс и персистънс от страна на 
пациента и терапевтичната инерция от страна на 
лекаря. С къмплайънс се означава съпричастност-
та на пациента към терапията и се отразява със 
спазване на предписания дозов режим. Установено 
е, че той е обратнопропорционален на броя пред-
писани лекарствени средства [12]. Колкото повече 
медикаменти приема пациентът, толкова неговата 
съпричастност към терапията намалява. Според 
резултатите от голям метаанализ опростяването 
на приема може да повиши до 2 пъти къмплайънса 
[13]. Под персистънс се има предвид продължител-
ността на придържане на пациента към зададена-
та схема на лечение. При хроничните заболявания 
като АХ е установено, че персистънсът намалява 
най-рязко през първата година от лечението, като 
след 2 години само 60% от пациентите продължа-
ват лечението, а на 10-ата година те са само 40% 
[14]. Персистънсът зависи и от антихипертензивния 
клас медикамент. С най-добър персистънс са анги-
отензин-рецепторните блокери (АРБ), а с най-нисък 
– спиронолактонът) [15]. Под терапевтична инерция 
се разбира липсата на реакция от страна на лека-
ря (повишаване на дозата, смяна на медикамента, 
добавяне на нов медикамент) при неконтролирано 
АН. Оказва се, че тя е нерядко срещан феномен. В 
анкета, 30% от пациентите с офисно АН > 140/90 
mm Hg отговарят, че антихипертензивното им ле-
чение не е променяно [16]. В друго ретроспективно 
проучване се установява, че при пациети с некон-
тролирано АН в 87% от случаите антихипертензив-
ната терапия е без промяна [17]. От друга страна, 
същото проучване демонстрира, че при редуциране 
на терапевтичната инерция с 50% честотата на по-
стигнат оптимален контрол на АН след 1 година е 
повишена от 45% на 66%. Заедно с лошия къмпла-
йънс и персистънс терапевтичната инерция форми-
ра порочен кръг, който затруднява постигането на 
оптимален контрол на АН [18]. 

Таблица 1. Основни причини за неоптимален контрол 
на АН

Пациент/общество Лекар
  Финансови, липса на здравно 
осигуряване

  Ниска здравна култура
  Трудна промяна към здравосло-
вен начин на живот

  Възможност за изписване на 
НСПВС без рецепта

  Лош къмплайънс, персистънс, 
свързани с цена, НЛР, неудоб-
ство, небрежност

  Ниски усилия за образоване на 
пациента

  Комплицирани методични указания
  Липса на диуретик в терапията
  Инсуфициентно дозиране
  Комедикация с пресорен ефект
  Терапевтична инерция

НСПВС = нестероидни противовъзпалителни средства
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ТерапевтичнаТерапевтична
инерцияинерция

КонтролКонтрол
нанаАН↓АН↓

КомплайънсКомплайънс↓

персистънсперсистънс↓

СкептиСкепти-
цизъмцизъму
лекарялекаря

СкептиСкепти-
цизъмцизъму
пациентапациента

Фиг. 1. Порочният кръг на терапевтичната инерция

РАЦИОНАЛНОСТ НА КОМБИНИРАНАТА ТЕРАПИЯ
Редица изследвания през последните години де-

монстрираха, че за постигането на оптимален кон-
трол на АН са необходими повече от 2 медикамен-
та [19-22]. Приема се, че при 30% от хипертониците 
може да се постигне оптимален контрол на АН с 1 
медикамент, при други 30% – с комбинация от 2 ле-
карствени средства, при още 30% – с комбиниране на 
3 медикамента, и при останалите 10% са необходими 
4 и повече. Комбинираната терапия има редица пре-
димства пред монотерапията (табл. 2). Още по-важно 
е за практиката, че ФДК имат редица предимства пред 
свободните комбинации (табл. 3). Ето защо ESH пре-
поръчва, когато е възможно, използването на ФДК да 
се предпочита пред свободните комбинации [1]. Мета-
анализ на 9 проучвания показа, че използването на 
ФДК подобрява къмплайънса с 26% в сравнение със 
свободните къмбинации [23] и в крайна сметка с тях 
по-често се постига нормализация на АН. 

Таблица 2. Предимства на комбинираната антихипер-
тензивна терапия пред монотерапията

  Повишена ефективност в редукцията на АН
  Допълващи се механизми на действие
  Потискане на контрарегулаторни механизми
  По-бързо достигане на прицелното АН
  По-редки странични ефекти (клинични, метаболитни)
  Промяна във фармакодинамиката, резултираща в удължено действие
  По-широк спектър на действие (отговор)

Таблица 3. Предимства на фиксираните комбинации 
пред свободните

Фиксирани комбинации Свободни комбинации
Улеснено дозиране
Къмплайънс, персистънс
Ефикасност
Толерабилност
Бърз ефект
Цена
Флексибилност в дози-
рането
Контрол на АН

+
+
+ (++)
+
+*
+
+**
+

-
-
+
-
-
-
++
-

*Ортостатични проблеми, **коморбидитет (ЗСН) – фиксирани 
комбинации след стабилизиране на състоянието

За хипертониците, които не могат да постигнат 
контрол на АН с 2 медикамента и е нужна тройна 
и по-голяма комбинирана терапия, ESH препоръчва 
комбинирана терапия, съдържаща АРБ, калциев ан-
тагонист и диуретик [23]. Скорошни изследвания по-
казаха, че подобна тройна комбинация постига по-го-
ляма редукция на АН в сравнение с двойната [24, 25]. 
Големи надежди се възлагат по отношение контрола 
на АН на одобрените понастоящем тройни фиксира-
ни комбинации – валсартан/амлодипин/хидрохлор-
тиазид и олмесартан/амлодипин/хидрохлортиазид. 
Резултатите от 8-седмично изследване при хиперто-
ници показват мощен редуциращ ефект на тройната 
комбинация валсартан/амлодипин/хидрохлортиазид 
[25]. На втората седмица от лечението с валсартан 
160 mg/амлодипин 5 mg/хидрохлортиазид 12.5 mg 
се постига редукция на систолното АН с 30 mm Hg, 
а на 8-ата седмица – редукцията на АН с валсартан 
320 mg/амлодипин 10 mg/хидрохлортиазид 25 mg е с 
40 mm Hg. Ефектът продължава 24 ч при запазване 
денонощната крива на АН (фиг. 2). Интересен факт 
е, че ефектът на комбинацията расте с тежестта на 
АХ, като най-голямо понижение на систолното на-
лягане се регистрира при изходно АН > 180 mm Hg. 
Изследването показва, че тройната комбинация се 
толерира добре, като най-честите нежелани ефекти 
са замайване (7%), периферни отоци (4%) и главо-
болие (4%). Честотата им не е по-голяма, отколкото 
при двойните комбинации, а отоците са двойно по-
редки в сравнение с двойните комбинации с амло-
дипин (9%). 

С
АН

(m
m

 H
g)

170

160

150

140

130

120

110

100

Часове след приема

0 4 8 12 16 20 24

Aml/Val/HCTZ 10/320/25 mg
Val/HCTZ 320/25 mg

Aml/Val 10/320 mg
Aml/HCTZ 10/25 mg

Изходна

С лечение

Фиг. 2. 24-часов ефект върху АН на различните комбинации вал-
сартан, амлодипин и хидрохлоротиазид

Друга тройна фиксирана комбинация, базира-
на на олмесартан/амлодипин/хидрохлортиазид, 
също е налична и проучванията с нея дават обе-
щаващи резултати. Изследването TRINITY, прове-
дено при близо 2500 хипертоници с умерена до 
тежка хипертония, показа, че след 12-седмично 
лечение тройната комбинация редуцира в по-голя-
ма степен офисното АН в сравнение с двойната и 
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че по-голяма част от пациентите на тройна ком-
бинирана терапия постигат таргетните стойности 
за АН. Това става на фона на сходна честота на 
странични ефекти [24]. По-голяма е редукцията и 
на 24-часовото АН, което означава удължаване на 
ефекта на тройната комбинация [26]. По-детайлен 
поглед дава проучването BP-CRUSH, проведено 
със стъпково титриране на неконтролирани с мо-
нотерапия хипертоници [27]. При тях се титрира 
комбинацията олмесартан/амлодипин до макси-
мални дози, а при непостигналите контрол се до-
бавя HCTZ. В края на лечението с двойната коби-
нация постигналите таргетните стойности на АН са 
76%, докато при тройната комбинация 90% от па-
циентите постигат таргета. Друго проучване пока-
за, че тройна комбинация на базата на алискирен/
амлодипин/HCTZ постига по-изразена редукция 
на АН, отколкото двойна комбинация алискирен/
амлодипин [28]. И тук тройната комбинация реа-
лизира по-висока честота на респондери в сравне-
ние с двойната – 73% срещу 53%.

Допълнителни изследвания биха прецизира-
ли популацията хипертоници, при която тройната 
комбинация би била най-подходяща. В този ас-
пект информативни са резултатите на проучването 
COACH, където при непостигналите контрол с двой-
на комбинация олмесартан/амлодипин хипертони-
ци се добавя HCTZ [29]. В края на проследяването, 
както се очаква, се установява, че нуждаещи се от 
добавяне на HCTZ пациенти са имали най-високо 
базално АН. Подобни са и резултатите от проучва-
нето с тройна комбинация валсартан/амлодипин/
HCTZ, в което също се демонстрира, че най-голяма 
редукция на АН е реализирана при хипертониците 
с изходно АН над 180 mm Hg [24]. Това означава, че 
пациентите, които биха извлекли най-голяма полза 
от тройната комбинация, са лицата с по-тежки фор-
ми на АХ.

В заключение, над една трета от хипертоници-
те се нуждаят от комбиниране на 3 антихипертен-
зивни медикамента, за да постигнат контрол на АН. 
Изследванията ясно показват, че при тях трябва да 
се предпочете тройната фиксирана комбинация. 
Комбинацията от валсартан/амлодипин/хидрохло-
ротиазид е с мощен ефект при приемлива честота 
на нежелани ефекти. Тя може да се прилага при 
неконтролирани пациенти на двойна свободна или 
фиксирана комбинация или тройна свободна ком-
бинация (фиг. 3). Предстои да се докаже в клинични 
изследвания, че тя е не само ефикасна в редукция 
на АН, но и че чрез подобряване на къмплайънса 
и персистънса на пациентите ще се подобри и кон-
тролът на АН. 

Свободна
комбинация от
2 медикамента

Тройна
фиксирана
комбинация

Свободна
комбинация от
3 медикамента

Фиксирана
комбинация от
2 медикамента

Неконтролирано АН

Фиг. 3. Възможни сценарии за преминаване към тройна фикси-
рана комбинация

Статията се издава с подкрепата на „Новартис“.
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НА КАРДИОЛОЗИТЕ 
В БЪЛГАРИЯ

ОБЗОРИ
REVIEWS

В сравнение с мъжете жените, преживели остър 
коронарен синдром (ОКС), са по-възрастни, имат 
по-често хипертонична болест и захарен диабет, 
достигат по-ниски нива на физически усилия и чес-
то получават субоптимална медикаментозна тера-

пия. Въпреки техния значимо по-лош рисков про-
фил няма различия в едногодишната прогноза при 
мъже и жени след преживян миокарден инфаркт 
(честота на сърдечно-съдова смърт, смърт по не-
сърдечно-съдови причини, нефатален миокарден 

ОСТРИ КОРОНАРНИ СИНДРОМИ ПРИ МИКРОВАСКУЛАРНA ДИСФУНКЦИЯОСТРИ КОРОНАРНИ СИНДРОМИ ПРИ МИКРОВАСКУЛАРНA ДИСФУНКЦИЯ

Н. Семерждиева и С. Денчев
Клиника по кардиология, Катедра по вътрешни болести, УМБАЛ „Aлександровска”, 

Медицински факултет, Mедицински университет – София

CORONARY MICROVASCULAR ANGINA PRESENTING AS ACUTE CORONARY CORONARY MICROVASCULAR ANGINA PRESENTING AS ACUTE CORONARY 
SYNDROMESYNDROME

N. Semerdzhieva and S. Denchev
Clinic of Cardiology, Department of Internal Diseases, University Hospital „Alexandrovska”, 

Medical Faculty, Medical University – Sofi a

Резюме: Жените с преживян остър коронарен синдром (ОКС) имат по-неблагоприятен рисков профил в сравнение с мъжете 
и същевременно при тях по-рядко се извършват коронарни реваскуларизации. Една от възможните причини за това 
e по-ниската честота на обструктивна коронарна атеросклероза. Дисфункцията на коронарната микроциркулация 
може да се изяви като остър коронрен синдром и би трябвало да се има предвид като диференциална диагноза при 
до 25% от жените и 10% от мъжете, хоспитализирани с тази диагноза. Без фиксирана обструкция на коронарните 
артерии са възможни клинични форми на остри коронарни синдроми (ОКС) извън вазоспастичните на Prinzmetal. 
Такъв е синдромът на забавения кръвоток на коронарните артерии (slow coronary fl ow syndrome, SCFS) и тако-цубо 
кардиомиопатията (ТЦК), които настъпват с различна честота при двата пола. Пациентите с ОКС при микровас-
куларна дисфункция са с по-благоприятна прогноза от тези с ОКС и обструктивна коронарна атеросклероза и по-
лоша от пациентите с хронична микросъдова ангина.

Ключови думи: остър коронарен синдром, синдром на забавения кръвоток на коронарните артерии, тако-цубо кардиомиопатия, микро-
васкуларна ангина, пол
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инфаркт или инсулт) по данни на международния 
регистър CLARIFY [29]. Също така в този регистър 
по-малко жени са подложени на коронарна ревас-
куларизация при ОКС, като отчасти това се дължи 
на по-ниската честота на обструктивна коронарна 
болест при тях.

Резистентността на коронарната съдова сис-
тема се определя от малките съдове: 25% от пре-
артериолите (съдове с диаметър 200-500 μm) и в 
най-голяма степен ― 55%, от артериолите с интра-
миокардна локализация (с диаметър < 200 μm). 
Според механизма, който регулира съдовия тонус, 
артериолите се разделят в две категории. В по-го-
лемите артериоли 100-200 μm преобладава ендо-
тел-зависимата съдова реактивност [24]. Mалките 
съдове с диаметър 40-100 μm реагират на промени-
те във вътрелуменното налягане чрез рецептори за 
разтягане в съдовите гладкомускулни клетки (мио-
генен контрол) [24].

Дисфункцията на коронарната микроциркула-
ция определя състояние на нарушен коронарен 
кръвоток, придружено от нетипични стенокардни 
симптоми, което се означава като микросъдова ан-
гина (MСА). Хроничната форма на MCA се прово-
кира от физически усилия – стабилна микросъдова 
ангина и е известна още като коронарен синдром X 
(CSX). При острата форма на MCA, при която анги-
нозната симптоматика настъпва при покой, клинич-
ното представяне наподобява ОКС (фиг. 1).

Фиг. 1. Класификация на микросъдовата ангина (Lanza, G. A. 
Coronary microvascular dysfunction. – Circulation, 121, 2010, 2317-
2325) [18]

Около 25% от жените и 10% от мъжете, хоспи-
тализирани с диагноза остър коронарен синдром и 
„нормални“ коронарни ангиограми, имат микросъ-
дова дисфункция [13].

Изразеният продължителен спазъм на малките 
коронарни артерии при нестабилна ангина може 
да предизвика трансмурала исхемия и остър коро-

нарен синдром от типа на синдрома на забавения 
кръвоток в коронарните артерии.

