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Резюме: Неалкохолната стеатозна болест (НАСБ) е най-честата форма на чернодробно увреждане, която се установява 
при лица, незлоупотребяващи с алкохол. Тя се превръща в клиничен проблем с голямо значение в световен ма-
щаб. НАСБ се приема за  чернодробната изява на метаболитния синдром, тъй като е тясно свързана с инсулино-
ва резистентност. НАСБ включва широк спектър от клинични състояния, вариращи от обикновена чернодробна 
стеатоза до триадата: стеатоза, хепатоцелуларна некроза и възпаление (означавана като неалкохолен стеато-
хепатит – НАСХ). През последните години e установена връзка между НАСБ и сърдечно-съдови заболявания. 
НАСБ е свързана с повишен сърдечно-съдов риск, който нараства с прогресиране на чернодробната увреда. 
Няколко епидемиологични проучвания са установили, че НАСБ, особено по-тежките ѝ форми, е свързана с пови-
шен риск от сърдечно-съдови заболявания, независимо от наличието на съпътстващи кардио-метаболитни ри-
скови фактори. Установено е, че при пациентите с НАСБ се наблюдава по-изразена субклинична атеросклероза 
в сравнение с пациенти без стеатоза. Наблюдавана е значима разлика в средните стойности на дебелината на 
интима―медия и в честотата на плаките между лица с НАСБ и здрави контроли. При неалкохолната стеатозна 
болест е установена ендотелна дисфункция, която се свързва с метаболитния синдром. При НАСБ се наблюда-
ва еднакъв риск от смъртност от сърдечно-съдови заболявания и от цироза и нейните усложнения.  НАСБ не е 
просто маркер за сърдечно-съдови заболявания, а вероятно е активно включена в патогенезата им. Поради това 
пациентите с НАСБ, независимо от стойностите на чернодробните показатели, трябва да се смятат за лица с 
повишен риск от развитие на сърдечно-съдови заболявания. Лечението на НАСБ/НАСХ трябва да е комплексно 
и да включва диета, постепенна редукция на теглото, спиране на тютюнопушенето, постигане и поддържане на 
добър гликемичен контрол, контрол на липидите и артериалното налягане. Този подход значимо ще снижи и 
сърдечно-съдовия риск, който обичайно е  повишен при пациентите с НАСБ.

Ключови думи: неалкохолна стеатозна болест, неалкохолен стеатохепатит, метаболитен синдром, сърдечно-съдов риск 

Адрес 
за кореспонденция:

Доц. д-р Цветалина Танкова, Клиника по диабетология, Клиничен център по ендокринология, Медицински университет, 
ул. ” Здраве” № 2, 1431 София, България, tel: +359888 847061, fax: +359 2 8956213, e-mail: tankova@iname.com

Summary: Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) constitutes one of the most common forms of liver disease found in subjects 
who do not abuse alcohol, and it is becoming a major emerging clinical problem worldwide. NAFLD is considered the 
hepatic manifestation of the metabolic syndrome since it is strongly associated with insulin resistance. The severity of 
NAFLD ranges from hepatic steatosis alone to a triad constituted by steatosis, hepatocellular necrosis, and infl ammation 
(referred to as non alcoholic steatohepatitis – NASH). An association between NAFLD and cardiovascular disease (CVD) 
has been recently suggested. NAFLD appears to be associated with an increased risk of cardiovascular disease which 
augments as the hepatic damage progresses. Several epidemiological studies indicate that NAFLD, especially in its 
more severe forms, is linked to an increased risk of CVD, independently of underlying cardiometabolic risk factors. It 
has been demonstrated that NAFLD patients present increased subclinical atherosclerosis compared to non-steatotic 
individuals.  A signifi cant difference in mean values of intima-media thickness and prevalence of plaques has been 
observed between nonalcoholic fatty liver disease patients and controls. Endothelial dysfunction has been reported in 
NAFLD and related to the metabolic syndrome. A few follow-up studies have revealed that CVD is as common cause of 
death in NAFLD patients as the complications of cirrhosis. NAFLD may not be merely a marker of CVD, but it may

*Материалът е представен на Симпозиума “Метаболитен синдром и сърдечно-съдов риск”, 20-21 ноември 2009, х-л “Дедеман Принцес”
− София
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАСБ

Неалкохолната стеатозна болест (НАСБ) 
е най-честата форма на чернодробно увреж-
дане. Представлява натрупване на мазнини 
в черния дроб при лица, които не консумират 
или консумират минимални количества алко-
хол и при които не е налице друга причина за 
чернодробно заболяване [28]. НАСБ включва 
широк спектър от клинични състояния, вари-
ращи от обикновена чернодробна стеатоза до 
съчетание на стеатоза с възпаление и некро-
за и до цироза. Неалкохолният стеатохепатит 
(НАСХ) е най-тежката форма на НАСБ, при 
която освен стеатоза са налице възпаление и 
фиброза [6].

Понастоящем има достатъчно доказател-
ства в подкрепа на тезата, че НАСБ предста-
влява чернодробната изява на метаболитния 
синдром, който е съчетание на рискови фактори 
– абдоминално затлъстяване, дислипидемия, 
нарушен въглехидратен толеранс, артериална 
хипертония [8, 23]. Според определението на 
Международната диабетна федерация (IDF) от 
май 2005 г. в основата на метаболитния синд-
ром е висцералното затлъстяване. Така мета-
болитен синдром е налице при задължително 
условие обиколка на талията за европейската 
раса ≥ 80 сm за жени и ≥ 94 сm за мъжете, и 
още поне два от следните показатели – кръвна 
захар на гладно ≥ 5.6 mmol/l, артериално наля-
гане ≥ 130/85 mm Hg, триглицериди ≥ 1.7 mmol/l 
и HDL холестерол < 1.3 mmol/l (жени) и < 1.0 
mmol/l (мъже) [8]. Връзката между НАСБ, НАСХ 
и метаболитния синдром е от голямо значение, 
тъй като хората с метаболитен синдром са с 
повишен риск от захарен диабет тип 2 и сър-
дечно-съдови заболявания.

ЧЕСТОТА НА НАСБ

НАСБ и НАСХ са значими здравни пробле-
ми, които засягат милиони души по света, осо-
бено в развитите страни. Точното им разпрос-
транение обаче не е установено, тъй като няма 
налични големи епидемиологични проучвания 
и точни лабораторни тестове, които да иден-
тифицират пациентите с НАСХ. Понастоящем 
биопсията на черния дроб се приема за един-
ственият точен диагностичен метод за НАСХ. 
Въпреки тези ограничения обаче се смята, че 
НАСБ се наблюдава при 17-30% от население-
то на Европа и САЩ, а по-агресивната форма 
на заболяването – НАСХ, се среща с честота 
2-3% при възрастни [6, 25].

Неалкохолната стеатозна болест се пре-
връща в клиничен проблем с голямо значение 
в световен мащаб, тъй като честотата ѝ нара-
ства паралелно с тази на захарния диабет тип 
2 и затлъстяването [11]. В ехографско проуч-
ване в САЩ е установена стеатоза при 16% от 
лицата с нормално тегло и при 76% oт хората 
със затлъстяване. 

НАСБ се наблюдава при лица от двата пола, 
при всички етнически и всички възрастови гру-
пи (но с най-висока честота във възрастта от 
40 до 49 год.), включително и при деца [6, 28]. В 
проучване в САЩ сред деца, починали при ин-
циденти, е установена честота на НАСБ 13%.

ПАТОГЕНЕЗА НА НАСБ

Патогенезата на НАСБ е комплексна и оп-
ределено свързана с инсулинова резистент-
ност, в основата на която е централното абдо-
минално затлъстяване. Висцералната мастна 
тъкан, която представлява ендокринен орган, 
вероятно играе директна роля за развитие на 

certainly be involved in its pathogenesis. Therefore patients with NAFLD regardless of their liver function tests should be 
considered at a higher risk to develop complications from CVD. Treatment of NAFLD/NASH patients should include diet, 
gradual weight reduction, smoking secession, control of risk factors such as hyperlipidemia, hyperglycemia and arterial 
hypertension. This approach will also decrease the overall cardiovascular risk which is usually high in these patients.

Key words: non-alcoholic fatty liver disease, non-alcoholic steatohepatatis, metabolic syndrome, cardiovascular risk
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НАСБ посредством множество секретирани 
фактори – адипоцитокини [27, 31, 37]. При 
лицата с централно затлъстяване са пови-
шени нивата на свободни мастни киселини 
(СМК), които по пътя на т.нар. “липотоксич-
ност” оказват неблагоприятен ефект върху 
редица органи – черния дроб (повишава се 
чернодробната глюкозна продукция), муску-
лите (потиска се усвояването на глюкоза от 
тях), бета-клетките на панкреаса (потиска се 
инсулиновата секреция). Повишеното пос-
тъпване на липиди в черния дроб, както и 
синтезът им de novo, потиснатото окисление 
на СМК, както и пониженият експорт на ли-
пиди, са причина за натрупване на мазнини 
интрацелуларно в черния дроб. Наблюдава 
се повишение на нивото на проинфламатор-
ните цитокини – тумор-некротизиращ фак-
тор алфа (TNFα), висфатин, интерлевкин-6 
(IL-6), интерлевкин-8 (IL-8), резистин, както 
и снижение на нивото на антиинфламаторни 
цитокини, какъвто е адипонектин [31]. Миш-
ки, които не притежават ген за TNFα рецеп-
тор, не развиват НАСБ. При пациенти с НАСБ 
са наблюдавани понижени нива на адипоне-
ктин, като е възможно това да представля-
ва патогенетичен механизъм, отговорен за 
нарушения липиден метаболизъм на нивото 
на хепатоцитите и натрупването на мазнини 
в тях [15, 21]. Установено е, че високи нива 
на адипонектин предпазват от развитие на 
НАСБ при мишки чрез намаляване синтеза 
на мастни киселини посредством инхибира-
не на експресията и активността на ацил-
КоА карбоксилазата и синтетазата на маст-
ните киселини [22]. В патогенезата на забо-
ляването определена роля играе и окисли-
телният стрес – наблюдава се окисление на 
чернодробните липиди, повишени са нивата 
на окислените LDL [21, 27, 28, 37].

РИСКОВИ ФАКТОРИ ЗА НАСБ И НАСХ

Основен рисков фактор за развитие на 
НАСБ е централното затлъстяване, като е 
установена честота на НАСБ при ИТМ < 25 
kg/m2 – 16.4%, при ИТМ > 30 kg/m2 – 75.8%, 
и при ИТМ > 35 kg/m2 – 96%. НАСБ се среща 
при 27% от случаите с нормална кръвна за-

хар на гладно, като честотата ѝ прогресивно 
нараства с влошаване на глюкозния толе-
ранс – 43% при нарушена гликемия на глад-
но и 62% при новооткрит захарен диабет тип 
2. Други важни рискови фактори за развитие 
на НАСБ са дислипидемия (хипертриглице-
ридемия, снижено ни во на HDL холестерол), 
фамилна анамнеза за захарен диабет тип 2 и 
за НАСБ, хиперурикемия, артериална хипер-
тония. Наличието на метаболитен синдром 
увеличава 4 до 11 пъти риска от развитие на 
НАСБ [17, 25].

ПРОГРЕСИРАНЕ И ПРОГНОЗА ПРИ НАСБ

Различните форми на НАСБ прогресират 
по различен начин – обикновената стеатоза 
прогресира до НАСХ при 10-20% от случа-
ите; 10-20% от доказаните случаи на НАСХ 
прогресират до цироза и нейните усложнения 
– чернодробна недостатъчност, хепатоцелула-
рен карцином [6] (фиг. 1). Рискови фактори за 
прогресиране от стеатоза към НАСХ са ИТМ 
> 30 kg/m2, наличие на захарен диабет тип 2, 
възраст над 45 години и отношение на черно-
дробните ензими AST:ALT > 1. По отношение 
на прогресирането на НАСХ до цироза от зна-
чение са по-напредналата възраст, промяна-
та на отношението на AST:ALT ≥ 1, ИТМ > 30 
kg/m2, наличието на нарушен глюкозен толе-
ранс или захарен диабет тип 2, нисък серумен 
албумин, нисък брой тромбоцити, ниско ниво 
на адипонектин. 

Дългосрочно проследяване на пациенти с 
НАСБ е установило, че лицата с НАСХ са с на-
малена преживяемост [37]. Популационно про-
учване на базата на данните от NHANES III по-
казва, че лицата с НАСБ са с повишена свързана 
с чернодробно заболяване или обща смъртност 
спрямо тези без чернодробно заболяване [21]. В 
проучване на Adams  и сътр. при 420 пациенти 
с НАСБ е установена по-висока от очакваната 
обща смъртност, особено при пациенти с нару-
шена гликемия на гладно или захарен диабет 
[6]. Смята се, че смъртността при различните 
форми на НАСБ е свързана в еднаква степен с 
усложненията на чернодробната цироза и със 
сърдечно-съдови заболявания [16]. 
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ДИАГНОЗА НА НАСБ

В редица случаи поставянето на диагноза-
та НАСБ е затруднено, тъй като заболяването 
протича безсимптомно. Оплакванията на па-
циентите обичайно са неспецифични – тежест 
или дискомфорт в дясното подребрие, отпад-
налост, слабост, гадене. При обективното из-
следване при 75% от случаите се установяват 
хепатомегалия, както и елементи на метаболи-
тен синдром – висцерално затлъстяване (пови-
шена обиколка на талията) [23]. От лаборатор-
ните изследвания най-голямо значение имат 
аминотрансферазите, като обичайно нивото 
на ALT превалира над това на AST; нормални-
те нива на чернодробните ензими обаче не из-
ключват диагнозата НАСБ [28]. Установяват се 
повишени нива на желязо, феритин, насищане 
на трансферин. Ехографското изследване е 
много полезно и установява умерена или из-
разена инфилтрация на черния дроб с точност 
от 75-80%. Чернодробната биопсия е “златен 

стандарт” за разграничаване на диагнозата 
стеатоза (само натрупване на мазнини в чер-
ния дроб) от НАСХ (натрупване на мазнини, 
съчетано с некроза, възпаление и/или фи-
броза).

НАСБ И ЗАХАРЕН ДИАБЕТ

Захарният диабет е рисков фактор за 
НАСБ, но и НАСБ е свързана с повишен риск 
от развитие на захарен диабет. В 14-годишно 
проследяване на пациенти с НАСБ е устано-
вено развитие на захарен диабет или нарушен 
глюкозен толеранс при 78% от тях, което от 
своя страна води и до увеличаване на риска от 
сърдечно-съдови заболявания [33].

В друго проучване е установена висока чес-
тота на НАСБ при пациенти със захарен диа-
бет тип 2 – 69.5%. Наблюдавано е нарастване 
на честотата на НАСБ при пациенти с диабет 
с напредване на възрастта – 65.4% във въз-
растовата група 40-59 год. и 74.6% при лица 

цироза

20 30%

Стеатоза

Фиброза или

НАСХ

< 10%

-

20%

карцином

Фиг. 1. Естествен ход на развитие на чернодробните промени при неалкохолна стеатозна болест (НАСБ)
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над 60 год. (р < 0.001), като е посочена обща 
честота на НАСБ 71.1% при мъже и 68% при 
жени. Наблюдавана е по-висока честота на 
коронарна болест на сърцето (26.6% спрямо 
18.3%), мозъчносъдова болест (20.0% спря-
мо 13.3%) и периферна съдова болест (15.4% 
спрямо 10.0%) при лицата с НАСБ спрямо лица 
без НАСБ [36].

НАСХ се среща при около 30% от пациен-
тите със захарен диабет тип 2 или нарушен 
глюкозен толеранс. Смята се, че нарушеният 
глюкозен толеранс е независим предиктор за 
НАСХ и фиброза. Ето защо при поставена диа-
гноза НАСБ е необходимо да се проведе скри-
нинг за захарен диабет. 

ВРЪЗКА НА НАСБ СЪС СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ

През последните години усилено се комен-
тира връзката между НАСБ и сърдечно-съдови 
заболявания [3, 4]. При лица с НАСБ/НАСХ се 
наблюдава по-висока сърдечно-съдова смърт-
ност в сравнение със съответно подбрани па-
циенти с цироза или хепатит С [35]. Нещо по-
вече, при НАСБ/НАСХ се съобщава за еднакъв 
риск от смъртност от сърдечно-съдови заболя-
вания и от цироза и нейните усложнения. Има 
данни, че НАСБ е независим рисков фактор 
за сърдечно-съдова заболяемост и смъртност 
при пациенти със захарен диабет тип 2 [36].

Инсулиновата резистентност е в основа-
та на НАСБ и е ключов патогенетичен меха-
низъм при затлъстяване, захарен диабет тип 
2 и дислипидемия. Връзката на НАСБ с еле-
ментите на метаболитния синдром е причина 
за големия интерес относно възможната роля 
на НАСБ за развитие на атеросклероза. Сред 
лицата с документирана коронарна болест на 
сърцето (КБС) или мозъчен инсулт е наблюда-
вана висока честота на ехографски установе-
на стеатоза. Най-вероятните причини за пови-
шен сърдечно-съдов риск при НАСБ/НАСХ са 
наличието на нарушен липиден метаболизъм 
с атерогенна дислипидемия, чернодробна ин-
сулинова резистентност, окислителен стрес с 
повишена продукция на свободни радикали, 
освобождаването на адипоцитокини, които ув-
реждат директно редица органи, включително 
и съдовете.

Дебелината на интима–медия на сънната 
артерия е важен и валидиран параметър за ус-
тановяване на субклинична атеросклероза и е 
доказано, че е предиктор за миокарден инфаркт 
и инсулт. В седем проучвания с общо 3497 учас-
тници (1427 пациенти и 2070 контроли) е устано-
вена значима корелация между НАСБ и дебели-
ната на интима–медия. Meтарегресионен анализ 
е установил, че средните разлики в нивата на 
ALT и GGT корелират силно с тези на дебелина-
та на интима–медия (p < 0.00006 и съответно p 
< 0.004)  [32]. В допълнение, в 5 проучвания при 
3212 лица е установена по-висока честота на 
каротидни плаки при пациенти с НАСБ спрямо 
контроли. В проучване на  Francanzani и сътр. 
при 375 пациенти (125 с НАСБ и 250 контроли) 
е наблюдавана значимо по-голяма дебелина на 
интима–медия (0.89 ± 0.26 спрямо 0.64 ± 0.14 
mm, р = 0.0001) и честота на плаки (21% спря-
мо 6%, р < 0.001) при лицата с НАСБ спрямо 
контролна група [16]. Стеатозата се е оказала 
най-силният независим фактор, свързан с де-
белината на интима–медия и повишен риск от 
атеросклероза при лица с метаболитен синд-
ром. Важно е да се отбележи, че най-силният 
независим рисков предиктор за съдово увреж-
дане е била стеатозата, следвана от възрастта 
и систолното налягане. При пациенти с НАСБ 
трябва да се въведе рутиннно измерване на де-
белината на интима–медия на сънната артерия, 
тъй като при тях се наблюдава нарастване с 
около 13%. Напоследък е установено, че паци-
ентите с НАСБ са с ендотелна дисфункция, като 
тя също се свързва с метаболитния синдром и 
е потенциално отговорна за сърдечно-съдовите 
заболявания в дългосрочен план [39]. Нещо по-
вече, наблюдавана е силна зависимост между 
тежестта на хистологичните чернодробни про-
мени при НАСБ и дебелината на интима–ме-
дия на сънната артерия, наличието на плаки и 
ендотелната дисфункция, която се е оказала 
независима от наличието на затлъстяване и 
други елементи на метаболитен синдром. Ня-
колко епидемиологични проучвания са устано-
вили, че НАСБ, особено по-тежките ѝ форми, е 
свързана с повишен риск от сърдечно-съдови 
заболявания независимо от наличието на съ-
пътстващи кардио-метаболитни рискови фак-
тори [5, 34].
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Targher и сътр. са изследвали плазмените 
концентрации на hsCRP, фибриноген, актив-
ността на инхибитора на плазминоген-актива-
тора-1 (PAI-1) и адипонектин при няколко групи 
мъже – с наднормено тегло и доказан с биоп-
сия НАСХ, с наднормено тегло без доказана 
стеатоза и здрави мъже с нормално тегло, и 
са установили най-ниски нива на изследвани-
те показатели при здравите мъже и най-висо-
ки при тези с доказан с биопсия НАСХ [37]. От 
друга страна, най-ниско ниво на адипонектин 
е наблюдавано също в групата с НАСХ. Те са 
установили, че наличието на НАСХ предсказва 
по-атерогенен рисков профил по начин, който 
е частично независим от приноса на висцерал-
ната мастна тъкан при възрастни мъже. Lizardi-
Cervera и сътр. са установили по-високи нива 
на hsCRP при лица с НАСБ. Те са сравнили 310 
лица с ехографски установена стеатоза с 610 
контроли и са установили значимо по-висока 
честота на метаболитен синдром – 66.4% спря-
мо 26.7% (р < 0.001) [21]. Пациентите в групата 
със стеатоза са били по-възрастни, с по-висок 
ИТМ, с по-високи нива на глюкоза, общ холесте-
рол и триглицериди (р < 0.001), както и средни 
концентрации на hsCRP (4.5 спрямо 2.79 mg/L, 
р < 0.001). Сърдечно-съдовият риск също се е 
оказал по-висок в групата с НАСБ (4.7 спрямо 
2.8). В голямо проучване, проведено в Азия при 
30 172 лица, е установено, че при лица без зат-
лъстяване 10-годишният Фрамингамски рисков 
индекс ≥ 10% се е оказал 5.3 пъти по-висок при 
групите с НАСХ. Сърдечно-съдовият риск е 
бил значимо по-висок при лица с НАСХ спрямо 
лица със стеатоза или повишено ниво на ALT. 
В едно клинично проучване при 1421 пациенти 
с НАСБ и метаболитен синдром е установено, 
че лица с НАСБ и повишено систолно артери-
ално налягане са с повишен риск от развитие 
на сърдечно-съдови заболявания.

Пациентите с НАСБ, независимо от стой-
ностите на чернодробните показатели, трябва 
да се смятат за лица с повишен риск от раз-
витие на сърдечно-съдови заболявания. Веро-
ятно сега виждаме само върха на айсберга на 
това, което може да се окаже едно от основни-
те заболявания през следващите години, тъй 
като честотата и на метаболитен синдром, и на 
НАСБ прогресивно нарастват. Targher и сътр. 

са установили, че НАСБ не е просто маркер 
за сърдечно-съдови заболявания, но вероят-
но е активно включена в патогенезата им [34]. 
Наличието на НАСБ предсказва повишен ате-
рогенен риск, независим от наличието на дру-
гите елементи на метаболитен синдром. Явно 
натрупването на мазнини в черния дроб е не-
зависим рисков фактор за развитие на атерос-
клероза, различен от наличието на инсулинова 
резистентност.

ЛЕЧЕНИЕ ПРИ НАСБ

Лечението на НАСБ трябва да е комплекс-
но и да включва диета, редукция на теглото, 
спиране на тютюнопушенето, физическа ак-
тивност, постигане и поддържане на добър 
гликемичен контрол, контрол на липидите и 
артериалното налягане [18, 28] (табл. 1). Този 
подход значимо ще снижи и сърдечно-съдовия 
риск, който е повишен при пациентите с НАСБ. 
Препоръчва се постепенно понижение на те-
лесното тегло – с 0.5 до 1.0 kg седмично, тъй 
като бързата загуба на тегло може да влоши 
чернодробното заболяване [12]. Има данни от 
клинични проучвания за благоприятен ефект 
на приложение на сибутрамин и орлистат при 
пациенти с НАСБ [29]. Тютюнопушенето е рис-
ков фактор за фиброза на черния дроб и тряб-
ва да се преустанови. 

Таблица 1. Потенциални терапевтични възможности 
при неалкохолна стеатозна болест, които все още са 
обект на проучвания и анализи

Подобрение на 
инсулиновата 
резистентност

Снижение на телесното тегло √
диета −
физическа активност −
орлистат/сибутрамин −

Метформин √
Тиазолидиндиони √

Липидопонижаваща 
терапия

Статини √
Фибрати √

Антиоксиданти Витамин Е √
Урсодезоксихолева киселина  √

Инхибитори на 
производството на 
адипоцитокини – TNFα

Пентоксифилин √

Блокери на РААС Ангиотензин-рецепторни  √
блокери
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Тъй като инсулиновата резистентност е в 
основата на НАСБ/НАСХ, приложението на 
медикаменти за подобряване на инсулиновата 
чувствителност е от изключително значение в 
терапевтичния подход. Редица проучвания са 
установили снижение на нивата на аминотрас-
феразите, както и на чернодробното възпале-
ние и некроза (чрез чернодробна биопсия) след 
приложение на метформин [2, 18, 24, 28]. При-
ложението на инсулинови очувствители (ти-
азолидиндиони – пиоглитазон, розиглитазон) е 
довело до снижение на висцералната мастна 
тъкан, на маркерите на възпаление (hsCRP, 
TNFα, Il-6),  повишаване нивото на адипонек-
тин, както и до благоприятен ефект върху фи-
брозата, стеатозата и балонната дегенерация 
при НАСХ [9, 26].

Статините не са противопоказани при паци-
енти с повишени нива на аминотрансферазите, 
като приложението им може да доведе до сни-
жение на нивата им [10]. Пилотни проучвания са 
показали подобрение на чернодробните ензими 
с аторвастатин [13, 19]. Шестмесечно приложе-
ние на правастатин в доза 20 mg е довело до 
нормализиране на нивата на ензимите и подо-
брение на чернодробното възпаление при паци-
енти с НАСХ. Фибратите са изключително важни 
за липидния метаболизъм на нивото на черния 
дроб – регулират окислението на СМК, възпали-
телния отговор. Клинични проучвания с фибрати 
(гемфиброзил, безафибрат, фенофибрат) са ус-
тановили благоприятен ефект [18, 28].

Понастоящем се анализират ефектите на 
медикаменти, действащи върху ренин-ангио-
тензин-алдостероновата система (РААС), тъй 
като РААС играе важна роля в развитието на 
свързаните с метаболитния синдром състоя-
ния. Yokohama и сътр. са установили, че ло-
сартан в доза 50 mg дневно за период от 48 
седмици намалява чернодробната фиброза, 
биохимичните маркери за чернодробно увреж-
дане и води до частично подобрение на хисто-
логичната находка [40].

За пентоксифилин е известно, че инхибира 
производството на TNFα, и има данни, че при-
ложението му в доза 1.2-1.6 g дневно  при па-
циенти с НАСХ води до подобрение на биохи-
мичните показатели, но липсват данни относно 
хистологично повлияване [7, 30].

Съобщен е благоприятен ефект от приложе-
нието на урсо-дезоксихолева киселина (УДХК) 
при НАСБ [1]. В едно проучване е установено 
значимо подобрение на нивото на трансами-
назите и степента на стеатоза, определена по-
средством биопсия, при пациенти с НАСХ след 
едногодишно приложение на УДХК [20]. Двего-
дишно приложение на високи дози УДХК (13-
15 mg/kg дневно) обаче не е показало значима 
разлика спрямо плацебо при пациенти с НАСХ, 
доказан с чернодробна биопсия. Двегодишно 
приложение на УДХК в комбинация с витамин 
Е е довело до подобрение на чернодробните 
показатели и степента на стеатоза при НАСХ 
[14]. Самостоятелното приложение на вита-
мин Е е свързано със сходен ефект при НАСХ, 
но трябва да се внимава, тъй като високите 
дози витамин Е са свързани с повишен риск от 
смъртност и сърдечна недостатъчност [14, 17]. 
Установен е благоприятен ефект на витамин Е 
при НАСБ при деца [38].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение, НАСБ е често заболяване, 
засягащо до 30% от възрастното население, 
и представлява чернодробната изява на ме-
таболитния синдром. НАСБ често се съчетава 
с предиабет или захарен диабет тип 2. Нещо 
повече, НАСБ, и най-тежката ѝ форма НАСХ, 
привлича вниманието на изследователите по-
ради факта, че е независим рисков фактор за 
сърдечно-съдова заболяемост и смъртност. 
Рискът от смъртност при НАСБ е еднакъв като 
от усложнения на цироза и от сърдечно-съдови 
заболявания.