Общи нарушения при двете клинични форми 
на микросъдова ангина – стабилна и нестабилна, 
са дефектната вазодилатация и повишената склон-
ност към вазоконстрикция в малките коронарни ар-
терии.

СИНДРОМ НА ЗАБАВЕН КРЪВОТОК 
НА КОРОНАРНИТЕ АРТЕРИИ

Синдромът на забавен кръвоток в коронарните 
артерии (slow coronary fl ow syndrome ― SCFS) е ан-
гиографска дефиниция. Харaктеризира се със за-
бавено изпълване на дисталните коронарни съдове 
при липса на провокиращ фактор и в отсъствие на 
коронарни стенози. SCFS e oписан от А. Тambe при 
пациенти с гръдна болка [30].

За диагностициране на забавения коронарен 
кръвоток се използва полуколичественият метод на 
коригирания по TIMI брой на кадрите (corrected TIMI 
frame count, cTFC) [30], при който се определя броят 
кадри, необходими за достигането на инжектирания 
в дадена коронарна артерия контраст до дистално 
разположен ориентир [14]. Забавеният кръвоток в 
коронарните артерии се дефинира като кръвоток с 
две стандартни отклонения по-бавен от възприетия 
като нормален за даден съд [30] (фиг. 2).

 
Фиг. 2. Коригираният брой на кадрите (cTFC) на придвижването 
на контраста в трите коронарни артерии при пациенти с фено-
мен на забавения кръвоток (SCFP) и клинична картина на остър 
коронарен синдром (SCFP, acute). Въпреки че се подобрява при 
проследяване (SCFP, FU), cTFC остава по-висок в сравнение 
с контролни индивиди (controls). (Beltmre, J. F. et al. Coronary 
hemodynamic and metabolic studies of the coronary slow fl ow 
phenomenon. – Am. Heart J., 146, 2003, 84-90) [6]

Смята се, че се среща при около 1% от паци-
ентите, подложени на коронарна артериография. 
Mangieri и сътр. съобщават за 7% честота на SCFS 
[21]. Пациентите със SCFS често се представят с 
клиничната картина на остър коронарен синдром, 
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имат рецидивиращи пристъпи на продължителна 
гръдна болка в покой при проследяване и много по-
рядко ангина при усилие, патогенетичният механи-
зъм на този синдром остава недоизясен.

При пациентите със забавен кръвоток в коро-
нарните артерии често се установява микросъдова 
дисфункция [1]. Като основен механизъм в пато-
генезата на SCFS се обсъжда първичната микро-
съдова дисфункция, която настъпва в резултат на 
ендотелна дисфункция, от дисфункция на съдовите 
гладкомускулни клетки или от нарушения в авто-
номната нервна регулация [15].

В проучване, в което се провежда повторна 
СКАГ при пациенти със SCFS, при тази част от тях, 
при които персистира забавеният кръвоток (TIMI 2), 
изследователите установяват понижена кислород-
на сатурация в коронарния синус в сравнение със 
здрави контроли и интерпретират тези данни като 
признак на повишен микросъдов тонус в покой [6].

Повишена микросъдова коронарна резистент-
ност в покой и запазена ендотелна реактивност де-
монстрира и Fineschi при пациенти със SCFS, при 
които е нарушена кръвоток-медиираната вазокон-
стрикция (показател за ендотелната дисфукция в 
покой) при запазена кръвоток-медиирана вазодила-
тация (показател за ендотелната реактивност) [10].

Сходно на друг синдром, в патогенезата на кой-
то се предполага микросъдова дисфункция и пови-
шена адренергична стимулация – тако-цубо карди-
омиопатията (ТЦК), при SCFS нивата на ендогенни-
те катехоламини – адреналин и норадреналин, са 
повишени в сравнение със здрави лица. Стойности-
те им корелират с cTFC и с появата на исхемия (по-
ложителен стрес-тест). Повишената адренергична 
активност би могла да определя повишения микро-
съдов тонус при SCFS [36].

Mикросъдов спазъм при SCFS се демонстрира в 
ангиографски проучвания с интракоронарно прило-
жение на вазодилататори. Калциевите антагонисти 
(дилтиазем, Nicorandil) предизвикват понижение на 
cTFC, отговорът към нитратите (изосорбид-ди- и 
тринитрат) е вариабилен [26, 27].

За микросъдовата дисфункция при SCFS съ-
действат и анатомични промени. Mosseri и сътр. 
опис ват хистологични промени в малките коронарни 
артерии – хипертрофия на медията, миоинтимална 
пролиферация, дегенерация и оток на ендотела, кои-
то предизвикват редукция на лумена им и създават 
условия за функционална обструкция [22]. Mangieri и 
сътр. също демонстрират уплътняване на стените и 
стеснение на лумена на коронарните артерии с диа-
метър, по-малък от 200 микрона, а също и дилатира-
ни междусъдови пространства с отлагане на грану-
ларен материал в тях и промени в съдовите клетки 
при електронномикроскопско изследване [21].

Резултатите от някои проучвания дават основа-
ние да се приеме, че SCFS е форма на ранна ди-

фузна атеросклероза [29], за развитието на която 
важна роля играе възпалението с ниска степен на 
активност в стените на малките коронарни арте-
рии [5, 16, 19, 31]. Серумните нива на рецептори за 
левкоцитите и тромбоцитите като интерцелуарна 
адхезионна молекула-1 (ICAM-1), съдовоклетъчна 
адхезионна молекула–1 (VCAM-1) и E-селектин се 
експресират от увредения съдов ендотел в най-
ранните етапи на атеросклерозата и се установяват 
във високи концентрации в плазмата на пациенти 
с коронарна атеросклероза. Нивата им са повише-
ни при пациенти със SCFS в сравнение със здрави 
индивиди, като степента на забавяне на кръвотока 
в коронарните артерии корелира с нарастването на 
разтворимите адхезионни молекули. Нарушеното 
ендотелно активиране от дифузен възпалителен 
процес на малките коронарни артерии при SCFS е 
възможна причина за микросъдовата дисфункция 
при този синдром [31].

Роля на възпалението за развитието на SCFS 
установяват Li и сътр. и Baructu и сътр., които до-
казват наличието на сигнификантно по-високи нива 
на високосензитивен С-реактивен протеин (high 
sensitive C-reactive protein, hsCRP) при пациентите 
със SCFS в сравнение с пациенти без стенози на 
коронарните артерии и нормален коронарен кръ-
воток [5, 19]. Съществува положителна зависимост 
между нивата на hsCRP и скоростта на коронарния 
кръвоток. В проучване на Kopetz върху пациенти 
със SCFS, изследвани със СКАГ поради клинични 
данни за остър коронарен синдром, се констатира 
повишение на CRP и на други, свързани с възпа-
лението протеини в oстрата фаза на синдрома в 
сравнение с нивата им при проследяване след един 
месец [16].

За разлика от ТЦК пациентите със SCFS са по-
млади, по-често са мъже, често с малко коронарни 
рискови фактори, един от които обичайно е тютюно-
пушене. SСFS се проявява с клиничната картина на 
нестабилна стенокардия – продължителни епизоди 
на стенокардна болка без връзка с физическо усилие, 
поради повишения микросъдов тонус в покой [6].

Пациентите със SCFS имат електрокардио-
графски промени от исхемичен тип при холтер-
ЕКГ мониториране [8]. Елевацията на ST-сегмента 
се регистрира много по-рядко при този тип болни 
[20]. При пациенти с остър коронарен синдром, при 
които ангиографски се доказва забавен кръвоток в 
лявата предна десцендентна артерия, е описан ин-
термитентен ЛББ [2]. Левият бедрен блок е маркер 
за висок риск при остър коронрен синдром и е свър-
зан с настъпването на внезапна сърдечна смърт, 
сърдечно-съдова смърт и несърдечна смърт.

Изява на синдрома на забавения кръвоток мо-
гат да бъдат животозастрашаващи камерни арит-
мии [28]. Те определят повишения риск от ВСС при 
SCFS [28]. Коригираната дисперсия на QT-интерва-
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ла (QTcd) е сигнификантно по-висока при пациенти-
те със синдром на забавения кръвоток в сравнение 
със здрави контроли, което определя повишения 
риск от внезапна сърдечна смърт при тези болни [3].

Диференциалната диагноза на забавения кръ-
воток в коронарните артерии включва спазъм в 
коронарните епикардни артерии, коронарна арте-
риална ектазия, неоценена остиална лезия, ми-
окардна дисфункция, клапна болест, състояние 
след тромботична коронарна оклузия и реперфу-
зия, заболяване на съединителната тъкан, засяга-
що коронарната микроциркулация. За да се приеме 
диагнозата SCFS, трябва да се изключат и сърдеч-
ни (хипертрофична кардиомиопатия, дилатативна 
кардиомипатия) и системни (хипертонична болест и 
захарен диабет) заболявания, свързани с микросъ-
дова дисфункция [21].

ТАКО-ЦУБО КАРДИОМИОПАТИЯ
ТЦК е синдром, характеризиращ се с обратима 

левокамерна систолна дисфункция и характерни 
сегментни нарушения в кинетиката. Тя най-често се 
провокира от остро настъпил силен емоционален 
или физически стрес. Този синдром се представя 
с клинични, електрокардиографски и лабораторни 
промени (гръдна болка или дискомфорт, ST-елева-
ция и отрицателни Т-вълни и повишен тропонинов 
тест), които го правят клинично неотличим от ОКС. 
За разлика от SCFS при над 90% от случаите ТЦК 
засяга жени след настъпване на менопауза [32]. Ми-
окардната адренергична свръхстимулация се смята 
за основен фактор в патогенезата на ТЦК. Wittstein 
и сътр. съобщават за 2-3 пъти по-високи нива на ка-
техоламините и техни метаболити при пациенти с 
ТЦК в сравнение с остър миокарден инфаркт [34]. 
Ueyama и сътр. доказват, че блокирането на α- и 
β-адренергичните рецептори е свързано с редукция 
на левкамерната систолна дисфункция при ТЦК [34].

Както беше посочено, характерно за TЦК е по-
явата ù при жени в менопауза. Физиологичното по-
нижение на естрогените е свързано с преоблада-
ване на симпатикусовата активност в автономния 
контрол на сърдечно-съдовата система и с некон-
тролирана стрес-индуцирана активация на хипо-
таламо-симпатико-адреналната ос. Едновременно 
настъпват промени в разпределението на адренер-
гичните рецептори в миокарда с преобладаване на 
β2-адренегичните рецептори (медииращи негатив-
ния инотропен ефект върху миокарда) във върхова-
та част на лявата камера. Тези фактори се приемат 
като предразполагащи жените след менопауза към 
развитието на ТЦК [17].

Според проучвания много вероятен патогене-
тичен механизъм на синдрома е генерализираният 
микросъдов спазъм – промените в сегментната ка-
мерна кинетика са разпространени извън терито-

рията на една коронарна артерия, възстановяват 
се до седмици. Gаlinto и сътр. сравняват с конт-
растна ЕхоКГ две групи пациенти – с ТЦК и с остър 
миокарден инфаркт в басейна на лявата предна 
десцендентна артерия (ЛАД). Перфузионни дефек-
ти се наблюдават и при двете групи пациенти. Ми-
кросъдовите перфузионни дефекти в акинетичния 
миокард при пациентите с ТЦК се заличават след 
инфузия с ендотел-зависимия вазодилататор (аде-
нозин) и търпят пълно обратно развитие един ме-
сец след началото на ТЦК. При пациентите с остър 
миокарден инфаркт нарушената микросъдова пер-
фузия се дължи на необратими анатомични проме-
ни в коронарната микроциркулация и не се повлия-
ва от прилагането на аденозин [12].

Развитието на транзиторен коронарен микросъ-
дов спазъм или дисфункция при ТЦК се подкрепя 
от проучвания, които демонстрират забавен коро-
нарен кръвоток при по-голямата част от пациенти-
те с ТЦК при коронарна артериография, проведена 
по спешност [9]. Подобрен резерв на коронарния 
кръвоток, оценен с трансторакална доплер-ехокар-
диография, настъпва при проследяване на първия 
месец след развитието на синдрома [26].

В полза на микросъдов спазъм е прилагането на 
студов вазопресорен тест (cold pressure test – CPT) 
при пациенти с предишна анамнеза за ТЦК. При тях 
тестът предизвиква нарушения в сегментната кинети-
ка и систолната функция на лявата камера, съответ-
стващи на тези в острата фаза на синдрома, но без 
съпътстващи перфузионни нарушения. В контрол-
ната група пациенти тестът е свързан с подобрение 
на коронарния кръвоток, оценен също с миокардна 
контрастна ехография. Студовият вазопресорен тест 
предизвиква по-голямо повишение на стресовите 
хормони – адреналин и норадреналин, при пациен-
тите с анамнеза за ТЦК. Възможно е патологично по-
вишената констрикция на коронарните микросъдове 
в отговор на невро-хуморални стимули с миокардна 
исхемия да провокира сегментни нарушения в камер-
ната кинетика при пациентите с ТЦК [4].

ПРОГНОЗА ПРИ ПАЦИЕНТИТЕ С ОКС 
ПРИ МИКРОСЪДОВА ДИСФУНКЦИЯ

Прогнозата на пациентите с ОКС при микросъ-
дова дисфункция в значителна степен е неуочне-
на поради липсата на целенасочени проучвания. 
Според Bugiardini пациентите с ОКС и нормални 
коронарни артерии имат честота на смърт и ми-
окарден реинфаркт за една година 1,2% и повта-
рящи се епизоди на нестабилна ангина 8,4% [7]. 
Спoред Beltrame и сътр. пациентите със SCF синд-
ром, които често имат анамнеза за преживян ОКС, 
са с по-голяма честота на повторни хоспитализации 
във връзка с ангинозна симптоматика в сравнение 
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с пациентите с нормален кръвоток в коронарните 
артерии (74% в сравнение с 21%) [6].

Voelker и сътр. съобщават за обща честота на 
фаталeн миокaрден инфаркт – 0,05%, на нефата-
лeн миокарден инфаркт – 0,18%, за риск от коро-
нарна смърт – 0,09% годишно при проследяване в 
продължение на средно 12,4 години на пациенти 
със SCFS [33]. Основен проблем при синдрома на 
забавения кръвоток е рецидивиращата стенокaрд-
на симптоматика в покой. Около 1/3 от тези паци-
енти са повторно хоспитализирани по повод на 
нестабилна стенокардия. В проучване на пациенти 
с ангиографски нормални коронарни артерии при 
около половината се наблюдава подобряване на 
стенокардната симптоматика, при около 25% тя не 
се променя, а в останалите 25% прогресира. При 
по-голяма част (81%) от пациентите с диагностици-
ран SCFS стенокардната симптоматика се влошава 
за период от 6 до 11 години [33]. За период от 14 ± 2 
години пациентите със SCFS по-често развиват сиг-
нификантна коронарна артериална болест и се от-
белязва значима честота на сърдечната смърт [11].