Библиография
К р ъ с т е в ,  З., Л. Матева, С. Златева, Ц. Танкова, Д. Бе-1 .  

нйозеф, А. Алексиев, Д. Попов, А. Иванова и Д. Аджаров. Оценка 
на терапевтичния ефект на урсодезоксихолевата киселина при 
диабетна стеатоза. Двойно сляпо, кръстосано, плацебо контро-
лирано проучване. – Българска хепатогастроентерология, 4, 
2002, № 3, 36-40.

М а т е в а ,  Л., А. Алексиев, Р. Иванова, Д. Кьосева, Н. 2 .  
Чакърова и Ц. Танкова. Приложение на метформин и силима-
рин при болни със стеатозен хепатит и метаболитен синдром 
при липса или умерена алкохолна консумация. – Българска 
хепатогастроентерология, 11, 2009, № 2 (под печат).

И в а н о в а ,  Р., Д. Станчев, А. Алексиев, В. Димитрова, 3 .  
С. Денчев и Л. Матева. Сърдечно-съдов риск при неалкохолна 
стеатозна болест на черния дроб (НАСБ). І. Сравнителна оценка 



Ц. Танкова12

на риска за поява на ИБС според Framingham Risk Score при 
НАСБ и здрави лица. – Българска хепатогастроентерология, 10, 
2008, № 2, 27-33.

М а т е в а ,  Л., Р. Иванова, Д. Станчев, А. Алексиев, В. 4 .  
Димитрова, Д. Желев, К. Антонов и С. Денчев. Сърдечно-съдов 
риск при неалкохолна стеатозна болест на черния дроб (НАСБ). ІІ. 
Сравнителна оценка на риска за поява на ИБС според Framingham 
Risk Score при НАСБ – първична, в комбинация с умерена алко-
холна консумация или хроничен хепатит С и здрави лица. – Бъл-
гарска хепатогастроентерология, 10, 2008, № 2, 34-39.

A b d e e n ,  M. B. et al. Nonalcoholic steatohepatitis and the car-5 .  
diometabolic syndrome. – J. Cardiometab. Syndr., 1, 2006, № 1, 36-40.

A d a m s ,  L. A. et al. The natural history of nonalcoholic 6 .  
fatty liver disease: a population based cohort study. – Gastroenterol-
ogy, 129, 2005, 113-121. 

A d a m s ,  L. A. et al. A pilot trial of pentoxifylline in nonalco-7. 
holic steatohepatitis. – Am. J. Gastroenterol., 99, 2004, 2365-2368.

A l b e r t i ,  K. G. M. M., P. Zimmet et J. Shaw. Metabolic syn-8. 
drome – a new world-wide defi nition. A Consensus Statement from the 
International Diabetes Federation. – Diabet. Med., 23, 2006, 469-480. 

B e l f o r t ,  R. et al. A placebo-controlled trial of pioglitazone 9. 
in subjects with nonalcoholic steatohepatitis. – N. Engl. J. Med., 355, 
2006, 2297-2307. 

C h a l a s a n i ,  N. Statins and hepatotoxicity: focus on pa-10. 
tients with fatty liver. – Hepatology., 41, 2005, 690-695. 

C o l l a n t e s ,  R., J. P. Ong et Z. M. Younossi. Nonalcoholic 11. 
fatty liver disease and the epidemic of obesity. – Cleve Clin. J. Med., 
71, 2004, 657-664. 

D i x o n ,  J. B. et al. Nonalcoholic fatty liver disease: improve-12. 
ment in liver histological analysis with weight loss. – Hepatology, 39, 
2004, 1647-1654. 

D o m i n g u e z ,  E. G. et al. A pilot study of atorvastatin 13. 
treatment in dyslipidemia, non-alcoholic fatty liver patients. – Aliment. 
Pharmacol. Ther., 23, 2006, 1643-1647. 

D u f o u r ,  J. F. et al. Randomized placebocontrolled trial of 14. 
ursodeoxycholic acid with vitamin E in nonalcoholic steatohepatitis. 
– Clin. Gastroenterol. Hepatol., 4, 2006, 1537-1543.

E d m i s o n ,  J. et A. J. McCullough. Pathogenesis of non-alco-15. 
holic steatohepatitis: human data. – Clin. Liver. Dis., 11, 2007, 75-104. 

F r a c a n z a n i ,  A. L. et al. Carotid artery intima-media 16. 
thickness in nonalcoholic fatty liver disease. – Am. J. Med., 121, 
2008, № 1, 72-78.

H a r r i s o n ,  S. A. et al. Vitamin E and Vitamin C treatment 17. 
improves fi brosis in patients with nonalcoholic steatohepatitis. – Am. 
J. Gastroenterol., 98, 2003, 2485-2490. 

K a d a y i f c i ,  A., R. Merriman et N. Bass. Medical treatment 18. 
of non-alcoholic steatohepatitis. – Clin. Liver Dis., 11, 2007, 119-140.  

K i y i c i ,  M. et al. Ursodeoxycholic acid and atorvastatin in 19. 
the treatment of nonalcoholic steatohepatitis. – Can. J. Gastroen-
terol., 17, 2003, 713-718.

L i n d o r ,  K. D. et al. Ursodeoxycholic acid for treatment of 20. 
nonalcoholic steatohepatitis: results of a randomized trial. – Hepatol-
ogy, 39, 2004, 770-778. 

L i z a r d i - C e r v e r a ,  J. et al. Association among C-reac-21. 
tive protein, Fatty liver disease, and cardiovascular risk. – Dig. Dis. 
Sci., 52, 2007, № 9, 2375-2379.

L o n d o n ,  R. et J. George. Pathogenesis of NASH: animal 22. 
models. – Clin. Liver Dis., 11, 2007, 55-74. 

M a r c h e s i n i ,  G. et al. Nonalcoholic fatty liver disease. 23. 
A feature of the metabolic syndrome. – Diabetes, 50, 2001, 1844-
1850. 

M a r c h e s i n i ,  G. et al. Metformin in non-alcoholic steato-24. 
hepatitis. – Lancet, 358, 2001, 893-894. 

M c C u l l o u g h ,  A. J. The epidemiology and risk factors of 25. 
NASH. – In: Fatty Liver Disease: NASH and Related Disorders. G. C. 
Farrell, J. George, P. Hall, A. J. McCullough  (Eds.). Oxford: Blackwell 
Publishing, 2005, 23-37. 

N e u s c h w a n d e r - Te t r i ,  B. A. et al. Improved nonal-26. 
coholic steatohepatitis after 48 weeks of treatment with the PPAR-
gamma ligand rosiglitazone. – Hepatology, 38, 2003, 1008-1017. 

P a l m i e r i ,  V. O. et al. Systemic oxidative alterations are 27. 
associated with visceral adiposity and liver steatosis in patients with 
metabolic syndrome. – J. Nutr., 136, 2006, 3022-3026.

P o r t i n c a s a ,  P. Non-Alcoholic Steatohepatitis (NASH): 28. 
Approaching more tailored and effective therapies. – J. Gastrointes-
tin. Liver Dis., 16, 2007, № 2, 167-169.

S a b u n c u ,  T. et al. The effects of sibutramine and orlistat 29. 
on the ultrasonographic fi ndings, insulin resistance and liver enzyme 
levels in obese patients with non-alcoholic steatohepatitis. – Rom. J. 
Gastroenterol., 98, 2003, 926-930. 

S a t a p a t h y ,  S. K. et al. Benefi cial effects of tumor necro-30. 
sis factor-alpha inhibition by pentoxifylline on clinical, biochemical, 
and metabolic parameters of patients with nonalcoholic steatohepa-
titis. – Am. J. Gastroenterol., 99, 2004, 1946-1952. 

S h o e l s o n ,  S. E., L. Herrero et A. Naaz. Obesity, infl am-31. 
mation, and insulin resistance. – Gastroenterology, 132, 2007, 2169-
2180.

S o o k o i a n ,32.  S. et C. J. Pirola. Non-alcoholic fatty liver dis-
ease is strongly associated with carotid atherosclerosis: a systematic 
review. – J. Hepatol., 49, 2008, № 4, 600-607. 

(Stergios Kechagias, M October 2006 issue of Hepatology)33. 
Ta r g h e r ,  G. Non-alcoholic fatty liver disease, the meta-34. 

bolic syndrome and the risk of cardiovascular disease: the plot thick-
ens. – Diabet Med., 24, 2007, 1, 1-6.

Ta r g h e r ,  G., F. Marra et G. Marchesini. Increased risk 35. 
of cardiovascular disease in non-alcoholic fatty liver disease: causal 
effect or epiphenomenon? – Diabetologia, 51, 2008, № 11, 1947-
1953.

Ta r g h e r ,  G. et al. Prevalence of nonalcoholic fatty liver 36. 
disease and its association with cardiovascular disease among type 
2 diabetic patients. – Diabetes Care, 30, 2007, № 5, 1212-1218.

Ta r g h e r ,  G. et al. NASH predicts plasma infl ammatory 37. 
biomarkers independently of visceral fat in men. – Obesity, 16, 2008, 
№ 6, 1394-1399.

Va j r o ,  P. et al. Vitamin treatment in pediatric obesity-re-38. 
lated liver disease: a randomized study. – J. Pediatr. Gastroenterol. 
Nutr., 38, 2004, 48-55. 

V i l l a n o v a ,  N., S. Moscatiello et S. Ramillis. Endothelial 39. 
dysfunction and cardiovascular risk profi le in nonalcoholic fatty liver 
disease. – Hepatology, 42, 2005, 473-480.

Yo k o h a m a ,  S. et al. Therapeutic effi cacy of an angio-40. 
tensin II receptor antagonist in patients with nonalcoholic steatohep-
atitis. – Hepatology, 40, 2004, 1222-1225.



БЪЛГАРСКА КАРДИОЛОГИЯ
том ХVІ, 2010, № 1ДРУЖЕСТВО 

НА КАРДИОЛОЗИТЕ 
В БЪЛГАРИЯ

ОБЗОРИ
REVIEWS
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TREATMENT OF ARTERIAL HYPERTENSION IN PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROMETREATMENT OF ARTERIAL HYPERTENSION IN PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME

N. Gocheva
National Heart Hospital

Резюме: Различни са факторите, които допринасят за поява на артериална хипертония при пациенти с метаболитен 
синдром (МС): инсулинова резистентност, затлъстяване, стимулация на ренин-ангиотензиновата система, аб-
нормна задръжка на натрий, ендотелна дисфункция. Целите на антихипертензивното лечение са намаляване 
на риска от развитие на сърдечно-съдово заболяване и превенция на нов захарен диабет, както и намаляване 
честотата на поява на артериална хипертония при пациенти с високонормални стойности на артериалното 
налягане. Освен промяна в стила на живот, антихипертензивни медикаменти се включват, когато стойностите 
на артериалното налягане остават над 140/90 mm Hg, при наличие на захарен диабет (ЗД) прагът за включ-
ване на медикаменти е по-нисък. Стойностите на артериалното налягане трябва да се поддържат под 130/80. 
Подобни са целите и още по-нисък е прагът за включване на медикамент, ако се диагностицира МС с първично 
висок риск за поява на сърдечно-съдова болест. Предпочитат се медикаменти, които намаляват честотата 
на поява на нов ЗД и които са метаболитно неутрални. Инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим, 
ангиотензин-рецепторни блокери или калциеви антагонисти се предпочитат пред диуретици и бета-блокери, 
когато се използват като монотерапия. При необходимост от провеждане на комбинирано лечение могат да се 
използват ниски дози диуретици. 

Ключови думи: метаболитен синдром, артериална хипертония, антихипертензивно лечение
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Summary: Different factors may play an important role in the increment of blood pressure and development of hypertension 
in patients with MS (metabolic syndrome): insulin resistance, obesity, stimulation of renin-angiotensin system, 
abnormal renal sodium handling, endothelial dysfunction.The hypertension treatment goal is both to reduce the 
risk of developing cardiovascular disease and to prevent new-onset type-2 diabetes and/or hypertension in patients 
with high normal values of blood pressure. In addition to recommendations to undergo lifestyle modifications, 
antihypertensive drugs should be given if blood pressure values are persistently over 140/90. In the presence of 
diabetes, the threshold for drug intervention should be lower. The blood pressure values must be below 130/80. 
Similar goals and an even lower threshold for drug intervention should be considered when MS is present in patients 
with very high CV risk. The drugs to be preferred should be those which induce reduction of new-onset diabetes 
and which have neutral metabolic effect. Angiotensin-converting enzyme inhibitors, angiotensin-II – AT1 receptor 
blockers, or calcium antagonists are preferable to diuretics and beta-blockers in monotherapy. If a combination of 
drugs is required, low-dose diuretic can be used.

Key wоrds: metabolic syndrome, arterial hypertension, antihypertensive treatment
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ВЪВЕДЕНИЕ – МЕХАНИЗМИ ЗА ПОЯВА 
НА ПОВИШЕНО АРТЕРИАЛНО НАЛЯГАНЕ 
ПРИ ПАЦИЕНТИ С МЕТАБОЛИТЕН СИНДРОМ

Механизмите, причиняващи появата на по-
вишено артериално налягане при пациенти с 
метаболитен синдром (МС), са множествени 
и обичайно имат синхронен ефект върху про-
мените в регулаторните механизми: затлъстя-
ване, инсулинова резистентност, възпаление 
(фиг. 1). Голямата честота на артериална хи-
пертония при МС обяснява високата честота 
на поява на субклинично органно увреждане, 
което се асоциира и е зависимо от високи стой-
ности на артериалното налягане – левокамер-
на хипертрофия, артериална ригидност, пови-
шена екскреция на протеин с урината. Някои от 
тези типове органно увреждане се наблюдават 
и при пациенти с МС, които имат горногранич-
ни стойности на артериалното налягане (т.нар. 
високонормални стойности на артериално на-

лягане). Този факт предполага, че при индиви-
ди с МС се проявяват и други патогенетични 
компоненти, независими само от стойностите 
на артериалното налягане. Следователно из-
глежда сигурно от патогенетична гледна точка, 
че компонентите на МС имат плътно взаимо-
действие помежду си по типа на положителна-
та обратна връзка. Затлъстяването и инсули-
новата резистентност например играят важна 
роля за появата и поддържането на повишено 
артериално налягагане. Фактори, които често 
се отъждествяват и частично зависят от зат-
лъстяването и инсулиновата резистентност, 
неизбежно трябва да се търсят като възможни 
тригери за поддържане на абнормни стойности 
на артериалното налягане. Такива са напри-
мер повишената активност на симпатикусовата 
нервна система (НС), стимулацията на ренин-
ангиотензиновата система, абнормната натри-
ева задръжка, ендотелната дисфункция.
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ПРОГНОСТИЧНО ЗНАЧЕНИЕ НА АРТЕРИАЛНАТА
ХИПЕРТОНИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С МЕТАБОЛИТЕН
СИНДРОМ

Ограничен брой изследвания оценяват про-
гностичното значение на МС и индивидуалните 
компоненти на артериалната хипертония. На-

личието на МС е независим предиктор на сър-
дечно-съдови (СС) усложнения, както и на СС 
смърт, дори и когато други СС рискови факто-
ри (РФ) са взети предвид. Рискът нараства с 
увеличаване на броя компоненти на МС при 
пациенти с артериална хипертония и особено 
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при поява на белези за органно увреждане. 
Рискът е значимо по-висок в сравнение с па-
циенти с артериална хипертония, но без МС, 
като честотата на патологични стойности за 
индекса интима―медия е преобладаваща. 
Проучвания доказват също, че МС се свърз-
ва с висока честота на поява на левокамер-
на (ЛК) хипертрофия за всички проследени 
възрастови групи. Броят на компонентите на 
МС директно се свързва с риска за поява на 
белези за левокамерна хипертрофия в елек-
трокардиограмата (ЕКГ) и ехокардиограмата. 
Ефектът на МС върху ЛК структура е по-под-
чертан при жените в сравнение с мъжката 
популация. Този ефект е частично независим 
от хемодинамичните влияния, както и от не-
хемодинамичните ефекти за прогресия на ЛК 
маса, включително стойностите на артериал-
ното налягане. Анализът на компонентите, 
определящи големината на ЛК маса, показ-
ва, че задната стена на ЛК и дебелината на 
септума са значимо и независимо свързани 
с броя компоненти на МС. Открива се също 
така и по-голяма честота на абнормна урин-
на екскреция на албумин при пациенти с МС 
в сравнение с пациенти без МС, но с артери-
ална хипертония. С нарастване проявление-
то на броя компоненти на МС при пациенти 
без ЗД се установява и нарастване честотата 
на поява на микроалбуминурия. Хиперинсу-
линемията като израз на инсулиновата ре-
зистентност се проявява в съчетание с поява 
на микроалбуминурия при пациенти с арте-
риална хипертония. МС се свързва и с по-
ниски стойности на скоростта на гломерулна 
филтрация. Броят компоненти на МС има ли-
неарна зависимост със скорост на гломерул-
ната филтрация, по-ниска от 60 ml/min/1,73 
m2. При пациенти с МС се наблюдава по-бър-
за прогресия в намалението на скоростта на 
аортната пулсова вълна (белег за по-бърза 
прогресия на аортната ригидност). Просле-
дяване на пациенти от японска популация 
показва, че проявата на каротидна атерос-
клероза нараства прогресивно при пациенти 
с артериална хипертония и МС в сравнение с 
нормотензивни индивиди.

ЦЕЛИ НА ЛЕЧЕНИЕТО

Следователно, целите на лечението на ар-
териалната хипертония при пациенти с МС са 
няколко: намаление на риска от СС или бъбреч-
ни усложнения чрез контрол на артериалното 
налягане, поддържане на артериалното на-
лягане под определените таргетни стойности, 
както и превенцията (отлагането) на бъдеща 
клинична изява на ЗД тип 2. Като основна цел 
на антихипертензивното лечение при пациенти 
с МС се определя и забавянето или превенция-
та на прогресията на различни видове органно 
увреждане, за които е доказано, че имат сери-
озно значение за лош прогностичен изход. 

Антихипертензивното лечение при пациен-
ти с МС задължително трябва да бъде насо-
чено към механизмите, свързани с патогене-
тичните вериги, което означава, че се прилагат 
успоредно немедикаментозни и медикаментоз-
ни схеми. Основата на антихипертензивното 
лечение е композирана от мерки, свързани с 
промени в стила на живот за корекция в над-
норменото тегло и затлъстяването. Съвремен-
ните ръководства препоръчват умерена по ин-
тензитет физическа активност (средно 20 min 
на ден). Всяко допълнително увеличаване на 
физическите натоварвания води и до допълни-
телна полза. Към мерките за промяна на стила 
на живот задължително се отнасят прекратя-
ването на тютюнопушенето и прилагането на 
различни диетични схеми за намаляване кало-
ража на консумираната храна.

Преди старта на медикаментозното антихи-
пертензивно лечение трябва ясно да се опре-
дели целта на това лечение по отношение на 
стойностите на артериалното налягане. Труд-
но е да се определи прагът за медикаментозна 
интервенция при пациенти с МС, които нямат 
ЗД, анамнеза за сърдечно-съдово или напред-
нало бъбречно заболяване. Повечето изследо-
ватели обаче смятат, че наличието на артери-
ално налягане от 130/85 трябва да се определя 
като праг за старт на медикаментозно лечение 
при пациенти с МС независимо от липсата или 
наличието на клинично изявен ЗД. Прицелните 
стойности при пациенти със ЗД обаче са по-ни-
ски и достигат 130/80. Подобни и дори още по-
ниски цели на терапията се препоръчват, ако 
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пациентите с МС са с много висок сърдечно-
съдов риск, т.е. имат изявено сърдечно-съдово 
или бъбречно засягане.

ИЗБОР НА МЕДИКАМЕНТОЗНИ АГЕНТИ 
ЗА ОПТИМАЛНО ЛЕЧЕНИЕ

Изборът на медикаментозно лечение тряб-
ва да се съобразява с основните цели на те-
рапията: за постигане прицелните стойности 
на артериалното налягане, определени съо-
бразно ръководствата, забавяне на органното 
увреждане, превенция или забавяне на ново-
появил се ЗД и артериална хипертония. Пред-
почитани са медикаментите, които намаляват 
инсулиновата резистентност, не водят до 
влошаване на липидния профил и нивата 
на плазмената глюкоза. На този етап липсват 
големи изследвания, сравняващи мощността 
на отделните антихипертензивни агенти относ-
но ефективността и бързината в постигането на 
предвидените прицелни стойности на артери-
алното налягане. Не може следователно да се 
определи предимството на един или друг меди-
камент, както и предимството на една или дру-
га лекарствена група по отношение на степен-
та на понижаване на артериалното налягане. 
Налице са обаче изследвания, които проучват 
възможностите на отделните класове препара-
ти за понижаване на артериалното налягане и 
намаляване честотата на поява на нов ЗД или 
хипертония. Пациентите с МС могат да имат 
значима полза от лечение с антихипертензивни 
агенти без или с незначимо метаболитно влия-
ние. Тази особеност е от сериозна важност за 
пациентите с влошен глюкозен метаболизъм. 
Ретроспективен анализ на вторичните крайни 
цели от големи клинични проучвания показва, 
че диуретиците и бета-блокерите повишават 
риска от появата на нов ЗД, особено при ин-
дивиди с влошен глюкозен толеранс (ASCOT, 
LIFE). В проучването LIFE зависимостта между 
случаен диабет и индекса на телесната маса 
при пациенти с диуретична терапия е ясно из-
разена. Изследователите на ALLHAT доказват, 
че е налице тенденция към по-голяма честота 
за поява на захарен диабет при прием на хлор-
талидон, както и тенденция към повишаване 
стойностите на кръвната захар на гладно и по-
висок индекс на телесна маса. Използването 

на диуретици, особено като монотерапия, при 
пациенти с МС води до драматично нараства-
не на риска от сърдечно-съдови заболявания, 
особено при пациенти с МС и влошен глюкозен 
толеранс. При поява на захарен диабет в рам-
ките на първите три години се установява оп-
ределено повишаване на риска от съдови ус-
ложнения. От друга страна, намаляването на 
честотата на новопоявил се диабет се наблю-
дава по време на лечение с АСЕ инхибитори, 
ангиотензин ІІ-АТ1 РБ и дори с калциеви анта-
гонисти. Инхибирането на ренин-ангиотензино-
вата система може да подобри кръвния ток към 
мускулите, да намали активността и влиянието 
на симпатикусовата нервна система, да подо-
бри „сигнализирането” за инсулин, да понижи 
нивата на свободните мастни киселини, да по-
виши нивата на плазмения адипонектин и да 
подобри глюкозния толеранс. Друга вероятна 
възможност за положителен ефект от инхиби-
ране на ренин-ангиотензиновата система е по-
добряването на инсулиновата чувствителност 
чрез ефекти върху PPAR-Y рецепторите, които 
са инхибирани от ангиотензин ІІ. Проучванията 
НОРЕ, EUROPA, PEACE, както и VALUE пока-
заха ползата от приложение на АСЕ инхиби-
тори и АРБ за намаляване честотата на поя-
ва на нов захарен диабет. Един от вероятните 
механизми за положителния ефект на АРБ се 
свързва и с бионаличността на транспортер 
glut4. Възможно е също така роля да играе и 
парциалният PPAR-Y агонизъм на някои АРБ 
(Telmisartan, отчасти Irbesartan), водещ до по-
нататъшно подобрение на инсулиновата ре-
зистентност. Значението и клиничното влияние 
на тези допълнителни механизми се нуждаят 
от допълнително изследване.

Клинични изпитвания показват влиянието и 
на други антихипертензивни класове с неутра-
лен метаболитен ефект върху отделните ком-
поненти на МС. Например чистите алфа-блоке-
ри (доксазозин) подобряват липидния профил, 
инсулиновата резистентност и повишават ни-
вата на HDL холестерол. Описана е тенденция 
и към понижаване на общия холестерол. По-
специално място в лечението на артериалната 
хипертония при пациенти с МС заемат калци-
евите антагонисти. Още субгруповите анализи 
от проучването INVEST показаха, че използва-
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нето на калциев антагонист в сравнение с бе-
та-блокер води до поява на по-малко случаи с 
нов захарен диабет, освен че намалява значи-
мо честотата на мозъчния инсулт.

КОМБИНИРАНО ЛЕЧЕНИЕ НА АРТЕРИАЛНАТА 
ХИПЕРТОНИЯ ПРИ МЕТАБОЛИТЕН СИНДРОМ 

Ръководствата за лечение на артериална 
хипертония на Европейското и Американското 
кардиологично дружество са единодушни по 
въпроса за необходимостта от постигане на 
предварително определени прицелни стойно-
сти на артериалното налягане, които трябва 
да се постигнат чрез различни методи на лече-
ние. Както беше посочено по-горе, постигането 
на таргетните стойности е една от основните 
цели, тъй като гарантира намаляване на риска 
от възникване на сърдечно-съдови усложне-
ния. Често пъти обаче постигането на дефини-
раните цели е трудно чрез монотерапия, пора-
ди което се препоръчва при голяма част от па-
циентите и специално при тези с метаболитен 
синдром и захарен диабет да се добави втори 
и дори трети медикамент. Комбинираното ле-
чение се налага и поради факта, че МС съдър-
жа няколко компонента, всеки от които може да 
бъде самостоятелна причина за поддържане на 
високо артериално налягане. Освен това най-
силният предиктор за появата на нов диабет е 
нивото на плазмената глюкоза, особено когато 
то е над 5 mmol/l при старта на терапията. Про-
ведени са вече големи многоцентрови проуч-
вания за изследване на ефекта от основните 
медикаментозни комбинации за постигане на 
необходимите основни цели: намаляване чес-
тотата на нов диабет и на сърдечно-съдовите 
усложнения и смъртност. Особено важно е за 
комбинирано лечение да се използват меди-
каменти с подходящ профил на взаимодейст-
вие. Авторите на ASCOT (Anglo-Scandinavian 
Outcomes Trial) показаха недвусмислено, че 
ле чението с комбинацията калциев антаго-
нист/АСЕ инхибитор в сравнение с комбина-
цията диуретик/бета-блокер води до по-малка 
честота (с 34%) на новопоявил се захарен ди-
абет. Използването на калциеви антагонисти 
като допълнителен елемент в комбинацията с 
АСЕ инхибитор или АРБ е подходящо, тъй като 