В заключение, нарушената микросъдова дис-
функция може да доведе до развитие на остър коро-
нарен синдром и определя влошено качество на жи-
вот. Изследването на факторите за развитието ù, как-
то и на възможностите за лечението ù има важна роля 
в профилактиката на исхемичната болест на сърцето.
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ВЪВЕДЕНИЕ

Честотата на разпространение на метаболитен 
синдром в световен мащаб достига размери, срав-
ними с епидемия, като по последни данни един от 
четирима възрастни е засегнат [6]. Наличието на 
диагноза метаболитен синдром увеличава риска за 
възникване на сърдечно-съдови заболявания над 
два пъти, а от развитие на захарен диабет – над 
пет пъти [3, 21]. Той все още остава заболяване с 
ненапълно изяснена етиология. Множество факто-
ри както генетични, така и от околната среда, пове-
денческите и хранителните навици, допринасят за 

развитието му. В повечето дефиниции на синдрома 
се открояват следните метаболитни отклонения: 
висцерално затлъстяване, нарушен глюкозен толе-
ранс или захарен диабет тип 2, дислипидемия и по-
вишено артериално налягане. От тях централният 
обезитет играе ключова роля в патогенезата на ме-
таболитния синдром и доказателствата от големи 
клинични проучвания показват, че той е в основата 
на неговото развитие и прогресия [11]. В патофизи-
ологичен аспект метаболитният синдром е недос-
татъчно дефиниран и в последно време се търси 
обединяващ фактор, който да обясни всичките ком-
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поненти на синдрома. Актуалността на проблема 
налага търсенето на нови биомаркери, насочващи 
към повишен риск от развитието му при предразпо-
ложени индивиди. Ранната му диагностика е от из-
ключително важно значение с цел предотвратяване 
на възникващите усложнения. В проучвания върху 
системата на антидиуретичния хормон (АДХ) се об-
съжда хипотезата, че той може да бъде полезен ра-
нен биомаркер за диагностика на компонентите на 
метаболитния синдром. 

ОСОБЕНОСТИ НА ВАЗОПРЕСИН

Вазопресинът е невропептид, който се отделя 
от задния дял на хипофизата. Той е антидиурети-
чен и вазоконстрикторен хормон, основен регула-
тор в поддържането на обема на телесните течно-
сти и осмоларитета, а вероятно и регулатор на кле-
тъчната пролиферация. Ефектите на вазопресин 
се реализират чрез четири вида рецептори – V1а, 
V1b, V2 и V3. Влиянието му върху съдовата глад-
ка мускулатура се медиира чрез V1а-рецепторите, 
при което се мобилизира вътреклетъчният калций 
с последваща вазоконстрикция. Чрез същия тип 

рецептори хормонът стимулира и образуването на 
фактор VIII, както и фактора на von Willebrand от 
системата на кръвосъсирването [20]. В епитела на 
събирателните каналчета той взаимодейства с V2-
рецепторите и повлиява мембранния G-протеин. 
Този комлекс опосредства образуването на инте-
грален мембранен протеин (аквапорин-2), който 
формира пори в клетъчната мембрана за пренос 
на електрически неутрални молекули, главно вода 
[1, 4]. V3-рецепторите са отговорни за действието 
на вазопресина върху предния дял на хипофизата, 
а именно – стимулиране секрецията на адрено-
кортикотропен хормон (АКТХ) (фиг. 1). Вазопресин 
участва и в когнитивните процеси, обучението и 
запаметяването. Понастоящем се приема, че в ос-
новата на патогенезата на деменцията и когнитив-
ния дефицит стоят метаболитни и съдови проме-
ни, в които вазопресинът може да има съществена 
роля [23]. Секрецията на АДХ се модулира от про-
мени в осмоларитета и обема кръв [20]. Намале-
ният кръвен обем, повишеният плазмен осмолари-
тет, пониженото артериално налягане, повишените 
плазмени нива на ангиотензин II и на катехолами-
ни стимулират неговата секреция.

Фиг. 1. Механизъм на секреция и действие на вазопресин

ОСОБЕНОСТИ НА КОПЕПТИН

Копептинът е С-терминалният участък на пре-
курсора на вазопресин ― препровазопресин. Той се 
освобождава синхронно с АДХ от хипофизната жле-
за в стохиометрични концентрации. Копептин е гли-
козилиран пептид, изграден от 39 аминокиселини, 
богат на левцин. В различни лабораторни изслед-
вания се установява, че той е чувствителен маркер 
за секрецията на вазопресин. Стабилен е в серум и 
плазма при стайна температура – 7 дни, 14 дни при 
4оС и е лесно измерим [16]. Времето му на полужи-

вот е много по-дълго от това на вазопресина – 12-24 
часа, което го прави лесен и удобен за изследва-
не. Характерно за вазопресина е, че 90% от моле-
кулите му в плазмата са свързани с тромбоцитите, 
което води до отчитане на по-ниски стойности от 
действителните, а освен това се елиминира бързо 
от циркулацията (плазмен полуживот – 24 min) [1]. 
Копептинът се изследва чрез автоматизиран инди-
ректен имунофлуоресцентен метод на Уелер–Кунс, 
или „сандвич“ метод. В проучване на Morgenthaler и 
сътр. копептинът е измерен в 50 mcl серум и плаз-
ма от здрави индивиди и пациенти от интензивни 
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усложнения (развитие на коронарна и церебрална 
атеросклероза) при пациенти с обструктивна сънна 
апнея (ОСА), но началните резултати показват, че 
не може да се установи ясна връзка между ОСА и 
плазменото ниво на копептин [18].

КАКВА Е ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ВАЗОПРЕСИН/
КОПЕПТИН И МЕТАБОЛИТЕН СИНДРОМ? 

Има малко проведени проучвания относно 
връзката между копептин и развитието на отделни-
те компоненти на метаболитния синдром. Устано-
вено е, че плазмените нива на копептин са повише-
ни години преди да се развие захарен диабет (ЗД) 
тип 2 и висцерално затлъстяване, като корелацията 
се запазва непроменена независимо от потенциал-
ните странични фактори. Тези данни потвърждават 
основната роля на системата на АДХ в патогенеза-
та и на двете заболявания. Тъй като връзката меж-
ду първоначалната стойност на копептин и появата 
на ЗД е независима от появата на абдоминално зат-
лъстяване и обратното, е възможно АДХ да триге-
рира два отделни пътя за развитието на тези две 
състояния [4]. 

От друга страна, доказана е връзката между 
хиперинсулинемията и повишените стойности на 
копептин [15]. Описани са стойности на АДХ, сигни-
фикантно по-високи при пациенти с неконтролиран 
диабет, както и при тези, които в хода на просле-
дяването са развили захарен диабет [7]. Enhöring 
и сътр. изследват кохорта от 6103 рандомизирани 
пациенти и установяват, че изследването на копеп-
тин може да е полезно за предсказване появата на 
захарен диабет, независимо от останалите рискови 
фактори за развитието му. Доказва се независима 
от факторите на околната среда връзка между ко-
пептина и индекса на телесната маса (ИТМ), плаз-
меното ниво на кръвна захар на гладно, нивото на 
инсулин, триглицериди, HDL-C и индекса на хоме-
остатичния модел за оценка на инсулиновата чувст-
вителност (НОМА) [4]. Резултатите от многоцентро-
во проучване сред пациенти с клинично и лабора-
торно доказан метаболитен синдром потвърждават 
установената корелация на копептин с традицион-
ните сърдечно-съдови рискови фактори, с показа-
телите за инсулинова резистентност и висцерален 
обезитет, както и с тези, свързани с начина на жи-
вот. След коригиране по отношение на възраст, пол, 
ниво на креатинин и употреба на статини плазме-
ните нива на копептин корелират положително със:

1) ИТМ;
2) обиколка на талията;
3) стойностите на кръвната захар на гладно; 
4) нивата на инсулин в кръвта;
5) HOMA индекса;

отделения с поставена диагноза сепсис. Използва-
ни са 2 поликлонални антитела към част от амино-
киселинния състав на препровазопресина. Резулта-
тите се отличават с висока чувствителност – долна 
граница на доловимост в пробата от 1,7 pmol/l [16]. 
Нивото на копептин при здрави доброволци е в гра-
ниците между 1-13 pmol/l, средно 5 pmol/l [1].

ЗНАЧЕНИЕ НА ВАЗОПРЕСИН/КОПЕПТИН 
ЗА КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА 

Според различни проучвания копептин се смята 
за надежден биомаркер при ранната диагностика на 
остри коронарни инциденти, а също и на инсипиден 
диабет, сепсис, хеморагичен шок – състояния, в кои-
то организмът функционира в екстремни условия и 
е подложен на ексцесивен стрес. Вазопресинът е 
пряко свързан с тежестта на хроничната сърдечна 
недостатъчност (ХСН). Досегашните проучвания са 
фокусирани главно върху напредналата ХСН. Ре-
зултатите на Neuhold и сътр. показват сигнификант-
на корелация между плазменото ниво на копептин 
и левокамерната систолна дисфункция с общата 
смъртност при болните със сърдечна недостатъч-
ност, като връзката е най-силно изразена при II и III 
функционален клас ХСН [14]. Уместно е да се пред-
положи, че вазопресинът може да има ефект върху 
камерното ремоделиране и развитието на левока-
мерна хипертрофия чрез стимулиране синтеза на 
кардиомиоцити и фибробласти, медиирано от V1a-
рецепторите [4]. Периферната вазоконстрикция чрез 
същите рецептори води до повишено периферно 
съдово съпротивление, а оттук и до увеличено сле-
днатоварване и левокамерен стрес. Коронарните 
съдове също реагират чрез вазоконстрик ция, което 
води до намаляване на контрактилитета и ударния 
обем с развитие на систолна дисфункция. От тези 
данни става ясно, че освен за оценка на прогноза-
та при пациенти с ХСН, копептин може да се окаже 
и бъдеща терапевтична цел, т.е. при блокиране на 
вазопресиновите рецептори могат да се очакват ре-
дица положителни ефекти [7].

Възможни стимули за секрецията на вазопре-
син при остър миокарден инфаркт (ОМИ) са:

1. Пониженото левокамерно пълнене в резул-
тат на острото миокардно увреждане, което води до 
стимулиране на барорецепторите за ниско наляга-
не и последващ отговор на неврохипофизата или

2. Чрез директно увреждане на барорецептори-
те [12]. 

В проучвания, изследващи нивото на копептин 
след ОМИ, се описват повишени нива още в пър-
вите 4 часа след началото на инфаркта, като ни-
вата остават стабилни 2 до 5 дни [13, 19]. Копеп-
тин се обсъжда и като маркер за сърдечно-съдови 
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6) наличието на захарен диабет тип 2;
7) серумни триглицериди.
Те са в обратна корелация с HDL-C и нивото 

на физическа активност. И тъй като тези връзки са 
независими от наличието или отсъствието на вис-
церален обезитет, може да се предполага с голяма 
степен на сигурност, че вазопресинът e достоверен 
маркер за метаболитен синдром и инсулинова ре-
зистентност [21]. Освен това високите плазмени 
нива на копептин корелират положително с пови-
шеното съдържание на мазнини в диетичния режим 
на изследваната популация пациенти [5]. 

Активирането на оста хипоталамус–хипофи-
за–надбъбрек от АДХ при индивиди, изложени на 
хроничен стрес, води до изява на метаболитен 
синдром и нарушена инсулинова чувствителност. 
С опитни животни е доказана ролята на АДХ върху 
глюкозната хомеостаза. Установено е, че вазопре-
синът стимулира секрецията на АКТХ от предния 
дял на хипофизата чрез V1a-рецепторите, който 
от своя страна активира секрецията на кортизол 

от кората на надбъбрека. Кортизолът затруднява 
поемането на глюкоза от клетката, опосредства-
но от инсулина, и стимулира секрецията на глю-
кагон и процеса на гликогенолиза, което води до 
повишаването на нивото на кръвната захар. Освен 
това, увеличената секреция на кортизол води до 
нарастване на апетита и преразпределение на 
подкожната мастна тъкан, както и до повишени 
нива на триглицеридите и намаляване на HDL-C 
(фиг. 2). Вазопресинът действа директно на ниво 
черен дроб. Чрез V1a-рецепторите по повърхност-
та на хепатоцитите той активира гликогенолизата 
и глюконеогенезата. В панкреаса АДХ активира 
V1b-рецепторите на повърхността на α-клетките, 
стимулирайки секрецията на глюкагон. При миш-
ки с отстранен чрез knock-out ген за V1a-рецептор 
се открива нарушена глюкозна чувствителност и 
инсулинова резистентност. Противоположни са 
резултатите при мишки с отстранен V1b-рецептор 
– ниски кръвнозахарни нива на гладно и подобря-
ване на инсулиновата чувствителност [2]. 

Фиг. 2. Предполагаеми механизми на действие на вазопресина в индуцирането на инсулинова резистентност и метаболитен синдром

Нивата на копептин нарастват пропорционално 
с увеличаване броя на компонентите на метаболит-
ния синдром [21]. Резултатите при пациенти със за-
харен диабет тип 1 показват повишени стойности 
на копептин по време на епизодите на хипоглике-
мия [22].

Трябва да се подчертае, че експерименталните 
данни убедително подкрепят етиологичната роля 
на вазопресина и в прогресията на хроничното 
бъб речно увреждане при диабетици чрез активи-

ране на V2-рецепторите. В допълнение към анти-
диуретичния ефект върху събирaтелните каналче-
та, се доказва, че V2-рецепторните агонисти инду-
цират гломерулна хиперфилтрация и нарастване 
на уринната екскреция на албумин. Резултатите от 
опити върху гризачи с функционираща 1/6 част от 
бъбречния паренхим потвърждават хипотезата, че 
вазопресин участва в прогресията на бъбречната 
недостатъчност [24].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На базата на известните до момента данни 
може да се обобщи, че копептин, въпреки че не 
е рутинен маркер за диагностика на метаболитен 
синдром и захарен диабет, може да бъде полезен 
за откриване на предразположени към развитие 
на тези състояния индивиди или в откриването на 
предиабетни промени. Повишените стойности на 
копептин са независим фактор за предсказване на 
ЗД тип 2, преди да има отклонения в стойностите на 
кръвната захар, както и на абдоминален обезитет и 
са асоциирани с появата на микроалбуминурия при 
дългосрочно проследяване. С предиктивната си 
стойност и възможността за фармакологично пов-
лияване копептин изпреварва настоящите маркери, 
участващи в изясняването на връзката между МС 
и ССЗ. Копептинът е с доказана роля в оценката 
на риска от развитие на остър коронарен синдром 
и застойна сърдечна недостатъчност. Установен е 
ефектът на вазопресин върху гликогенолизата в 
черния дроб, секрецията на инсулин и глюкагон, 
както и в освобождаването на АКТХ от хипофизата. 
Въпреки че все още съществуват доста неизвестни, 
резултатите от проведените проучвания потвърж-
дават хипотезата, че копептин в бъдеще може да 
е от полза за стратифициране на риска от поява на 
ЗД тип 2, а също така да се обособи като нова тера-
певтична цел в първичната профилактика.
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ВЪВЕДЕНИЕ

Предсърдното мъждене (ПМ) се среща при 
около 1.5-2% от общото население и се свързва 
с пет пъти по-висок риск за мозъчен инсулт и три 
пъти по-чест риск за застойна сърдечна недоста-
тъчност [4]. Диагностицирането на ПМ преди да се 

появят първите усложнения е с признати ползи за 
предот вратяване на мозъчни инсулти [26]. Доско-
ро се считаше, че размерът и индексираният обем 
на лявото предсърдие (ЛП) са основните критерии 
за възникване и персистиране на ПМ. Въведените 
през последните години показатели за оценка на 
левопредсърдната механика – strain и strain rate, 

ЕХОКАРДИОГРАФСКА ОЦЕНКА НА ЛЕВОПРЕДСЪРДНАТА МЕХАНИКА ЕХОКАРДИОГРАФСКА ОЦЕНКА НА ЛЕВОПРЕДСЪРДНАТА МЕХАНИКА 
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Резюме: Предсърдното мъждене е най-често срещаната сърдечна аритмия, която се свързва с повишена заболеваемост и 
смъртност. Левопредсърдното структурно и функционално ремоделиране възниква в отговор на състояния, като 
тахикардия, обемно и/или тенсионно обременяване и диастолна дисфункция на лявата камера, миокардна исхемия 
или клапно заболяване. Оценката на риска за възникване на предсърдно мъждене с левопредсърдно ремоделиране 
може да окаже съществено влияние върху общественото здраве. Ехокардиографията има определяща роля при 
оценката на сърдечните структури и функция, оценката на сърдечно-съдовия риск, както и в насоките за лечение 
на предсърдното мъждене. Strain и strain rate са нови ехокардиографски параметри за оценка на миокардната де-
формация на ляво предсърдие. Предварителни проучвания доказват, че параметрите на левопредсърдния strain са 
независими предиктори за рецидивиране на предсърдно мъждене при пациенти след кардиоверзио или катетърна 
аблация. При пациенти с перманентно предсърдно мъждене оценката на левопредсърдния strain може да служи за 
определяне на сърдечно-съдовия риск.
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Summary: Atrial fi brillation is the most common sustained cardiac arrhythmia and is associated with increased mortality and morbidity. 
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дават допълнителна съществена информация за 
състоянието на ЛП.