те са метаболитно неутрални медикаменти и 
същевременно имат изключително позитивно 
влияние върху честотата на инсултите, особе-
но при възрастни пациенти. Беше показано, че 
тази комбинация може да профилактира поя-
вата на един случай с нов захарен диабет, ако 
с нея се лекуват 30 пациенти. Изключителната 
полза от тази комбинация беше демонстрира-
на и в изследването ACCOMPLISH (2008 г.), 
приключило по-рано от предвиденото поради 
категорично доказана полза от лечение с бена-
зеприл/амлодипин при 11 506 високорискови 
пациенти. Протективният ефект от лечение с 
АСЕ инхибитори и калциеви антагонисти ве-
роятно се дължи на факта, че бета-блокерите, 
както и диуретиците имат странични действия, 
свързани с негативно влияние върху нивата на 
глюкозата. Изглежда, че ефектът на диурети-
ците върху плазмените нива на глюкозата е 
дозозависим. Следователно, ако се налага ле-
чение с диуретици при пациенти с МС със или 
без захарен диабет, те трябва да се прилагат с 
уговорката за ниски дозови терапевтични режи-
ми. Положителни резултати например бяха де-
монстрирани в изследването ADVANCE (ниска 
доза диуретик – индапамид, с АСЕ инхибитор) 
специално за постигане на ренопротекция при 
пациенти със захарен диабет. В същото проуч-
ване ренопротективен ефект беше отбелязан и 
при пациенти с нормално артериално налягане. 
Подгрупови анализи от проучвания, оценяващи 
ефекта от комбинацията диуретици с АРБ, по-
казват също положителен ефект при пациенти 
с МС по отношение на забавяне процеса на 
влошаване на бъбречната функция, контрола 
на микроалбуминурията и сърдечно-съдовия 
изход (CALM – Candesartan, IRMA – Irbesartan, 
DETAIL – Telmisartan). Положителният ефект от 
тази комбинация се постига чрез редуциране 
на хипокалиемията, получена от използването 
на диуретици, чрез симултанно използване на 
АСЕ инхибитори или АРБ, с което се избягва 
значима промяна в глюкозния и липидния про-
фил. Разбира се, необходими са допълнителни 
изследвания, които да докажат продължител-
ния положителен ефект от комбинацията диу-
ретик с АРБ върху сърдечно-съдовия риск. На-
пример в публикации се посочва, че Valsartan 
като монотерапия понижава нивата на С-реак-
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тивния протеин. Обаче комбинацията Valsartan 
с хидрохлортиазид, независимо от значимото 
понижаване на артериалното налягане, няма 
този ефект. Този факт е от интерес за бъдещи 
анализи и проучвания.

В заключение може до се подчертае, че 
МС е все по-често срещано клинично състоя-
ние, съчетаващо множество рискови фактори, 
включително артериална хипертония, за поява 
на сърдечно-съдови усложнения. Особеното 
е, че пациентите с артериално налягане в зо-
ната на т.нар. високонормални стойности са с 
по-голям риск от прогресия на метаболитния 
синдром. Появата на артериална хипертония 
при пациентите с МС води до промяна в пози-
цията на пациента в скалата на неговия риск 
от съдови усложнения. Следователно пациен-
тите с метаболитен синдром подлежат на по-
ранно и системно лечение на стойностите на 
артериалното налягане. Терапевтичните мер-
ки предвиждат промени в стила на живот, като 
задължителен елемент от лечението е контрол 

на стойностите на артериалното налягане. Ме-
дикаментите, които се използват за лечение 
на артериалната хипертония при метаболитен 
синдром, трябва да намаляват инсулиновата 
резистентност, да не водят до влошаване на 
липидния профил и на глюкозните нива и да са 
ефективни в постигането на прицелните стой-
ности. Препоръките на Европейското карди-
ологично дружество за избор на медикаменти 
при пациенти с метаболитен синдром и арте-
риална хипертония посочват като първи линии 
на избор АСЕ инхибитори, АРБ и/или калцие-
ви антагонисти. Диуретиците и бета-блокерите 
могат да бъдат избор за лечение на артери-
ална хипертония при МС само в случаите на 
съпътстващи клинични състояния, изискващи 
тяхното приложение (например ИБС, СН). Ако 
се изисква комбинация от медикаменти, пре-
поръката е да се използват диуретици в ниски 
дози. Комбинацията диуретици с бета-блокери 
като първа линия на избор е добре да се избяг-
ва (табл. 1).

Таблица 1. Препоръки за лечение на АХ и МС ― ESH, JH, 2008

МС като компонент Прагова стойност Препоръки Наблюдения

АН < 130/ 80 mm Hg

Нефармакологично лечение
Антихипертензивно лечение
Първи избор: АСЕ или АРБ
Втори избор: КА или бета-блокер (при 
съображения) с вазодилатативна 
активност

Диуретици – да се избягват в моно-
терапия или във високи  дози
Бета-блокери – да се избягват, ос-
вен при индикации
Комбинацията ББ + диуретик – да 
се избягва
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НА КАРДИОЛОЗИТЕ 
В БЪЛГАРИЯ

ОБЗОРИ
REVIEWS

Предсърдното мъждене е най-често сре-
щаната аритмия в клиничната практика и мо-
щен рисков фактор за мозъчен инсулт [10]. 
Характеризира се с високочестотна непра-
вилна електрическа активност, която елек-
трокардиографски се проявява като хаотични 
колебания на изоелектричната линия с раз-
лична амплитуда, морфология, полярност и 
честота. Камерната активност се определя 
като неправилно неправилна или неритмич-
но неритмична, откъдето идва и названието 
„абсолютна аритмия”.

ЕПИДЕМИОЛОГИЯ НА ПРЕДСЪРДНОТО МЪЖДЕНЕ

Понастоящем по оценъчни данни от пред-
сърдно мъждене в Европа са засегнати между 
4.5 и над 6 милиона души, а в САЩ – между 
2.3 и 5.1 милиона. Честотата на предсърдното 
мъждене, т.е. броят на нововъзникналите слу-
чаи за единица време, е под 0.1% годишно в 
популацията под 40-годишна възраст, и нара-
ства до над 1.5-2.0% годишно в популацията 
на възраст над 80 години. Изчисленото прео-
бладаване на предсърдното мъждене в обща-
та популация, т.е. общият брой случаи (както 
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нововъзникнали, така и вече известни) за еди-
ница време възлиза на 0.4-1.0%. Както често-
тата, така и преобладаването на предсърдното 
мъждене следва ясна възрастова зависимост 
– така във възрастовата група 70-74 години 
преобладаването на аритмията е около 4%, 
докато във възрастовата група над 80 години 
преобладаването ѝ нараства до и над 10%. 
Във всички възрастови групи по-често се зася-
гат мъжете [10]. След ажустиране на другите 
рискови фактори мъжете имат около 1.5 пъти 
по-голяма вероятност да развият предсърдно 
мъждене [1]. Доживотният риск от развитие на 
предсърдно мъждене след 40-годишна въз-
раст е около 25%, т.е. един от всеки четири-
ма възрастни вероятно ще развие предсърдно 
мъждене до края на живота си. В следващите 
десетилетия до средата на ХХІ век се очаква 
прогресия в преобладаването на предсърд-
ното мъждене – прогнозата за САЩ е нара-
стване от 2-2.5 пъти [10]. Причините за това 
са увеличената продължителност на живота, 
увеличената преживяемост при пациенти със 
сърдечни заболявания, нарастването на броя 
пациенти с хронични сърдечни заболявания, 
които са рисков фактор за развитие на пред-
сърдно мъждене, и подобреното диагностици-
ране, включително и на асимптомните форми 
на аритмията [10].

РИСКОВИ ФАКТОРИ ЗА РАЗВИТИЕ 
НА ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ

Изолираното предсърдно мъждене при 
липса на сърдечно (включително артериал-
на хипертония) или белодробно заболяване 
и при възраст под 60 години (т.нар. lone atrial 
fi brillation) [16] заема не повече от 12% дял. 
Най-често обаче предсърдното мъждене се 
съпътства от различни сърдечни заболявания, 
които едновременно са и рискови фактори 
за възникване на аритмията. Най-срещаните 
придружаващи болести са артериална хипер-
тония, ревматични клапни пороци, коронарна 
болест на сърцето, сърдечна недостатъчност, 
кардиомиопатии, захарен диабет. 

Застойната сърдечна недостатъчност е 
най-мощният рисков фактор за възникване на 
предсърдно мъждене – тя увеличава риска 4.5 
пъти при мъжете и 5.9 пъти при жените [1]. От 

10 до 50% от болните със сърдечна недостатъч-
ност имат предсърдно мъждене, като преобла-
даването на аритмията нараства с влошаване 
на функционалния клас по класификацията на 
New York Heart Association (NYHA) [24, 26]. Две-
те състояния са взаимно провокиращи се и вза-
имно потенциращи се [3, 15]. Така болните със 
сърдечна недостатъчност са много по-склонни 
към развитие и поддържане на предсърдно 
мъждене поради предсърдно разтягане, фи-
броза, хипертрофия, симпатикусово активира-
не и съответна промяна в електрофизиологич-
ните свойства на предсърдния миокард, но и 
болните с предсърдно мъждене са по-склонни 
към развитие на сърдечна недостатъчност, осо-
бено когато аритмията е с неконтролирана или 
лошо контролирана камерна честота, поради 
загуба на предсърдната транспортна функция, 
увеличената камерна честота, неправилния 
камерен ритъм и развитието на тахикардноме-
диирана кардиомиопатия. Следователно двете 
състояния оформят порочен кръг – наличието 
на едното увеличава риска от развитие на дру-
гото, а когато вече съществуват едновременно, 
овладяването им става по-трудно. Застойната 
сърдечна недостатъчност допринася за 10% 
от случаите на предсърдно мъждене при мъже 
и  12% от случаите при жени [1]. Диастолната 
камерна дисфункция също води до предсърдно 
ремоделиране и увеличава риска от предсърд-
но мъждене с приблизително 5.3 пъти в сравне-
ние с пациенти с нормална диастолна функция 
[24].

Възрастта е следващият по сила рисков 
фактор за развитие на предсърдно мъждене. 
Всеки допълнителни 10 години към възрастта 
увеличават риска при мъже 2.1 пъти, а при 
жени – 2.2 пъти [1]. Това е причината за ясната 
възрастова зависимост в преобладаването на 
предсърдното мъждене.

Клапните болести на сърцето също предраз-
полагат към развитие на предсърдно мъждене. 
Те увеличават риска при мъже 1.8 пъти, а при 
жени – 3.4 пъти. Клапните заболявания до-
принасят за 18% от случаите на предсърдно 
мъждене при жени и само 5% при мъже [1].

Артериалната хипертония (АХ) повишава 
риска от предсърдно мъждене приблизител-
но 1.5 пъти без особени половоспецифични 
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разлики. Поради голямото преобладаване на 
артериалната хипертония във възрастната по-
пулация обаче АХ допринася за основен дял 
от случаите на предсърдно мъждене – около 
14%, независимо от пола, т.е. дори повече от 
сърдечната недостатъчност. [1] Захарният ди-
абет и миокардният инфаркт също увеличават 
риска около 1.5 пъти, като диабетът допринася 
за по-малко от 5% от случаите на предсърдно 
мъждене, а инфарктът – за 5% от случаите при 
мъже и само 1% от случаите при жени [1].

През последните години освен гореизбро-
ените „класически” рискови фактори бяха ус-
тановени и нови. Високото телесно тегло при 
мъже [22] и затлъстяването независимо от 
пола са такива фактори [25]. За всяко нара-
стване на индекса на телесната маса с една 
единица рискът от нововъзникнало предсърд-
но мъждене се увеличава с 3-8%, независимо 
от наличието на други сърдечно-съдови риско-
ви фактори. Рискът от предсърдно мъждене 
е увеличен 1.75 пъти при мъже с наднормено 
тегло и 1.39 пъти при жени с наднормено тегло 
(индекс на телесна маса 25-30 kg/m2). Затлъс-
тяването (индекс на телесна маса > 30 kg/m2) 
повишава риска съответно 2.35 и 1.99 пъти. 
Предполагаемите механизми са увеличеният 
предсърден размер, неврохуморалното акти-
виране, сънната апнея и дисфункцията на ве-
гетативната нервна система.

Обструктивната сънна апнея се характери-
зира с периодична редукция и дори спиране на 
дишането по време на сън поради стесняване 
на горните дихателни пътища. Това води до ин-
термитентна хипоксемия и хиперкапния, сим-
патикусово активиране и резки промени в ар-
териалното налягане. Освен това дихателното 
усилие срещу затворени въздухоносни пътища 
увеличава отрицателното интраплеврално на-
лягане, което може да доведе до разтягане на 
предсърдията. Сънната апнея може да предиз-
вика и диастолна дисфункция и дисбаланс на 
автономната нервна система. Тези промени в 
съвкупност потенцират възникването на пред-
сърдно мъждене. Преобладаването на пред-
сърдно мъждене при пациенти с обструктивна 
сънна апнея е високо, дори при липса на струк-
турно сърдечно заболяване. Сънната апнея 
увеличава риска около 2.2 пъти [9, 20, 25, 27].

При пациенти с изолирано предсърдно 
мъждене е възможно генетични фактори да иг-
раят роля във възникването на аритмията. За 
пръв път фамилно предсърдно мъждене е опи-
сано преди повече от 60 години. В края на ХХ 
век за пръв път е открит специфичен хромо-
зомен локус, свързан с предсърдно мъждене. 
Впоследствие са идентифицирани специфич-
ни мутации в гени, кодиращи основно калиеви-
те, но също така и натриевите канали, които са 
свързани с моногенно предсърдно мъждене. 
Тези мутации променят електрофизиологични-
те свойства на предсърдията и създават суб-
страт за аритмията [2, 4, 7, 25].

Предполага се, че и възпалението играе 
роля в генезата на предсърдното мъждене. 
Такава връзка е заподозряна за пръв път при 
болни след сърдечна операция, при които е 
установена корелация между нивата на С-
реактивния протеин и честотата на възник-
ване и поддържане на предсърдно мъждене. 
Впоследствие подобна зависимост е устано-
вена и при неоперирани болни, включително 
при такива с изолирано предсърдно мъжде-
не [13, 25].