През последните години активно се изучава ле-
вопредсърдната механика при редица сърдечно-съ-
дови заболявания. Натрупаха се данни, потвържда-
ващи необходимостта от познаването на фазовата 
функция на ЛП в синусов ритъм и в условията на ПМ. 
Изучаването на левопредсърдната механика може да 
предостави важна информация за риска от възниква-
не на ПМ [25]. Освен това се появиха данни за пре-
диктивната роля на показателите от левопредсърдна-
та механика за задържане на синусов ритъм [1, 9, 15].

ФИЗИОЛОГИЯ НА ЛЯВО ПРЕДСЪРДИЕ

Функцията на ЛП е в тясна зависимост от лево-
камерната функция и заема основна роля в поддър-
жането на оптимална сърдечна дейност. ЛП повли-
ява левокамерното пълнене чрез своята резерво-
арна, проводна и помпена функция (фиг. 1). 

по European Journal of Echocardiography (2011) 12, 421-430 
doi:10.1093/ejechocard/jeq175
Фиг. 1. ЛП обем – налягане бримка. Резервоарна функция – 
плътна линия, проводна функция – точковидна линия, помпена 
функция – пунктирана линия

По време на левокамерната систола и изово-
луметрична релаксация ЛП функционира като ре-
зервоар, получавайки кръв от пулмоналните вени. 
Левопредсърдната функция се повлиява от: 

1) левокамерното съкращение и преместването 
на сърдечната база към върха;

2) деснокамерното систолно налягане, предава-
що се чрез пулмоналнатa циркулация;

3) левопредсърдната релаксация и левопредсърд-
ната ригидност (stiffness).

По време на ранната левокамерна диастола 
и диастаза ЛП е с проводна функция. Кръвта се 

трансферира от ЛП към лявата камера посред-
ством малък градиент през ранната диастола. Тази 
функция се модулира от: 

1) левокамерната релаксация;
2) левокамерните ранни диастолни налягания.
По време на късната левокамерна диастола ЛП 

функционира като помпа, като левопредсърдната 
контракция увеличава левокамерния ударен обем 
до 20-30% при здрави индивиди. Тази функция е 
модулирана от: 

1) левокамерния къмплайънс;
2) левокамерните теледиастолни налягания;
3) левопредсърдната контрактилност.

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ И ПАТОМОРФОЛОГИЯ НА 
ЛЯВО ПРЕДСЪРДИЕ ПРИ ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ

Предсърдното мъждене е свързано с левопред-
сърдно ремоделиране, включващо структурни и 
функционални промени. Левопредсърдното струк-
турно ремоделиране е често свързано с промя-
на в левопредсърдната функция и прогресивно 
увеличаване на интерстициалната фиброза. Ле-
вопредсърдното ремоделиране е акселерирано 
при патологични процеси като артериална хипер-
тония, захарен диабет, дислипидемия, коронарна 
болест, обезитас [5]. Влошената левопредсърдна 
функция води до промени в структурните протеини 
със замяна на бързите алфа-миоцитни тежки ве-
риги с изомерите на бавните бета-миоцитни тежки 
вериги. Това е израз на адаптационен процес към 
хроничното обемно обременяване, увеличавайки 
предсърдната работа за сметка на контрактилната 
скорост [15]. При ПМ има и електрофизиологично 
предсърдно ремоделиране, водещо до увеличава-
не на левопредсърдния stiffness (ригидност) [33]. 

При ПМ се губи не само помпената функция на 
ЛП, но се влошава резервоарната и проводната му 
функция. Постепенното им възстановяване се на-
блюдава в рамките на няколко седмици след ус-
пешно кардиоверзио, период, известен като пред-
сърден stunning (предсърдно зашеметяване). Този 
период е свързан с повишен тромбоемболичен риск 
[11]. Тахикардно-индуцираната предсърдна кардио-
миопатия, нарушенията в цитозолния калций с по-
нижаваща (down) регулация на L- тип Ca2+ канали 
и повишаваща (up) регулация на Na+/Ca2+ помпа, 
предсърдната хибернация с миолиза, предсърдна-
та фиброза се предполагат като механизми за пред-
сърдната дисфункция и stunning [16].

ЛЕВОПРЕДСЪРДНА МЕХАНИКА ПРИ ПРЕДСЪРДНО 
МЪЖДЕНЕ

Левопредсърдната механика може да бъде изме-
рена чрез STE през 3-те фази, при които предсърд-
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ната strain крива следва левокамерната динамика 
по време на сърдечния цикъл (фиг. 2). По време на 
своята резервоарна функция ЛП се пълни, разтяга 
се и се наблюдава положителен пик преди отваряне 
на митралната клапа. След отваряне на митралната 
клапа ЛП се изпразва бързо, скъсява се и кривата 
на левопредсърдния strain намалява до плато, ко-
респондиращо с диастазата. Следва втори поло-
жителен пик, по-нисък от първия, кореспондиращ с 
периода преди предсърдната контракция, и накрая 
негативен пик след предсърдната контракция.

Cardiovasc Ultrasound (2012) 10:4 doi:10.1186/1476-7120-10-4
Фиг. 2. Левопредсърдна strain крива

Няколко проучвания са проведени за валидира-
не на нормалните стойности на левопредсърдния 
strain.

Matteo Cameli и сътр. изследват нормалните 
стойности на пиковия левопредсърден лонгитуди-
нален strain (PALS) и времето до достигане на пи-
ковия лонгитудинален strain (TPLS) при здрави ин-
дивиди [20]. Те докладват стойности за глобалния 
PALS 42.2 ± 6.1% и за TPLS 368 ± 30 ms.

Sirbu и сътр. докладват различни стойности на 
пиковия strain rate за трите стени на ЛП – за долна 
стена −4 ± 1.2s−1 , за предна стена −5.1 ± 1.6s−1 и за 
латерална стена −4.9 ± 1.8s−1 . Разлики се откриват 
и в пиковия strain на долна стена −21.5 ± 7.4% и ла-
терална стена −25.43 ± 7.73% [8]. Тези резултати са 
свързани с левопредсърдната активация [19], как-
то и с хистологичните промени в субендокардната 
ориентация на предсърдните миофибрили. 

Няколко проучвания показват, че левопредсърд-
ната крива на strain rate се променя при ПМ. Пара-
метрите на левопредсърдния strain сигнификантно 
корелират с фиброзните промени и са валидирани 
чрез сономикрометрия и ядрено-магнитен резонанс 
(MRI) [15, 17, 28]. Пациентите с персистиращо ПМ 
имат обширна фиброза и ниски стойности на ле-

вопредсърден strain, докато пациентите с парок-
сизмално ПМ имат по-малко фиброза и по-високи 
стойности на левопредсърден strain.

Kuppahhaly и сътр. оценяват лонгитудиналния 
strain и strain rate по време на камерната систола на 
средния септален и средния латерален сегмент на 
ЛП чрез vector velocity imaging (VVI) при пациенти 
с пароксизмално и персистиращо ПМ. При същите 
пациенти е проведен MRI за оценка на левопред-
сърдната фиброза. Пациентите с персистиращо ПМ 
са с по-изразена фиброза на ЛП стена и по-нисък 
strain на среден септален и среден латерален сег-
мент (фиг. 3). От получените резултати се установя-
ва, че стойностите на strain и strain rate на средния 
латерален сегмент на ЛП, независимо от други ехо-
кардиографски критерии, са предиктори за фиброз-
ните промени, възникваши в резултат на ПМ [17].

Circulation: Cardiovascular Imaging 2010; 3: 231-239 
Фиг. 3. Пациент 1 с нискостепенна ЛП фиброза и по-високи стой-
ности на левопредсърден strain. Пациент 2 е с изразена фибро-
за и по-ниски стойности на левопредсърден strain

Спрямо Донал и сътр. пиковият систолен strain 
rate е редуциран при пациенти с пароксизмално и 
перманентно ПМ и се нормализира след кардио-
верзио [10] – (фиг. 4).

Cardiovasc Ultrasound (2012) 10:4 doi:10.1186/1476-7120-10-4
Фиг. 4. Подобряване на левопредсърдния strain след кардиоверзио

С подобряването на левопредсърдния strain 
след кардиоверзио или катетърна аблация L. Tho-
mas и сътр. обясняват т.нар. “обратно левопред-
сърдно ремоделиране” [24]. Подобряването на ле-
вопредсърдния strain веднага след кардиоверзио 
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предполага по-малко вероятно структурното ре-
моделиране и възстановяването на предсърдната 
контракция [1]. Фактът, че левопредсърдния strain 
не достига стойности, измерени сред пациенти без 
анамнеза за ПМ, може да се дължи на предсърден 
stunning или на персистиране на механична и/или 
левопредсърдна структурна абнормалност.

Чрез VVI ние оценихме левопредсърдната 
функция на 28 пациенти с пароксизмално ПМ [34]. 
Изследването е проведено веднага след възста-
новяване на синусовия ритъм и един месец след 
това (фиг. 5). Установихме подобряване на ле-
вопредсърдния strain, корелиращ с намаляване на 
индексирания обем и увеличаване на фракцията 
на изпразване на ЛП. Тези резултати се свързват 
с левопредсърдния stunning, левопредсърдното 
ремоделиране и подобряването на механичната 
функция на ЛП след успешно възстановяване на 
синусов ритъм.

Eur Heart J Cardiovasc Imaging (2013) 14 (suppl 2):ii176-ii204
Фиг. 5. VVI левопредсърден strain

Takesi и сътр. в проспективно проучване оценя-
ват функцията на ЛП при пациенти без анамнеза за 

ПМ [25]. Индивидите с новорегистрирано ПМ са с 
ниска активна ЛП фракция (active EF), нисък strain 
rate в предсъдната контракция и висок LAV (left atrial 
volume index) индекс, сравнени с пациентите, при 
които не е регистрирано ПМ (фиг. 6).

EHJ – Cardiovascular Imaging (2012) 13, 243- 250
Фиг. 6. (А) Time-LA volume крива при пациент с нормален си-
нусов ритъм. (B) LA strain rate при пациент с нормален синусов 
ритъм. (C) Пациент с новорегистрирано ПМ. (D) Пациент с нор-
мален синусов ритъм

T. Machino-Ohtsuka и сътр. докладват за сигни-
фикантно високи стойности на левопредсърдния 
stiffness (E/E´/strain) при пациенти с ПМ, сравнени 
с пациенти без данни за ПМ, вероятно вследствие 
на вторично намаляване на левопредсърдния към-
плайънс при тези пациенти [21]. Няма разлика в 
стойностите на левопредсърдния stiffness веднага 
след кардиоверзио. В сравнение с левопредсърд-
ния strain, еднаквите стойности на левопредсърд-
ния stiffness при ПМ и след кардиоверзио, предпо-
лага, че левопредсърдният stiffness е по-надежден 
индекс за подлежаща структурна характеристика в 
сравнение с левопредсърдния strain [1].

Степента на засягане на предсърдния къмпла-
йънс, измерен чрез левопредсърдния strain, се 
свързва със задържането на синусов ритъм след 
кардиоверзио или катетърна аблация при пациенти 
с персистиращо ПМ [9, 14, 23, 30].

L. Thomas и сътр. проследяват пациенти с пер-
систиращо ПМ и успешно кардиоверзио за 6-ме-
сечен период след възстановен синусов ритъм 
[27]. Установяват, че веднага след кардиоверзио 
левопредсърдният strain е значително намален 
в кохортата с персистиращо ПМ и се подобрява с 
максимални промени в първите 4 седмици след 
възстановен синусов ритъм. TPLS е увеличен в гру-
пата с персистиращо ПМ, но не се нормализира за 
периода на проследяване.



Ехокардиографска оценка... 25

При пациенти с ПМ и нисък CHADS (2) score ре-
дуцираният пиков негативен левопредсърден strain 
е потенциален сензитивен маркер за повишен риск 
от мозъчен инсулт или преходно нарушение на мо-
зъчното кръвообращение. Тези резултати показват, 
че оценката на левопредсърдния strain може да 
служи при вземане на решение за перорална анти-
коагулация на тази група пациенти [2].

Предсърдната миокардна деформация, изме-
рена чрез strain, strain rate и stiffness чрез TDI, 2D 
speckle tracking imaging (2DSI) и VVI са обещаващи 
маркери за предсърдно структурно ремоделиране 
и предиктори за предсърдно мъждене [7, 31]. 2DSI 
измерва локалната предсърдна миокардна дефор-
мация и за разлика от TDI е ъгъл-независим метод, 
неповлияващ се от сърдечната транслация и те-
теринг-ефекта. Недостатъците на speckle tracking 
включват стриктна зависимост към честотата на ка-
дъра за секунда, потенциални грешки при очертава-
не на епикардно-/ендокардните граници при инди-
види със субоптимално качество на изображението 
и необходимост от правилна крива за софтуерния 
анализ. VVI проследява движението на митралния 
клапен анулус като допълнение на speckle просле-
дяването за генириране на strain-криви. Разликата в 
трите метода предполага и генериране на разлика в 
стойностите на strain, strain rate и stiffness.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предсърдното мъждене е свързано с левопред-
сърдно структурно и електрофизиологично ремоде-
лиране. Тези промени могат да бъдат оценени чрез 
показателите strain, strain rate и stiffness. Промени-
те на левопредсърдния strain сигнификантно коре-
лират с левопредсърдната фиброза. В рамките на 
няколко седмици след кардиоверзио се подобрява 
функцията на ЛП – период, известен като пред-
сърден stunning. През този период се наблюдава 
подоб ряване на стойностите на левопредсърдния 
strain и strain rate, или т.нар. „обратно левопред-
сърдно ремоделиране”. 

Изследването на механиката на ЛП позволява 
оценка на неговата функция, изработване на пре-
диктори за възникване на ПМ и задържане на сину-
сов ритъм.

Предикторите за възникване на ПМ и задържа-
не на синусов ритъма са:

1. SR по време на предсърдна контракция (≤ 
- 1.2 S¯¹, AUC:0.92): сензитивност 97%, специфичност 
60% за възникване на предсърдно мъждене [25].

2. SR на долна стена > 1.80/s преди кардиовер-
зио е предиктор с 92% сензитивност и 79% специ-
фичност за задържане на синусов ритъм след кар-
диоверзио [9].

3. Предиктори за задържане на синусов ритъм 
са cut-off стойности на SR > 2.25 s(-1) за септум и 
SR на долна стена > 19.5% (P < 0.001) [24].

Необходимо е провеждането на допълнител-
ни проучвания за стандартизиране на получените 
стойности и въвеждането им в рутинната практика, 
което ще подобри прогнозата при тази голяма група 
пациенти.
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НА КАРДИОЛОЗИТЕ 
В БЪЛГАРИЯ

ОБЗОРИ
REVIEWS

ВЪВЕДЕНИЕ

Амиодаронът е разработен първоначално като 
препарат за лечение на ангина пекторис през 1961 г. 
в Белгия [6, 17]. Благодарение на ниския си проарит-
могенен риск, особено при пациенти със структурни 
сърдечни заболявания, препаратът бързо се налага 
в клиничната практика и се прилага при лечението на 
голям брой камерни и надкамерни аритмии. Три де-
сетилетия по-късно амиодаронът съставлява 34.5% 
от предписаните антиаритмици в Европа, в САЩ и 
Южна Америка – съответно 32.8% и 73.8% [6, 18].

ИНДИКАЦИИ

Понастоящем основните аритмии, показани 
за лечение с амиодарон, са: предсърдно мъжде-
не (ПМ), рекурентна камерна тахикардия (КТ), 
камерна фибрилация (КФ). Според Ръководство-
то за лечение на ПМ на Европейското дружество 
по кардиология (ESC) от 2010 г. амиодаронът е 
показан за медикаментозно кардиоверзио при па-
циенти със средно- и тежкостепенно структурно 
сърдечно заболяване (фиг. 1) [3].

НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ И АЛГОРИТМИ ЗА МОНИТОРИРАНЕ НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ И АЛГОРИТМИ ЗА МОНИТОРИРАНЕ 
ПРИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНА ТЕРАПИЯ С AМИОДАРОНПРИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНА ТЕРАПИЯ С AМИОДАРОН
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По отношение на камерните аритмии амиода-
ронът продължава да се прилага в първичната и 
вторичната профилактика на пристъпи на реку-
рентна, продължителна КТ, КФ и внезапна аритмо-
генна сърдечна смърт. Резултатите от проучванията 
ЕMIAT и CAMIAT, целящи да установят ефикасност-
та на амиодарон за редуциране на смъртността при 
пациенти с преживян миокарден инфаркт, показаха 
понижение на аритмогенната смъртност без сиг-
нификантно понижение на общата смъртност [23, 
24]. Проведени са редица проучвания, сравняващи 
ефикасността на амиодарон спрямо имплантируем 
кардиовертер-дефибрилатор (ICD): Antiarrhythmics 
Versus Implantable Defi brillators (AVID), Canadian 
Implantable Defi brillator Study (CIDS), Cardiac Arrest 
Study Hamburg (CASH). Метаанализ на трите про-
учвания доказа статистически значимо снижение на 
смъртността с 27% в групата с ICD спрямо група-
та на амиодарон [8]. Поради относително високата 
цена на ICD устройствата, амиодаронът продължа-
ва да е широко използван в профилактиката на го-
реописаните аритмии [4, 8].

НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ. МОНИТОРИНГ

Екстракардиалните нежелани лекарствени ре-
акции могат да бъдат разделени в две групи: големи 

(сериозни) и малки (гадене, корнеални микроотла-
гания, фотосензитивност, дерматопатия). Фокусът 
на настоящата статия е насочен към първата гру-
па, включваща следните странични лекарствени 
въздействия: хепатотоксичност, пулмотоксичност, 
хипертиреоидизъм (тиреотоксикоза), хипотиреои-
дизъм (табл. 1).

Странични ефекти от амиодарон

Таблица 1. Тежки нежелани лекарствени реакции в 
хода на лечение с амиодарон [по 18]

Страничен ефект Честота Метод за диагноза Лечение
Сериозни нежелани ефекти

Белодробна ток-
сичност 2-7% [7]

Рентген на бял 
дроб, функцио-
нални белодробни 
тестове, вкл. DlCO

Спиране на ами-
одарон, включване 
на кортикостероиди

Хипертиреоидизъм 2% [7, 16] Нива на свободен 
тироксин и ТСХ

Започване на 
тиреостатик, обсъж-
да се спиране на 
амиодарон

Хипотиреоидизъм 6% [7] Нива на свободен 
тироксин и ТСХ

Заместителна тире-
оидна хормонална 
терапия

Чернодробна ток-
сичност 1% [7]

Нива на чер-
нодробните 
трансаминази 3 
пъти по високи от 
изходните

Обсъжда се спи-
ране на амиода-
ронfвата терапия

Фиг. 1. Алгоритъм за медикаментозно кардиоверзио с амиодарон [по 3]
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Пулмотоксичност

Пулмотоксичността (Amiodarone Pulmonary 
Toxicity – APT) е една от често срещаните и с най-
тежки последици странични лекарствени реак-
ции в следствие на амиодаронова терапия (табл. 
1). Рискът от токсично увреждане на белия дроб 
в процеса на лечение се повишава с нарастване 
на плазмената концентрация на медикамента [12, 
20]. Появата на APT корелира по-пряко с общата 
кумулативна, отколкото с дневната доза или плаз-
мената концентрация. Въпреки че APT може да 
възникне по всяко време след започване на лече-
нието, с по-висок риск са пациентите получавали 
дневна доза от 400 mg дневно в продължение на 
над 2 месеца или по-ниска доза (най-често 200 
mg) над 2 години [17]. АPT е по-честа при мъже и 
зачестява при пациенти в напреднала възраст [5]. 
Хипотезата за етническа или расова предиспози-
ция за развитие на пулмотоксичност се подкрепя 
от Ямада и съавт. В японска популация те откри-
ват честота от 4.2%, 7.8% и 10.6%, съответно на 
първата, третата и петата година от започване на 
амиодаронова терапия със средна дневна доза от 
едва 141 mg [22].

Амиодаронът и неговите метаболити увреждат 
белодробната тъкан чрез директен цитотоксичен 
ефект или посредством имунологичен механизъм. 
Последният се подкрепя от наличието на Т-лимфо-
цити в течността след бронхиален лаваж при паци-
енти с диагностициранa APT [12]. Типични при па-
циентите с APT са интерстициалните възпалител-
ноклетъчни инфилтрати, съпътствани от различна 
по степен фиброза (фиг. 2) [13].

Фиг. 2. Препарат от белодробен паренхим, показващ интерсти-
циално възпаление и наличие на фибробласти [по 21]

Клиничната картина при пациенти с APT може 
да варира от слабо изразена диспнея до развитие 
на респираторен дистрес синдром при възрастни 
(ARDS) при около 1% от случаите [12, 21]. Най-чес-
тата клинична изява се състои от: субакутна кашли-
ца без експекторация, различна по степен прогре-
сивна диспнея, обща отпадналост. Функционално 
изследване на дишането (ФИД) обикновено показ-
ва редуциране на белодробните обеми от рестри-
ктивен тип. Рентгенографията на гръден кош заема 
основно място в диагнозата и скининга за амиода-
ронова пулмотоксичност. Промените се състоят от 
дифузни, най-често билатерални интерстициални 
инфилтрати, създаващи диференциално-диаг-
ностични трудности с интерстициална пневмония 
(фиг. 3). Пълният обем на диагностичния спектър 
се допълва от: СТ с висока резолюция, изследва-
не на дифузионния капацитет за въглероден оксид 
(DLco), бронхоскопия [5, 7, 11].

Фиг. 3 [по 21]

По отношение на мониторинга и поведението 
при суспекция за APT организацията на амери-
канските фамилни лекари (AAFP) препоръчва – 
спиране на медикамента, провеждане на рентге-
нография на гръден кош, ФИД, DLco, иницииране 
на кортикостероидна терапия. В по-голямата част 
от случаите промените са обратими [5, 7]. Пери-
одът на обратно развитие е продължителен, пора-
ди дългото време на елиминация на амиодарона 
(табл. 2) [21].
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Хепатотоксичност
Повишаване на стойностите на чернодробните 

трансаминази (AST, ALT) се наблюдава при 15-50% 
от пациентите на продължително лечение с ами-
одарон [17]. В повечето случаи те се нормализират 
спонтанно или при редуциране на дозата. Хепато-
токсичност в резултат на амиодаронова терапия се 
дефинира като минимум трикратно (според някои 
автори двукратно) повишаване на стойностите на 
чернодробните трансаминази [7]. Честотата на това 
усложнение е около 1% годишно [17].

Един от основните механизми на амиодароно-
вата хепатотоксичност се състои в инхибиране на 
фосфолипаза А и последващото натрупване на 
богати на липиди включвания в лизозомите. Висо-
ката интрацелуларна амиодаронова концентрация 
изглежда нарушава митохондриaлния апарат, което 
в крайна сметка довежда до микровезикуларна де-
генерация и фиброза.

Клиничната картина е най-често неспецифична, 
пациентите съобщават за слабост, гадене, тежест в 
дясно подребрие, отслабване на тегло. В повечето 
случаи иктер отсъства. Трансаминазите са пови-
шени,  може да се наблюдава слабо покачване на 
стойностите на АФ. При напреднала чернодорбна 
увреда се развива картина на чернодробна недос-
татъчност: поява на иктер, нарушения в коагулаци-
ята, хипоалбуминемия, асцит, енцефалопатия.

По отношение на чернодробната функция по 
време на амиодаронова терапия се препоръчва из-
мерване на стойностите на AST, ALT: изходно при 
започване на терапията (baseline), по време на на-
товарващия период (loading dose), след което кон-
трол на всеки 6 месеца (табл. 2) [7, 18]. Прекратява-
не на терапията e показано при появата на клинич-
ни белези за чернодробна увреда или при минимум 
трикратно увеличение на трансаминазите. Пациен-
тите с много висок риск за внезапна аритмогенна 
сърдечна смърт следва да бъдат протектирани по-
средством ICD.

Тиреотоксичност
Амиодаронът е бензофуранов дериват с ви-

соко съдържание на йод, притежаващ структурни 
прилики с произвежданият от щитовидната жлеза 
тироксин (Т4). Медикаментът съдържа приблизи-
телно 37% йод, като количеството му в една таб-
летка от 200 mg е около 75 mg. Стандартната под-
държаща терапия от 200 mg дневно доставя 100 
пъти по-голямо количество йод от дневните нужди 
на организма [1, 2, 17]. Средната честота на поя-
ва на дисфункция от страна на щитовидната жле-
за е 3.7%, като обхватът на промените е от лека 
дисфункция до тежка амиодарон-индуцирана ти-
реотоксикоза (amiodarone-induced thyreotoxicosis 
– AIT) или хипотиреоидизъм (amiodarone-induced 

Таблица 2. Протокол за мониториране на пациенти, подлежащи на терапия с амиодарон. Отбелязаните полета са 
процедури, изпълнявани на съответната визита [по 18]

Име на пациента....................................................Дата на раждане..............Номер.....................

Дата Начало Насищане 6 месеца 6 месеца 6 месеца 6 месеца 6 месеца 6 месеца

Амиодароново мониториране

Пълна анамнеза и статус, СН, 
аритмии и др. медикаменти

Анамнеза и статус насочени 
към очаквани странични ефекти

Следене на сърдечната честота

Тиреоидни изследвания

Чернодрпбни трансаминази

Дигоксинови нива (при прие-
мане на дигиталис)

PT/INR при прием на кума-
ринови антикоагуланти (най-
малко седмично в първите 6 
седмици)

Рентген на бял дроб И при съмнение за белодробна токсичност

Белодробен функционален 
тест вкл. PlCO И при съмнение за белодробна токсичност

Очен преглед при налични 
предишни визуални проблеми И при налични смущения в зрението
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hypothyroidism – AIH) [9, 14, 15]. Описани са две 
форми на AIT: тип 1 – засягащ пациенти с латентни 
тиреоидни дисфункции, и тип 2 – при пациенти с 
нормално функционираща щитовидна жлеза. При 
тип 1 ексцесивната хормонална секреция се при-
чинява от повишеният прием на йод. Тип 2 AIT се 
причинява от развиващ се тиреоидит и съпътства-
щото отделяне на хормони от увредените фолику-
лярни клетки. Най-вероятният патофизиологичен 
механизъм за възникване на AIH е повишената 
сензитивност на щитовидната тъкан към инхиби-
торния ефект на доставеното ексцесивно количе-
ство йод (Wolff-Chaikoff effect) [16]. Най-характер-
ните симптоми на двете състояния са изброени 
в приложената таблица (табл. 3). Диагнозата за 
налична тиреоидна дисфункция на базата на про-
дължителна амиодаронова терапия се поставя 
въз основа на наличната клинична симптоматика 
и хормонални изследвания.

Таблица 3

Хипертиреоидизъм Хипотиреоидизъм

Хиперфункция на щитовид-
ната жлеза изразена със 
свръхпродукция на тиреоидни 
хормони

Хипофункция на щитовидната 
жлеза изразена с намалена 
продукция на тиреоидни хор-
мони

Причини
  Болест на Graves (тиреоток-
сикоза)

  Тиреоидити
  Неканцерозни образува-
ния на тиреоидната или 
питуитарната жлеза(гуша, 
нодули)

Причини
  Възпаления (напр. Хашимо-
то тиреоидит)

  Хирургично отстранява-
не на цялата или част от 
жлезата

  Радио йодно увреждане на 
щитовидната жлеза

Симптоми
  Трудна концентрация
  Лесна уморяемост
  Ускорена перисталтика
  Гуша или нодуларна струма
  Непоносимост към топлина
  Повишен апетит
  Податливост
  Нерегулярна менструация 
у жените

  Нервност и неспокойствие
  Загуба на тегло

Симптоми
  Умора
  Констипация
  Необяснимо напълняване
  Подпухналост и подуване 
на лицето

  Мускулни болки и умора
  Депресия
  Непоносимост към студ
  Суха кожа и коса
  Косопад, набръчкана кожа 
и нокти

  Тежки менструални периоди

При мониторирането на тези пациенти се пре-
поръчва клиничен преглед и рутинно изследване на 
нивата на TSH, T3, T4 съответно: изходно (baseline), 
по време на натоварващия период (loading dose), 
след което на всеки 6 месеца (табл. 2). Стойности-
те на TSH, Т3, Т4 за поставяне на диагноза хипо-, 
съответно хипертиреоидизъм, не се различават от 
тези при непредизвиканите от амиодарон случаи. 
Трябва да се вземе под внимание тенденцията ни-

вата на Т4 да се покачват с 20-40% през първия ме-
сец от терапията, след което постепенно се връщат 
към нормата. Нивото на Т3 спада с около 30% и ос-
тава ниско по време на лечението [16, 19]. В случа-
ите на AIT се започва тиреостатична терапия, може 
да бъде обсъдено спиране приема на амиодарон. 
В случаи на AIH се иницира хормонзаместително 
лечение, като в по-леките случаи спиране на антиа-
ритмика не се налага.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Амиодаронът е един от най-употребяваните  ан-
тиаритмици в световен мащаб. Широкото му при-
ложение и честите значими екстракардиални неже-
лани лекарствени реакции налагат въвеждането в 
ежедневната клинична практика на алгоритми за 
ефективен и некомплициран мониторинг на лечеб-
ния процес.
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Наследствената транстиретин-свързана ами-
лоидоза (ТТРА), известна още като фамилна 
амилоидна полиневропатия (ФАП), е относител-
но рядко автозомно-доминантно заболяване, ре-
зултат от генетична мутация, водеща до синтези-
ране на нестабилен вариант на серумния белтък 
– транстиретин [12, 25]. Тя е част от групата на 
амилоидозите, характеризиращи се с отлагане 