 Към новите рискови фактори вероятно ще 
трябва да бъде причислен и N-аминотерми-
налният ProB натриуретичен пептид. В неот-
давнашно проучване върху над 5400 пациенти 
той се оказва мощен независим предиктор за 
бъдещо възникване на предсърдно мъждене, 
включително след ажустиране за множество 
други фактори, като сърдечна недостатъчност, 
захарен диабет, възраст, пол, артериално на-
лягане [21].

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРЕДСЪРДНОТО МЪЖДЕНЕ

Настоящата класификация на предсърдно-
то мъждене, възприета от Европейското кар-
диологично дружество, се основава на екс-
пертен консенсус на работни групи към Евро-
пейското и Северноамериканското дружество 
по електростимулация и електрофизиология 
[8, 17]. Съобразно тази класификация пред-
сърдното мъждене бива пристъпно, персис-
тиращо и перманентно. При наличие на два 
или повече епизода на пристъпно или перси-
стиращо предсърдно мъждене вече се говори 
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за рецидивиращо предсърдно мъждене. Прис-
тъпното предсърдно мъждене е с продължи-
телност не повече от 7 дни, като се приема, че 
най-често спонтанно се конвертира в синусов 
ритъм в рамките на 48 часа. Ако в 7-дневната 
рамка синусов ритъм се възстанови медика-
ментозно или чрез електрокардиоверсия, това 
не променя класифицирането на епизода като 
пристъпно предсърдно мъждене. След 7-ия 
ден аритмията вече се означава като персис-
тираща. Тази времева граница е произволно 
избрана, но има смисъл, тъй като след 7-ия 
ден вероятността за спонтанна регуларизация 
е минимална, а ефективността на медикамен-
тозната регуларизация спада рязко и обикно-
вено е необходима електрическа кардиовер-
сия. При един и същи пациент с рецидивира-
що предсърдно мъждене може да има епизоди 
както на пристъпно, така и на персистиращо 
предсърдно мъждене. Допълнително перси-
стиращото предсърдно мъждене може да се 
определи като дълготрайно, ако епизодът е с 
продължителност над 1 година. Тази доуточня-
ваща дефиниция се използва основно в интер-
венционалната електрофизиология при абла-
ционното лечение на предсърдното мъждене. 
Приема се, че вероятността за успех е по-мал-
ка при дълготрайно персистиращо предсърдно 
мъждене. Дълготрайното персистиращо пред-
сърдно мъждене е прелюдия към перманент-
ното предсърдно мъждене. Като перманентно 
се определя предсърдно мъждене, при което е 
невъзможно да се възстанови синусов ритъм, 
включително с електрическа кардиоверсия, или 
изобщо не е опитвана регуларизация поради 
възприета стратегия за контрол на камерната 
честота. В тази категория може да се причисли 
и предсърдното мъждене, което е конвертира-
но с електрокардиоверсия, но рецидивира в 
рамките на по-малко от 24 часа.

Първият диагностициран епизод на пред-
сърдно мъждене може да бъде както прис-
тъпен, така и персистиращ. Не трябва да се 
забравя, че при олигосимптомните или асимп-
томните пациенти може да е невъзможно да се 
определи давността на епизода, както и евен-
туалното наличие на предходни недиагности-
цирани епизоди. В по-редки случаи при първо-

то диагностициране аритмията се представя 
като перманентна.

ПРОГНОЗА ПРИ БОЛНИ С ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ

С изключение на редките пациенти с пре-
ексцитирано предсърдно мъждене, което може 
да доведе до камерно мъждене и внезапна 
смърт, в останалите случаи аритмията не е 
пряко животозаплашваща. Прогнозата при тях 
се обуславя от късните последици на пред-
сърдното мъждене и усложненията, до които 
то води.

Предсърдното мъждене е свързано с увели-
чен дългосрочен риск от развитие на исхеми-
чен мозъчен инсулт, сърдечна недостатъчност 
и смъртност по всички причини. В 3-годишно 
проспективно проучване с над 26 700 пациен-
ти с предсърдно мъждене и още 1 сърдечно-
съдова диагноза е установено сигнификантно 
20% увеличение на риска от смърт за всяка 
възраст между 65 и 89 години независимо от 
пола. Честотата на мозъчните инсулти е около 
5 пъти по-висока в сравнение с пациенти без 
сърдечно-съдово заболяване [29]. В регистъра 
REACH, включващ над 63 500 пациенти с ате-
ротромбозна болест или рискови фактори за 
такава, 10,7% от пациентите са с предсърдно 
мъждене [11]. При тях е установена значително 
по-висока обща и сърдечно-съдова смъртност, 
както и значително по-високи честоти на нефа-
тален инсулт, транзиторни исхемични атаки, 
нестабилна стенокардия, сърдечна недоста-
тъчност. Разликите са наистина фрапиращи – 
общата смъртност при наличие на предсърдно 
мъждене е почти 2 пъти по-висока; сърдечно-
съдовата смъртност е над 2 пъти по-голяма; 
честотата на сърдечна недостатъчност е над 3 
пъти по-висока.

От друга страна, най-големите съвременни 
проучвания, сравняващи терапевтичните стра-
тегии при предсърдно мъждене, не успяват 
да открият значима разлика в смъртността и 
развитието на сърдечна недостатъчност поне 
при пациенти на възраст над 65 години [23, 28, 
31]. Възможно е в такъв случай смъртността 
и развитието на сърдечна недостатъчност да 
са свързани с тежестта на подлежащото сър-
дечно заболяване, лош контрол на камерната 
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честота или с токсичност на антиаритмичните 
препарати, използвани за задържане на сину-
сов ритъм [8, 26].

Годишният риск от мозъчен инсулт при 
предсърдно мъждене е увеличен приблизи-
телно 5 пъти и е средно около 5% [12, 30]. В 
случай че не се провежда антитромбозна про-
филактика след инсулт, то годишният риск 
нараства до 8-13%, но може да достигне и до 
почти 24% [12]. Освен това пациентите с пред-
сърдно мъждене и инсулт са с повишена сле-
динсултна смъртност до 30-ия ден и до края на 
първата година, както и с по-голяма честота на 
реинсулти в рамките на 1 година [18]. Мозъчни-
те инсулти, свързани с предсърдно мъждене, 
протичат по-тежко в сравнение с други етиоло-
гии, независимо от възрастта или наличието на 
други рискови фактори. Приблизително 41% от 
пациентите с инсулт и предсърдно мъждене 
остават на легло в сравнение с 23.7% от тези 
с инсулт, но без предсърдно мъждене. Рискът 
за болния да остане прикован на легло поради 
инсулт, свързан с предсърдно мъждене, е уве-
личен приблизително 2.2 пъти [6]. Предсърдно-
то мъждене освен това повишава над 2 пъти и 
риска от „тих” мозъчен инсулт [5]. В съвсем нов 
анализ на над 60 публикации от последните 23 
години се установява увеличение на средния 
годишен риск от инсулт с 2.3%, като смъртност-
та е 30%, годишна честота на остра мезентери-
ална исхемия 0.14% с леталитет 70% и честота 
на остра исхемия на крайник 0.4% с леталитет 
16% [19]. В същата публикация се приема, че 
приблизително 80% от смъртните случаи, дъл-
жащи се на емболизъм, са при пациенти с мо-
зъчен инсулт. 

Горните данни подчертават значението на 
антитромбозната профилактика при предсърд-
но мъждене и едновременно наличие на ри-
скови фактори [8]. Като минимум при подобни 
пациенти трябва да се използва аспирин, и то 
само в случай, че пациентът е контраиндики-
ран за лечение с орален антагонист на вита-
мин К или няма възможност да се контролира 
разреждането, респективно да се коригира до-
зовата схема. Аспиринът намалява риска от 
инсулт с 19% [12]. Във всички останали случаи, 
винаги когато е възможно, оралните антагони-
сти на витамин К, при всичките им недостатъ-

ци, трябва да бъдат прилагани без колебание 
в терапевтична дозова схема, тъй като редуци-
рат риска от инсулт с 64% и общата смъртност 
с 26% [12].

При изолираното предсърдно мъждене прог-
нозата изглежда е по-добра. При 30-годишно 
проследяване е установено, че преживяемост-
та при тези болни е както в общата популация, 
а изявата на сърдечна недостатъчност практи-
чески също не е по-различна. Единствено по 
отношение на инсултите е установена по-голя-
ма честота след 25-ата година, в случай че се 
развият рискови фактори [14].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предсърдното мъждене наистина може 
да бъде определено като епидемия в съвре-
менната кардиология. То е свързано с реди-
ца рискови фактори, някои от които са добре 
известни, а други са установени през послед-
ните години. Независимо че предсърдното 
мъждене не излага живота на пациента на не-
посредствена заплаха, усложненията, до които 
то води, могат да бъдат инвалидизиращи или 
дори смъртоносни. Прогнозата на нелекувано-
то предсърдно мъждене е значително влоше-
на поради възможното развитие на сърдечна 
недостатъчност, исхемичен мозъчен инсулт 
или системен емболизъм с друга локализация, 
както и увеличена сърдечно-съдова и обща 
смъртност. Това изисква прилагане на адекват-
но лечение при голямата част от пациентите. 
Задължителна част от това лечение трябва да 
бъде антитромбозната профилактика, и то по 
възможност с антагонист на витамин К.
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Резюме: Цел: Да се представят краткосрочните и средносрочните резултати след перкутанна ангиопластика при стволови 
стенози на ЛКА. 
Въведение: Дълго време стенозите на ствола на лявата коронарна артерия бяха абсолютна контраиндикация 
за перкутанна ангиопластика. В последно време много автори изнасят обещаващи резултати при ангиопластика 
на протектирани и непротектирани стволови стенози. 
Методи: От януари 2007 до януари 2010 година при четиридесет и седем селектирани пациенти със стволова 
стеноза и фракция на изтласкване (ФИ) над 30% се извърши перкутанна ангиопластика на ствола със стентира-
не. При единадесет от тях (23%) стволовата стеноза беше протектирана с LIMA графт към LAD, а тридесет и шест 
(77%) бяха с непротектирана стволова стеноза. Тридесет и един пациенти (66%) бяха с клиника на висок клас 
стабилна стенокардия, четиринадесет (29%) – с нестабилна стенокардия, и двама (4%) бяха третирани в услови-
ята на остър миокарден инфаркт. При тридесет и девет пациенти (75%) процедурата беше извършена в планов 
порядък, а при осем (25%) – в условията на спешност (един – в кардиогенен шок). При четирима пациенти (8%) 
беше извършена инфузия на GPIIв/IIIа инхибитор. Интрааортна балонна помпа (ИАБП) беше приложена при един 
пациент. Всички пациенти бяха на двойна антиагрегантна постпроцедурна терапия с Aspirin и Clopidogrel. Паци-
ентите бяха стриктно проследявани с работна електрокардиографска проба (РЕП) на всеки 3 месеца (среден 
срок на проследяване 13.4 месеца). На 6-ия месец беше извършена контролна ангиография на 25 пациенти.  
Резултати: Процедурен успех се постигна при 100% от пациентите. В резултат на интервенцията се установи 
редукция на стенозата от 74 ± 7% на 19 ± 12% (р < 0.01). Получи се увеличение на диаметъра на съда от 0.9 ± 
0.3 mm до 3.3 ± 0.6 mm (р < 0.01). При един пациент по време на вътреболничния престой се установи подостра 
инстент тромбоза (2%). Ангиографски бяха проследени 25 от 47 пациенти, като при един се откри рестеноза, ус-
пешно третирана с ре-ПТКА. При нито един от пациентите не се регистрираха сериозни усложнения (миокарден 
инфаркт, смърт или повторна реваскуларизация). 
Заключение: Перкутанната ангиопластика със стентиране на стволови стенози на ЛКА може да бъде безопасна 
и ефективна алтернатива на оперативната байпас интервенция, без усложнения за кратко- и средносрочен пери-
од на проследяване при пациенти с ИФЛК > 30%. 