на фибриларен протеин в извънклетъчното прос-
транство. За първи път е описана в Португалия 
през 1952 г., където заболяването е ендемично [3, 
15]. По-късно се установява и генетичната мута-
ция, причиняваща заболяването – Val30Met. През 
60-те и 70-те години са открити два други големи 
ендемични района в Япония и Швеция. Понастоя-
щем са установени над 100 точкови мутации, като 

СЪРДЕЧНО ЗАСЯГАНЕ ПРИ НАСЛЕДСТВЕНА ТРАНСТИРЕТИН-СВЪРЗАНА СЪРДЕЧНО ЗАСЯГАНЕ ПРИ НАСЛЕДСТВЕНА ТРАНСТИРЕТИН-СВЪРЗАНА 
АМИЛОИДОЗААМИЛОИДОЗА

М. Господинова1, С. Сарафов2, В. Гергелчева2, З. Кунева1, И. Търнев2 и С. Денчев1

1Клиника по кардиология, КВБ, УМБАЛ „Александровска” – София
2Клиника по неврология, УМБАЛ „Александровска” – София

CARDIAC INVOLVEMENT IN HEREDITARY TRANSTHYRETIN-RELATED AMYLOIDOSISCARDIAC INVOLVEMENT IN HEREDITARY TRANSTHYRETIN-RELATED AMYLOIDOSIS

M. Gospodinova1, S. Sarafov2, V. Guergelcheva2, Z. Kuneva1, I. Tournev2 and S. Denchev1

1Clinic of Cardiology, University Multiprofi le Hospital for Active Treatments “Alexandrovska” – Sofi a
2Clinic of Neurology, University Multiprofi le Hospital for Active Treatments “Alexandrovska” – Sofi a

Резюме: Наследствената транстиретин-свързана амилоидоза (ТТРА) засяга най-вече периферните нерви и сърцето. Целта 
е да се установи наличието, честотата и видът на сърдечното засягане при пациентите с ТТРА в България. Из-
следвани са 22-ма пациенти с генетично верифицирана ТТРА. Осъществени са клиничен преглед, ЕКГ, ЕхоКГ и 
холтер-ЕКГ. На ЕКГ и холтер-ЕКГ са регистрирани различни ритъмнo-проводни нарушения, нисък волтаж в пери-
ферните отвеждания и псевдоинфарктен образ.При всички пациенти е установено задебеляване на лява и дясна 
камера, увеличена мускулна маса и различна по степен диастолна дисфункция. Установено е засягане предимно 
на лонгитудинална систолна функция, като понижена левокамерна фракция на изтласкване има при трима паци-
енти. Познаването на заболяването от различни специалисти спомага за по-ранното поставяне на точна диагноза 
и насочване към специализиран център.
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тяхното разпространение варира в зависимост от 
географския регион и етническата принадлежност. 
Големият брой мутации обуславя известна фено-
типна хетерогенност, но клиничната изява на за-
боляването включва предимно неврологично и/
или сърдечно засягане. Бъбречното засягане не е 
характерно за ТТРА [2, 7]. Обичайно заболяването 
се проявява след 40-годишна възраст и началната 
проява е сензомоторна полиневропатия, а по-къс-
но и автономна невропатия с прояви основно от 
гастроинтестиналния тракт и хипотония [11]. Въз-
можно е началните прояви да са от страна на сър-
цето. Заболяването е относително бързо прогре-
сиращо. Води до инвалидност за няколко години. 
Средната преживяемост е около 10 години (от 3 
до 15 год.) от началото на симптомите [7, 11]. Чес-
тотата и тежестта на сърдечното засягане е раз-
лична при различните мутации. Проявява се със 
значително задебеляване на сърдечния мускул, в 
резултат на амилоидна инфилтрация и развитие 
на рестриктивна кардиомиопатия (РКМП). Почти 
неизменно се наблюдават патологични ЕКГ проме-
ни и ритъмно-проводни нарушения. 

ЦЕЛ

Да се установи наличието, честотата и видът на 
сърдечното засягане при пациентите с ТТРА (ФАП) 
в България.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Изследвани са 22-ма пациенти с ТТРА, на сред-
на възраст 60 ± 6,33 год. (50-72 год.) – 11 жени и 11 
мъже, при които диагнозата е потвърдена с молеку-
лярногенетичен анализ. От изследваните пациенти 
15 са с мутация – Glu89Gln, 3 ― със Ser77Phe, 3 ― с 
Val30Met, и един ― със Ser52Pro. При 20 пациенти е 
осъществена биопсия на ректална лигавица и оцве-
тяването с Конго червено е положително за амилоид.

Осъществена е цялостна и задълбочена кли-
нична оценка на пациентите чрез снемане на под-
робна анамнеза и пълен физикален статус. При 
всички пациенти е регистрирана 12-канална ЕКГ. 
Абнормна ЕКГ е дефинирана като наличие на един 
или повече от следните белези: различен от сину-
сов ритъм, проводни нарушения – десен бедрен 
блок (ДББ), ляв бедрен блок (ЛББ), предсърдно-
камерен (A-V) блок, ляв преден хемиблок (ЛПХБ), 
ляв заден хемиблок (ЛЗХБ), нисък или висок вол-
таж на QRS-комплекса, отколонения в ST-сегмента 
и T-вълната, псевдоинфарктен образ (патологичен 
Q-зъбец или патологична прогресия на R-зъбеца), 
удължаване на QТ-интервала. Нисък волтаж в пе-
риферните отвеждания е дефиниран като средна 

амплитуда на QRS-комплекса в отвеждания I, II, III, 
aVL и aVF от 0.5 mV, а в прекордиалните отвежда-
ния като сумата от амплитудата на S-зъбеца във V1 
и средно аритметично от амплитудата на R-зъбците 
във V5 и V6 от 1.5 mV. При пациенти с клинични и/
или ЕКГ данни за ритъмно-проводни нарушения е 
проведен холтер-ЕКГ.

При всички пациенти е проведена транстора-
кална ехокардиография. Използваните ехокарди-
ографски методи са М-mode, двуразмерна ЕхоКГ, 
пулсов (PW) и непрекъснат (CW) доплер ЕхоКГ и 
пулсов тъканен доплер (TDI). Използвани позиции 
са парастернална, апикална и субкостална. Из-
ползваните показатели за левокамерна (ЛК) сис-
толна функция са теледиастолен размер (ТДР), 
телесистолен размер (ТСР), фракция на скъсява-
не (ФС), теледиастолен обем (ТДО), телесистолен 
обем (ТСО), фракция на изтласкване (ФИ). ЛК обе-
ми и ФИ са измерени по метода на Симпсон от апи-
кална позиция в две равнини (4-кухини и 2-кухини) 
[10, 19]. Като показател за лонгитудинална ЛК сис-
толна функция е използвана систолната миокард-
на скорост, измерена на пръстена на митралната 
клапа – s’. Използвани показатели за ЛК диастолна 
функция са диастолна дебелина на септум и задна 
стена на ЛК, мускулна маса на ЛК (И), ляво пред-
сърдие (ЛП) – размер, площ, обем (И), максимал-
на скорост на ранно диастолно пълнене (Е-вълна), 
максималната скорост на пълнене в теледиастола 
(А-вълна), отношение на Е/А, време на децелера-
ция (DT), време на изоволуметрична релаксация 
(IVRT), ранна миокардна диастолна скорост (е‘), 
късна миокардна диастолна скорост (а‘), отноше-
ние на Е/е‘ ср. Диастолната функция е оценена по-
средством пулсов доплер с пробен обем на върха 
на платната на митралната клапа в диастола за 
оценка на диастолния митрален кръвоток и пулсов 
тъканен доплер на пръстена на митралната клапа – 
септум и латерална стена. Стойностите от измерва-
нията с доплер-ЕхоКГ са в резултат от усредняване 
на 3 последователни цикъла. Тежестта на диастол-
на дисфункция е определена според препоръките 
на Американското дружество по ехокардиография 
(ASE) [22]. Показатели за оценка на деснокамер-
на (ДК) функция са ДК размери, дясно предсърдие 
(ДП) – размер, площ (И), дебелина на свободна сте-
на на ДК, систолно налягане в ДК (СНДК), систолно 
движение на равнината на трикуспидалния пръстен 
(TAPSE), s – вълна – максимална миокардна сис-
толна скорост [16]. 

РЕЗУЛТАТИ

Всички изследвани пациенти имат данни за 
сензомоторна полиневропатия. Седемнадесет па-
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циенти (77,27%) са с автономна полиневропатия. 
Седем (31,82%) от пациентите имат анамнестични 
данни за АХ и един за исхемична болест на сърцето 
(диагнозата е поставена със селективна коронарна 
ангиография и е проведена перкутанна интервен-
ция). При осем (36,36%) от пациентите има данни 
за изявена сърдечна недостатъчност ФК III по NYHA 
и се нуждаят от диуретично лечение. Един от тях 
е починал. Един пациент е с имплантиран посто-
янен електрокардиостимулатор и при един беше 
имлантиран такъв, в резултат на установен от нас 
пълен A-V блок. Клиничните показатели са отразе-
ни в табл. 1.

Таблица 1. Демографски и клинични данни при паци-
енти с ТТРА

Пациенти N = 22 Min/max

Възраст, год. 59,95 ± 6,33 50-72

Мъж/жена 11/11  

Ръст, сm 169,45 ± 8,78 152-185

Тегло, кg 64,55 ± 10,86 43-85

BSA, m2 1,74 ± 0,16 1,38-2,04

АХ 7

ИБС 1

NYHA class III 8

СЧ уд./min 80,05 ± 13,35 45-102

САН mm Hg 110,68 ± 29,61 80/170

ДАН mm Hg 72,05 ± 18,04 60/110

МИ 8 I-II

Патологични промени в ЕКГ са регистрирани 
при всички изследвани пациенти (табл. 2). Ре-
гистриран е нисък волтаж на QRS-комплекса в 
периферните отвеждания при 15 (68,18%) паци-
енти, средно за групата – 0,44 ± 0,16 mV, но не 
и в прекордиалните – 1,93 ± 0,57 mV. При 20 от 
пациентите е регистриран синусов ритъм, при 
един – хронично предсърдно мъждене, и при 
един пациент – ритъм от имплантиран постоя-
нен електрокардиостимулатор. Най-често сре-
щаното проводно нарушение е А-V блок I степен 
при 8 от пациентите. Други чести ЕКГ промени 
са ЛПХБ, ЛББ, ДББ, псевдоинфарктен образ. 
Редки камерни и надкамерни екстрасистоли, 
както и краткотрайни пристъпи от предсърдно 
мъждене са най-често срещаната находка на 
холтер-ЕКГ (табл. 3). При един пациент са ре-
гистрирани повече от едно ритъмно-проводни 
нарушения.

Таблица 2. ЕКГ промени при пациенти с ТТРА

ЕКГ промени Брой пациенти %

Нисък волтаж в периф. отв. 15 68,18

Синусов ритъм 20 90,91

Ритъм от кардиостимулатор 1 4,55

Предсърдно мъждене ― хронично 1 4,55

A-V блок I степен 8 36,36

A-V блок II степен 1 4,55
ЛББ 3 13,64
ДББ 2 9,09

ЛПХБ 5 22,73

Псевдоинфарктен образ 3 13,64

Таблица 3. Ритъмно-проводни нарушения от 24-часов  
холтер-ЕКГ при пациенти с ТТРА

Холтер-ЕКГ – 10 пациенти Брой пациенти %

Надкамерни Ех 7 31,82

Камерни Ех 7 31,82

ППМ† 6 27,27

Паузи < 3 s 2 9,09

A-V блок II степен 1 4,55

† пристъпно предсърдно мъждене

Ехокардиографските показатели са предста-
вени в табл. 4, 5, 6 и фиг 1. Сърдечно засягане се 
установява при всички изследвани пациенти. Уста-
новява се значително задебеляване на септум и 
ЗСЛК на ЛК, увеличена мускулна маса и различна 
по степен диастолна дисфункция. Десет от пациен-
тите (45,45%) са с III (тежка) степен на диастолна 
дисфункция и също толкова са с I степен (лекосте-
пенна) диастолна дисфункция. Двама пациенти 
(9,09%) са с умерена ЛК диастолна дисфункция. 
Трима пациенти (13,64%) са с понижена ЛК фракция 
на изтласкване под 50%, но при всички се установя-
ва нарушена ЛК лонгитудинална систолна функция. 
Задебеляване на свободната стена на ДК има при 
всички изследвани пациенти, като задебеляването 
е по-изразено при пациентите с по-голяма ЛК мус-
кулна маса и тежка диастолна дисфункция (табл. 
7). От пациентите с тежка диастолна дисфункция 
четирима са с мутация Glu89Gln, един е с Val30Met 
и двама са със Ser77Phe. От пациентите с лекосте-
пенна диастолна дисфункция, трима са с мутация 
Glu89Gln, двама с Val30Met и един със Ser77Phe. 
Малкият брой пациенти не позволява да се напра-
ви корелация между тежестта на ЛК дисфункция и 
генетичната мутация. Перикарден излив се устано-
вява при половината от пациентите. При пет има 
известно задебеляване на клапните платна. При 
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всички пациенти миокардът има хиперехогенен и 
зърнист вид. При осем от пациентите се установява 
лекостепенна (до II степен) митрална инсуфициен-
ция и при един – умерена аортна инсуфициенция.

Фиг. 1. Ехокардиографски образ на амилоидна инфилтрация на 
сърцето

 
Таблица 4. Показатели за оценка на ЛК систолна 
функция при ТТРА

Пациенти N = 22 Min/max

ТДРЛК, mm 46,36 ± 5,97 37-62 

ТСРЛК, mm 32,14 ± 6,36 22-51 

ФС % 31,14 ± 8,18 13-43

ТДО, ml 93,68 ± 31,65 71-204

ТСО, ml 38,09 ± 23,84 24-138 

ФИ % 59,50 ± 8,95 32-70 

s-вълна септ., cm/s 5,72 ± 1,48 3-8

s-вълна лат., cm/s 5,87 ± 1,63 3-9

Таблица 5. Показатели за оценка на ЛК диастолна 
функция при ТТРА

Пациенти N = 22 min/max

Септум†, mm 17,59 ± 3,43 13-24

ЗСЛК†, mm 16,91 ± 2,64 13-24

ЛК маса, g/m² 237,93 ± 63,37 119-346

ЛП – диаметър, mm 40,91 ± 5,43 30-50

ЛП – обем, ml/m2 39,61 ± 20,71 11,73-60,7

Е, сm/s 74,51 ± 24,48 31-123

A, cm/s 61,95 ± 24,32 19-101 

E/A 1,53 ± 1,11 0,34-4,58 

DT, ms 211,81 ± 69,69 116-377 
IVRT, ms 75,45 ± 17,06  53-116
e’ср, cm/s 6,03 ± 1,68 4,0-9,2
a’ср, cm/s 6,23 ± 2,83 2,0-10,0 
E/e’ 13,11 ± 4,45 6,79-23,67

† диастолна дебелина

Таблица 6. Показатели за ДК функция при пациенти 
с ТТРА

Пациенти N = 22 Min/max

ДК, mm 25,50 ± 5,10 15-34

Своб. стена, mm 7,32 ± 1,39 6-10

ДП ― площ, mm² 19,34 ± 4,27 11,74-25

ТАPSE mm 17,89 ± 2,83 10-21

s cm/s (ДК) 11,07 ± 3,89 8-20

Таблица 7. Основни клинични и ехокардиографски 
показатели според тежестта на диастолната дисфунк-
ция при пациенти с ТТРА

Диастолна дисфункция Лека Тежка

Пациенти (n) 10 10

Възраст, год. 60,00 ± 7,48 59,50 ± 5,66

АХ 2 3

Давност, год. 5,00 ± 3,40 4,70 ± 2,16

ЛК маса g/m² 196,14 ± 56,65 287,14 ± 36,7

Е/А 0,68 ± 0,17 2,42 ± 1,07

DT ms 271,11 ± 54,50 170,22 ± 43,46

e’ septum сm/s 5,59 ± 1,38 4,73 ± 1,64

e’ lat cm/s 6,54 ± 2,12 6,40 ± 2,01

ср. E/e’ 9,57 ± 2,42 16,94 ± 3,06

ЛП обем ml/m² 17,47 ± 3,86 46,88 ± 18,19
ДП площ mm² 14,27 ± 2,25 21,65 ± 2,15

ДК св. стена, mm 6,29 ± 1,11 8,38 ± 1,3

ОБСЪЖДАНЕ 

ТТРА е системно заболяване и амилоидни де-
позити могат да се открият в кожа, подкожна маст-
на тъкан, ректална, чревна и стомашна лигавица, 
периферен нерв, миокард. При оцветяване с Конго 
червено на биопсичен материал може да се устано-
ви наличие на амилоид, но не може да се иденти-
фицира прекурсорният белтък. Тъй като отлагането 
на амилоид не е хомогенно, негативната биопсия не 
отхвърля напълно диагнозата. При наличие на ами-
лоидни отлагания ТТРА може да бъде установена 
чрез имунохистохимично изследване за транстире-
тин. При високо клинично съмнение може директно 
да се пристъпи към генетичен анализ. Диагнозата 
ТТРА задължително изисква установяването на му-
тация в транстиретиновия ген [1]. 

Отлагането на амилоид в сърцето типично води 
до рестриктивна кардиомиопатия с водеща диас-
толна дисфункция [11, 27, 34]. Могат да се наблю-
дават ритъмно-проводни нарушения или симптоми 
на сърдечна недостатъчност – задух при усилие 
или в покой, периферни отоци, синкопи или обща 
слабост. Ехокардиографските промени включват 
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значително задебелени камерни стени (левокамер-
на и деснокамерна) с нормална или малка кухина, 
повишена ехогенност на миокарда, различна по 
тежест диастолна дисфункция, нормална или на-
малена ФИ и нарушена лонгитудинална систолна 
функция, двупредсърдна дилатация с намалена 
предсърдна контракция, задебеляване на клапни-
те платна с различна по степен регургитация, пе-
рикарден излив. Волтажът на ЕКГ е нормален или 
нисък въпреки задебелените стени и това е белег, 
който насочва към диагноза сърдечна амилоидоза. 
Патологично отклонение на електрическата сър-
дечна ос, бедрен блок, AV блок, както и предсърдно 
мъждене са често срещани находки [9]. 

В зависимост от генетичната мутация е налице 
предилекционно засягане или на сърцето, или на 
периферната и автономна нервна система, или и на 
двете [33]. Така например мутацията Val30Met, ха-
рактерна за ендемични райони в Португалия, Шве-
ция и Япония се характеризира с по-ранно начало 
и предимно засягане на периферните нерви с по-
леко сърдечно засягане. Мутацията Val122Ile, раз-
пространена в САЩ, има предимно сърдечно зася-
гане и се явява в значително по-късна възраст, след 
60 год., и засяга предимно чернокожи. Там заболя-
ването е известно още като FAC (Familial Amyloid 
Cardiomyopathy). Мутацията Thr60Ala, разпростра-
нена във Великобритания, засяга предимно сърце-
то и автономната нервна система със значително 
по-рядко засягане на периферните нерви, явява се 
в по-късна възраст и има лоша прогноза [31]. Моле-
кулярногенетичният анализ показва, че у нас най-
разпространена е мутацията Glu89Gln, изолирана 
при повечето пациенти. Италия е друг ендемичен 
район, в който е установена тази мутация и пациен-
тите имат сходна клинична картина [29]. Всички из-
следвани пациенти имат периферна сензомоторна 
полиневропатия и при всички тях ние установяваме 
сърдечно засягане. При повечето пациенти първи-
те симптоми са от страна на периферната нервна 
система и по-късно се явява автономна дисфунк-
ция, изразяваща се с хипотония, редуване на запек 
с диария, сексуална дисфункция, инконтиненция на 
урина. Прояви на сърдечна недостатъчност се раз-
виват по-късно в хода на заболяването при наличие 
на вече значително сърдечно увреждане под фор-
мата на рестриктивна КМП. Късната изява може да 
се обясни и със значителната инвалидизация на 
пациентите и намаления им физически капацитет 
във връзка с полиневропатията. Други симптоми са 
свързани с ритъмно-проводни нарушения – сърце-
биене, палпитации, световъртеж [33]. 

Независимо че сърдечната амилоидоза се свърз-
ва най-вече с рестриктивна КМП, при нашите паци-
енти се наблюдават различни степени на диастолна 

дисфункция – от нарушена релаксация през псев-
донормализация до тежка диастолна дисфункция с 
рестриктивен тип ЛК пълнене. Тези степени отразя-
ват прогресията на заболяването. Изявена систол-
на дисфункция с понижена фракция на изтласкване 
(ФИ < 50%) се среща по-рядко, и то при пациенти 
с тежка диастолна дисфункция. Прави впечатле-
ние, че при всички пациенти има понижена систолна 
миокардна скорост, измерена с тъканен доплер на 
пръстена на митралната клапа – фиг. 2, което говори 
за значително намалена лонгитудинална ЛК систол-
на функция при запазена ФИ. Този факт се обяснява 
с отлагането на амилоид предимно в субендокард-
ния слой, където миофибрите имат лонгитудинално 
разположение. Този показател може да бъде използ-
ван като ранен белег на нарушена систолна функ-
ция, преди понижаването на ФИ. В това отношение 
още по-перспективни са показателите за миокардна 
деформация и най-вече лонгитудиналният strain, из-
мерен със speckle tracking [21]. При всички пациенти 
установяваме задебеляване на свободната стена 
на ДК, като при около една трета от пациентите има 
редукция на някои от показателите за ДК систолна 
функция [5]. Не регистрираме повишение на бело-
дробното артериално налягане. Въпреки че имаме 
данни за едновременно натрупване на амилоид в 
миокарда на двете камери, имаме по-изразено за-
сягане на ЛК функция, незвисимо от неизменното 
ангажиране на ДК. Това най-вероятно се дължи на 
по-голямата работа, извършвана от ЛК. Установе-
ната клапна инсуфициенция вероятно се дължи, от 
една страна, на задебеляването на клапните платна 
в резултат на натрупване на амилоид и от друга, в 
резултат на променена архитектоника на подклап-
ния апарат на митралната клапа от значителното 
задебеляване на миокарда. Установяваме висока 
честота на ритъмно-проводни нарушения при около 
60% от пациентите. 

Фиг. 2. Пулсов тъканен доплер на пръстена на митрална клапа



М. Господинова и др.38

Амилоидозата е полиорганно заболяване с раз-
лична етиология [24]. Сърцето е основният орган, в 
който се отлага амилоид при сенилната системна 
амилоидоза (SSA) и неговият произход е от т. нар. 
„див“ тип транстиретинов белтък. Диагнозата се 
поставя с ендомиокардна биопсия. Най-често ди-
агностицирана е лековерижната амилоидоза (AL), 
която се причинява от патологичен синтез на леки 
вериги от моноклонални антитела и при нея се на-
блюдава често и тежко сърдечно засягане. Прог-
нозата при нея е значително по-лоша с възможен 
летален изход в рамките на 6 месеца от началото 
на симптоматиката [28]. При съмнение за ТТРА точ-
на диагноза се поставя чрез генетично изследване 
и отхвърлянето на лековерижна форма предпазва 
пациентите от ненужна химиотерапия, която е по-
казана при лековерижната форма. Генетичното ве-
рифициране също така е важно за провеждане на 
генетичен скрининг на членове на семейството за 
носителство на генетичната мутация. ЕКГ и ЕхоКГ 
имат утвърдена роля при диагностицирането на из-
явените форми на амилоидна КМП, но те не спома-
гат за разграничаването на различните етиологич-
ни форми на заболяването, тъй като промените са 
неспецифични [26]. 

Tранстиретинът се произвежда в черния дроб 
и поради това понастоящем утвърденото лечение 
на ТТРА е чернодробна трансплантация, при която 
се елиминира източникът на мутантен транстире-
тин и съответно на прекурсора на амилоида [4, 14]. 
Наблюденията показват, че чернодробната транс-
плантация има ефект върху полиневропатията, но 
не може да спре прогресията на кардиомиопатията 
[8, 23, 32]. При някои пациенти е осъществена едно-
временна трансплантация на черен дроб и сърце с 
добър ефект [8, 17]. Активно се разработват медика-
менти, които стабилизират молекулата на трансти-
ретина и предотвратяват образуването на амилоид. 
Тафамидис е такъв медикамент, за който има дока-
зателства, че забавя развитието на полиневропати-
ята, и в момента се провеждат клинични проучвания 
за ефекта върху кардиомиопатията [6]. По отноше-
ние на симптоматичното лечение с вазоактивни ме-
дикаменти трябва да се подхожда много предпазли-
во поради често съпътстващата тежка хипотония в 
резултат на ниския сърдечен дебит, в комбинация 
с дисфункция на автономната нервна система и 
хиповолемия. Диуретиците са основни медикамен-
ти при лечение на сърдечна недостатъчност, но те 
трябва да се използват внимателно поради посоче-
ните причини. АСЕ инхибиторите и АРБ се понасят 
трудно от пациентите по същата причина. Калциеви-
те антагонисти нямат място при лечението на тези 
пациенти [13]. Бета-блокерите могат да се използват 
внимателно при тахикардия, за да подобрят пълне-

нето на ЛК, и също така при склонност към аритмии. 
Дигоксинът се свързва с амилоидните фибрили и 
може да доведе до повишено натрупване и инток-
сикация [30]. Използването му е противопоказано с 
изключение на ниски дози за контрол на сърдечната 
честота при предсърдно мъждене. Антиаритмичните 
медикаменти, имплантирането на електрокардио-
стимулатор и ICD не подобряват преживяемостта и 
не предотвратяват внезапната сърдечна смърт, тъй 
като най-често тя настъпва в резултат на електро-
механична дисоциация [18, 20].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Нашето проучване е първото за България за-
дълбочено изследване на сърдечното засягане при 
пациенти с ТТРА. Прогнозата при пациентите до 
голяма степен се определя от степента на сърдеч-
ното увреждане. Тъй като първоначално по-тежко 
изразени са проявите от страна на периферната 
нервна система, тези пациенти се насочват обик-
новено към невролог. Познаването на заболяването 
и неговите симптоми както от невролози, така и от 
кардиолози, а също и от гастроентеролози спомага 
за по-ранното поставяне на точна диагноза и насоч-
ване към специализирани центрове за наблюдение 
и лечение. Определени ехографски показатели мо-
гат да се използват за предсказване на настъпва-
нето и на систолна дисфункция. Ранното започване 
на специфично лечение би могло да забави небла-
гоприятния ход на заболяването.
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УВОД
По данни на СЗО, артериалната хипертония (АХ) 

заема първо място сред най-често водещите до по-
вишена обща смъртност рискови фактори (РФ) [7]. В 
световен мащаб сърдечно-съдовите заболявания са 
причина за приблизително 17 млн. смъртни случаи го-
дишно, което е почти 1/3 от общия им брой на годишна 
база [1]. От тях 9,4 млн. смъртни случаи в света вся-
ка година са вследствие на усложнения на АХ [3]. АХ 
е отговорна за най-малко 45% от леталните случаи, 
дължащи се на исхемична болест на сърцето (ИБС) и 
51% от тези поради мозъчен инсулт [1]. Въпреки това 

при по-голямата част от болните с АХ не се постига 
оптимален контрол на артериалното налягане (АН) 
[9]. По данни от мащабното епидемиологично проуч-
ване PURE (2012 г.), включващо 140 хил. хипертоници 
от 17 страни на 5 континента, при честота на АХ от 
40,8%, яснодиагностицирани са 46,5% като повечето 
от тях ― 87,5%, се лекуват медикаментозно, но делът 
на постигналите контрол на АН е едва 32,5% [4].

По данни за България честотата на АХ във въз-
растовата група от 25 до 64 год. е около 40,1% [18], 
като с контролирано АН са едва около 41% от лекува-
ните у нас [9]. Основни причини за недобрия контрол 
на АХ са както недостатъчно сътрудничество от стра-
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на на пациета и активност от страна на лекаря, така и 
избор на лечебна схема с неоптимална монотерапия 
или комбинация със сложен дозов режим.

Установено е, че с монотерапия се постига при-
целен контрол на АХ едва при около 25-40% от па-
циентите, като тези с умерен и висок риск се нуждаят 
от 2 или повече медикамента [11]. Европейските ме-
тодични указания от 2007 г. [11], VIII доклад на Joint 
National Committee on Prevention, Detection, Evaluation 
and Treatment of High Blood Pressure (JNC7) [8] и нови-
те препоръки на Eвропейската асоциация по хиперто-
ния (ESН) и европейското кардиологично дружество 
(ESС) от 2103 г. за лечение на АХ [12], препоръчват 
започване на антихипертензивно лечение при висо-
корисковите групи с комбинирана терапия. 

Приложението на фиксирани лекарствени комбина-
ции (ФЛК), обичайно включващи АСЕ инхибитори, анги-
отензин рецепторни блокери (АРБ), калциев антагонист 
(КА) и диуретик е удачно поради взаимно усилващото се 
(адитивно) и органнопротективно действие, съобразено 
с циркадния ритъм на АХ [3, 4, 11-14]. 

С цел оптимално повлияване на различните пато-
физиологични механизми от АХ и подобряване при-
държането (къмплайънса) към лечението на пациен-
та са разработени и тройни ФЛК между АРБ, тиазиден 
диуретик и дихидропиридинов КА, какъвто е препара-
та Exforge HCT, съчетаващ синергичното действие на 
valsartan, amlodopine и hydrochlorothiazide. 

Данни от клинични проучвания с valsartan (VALUE 
– Valsartan Antihypertensive Long-term Use Evaluation; 
Val-HeFT – Valsartan Heart Failure Trial; VALIANT – Val-
sartan in Acute Miocardial Infarction Trial) потвържда-
ват ефективността му при лечението на хипертони-
ци с висок сърдечен риск, метаболитни нарушения, 
сърдечна недостатъчност (СН), ИБС [8, 16, 17]. В 
лекарствената комбинация Exforge HCT amlodopine 
има синергично антихипертензивно действие, с 
вазодилататорен ефект върху аферентните артери-
оли и без повишен риск от рефлекторна тахикардия 
и влошаване на СН [16]. Hydrochlorothiazide потенци-
ра действието на valsartan чрез компесаторна рени-
нова стимулация, като страничните му метаболитни 
ефекти се редуцират от АРБ, блокиращ прооксида-
тивните ефекти на ангиотензин ІІ [16, 20]. 