Ключови думи: перкутанна коронарна ангиопластика, стволова стеноза, стентиране 
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Summary: Objectives: To report the short and mid-term outcomes after stenting of left main coronary artery (LMCA) stenoses. 
Background: Left main coronary artery disease had been regarded for long time as an absolute contraindication for 
coronary angioplasty. Recently, with routine stenting several authors have been reporting promising results after protected 
or unprotected LMCA – PCI.  
Methods: From January 2007 to January 2010, forty-seven consecutive patients with LMCA stenoses and LVEF 
≥ 30% were treated with stents. Eleven of them (23%) were protected with patent LIMA graft to LAD and thirty six (77%) – 
unprotected. Thirty-one patients (66%) were in high (III-IV) CCS class stable angina, fourteen (29%) – with unstable 
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УВОД

Стенозата на ствола на лявата коронарна 
артерия (ЛКА) е най-тежката форма на исхе-
мичната болест на сърцето (ИБС) с неблаго-
приятна прогноза в краткосрочен план. Злат-
ният стандарт в лечението на пациентите със 
стволова стеноза на ЛКА повече от 20 години 
е аортокоронарният байпас (АКБ) към лявата 
предна десцендентна артерия (LAD) и цир-
кумфлексната артерия (RCX). Предпоставка 
за това са категоричните резултати от проучва-
нето Veterans Administration Cooperative Study, 
резултатите от което са публикувани през 1982 
год. и показват категорично предимството на 
коронарната хирургия пред консервативното 
лечение относно краткосрочната и дългосроч-
ната преживяемост на тези пациенти [10]. Още 
от 1977 год., когато Андреас Грюнциг извърш-
ва първата балонна коронарна ангиопластика, 
има опити тази техника да бъде приложена и 
при лечението на стволовите стенози [6, 8]. 
Въпреки публикуваните отлични процедурни 
резултати от балонна ангиопластика, кратко-
срочните и дългосрочните резултати относно 
преживяемост и рестеноза след балонна анги-
опластика на ствола на ЛКА са неблагоприятни 
[8]. Експериментални и патоанатомични студии 
доказват, че има континуитет в състава на ар-
териалната стена между аортата и ствола на 
ЛКА, т.е. има изобилие на еластични елемен-
ти, което обуславя ранния рекойл и късното 

отрицателно ремоделиране и съответно – из-
вънредно висок процент рестеноза (в отделни-
те публикации достига до 62%) и тригодишна 
смъртност до 64% след балонна ангиопластика 
[O’Keefe, 9]. Вследствие от тези резултати сте-
нозата на ствола на лявата коронарна артерия 
е посочена като контраиндикация за балонна 
ангиопластика в ръководствата на ACC/AHA от 
1988 г. [7]. В зависимост от това дали са нали-
це проходими артериални и/или венозни граф-
тове, или само колатерална циркулация, или 
нито едно от тях – състоянието се обозначава 
съответно като протектирана, частично протек-
тирана или непротектирана стволова стеноза. 
В цитираната публикация на O’Keefe се посоч-
ва, че 3-годишната преживяемост след балон-
на ангиопластика на непротектиран ствол на 
ЛКА е едва 36%, а тригодишната преживяемост 
след балонна ангиопластика на протектиран 
ствол на ЛКА е 90%. Поради това години наред 
балонната ангиопластика се препоръчва само 
при протектиран ствол на ЛКА или при пациен-
ти с абсолютни противопоказания за коронар-
на хирургия (напреднала възраст, тежко общо 
състояние, тежки придружаващи заболявания 
и най-вече кардиогенен шок – това са случаи-
те, когато интервенционалното лечение се въз-
приема като животоспасяваща процедура) [9]. 
В България за първи път перкутанна балонна 
ангиопластика на непротектиран ствол на ЛКА 
в условията на кардиогенен шок е извърше-

angina and two (4%) were treated in the course of acute anterior MI. In thirty-nine (75%) patients, the procedure was 
elective and in eight – emergent (including one patient in cardiogenic shock). Four patients (8%) received GP IIb/IIIa 
inhibitors infusion. Intraaortic balloon pump (IABP) support was applied in one patient. The post-stenting antithrombotic 
regimen was in all cases double – aspirin and clopidogrel for at least one year. The patients were followed very closely 
with ECG stress test every three months (mean follow-up period 13.4 months). At the 6-th month, a control angiography 
underwent 25 patients. 
Results: The procedural success rate was 100%, with one episode of subacute in-stent thrombosis. A decrease in 
mean diameter stenosis from 74 ± 7% to 19 ± 12% (p < 0.01) was achieved. Accordingly, the absolute vessel diameter 
increased from 0.9 ± 0.3 mm to 3.3 ± 0.6 mm (p < 0.01). Six-month follow-up angiography was performed in 25 of 47 
patients. Angiographic restenosis was evident in 1 patient, treated successfully with re-PTCA. Clinical follow-up revealed 
no serious events (death, myocardial infarction, repeat revascularization procedure) in the remaining 46 patients.  
Conclusion: Stenting of LMCA stenoses may be a safe and effective alternative to CABG, with uncomplicated short and 
mid-term follow-up period in patients with LVEF ≥ 30%.

Key words: left main stenosis, PTCA, stenting
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на от Ю. Джоргова в УНСБАЛ “Св. Екатерина” 
през 1994 г. [1, 2]. 

С развитието на нови интервенционални 
методи като ротационна (rotablator) и дирекци-
онална (DCA) атеректомия и след навлизането 
на стентирането като рутинна практика при из-
вършването на коронарна ангиопластика, едни 
от основните механизми на рестеноза (елас-
тичният рекойл и късното отрицателно ремоде-
лиране на артериалната стена) бяха преодоле-
ни [3]. Особено обнадеждаващи са резултати-
те от рутинно стентиране на ствола на ЛКА с 
медикамент-излъчващи стентове (drug eluting 
stents – DES). 

Завършилото през 2009 г. проучване 
SYNTAX показа, че при нисък Syntax score па-
циентите със стеноза на ствола на лявата ко-
ронарна артерия са подходящи за перкутанна 
ангиопластика с резултати, равнозначни на 
кардиохируpгична реваскуларизация. Подобни 
са и данните, изнесени от Valgimili и сътр. при 
перкутанна коронарна интервенция (ПКИ) на 
ствола на ЛКА с DES при 340 пациенти. Всички 
тези резултати потвърждават ефикасността и 
безопасността на интервенционалното лече-
ние на стенозата на ствола на ЛКА при под-
ходящи случаи. От това произтича и отново 
засиленият интерес към ангиопластиката на 
стволови стенози на ЛКА.

В настоящата публикация представяме три-
годишния опит на Инвазивната лаборатория 
към МБАЛ „Токуда” при стентиране на стволо-
ва стеноза на ЛКА.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

За периода януари 2007-януари 2010 г. в 
Клиниката по кардиология към МБАЛ „Токуда” – 
София, се извърши ПКИ и стентиране на ство-
лова стеноза на ЛКА при 47 пациенти от общо 
87 диагнoстицирани стенози на ствола на ЛКА. 
Това са 57% от установените през този период 
стволови стенози на ЛКА – останалите са насо-
чени за байпас хирургия. В същото време тези 
47 интервенции са само 1.3% от всички перку-
танни коронарни интервенции (общо 3385 про-
цедури) за периода. Всеки един от пациентите 
имаше > 50% стеноза на ствола, оценена ви-
зуално и с квантитативна ангиография (QCA). 

При всеки един от тях бе изчислен хирургичният 
риск с помощта на Parsonnet surgical risk score, 
като пациентите бяха разделени на високо- и 
нискорискови. Предпочитанието за РТСА пред 
АКБ бе преценено в зависимост от наличието 
на четири условия:

1) подходяща анатомия и характеристика 
на плаката;

2) контраиндикация за хирургия на базата 
на тежко съпътстващо заболяване;

3) настоятелно желание от страна на паци-
ента за ПКИ с разяснени рискове и 

4) манипулация, извършвана по витални 
индикации.

Процедура
Плаките бяха третирани с балонна преди-

латация по преценка на интервенционалния 
кардиолог. В крайна сметка третирането на 
всички лезии завърши със стентиране. Бяха 
имплантирани 21 DES, или 45%, срещу 26 
хром-кобалтови стента, или 55%.

Имплантацията на стентовете бе извърше-
на така, че да осигури най-добрия възможен 
съдов лумен. Следпроцедурно пациентите бя-
ха третирани с клопидогрел и аспирин, както 
и с Abciximab или Еptifi batide, интрапроцедурно 
при нужда.

Проследяване
Всички пациенти бяха планирани за клинич-

но и ангиографско проследяване. Клиничните 
прегледи с ЕКГ стрес-тест бяха осъществени 
на 1-вия, 3-тия, 6-ия и 12-ия месец, след ко-
ето веднъж годишно. Повторно ангиографско 
изследване се планираше по възможност след 
6 месеца или по-рано, в случай че клиничната 
картина или неинвазивно изследване предпо-
лагат наличието на рекурентна исхемия. Паци-
ентите бяха проследявани относно показатели-
те: проведена байпас хирургия, смърт (причина 
за смъртта), миокарден инфаркт, рекурентна 
исхемия, повторна ПКИ и рестеноза.

Определения
Процедурен успех – реваскуларизация на 

таргетната лезия с остатъчна стеноза, по-мал-
ка или равна на 20%, оценена ангиографски 
без вътреболнични усложнения (смърт, Q-МИ, 
non-Q МИ, АКБ по спешност).
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Non-Q МИ – повишение на стойността на 
общата СРК двукратно над нормата с позити-
виране на МВ, при отсъствието на патологичен 
Q-зъбец. 

Късни усложнения – смърт (сърдечна или 
непричинена от сърдечно заболяване), бай-
пас операция, Q-МИ или non-Q МИ, рестеноза, 
повторна реваскуларизация.

Рестеноза – стесняване на съдовия лумен 
≥ 50%, оценено ангиографски.

Parsonnet score – представлява цифрова 
скала за оценка на риска от смърт на 30-ия 
ден при пациенти, подложени на сърдечна 
операция. Сборът се получава при акумули-
ране на предварително зададените стойности 
на рисковите фактори (например 1 за съпът-
стващо затлъстяване и 20 за повторна рео-
перация). Стойност над 15 отговаря на риск, 
по-голям от 4%.

РЕЗУЛТАТИ

Изходна клинична находка
В изходната клинична находка са описа-

ни възраст, пол, наличие на придружаваща 
аортна и митрална инсуфициенция, ХОББ, 
креатинин  2 mg%, тютюнопушене, диабет, 
дислипидемия, хипертония, процедурен риск, 
неоплазма, ХАНК (симптоматична проява), 
клинична изява (ОМИ вследствие на стеноза 
или оклузия на ствола на ЛКА, кардиогенен 
шок, стабилна или нестабилна ангина), пред-
хождаща байпас хирургия (както и годините 
след операцията) и скорошен МИ (в рамките 
на две седмици).

Възрастта на пациентите варира между 
45 и 91 години (средна 67 ± 5 год.). Тридесет 
и един от тях (65%) бяха мъже и шестнадесет 
– жени (35%). При единадесет (23%) се уста-
нови функциониращ артериален графт (LIMA 
към LAD), т.е. частично протектиран ствол. 
Коронарните рискови фактори включваха: ди-
абет при 7 (14%), хипертония при 47 (100%), 
дислипидемия при 25 (53%), тютюнопушене 
при 35 (75%), с преживян МИ при 14 (29.8%). 
С предхождаща байпас хирургия бяха едина-
десет (23%). Тридесет и един пациенти (66%) 

бяха с висок функционален клас (III-IV ФК) 
стабилна стенокардия, четиринадесет (29%) 
– с нестабилна ангина пекторис, а двама (4%) 
бяха с остър МИ. При тридесет и девет (75%) 
от пациентите ПКИ бе проведена като плано-
ва процедура, а при осем (17%) се наложи тя 
да бъде извършена по спешност, при двама 
от които – в условията на кардиогенен шок и 
кардиопулмонална ресусцитация (КПР) с ин-
тубация и механична вентилация. 

Средният болничен престой беше 2.4 дни.

Ангиографска находка и реперфузия
Изходна ангиографска находка. Тук се 

включва левокамерна фракция на изтласква-
не (ЛКФИ), дължина на лезията (измерена от 
рамо до рамо), локализация на стенозата (ос-
тиална, медиална или дистална), отношение 
спрямо “нормалния” размер в mm, брой засег-
нати съдове, запушена ДКА и предшестваща 
стеноза в проценти. 

Основният съдов достъп беше феморал-
ният – използван при 31 пациенти (65%), до-
като през a. radialis ПКИ беше извършена при 
16 болни (35%). При 100% от пациентите раз-
мерът на артeриалния интродюсер и водещия 
катетър беше 6 Fr. Средният размер на диаме-
търа на стентовете беше 3.62 mm. Най-често 
използваните стентове бяха: Driver, Vision, Pro 
Kinetic, Xience V, Cypher. 

От СКАГ се установи, че 12 (25.55%) от 
пациентите са с едноклонови, 15 (31.91%) – с 
двуклонови, и 20 (42.55%) – с триклонови сте-
нози. Разпределението според зоната на лези-
ята беше, както следва: засягане на остиума 
на ствола на ЛКА – 8 пациенти (17%), засягане 
на проксималния сегмент на ствола на ЛКА – 
13 пациенти (28%), стеноза в средния сегмент 
на ЛКА – при 17 пациенти (36%), и със засягане 
на дистален сегмент на ствола на ЛКА бяха 9 
пациенти (19%) (табл. 1).

Таблица 1. Разпределение на стенотичните лезии на 
ствола на ЛКА

Сегмент 
на ствола

Остиално
Проксима-
лен сегмент 

Среден 
сегмент

Дистално

Честота на 
засягане

8 (17%) 13 (28%) 17 (36%) 9 (19%)
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Процедури. Беше извършено стентиране 
на всичките 47 лезии, подходящи за перкутан-
на ангиопластика на ствола на ЛКА. При 27 
(57%) се извърши балонна предилатация, а 
при 19 (40%) се извърши директно стентиране. 
Контролът с вътресъдов ултразвук (IVUS) се 
осъществи при 1 пациент (2.5%) (табл. 2).

Таблица 2. Тип процедури при 47 пациенти със ство-
лова стеноза на ЛКА

Процедура Пациенти (%)

Балонна предилатация 27 (57%)

Primary stenting 19 (40%)

IVUS 1 (2.5%)

Резултати. Първичен успех беше постигнат 
при всички третирани пациенти (100%). Пример 
за успешна ПКИ на високостепенна остиална 
стеноза на ствола на ЛКА е илюстриран на фиг. 
1 ÷ 4. При един (2%) се установи подостра ин-

стент тромбоза по време на вътреболничния 
престой, успешно третирана с ре-ПТКА. При 
нито един болен не се наложи спешна карди-
охирургична реваскуларизация. По време на 
едногодишно проследяване при двама паци-
енти (4%) се откри инстент пролиферация със 
значима стеноза, наложила повторна ПКИ. Не 
се регистрираха сериозни усложнения: смърт, 
Q-MИ и non-Q MИ (табл. 3).

Таблица 3. Честота на усложнения при 47 пациенти с 
ПКИ на стволова стеноза на ЛКА

Усложнения Брой пациенти Честота в %

Смърт 0 0%

Q-МИ 0 0%

Non-Q МИ 0 0%

Oстра БН 0 0%

Спешен байпас 0 0%

Подостра тромбоза/рестеноза 1 2%

Повторна ПКИ 2 4%

Фиг. 1. Високостепенна остиална стеноза на ЛКА с насложен тромб и калцификат в краниална позиция с минимална 
дясна ангулация
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Фиг. 2. Високостепенна остиална стеноза на ствола на ЛКА с насложен тромб и калцификат в каудална позиция

Фиг. 3. При същия пациент след успешна перкутанна реваскуларизация в каудална позиция
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ОБСЪЖДАНЕ

Честотата на стволовата стеноза не е висо-
ка. Според проучванията тя се среща при 0.03 
до 0.04% от пациентите с планова коронаро-
графия и 0.37 до 2.96% при пациенти с клиника 
на ОМИ [11].