Ефективността на тройната комбинирана тера-
пия с Еxforge HCT е сравнена с всяка от възможните 
двойни комбинации от включените в съсстава на ме-
дикамента [2]. След 8-седмично проследяване се ус-
танови независим от пола и възрастта сигнификантно 
по-висок процент на контролирана АХ – 71% срещу 
45-54%, в полза на Еxforge HCT, с по-ниска честота на 
периферни отоци (~ 2 пъти) и без влошаване на елек-
тролитния баланс [2, 19]. С ФЛК valsartan, amlodopine 
и hydrochlorothiazide се постига оптимална корекция 
на АН, с допълнителна протекция на сърдечно-съдо-
вия риск при пациенти със среднотежка и тежка хи-
пертония и лица с висок сърдечен риск, когато с двой-
на комбинация или прием на 3 медикамента не е по-
стигнат прицелен антихипертензивен ефект [2, 6, 19].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
С цел клинична оценка на антихипертензив-

ния ефект и поносимостта, приложихме препарата 
Exforge HCT при 40 амбулаторни пациенти с диаг-
ностицирана есенциална артериална хипертония. 
Рзапределението на участниците по пол е: 23-ма 
мъже и 17 жени на възраст от 31 до 76 год., като до 
50-годишна възраст бяха 13 лица (32,5%). 

Проведоха се стандартни измервания на АН 
преди започване на лечението с Exforge HCT и дву-
кратно след това в продължение на два месеца. 
Според тежестта на АХ с лека по степен АХ бяха 10 
пациенти (25%), със среднотежка степен – 22 (55%) 
и с тежка – 8 (20%) (фиг. 1). 

Фиг. 1. Разпределение на АХ според тежестта

При 6 (15%) от пациентите АХ беше новооткри-
та, среднотежка по степен, със съпътстващ мета-
болитен синдром (МС) или захарен диабет (ЗД) тип 
2 с дислипидемия (ДЛ). При всички пациенти АХ 
беше от систолно-диастолен тип.

При по-голямата част от хипертониците бяха ди-
агностицирани и други рискови фактори (РФ) за ате-
росклероза. С доказана ИБС с имплантиран корона-
рен стент/стентове бяха 12 души (30%). ДЛ имаше 
при 22-ма, ЗД тип 2 – при 6, МС – при 6, и хронична 
бъбречна недостатъчност (ХБН) I стадий – при 5.

При 32-ма пациенти лечението беше проведе-
но с фиксираната тройна комбинация Exforge HCT 
5/160/12,5 mg, а при 8 – с Exforge HCT 10/160/12,5 mg.

При 5 от пациентите с новооткрита АХ (2 със ЗД и 3 
– с МС) лечението с Exforge HCT беше започнато като 
първоначална терапия, а при останалите – като за-
местваща или допълваща, поради следните причини:

  недобър контрол на АН от предходно лечение 
(най-често с два медикамента);

  наличие на странични ефекти (кашлица от 
АСЕ, оток по долни крайници от КА);

  наличие на коронарен стент (протекция на ин-
стент рестеноза);

  наличие на ХБН (алтернатива на лечение с 
АСЕ инхибитор);

  желание на пациента за еднократен дневен 
прием на хипотензивен медикамент.

Exforge HCT беше включен:
  като самостоятелен медикамент, вместо про-

веждано лечение с двойна комбинация (АСЕ с ди-
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уретик, КА с диуретик, АСЕ с КА, АРБ с диуретик, 
при обичайно приемана дневна доза на АСЕ – 10-
15 mg, на КА – 5-10 mg, на АРБ: лозартан – 50-100 
mg, или валсартан 80-160 mg);

  в съчетание с бета-блокер – при пациентите 
с ИБС;

  в съчетание с имидазолов агонист – при паци-
енти с тежка степен на АХ.

РЕЗУЛТАТИ

Поносимостта към препарата и толерансът по 
отношение на приема бяха много добри при преоб-
ладаващата част от пациентите. Само при 2-ма – 
приложението на Exforge HCT беше преустановено 

поради персистираща кашлица (такава и от АСЕ) и 
оток по подбедриците. 

Средната изходно измерената средна стойност 
на на АН беше 172/108 mm Hg, като в края на първия 
месец се понижи до 154/95 mm Hg, а в края на вто-
рия месец съответно до 139/89 mm Hg.

Отчете се общо средно понижение на систолно-
то налягане с 33 mm Hg, а на диастолното с 19 mm 
Hg (фиг. 2).

След приключване на проследяването при 26 
болни (65%) артериалното налягане се измерваше 
в стойности до и под 140/90 mm Hg, при 6 (15%) – до 
и под 135/85 mm Hg, и при 8 (20%) – до и под 150/90 
mm Hg (пациентите с тежка АХ и ХБН) (фиг. 3).

Изводи за клиничната практика:
  С приема на Exforge HCT се постигна опти-

мална корекция на АН при пациентите с лека и 
среднотежка степен на АХ и задоволителна при 
тези с тежка степен и/или ХБН.

  При ложението на Exforge HCT е удачно като 
начална терапия при новооткрита хипертония с ви-
сок сърдечно-съдов риск.

  Комбинацията на Exforge HCT с бета-блокер 
и/или имидазолов агонист е съвместима и ефективна 
при показание и необходимост от приложението им. 

  Поносимостта на препарата е много добра, а 
възможността за еднократен прием го прави пред-
почитан медикамент, особено при млади пациенти. 

Статията се издава с подкрепата на „Новартис“.
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НА КАРДИОЛОЗИТЕ 
В БЪЛГАРИЯ

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
CASE REPORTS

ВЪВЕДЕНИЕ

Имплантирането на автоматичен кардиовер-
тер-дефибрилатор (АИКД) при пациенти с камерна 
тахикардия (КТ) и подлежащо структурно сърдечно 
заболяване е метод на избор за предотвратяване 
на внезапна сърдечна смърт [1, 5]. Независимо от 
утвърденото място на този вид лечение в съвре-
менната кардиология, един от недостатъците му е 
неправилното разпознаване на надкамерни арит-
мии като камерни с подаване на немотивиран шок 
от устройството, или обратно – неправилно диаг-
ностициране на КТ като надкамерна, като в такъв 
случай не се подава необходимата антитахикардна 

терапия или шок с всички неблагоприятни последи-
ци за пациента, включително риск от потенциално 
летални усложнения [2]. Представяме случай на не-
правилно диагностициране на КТ като надкамерна 
от АИКД. 

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Пациентът е на 25 години, с предходно доказа-
на аритмогенна деснокамерна кардиомиопатия с 
напреднало ангажиране и на лявата камера, и ре-
цидивираща синкопална продължителна мономор-
фна КТ с морфология на ЛББ, отрицателна конкор-
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дантност в прекордиалните отвеждания, лява горна 
електрическа ос и честота над 200 уд./min, възник-
ваща по правило при големи физически усилия и 
рецидивираща при лечение с амиодарон 200 mg 
дневно. Миокардното заболяване е диагностици-
рано чрез ехокардиография и магнитно-резонанс-
но изследване на сърцето с контраст, а клиничната 
тахикардия е потвърдена като камерна не само по 
ЕКГ критерии, а и чрез електрофизиологично из-
следване на сърцето. При последното е изключе-
но наличие на допълнителна проводна връзка и на 
двойна АV физиология. Имплантиран е двукухинен 
АИКД със зона на детекция над 150 уд./min и вклю-
чен алгоритъм за диференциране на камерна от 
надкамерна тахикардия. Лечението с амиодарон е 
продължено.

Около 3 месеца по-късно възниква епизод на 
продължително силно сърцебиене и обилна вегета-
тивна симптоматика. Около 3 часа след началото 
на симптомите настъпва и синкоп с бързо спонтан-
но възстановяване на съзнанието. При постъпване-
то пациентът е в съзнание, с нормално артериално 
налягане. На ЕКГ се регистрира КТ с морфология 
на ЛББ, прекордиален преход в отвеждания V2-V3, 
вертикална електрическа ос, базален цикъл 350 ms, 
т.е. честота 171 уд./min (фиг. 1). ЕКГ морфологията 

на тахикардията съответства на изходно място в из-
ходния тракт на дясната камера (ДК). При проверка 
на АИКД се установяват нормални параметри на 
сензиране както на камерния, така и на предсърд-
ния електрод. Въпреки това обаче според записите 
в паметта на устройството то многократно е опреде-
ляло тахикардията като надкамерна и съответно не 
е подавало терапия. Междувременно КТ се купира 
с i.v. приложение на 100 mg лидокаин. До изяснява-
не на причината за погрешно разпознаване на та-
хикардията АИКД се препрограмира в еднокухинен 
режим VVI.

Рентгенографията показва правилно ситуи-
ран камерен електрод и по-необичайна позиция 
на предсърдния електрод (фиг. 2). При преглед на 
записите в паметта на АИКД се установява, че по 
време на тахикардията V-A отношението е 1:1, като 
при това предсърдният потенциал (А) се разполага 
на около 40 ms преди камерния потенциал (V) (фиг. 
3А), а в синусов ритъм АИКД регистрира А-V интер-
вал от само 50 ms (фиг. 3Б). Същевременно обаче 
PQ-интервалът на повърхностната ЕКГ в синусов 
ритъм е около 180 ms (фиг. 4). 

Какъв е механизмът на погрешно диагностици-
ране от имплантираното устройство и как може той 
да се потвърди?

Фиг. 1. ЕКГ при КТ, неразпозната от АИКД

Фиг. 2. Лицева рентгенография. Нормална позиция на ДК електрод (по-ниско разположеният) и необичайна позиция на предсърдния елек-
трод. Най-често предсърдният електрод се имплантира в ухото на дясното предсърдие и върхът му би трябвало да е извит нагоре като кука
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ОБСЪЖДАНЕ

Различните алгоритми на АИКД за дискримини-
ране на камерна от надкамерна тахикардия нямат 
100% диагностична точност. Първата възможна хи-
потеза е, че именно поради това КТ не е разпозна-
та. В случая обаче грешката се повтаря постоянно, 
което говори за друг проблем. 

Съчетанието от необичайна позиция на пред-
сърдния електрод на рентгенографията, много къс 
детектиран A-V интервал по време на тахикардия 
и много къс детектиран A-V интервал в синусов ри-
тъм веднага предизвика съмнение за дислокация 
на предсърдния електрод. 

За първите две обстоятелства може да се намери 
разумно обяснение. Рентгенологичната позиция на 

А

Фиг. 3. А – Запаметен запис от АИКД по време на неразпознатата КТ, скорост 25 mm/s. Отгоре на долу: предсърден канал; камерен 
канал; лента с маркери за предсърдните (А) и камерните (V) потенциали и интервалите между тях в милисекунди. Ясно личи V-А от-
ношение 1:1 и разполагането на А потенциалите на около 40 ms пред V потенциалите. Б – Запаметен запис от АИКД в синусов ритъм, 
скорост 25 mm/s. Детектираният А-V интервал е много къс – около 50 ms. Означенията и съкращенията са същите

Фиг. 4. ЕКГ в синусов ритъм, веднага след купиране на КТ. PQ-интервалът е 180 ms

Б
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предсърдния електрод може да се обясни с анато-
мичен вариетет на ухото на дясното предсърдие. V-А 
отношение 1:1 по време на КТ е напълно възможно, 
като при това предсърдният потенциал на 40 ms пред 
камерния може да е всъщност предсърден потенциал 
на 310 ms след предходния камерен потенциал пора-
ди много забавено ретроградно провеждане на фона 
на провежданото лечение с амиодарон. 

Това, което обаче със сигурност не е нормално, 
е регистрирането на А-V интервал от 50 ms в си-
нусов ритъм, когато на ЕКГ всъщност се регистри-
ра PQ-интервал от 180 ms. Тук има две възможни 
обяснения. Първото е, че предсърдният електрод е 
изместен непосредствено до ДК, поради което по-
тенциалите, сензирани като предсърдни, всъщност 
са т.нар. „далечни” (far-fi eld) камерни потенциали. 
Това обаче не обяснява защо тогава напълно липс-
ват истинските (near-fi eld) предсърдни потенциали. 

Второто обяснение е, че предсърдният електрод 
е попаднал в ДК, вероятно близо до дисталната част 
на дясното бедро в областта на инсерцията на пред-
ния папиларен мускул в свободната ДК стена, където 
нормално се регистрира най-ранното деснокамерно 
възбуждение [3, 4]. В такъв случай в синусов ритъм 
той ще сензира камерното възбуждение преди ка-
мерния електрод, който е разположен дълбоко във 
върха на ДК, т.е. доста по-далеч от дисталната част 
на дясното бедро. По време на КТ предсърдният 
електрод отново ще регистрира изпреварващ сигнал, 
защото е по-близо до изходния тракт на ДК отколкото 
камерният електрод. Тази хипотеза беше проверена 
по много прост начин. В режим на антибрадикардна 

камерна стимулация (VVI) с честота над синусовата, 
на ЕКГ се регистрира QRS-комплекс с очаквана мор-
фология на ЛББ, хиперинвертирана електрическа ос 
и отрицателна конкордантност в цялата прекордиал-
на серия, типични за апикална ДК стимулация (фиг. 
5). При препрограмиране на АИКД в режим на ан-
тибрадикардна предсърдна стимулация (ААI) обаче 
вместо Р-вълна се предизвика отново QRS-комплекс 
с морфология на ЛББ, индиферентна електрическа 
ос и прекордиален преход в отвеждане V4 (фиг. 6), 
както при стимулация в неапикалната част на ДК, 
приблизително по средата между диафрагмалната 
стена и изходния тракт. При това се регистрира и Р-
вълна на 160 ms след стимулационния спайк (фиг. 
6). Теоретично, мощен импулс откъм предсърдната 
страна на трикуспидалния клапен пръстен може да 
захване ДК миокард и да предизвика QRS-комплекс, 
но едновременно с това би предизвикал и Р-вълна. 
Последната ще започва веднага след спайка, пора-
ди което ще бъде изцяло скрита в QRS-комплекса, 
който започва също веднага след спайка. В случая 
обаче Р-вълната се вижда ясно след QRS-компле-
кса и на много голям интервал след спайка, което 
може да означава единствено, че тя е ретроградно 
проведена. Комбинацията от индуциран QRS-ком-
плекс с ретроградна Р-вълна по време на предсърд-
на стимулация категорично доказва изместване на 
предсърдния електрод в ДК. Впоследствие с мулти-
детекторна компютърна томография на сърцето се 
потвърди изместване на електрода в предната стена 
на ДК, на около 3 cm над камерния, приблизително 
по средата между върха и базата (фиг. 7).

Фиг. 5. ЕКГ при стимулация от камерния елек-
трод на АИКД (режим VVI). Началото на сти-
мулацията е означено с вертикална стрелка. 
Първият стимулиран QRS-комплекс е сливен 
(fusion). С (Р) са означени синусовите Р-въл-
ни, а със звезда (*) – ретроградните Р-вълни, 
които се появяват след третия стимулиран 
QRS-комплекс
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Фиг. 6. ЕКГ при стимулация от предсърдния електрод на АИКД (режим ААI). Началото на стимулацията е означено с вертикал-
на стрелка. С (Р) е означена синусовата Р-вълна, а със звезда (*) – ретроградната Р-вълна. Тя липсва в първия стимулиран 
комплекс, защото ретроградното провеждане е блокирано от предходната синусова Р-вълна, която попада непосредствено 
преди него

А  Б 
Фиг. 7. Мултидетекторна компютърна томография на гръдния кош и сърцето. А – Сагитален срез – по-високо разположеният електрод 
е предсърдният, който достига предната стена на ДК ретростернално; Б – Триизмерен образ на гръдния кош и имплантирания АИКД 
в дясна латерална проекция. Мекотъканните структури са отстранени софтуерно. Ясно се виждат и двата електрода, който достигат 
ретростернално
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В заключение, изместването на предсърдния 
електрод на АИКД в ДК може да доведе до ситуа-
ция, в която не се подава необходима и потенциал-
но животоспасяваща терапия. Диагностицирането 
на дислокация може да бъде осъществено просто, 
бързо и точно с помощта на стандартна ЕКГ.
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