Първите публикувани резултати от анги-
опластика на ствола на ЛКА не са твърде обна-
деждаващи поради относително високата чес-
тота на острите интрапроцедурни усложнения 
(масивен ОМИ, животозастрашаващи ритъмни 
нарушения, смърт), както и неблагоприятния 
дългосрочен ефект [9]. Бързото развитие и на-
влизане на новите интервенционални средства 
като стентирането (повишаващо драматично 
проходимостта на първоначално затворения 
съд) и дирекционалната атеректомия, а така 
също и въвеждането на новите антитромбо-
тични/антитромбоцитни протоколи доведоха 
до значително подобрение на средно- и дълго-
срочните резултати. Повечето проучвания со-
чат честота на първична успеваемост на съв-

ременната ангиопластика около 100% (92% за 
по-трудните бифуркационни и остиални стено-
зи в сравнение с тези в медиалния сегмент).

Според различни изследвания честотата на 
усложненията варира в широки граници: вътре-
болнична смъртност – 0-5.7%, Q-МИ – 2.2-7.5%, 
non-Q МИ – 8%, хирургична намеса – 1.1-7-8%, 
рестеноза – 13-20%. Сериозните различия в 
получените резултати и най-вече качествено 
по-добрите резултати доведоха до задълбоча-
ване на проучванията в посока оптимизиране 
на терапевтичните интервенционални методи. 
Тези проучвания се оказаха полезни и по отно-
шение на откриването на фактори, определя-
щи прогнозата, кратко- и дългосрочните резул-
тати. Неблагоприятни предиктори са фракция 
на изтласкване на лявата камера ≤ 30-35%, 
митрална инсуфициенция 3-4 степен, серумен 
креатинин ≥ 2 mg/dl, бъбречна недостатъчност 
(смята се за най-важния фактор след анги-
опластика на непротектиран ствол), значител-
но калцирана лезия, първоначална клинична 
манифестация с ОМИ и шок (използването на 

Фиг. 4. Крайният резултат след ПКИ на остиалната стеноза на ствола на ЛКА при същия пациент 
в дясна краниална позиция
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интрааортна балонна помпа, както и коронар-
на венозна ретроперфузия при нестабилни или 
високорискови пациенти осигурява значителна 
хемодинамична стабилност и по този начин по-
добрява в голяма степен прогнозата). Наличие-
то или отсъствието на колатерали от доминант-
ната дясна коронарна артерия, както и непълна 
или тотална оклузия на ствола на ЛКА също 
влияят значително върху резултатите.

Сравнителният анализ на балонната ди-
латация със стентиране и дирекционалната 
атеректомия сочат, че новите устройства зна-
чително подобряват минималния диаметър на 
лумена след ангиопластика на непротектиран 
ствол и водят да значимо намаляване на чес-
тотата на рестеноза при дългосрочно просле-
дяване. Независимо че няма сигнификантна 
разлика по отношение на резултатите от 5-го-
дишната преживяемост при двата метода, ан-
гиопластиката с новите средства се счита за 
по-ефикасен метод. 

При сравнение на резултатите от анги-
опластика при високо- и нискорискови паци-
енти по отношение на оперативната намеса 
(байпас хирургия) се оказва, че стентирането 
на непротектиран ствол осигурява отлични 
ранни резултати, особено при пациентите 
без противопоказания за байпас, като по-на-
татъшната честота на рестеноза е подобна 
на тази при имплантацията на стент на дру-
ги места в коронарните съдове. Именно тези 
данни убедително подкрепят ангиопластика-
та със стентиране като сигурен и ефективен 
метод на лечение, алтернативен на байпас 
операцията.

След обявяване на резултатите от мащаб-
ната студия Syntax (1800 пациенти, от които 
903 с перкутанна реваскуларизация и 897 – с 
кардиохирургична реваскулариция) перкутан-
ната ангиопластика при непротектирани ство-
лови стенози доказа ефективността си – резул-
татите от нея бяха съизмерими с тези от карди-
охирургичната реваскуларизация, особено при 
пациенти с изолирана стеноза на ствола на 
ЛКА, без засягане на другите коронарни съдо-
ве. Това дава основание в тези случаи стенти-

рането да е средство на избор при определяне 
на терапевтичната стратегия [4, 5].

От първоначалните опити за ангиопласти-
ка на непротектиран коронарен ствол до нас-
тоящите резултати е изминат дълъг път – 32 
години [8]. В крайна сметка най-важни оста-
ват индикациите за предприемане на анги-
опластика при тези поначало високорискови 
пациенти [1]. При тях се отчита и най-сериоз-
ната динамика в показанията за ангиопласти-
ка – от абсолютна контраиндикация в мина-
лото през противоречива, но животоспасява-
ща манипулация, предприета по витални ин-
дикации (особено при пациенти с хирургични 
противопоказания), а сега те еволюират до 
ефективна алтернатива на хирургичното ле-
чение при внимателно подбрани пациенти 
без хирургични контраиндикации (особено с 
добра левокамерна функция). В крайна смет-
ка може да се заключи, че подходящият из-
бор на пациент и наличността на подходящи 
стентове правят селективното стентиране на 
незащитен ствол сигурен метод, осигуряващ 
много добри близки и по-дълготрайни резул-
тати [1].

ИЗВОДИ

1. Стентирането на ствола на лявата коро-
нарна артерия е сигурна процедура с добри 
кратко- и средносрочни резултати.

2. При определена група пациенти (с нисък 
Syntax score) стентирането е средство на из-
бор при определяне на терапевтичната стра-
тегия.
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ECHOCARDIOGRAPHIC DOPPLER PREDICTORS OF CARDIOTOXICITY IN CANCER ECHOCARDIOGRAPHIC DOPPLER PREDICTORS OF CARDIOTOXICITY IN CANCER 
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Резюме: Кардиотоксичността е един от най-сериозните странични ефекти на химиотерапията (ХТ) при онкологично болни 
с продължителна преживяемост. Установяването на показатели за сърдечни нарушения в ранен стадий е от 
решаващо значение за своевременното им терапевтично повлияване. 
Цел: Ранно диагностициране на структурни и функционални сърдечни промени чрез ехокардиографско монито-
риране в хода на антитуморната терапия. 
Методи: Изследвани са 61 пациенти с различни карциноми, лекувани с цитостатици с известен кардиотоксичен 
ефект. При пациентите са проведени ЕКГ и конвенционална и пулсова тъканна Doppler-ехокардиография преди 
започване на ХТ и 6 месеца след това. 
Резултати: Не се установиха ЕКГ промени и влошаване на систолните параметри на лявата камера в хода на 
провежданата ХТ. Диастолните скорости на митралния анулус показаха статистически сигнификантно пониже-
ние. Ранната диастолна скорост Е’m на медиалния анулус намалява от 7.93 ± 2.23 cm/s до 7.18 ± 2.27 cm/s (р 
= 0.036), а късната диастолна скорост А’m – от 9.95 ± 2.31 cm/s до 9.31 ± 1.71 cm/s (р = 0.047). Аналогични са 
промените в скоростите на латералния анулус с понижение на E’l от 10.73 ± 2.94 cm/s до 9.94 ± 2.78 cm/s (p = 
0.036) и на А’l от 10.73 ± 2.94 cm/s до 9.94 ± 2.78 cm/s (p = 0.047). По отношение на скоростите на трикуспидалния 
анулус не се наблюдаваха сигнификантни промени. Регистрира се повишение на Tei-индекса за лявата камера от 
0,33 ± 0,46 до 0,44 ± 0,17 (p = 0,002) и за дясната камера от 0,50 ± 0,23 до 0,63 ± 0,24 (p = 0,028). 
Заключение: Шест месеца след започване на химиотерапията се регистрират промени в скоростите на мит-
ралния анулус и Tei-индекса на лявата и дясната камера без клинични прояви от страна на пациентите. Тези 
ехокардиографски показатели могат да бъдат използвани в практиката като предиктори на кардиотоксичност с 
помпена дисфункция.

Ключови думи: кардиотоксичност, тъканен Doppler-ехокардиография, химиотерапия
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за кореспонденция:

Д-р Божидар Кръстев, Клиника по кардиология, УМБАЛ “ Царица Йоанна – ИСУЛ ”, ул. “Бяло море” 8, 1527 София, 
тел: 029432297, e-mail: krustev80@abv.bg

Summary: Cardiotoxicity is one of the most serious side effects of chemotherapy (CHT) for cancer survivors. Identifying parameters 
for detection of early stages of cardiac injury is of crucial importance for timely therapeutic management. 
Purpose: To achieve an early detection of structural and functional cardiac changes through echocardiographic 
monitoring during cancer therapy. 
Methods: We evaluated 61 patients with different cancer types, treated with cytostatics with known cardiotoxic side 
effects. They were examined before chemotherapy and 6 months after treatment by ECG and conventional and pulsed 
tissue Doppler echocardiography. 
Results: Changes in ECG and left ventricular systolic function during CHT were not observed. Diastolic velocities of the 
mitral annulus showed statistically signifi cant reduction. Early diastolic velocity E’m of the medial annulus decreased from 
7.93 ± 2.23 cm/s to 7.18 ± 2.27 cm/s (р = 0.036) and late diastolic velocity А’m – from 9.95 ± 2.31 cm/s to 9.31 ± 1.71 
cm/s (р = 0.047). Lateral annulus velocities showed analogous changes with reduction of E’l from 10.73 ± 2.94 cm/s to 
9.94 ± 2.78 cm/s (p = 0.036) and А’l from 10.73 ± 2.94 cm/s to 9.94 ± 2.78 cm/s (p = 0.047). There were no signifi cant
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УВОД

През последните десетилетия благодаре-
ние на напредъка в диагностиката и лечението 
на неопластичните заболявания значително се 
подобри прогнозата на онкологично болните, 
като все повече са тези, които имат по-дълга 
преживяемост. По данни на Еurocare-4, десет-
годишна преживяемост има при 70% от паци-
ентите с карцином на гърдата, 80% с ходжки-
нов лимфом и 90% от болните с тестикуларен 
карцином [10]. Тези данни дават надежда, че 
раковите заболявания могат да бъдат добре 
контролирани, подобно на диабета и артери-
алната хипертония. Оптималните протоколи 
за комбинирано лечение изискват приложени-
ето на високи дози медикаменти, максимално 
близки до токсичните, за получаване на изра-
зен терапевтичен ефект. Това от своя страна 
увеличава честотата на страничните ефекти 
на химиотерапевтиците, в частност кардиоток-
сичността, което води до повишена сърдечно-
съдова заболяемост и смъртност [6]. 

Една от най-точните клинични дефиниции 
на кардиотоксичността е формулирана от Кар-
диологичния комитет, наблюдаващ клиничните 
проучвания с трастузумаб [9]. Според нея ци-
тостатичната кардиотоксичност се характери-
зира с една или повече от следните промени: 

кардиомиопатия с редуцирана фракция  −
на изтласкване;

симптоми на сърдечна недостатъчност; −
белези на сърдечна недостатъчност,  −

Т3-галоп, тахикардия и други;
намаляване на фракцията на изтласкване  −

с ≥ 5% спрямо изходната стойност, придружена 
от симптоми на сърдечна недостатъчност;

намаляване на фракцията на изтласкване  −
с ≥ 10% спрямо изходната стойност без симп-
томи на сърдечна недостатъчност.

Ранното диагностициране и лечението на 
кардиотоксичността могат значително да реду-
цират клиничните прояви на увреждането и да 
подобрят прогнозата [1].

Най-често използваният метод за монито-
риране на сърдечната функция по време на и 
след химиотерапия е фракцията на изтласква-
не, който е показател с ниска сензитивност, тъй 
като миокардът благодарение на компенсатор-
ни механизми може да осигури нормална пом-
пена функция дори и при налична дисфункция 
на кардиомиоцитите [5]. 

През последните години се търсят такива 
показатели за ранна сърдечна увреда, които в 
ранен етап да предскажат развитието на сър-
дечна дисфункция.

Целта на настоящото проучване е да се 
установят ранно настъпващи промени в сър-
дечната функция, предшестващи развитието 
на кардиотоксичност със систолна дисфунк-
ция, използвайки конвенционална и тъканна 
Doppler-ехокардиография. 

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

За периода от ноември 2008 г. до май 
2009 г. са изследвани 61 пациенти, постъпи-
ли за лечение в онкологичното отделение на 
УМБАЛ ''Царица Йоанна – ИСУЛ''. Всички бо-
лни са лекувани с химиотерапевтици, за които 
е известно, че имат предилекционна кардиото-
ксичност. 

За целите на изследването болните са се-
лектирани по включващи и изключващи крите-
рии (табл. 1).

changes in tricuspid annulus velocities. Increase in Tei-index for left ventricle from 0,33 ± 0,46 to 0,44 ± 0,17 (p = 0,002) 
and for right ventricle from 0,50 ± 0,23 to 0,63 ± 0,24 (p = 0,028) was registered. 
Conclusion: Asymptomatic changes of the mitral annulus velocities and Tei-index for left and right ventricle were 
registered six months after starting CHT. These echocardiographic parameters can be used in clinical practice as 
predictors of cardiotoxicity with systolic dysfunction.

Key words: cardiotoxicity, tissue Doppler echocardiography, chemotherapy
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Преди започване на химиотерапия на бол-
ните е снета подробна анамнеза, прегледана е 
наличната медицинска документация, проведени 
са клиничен преглед, EКГ и ехокардиография.

При всички пациенти е получено информи-
рано съгласие, а самото изследване е одобре-
но от етичната комисия към Медицинския уни-
верситет – София.

Ехокардиографското изследване е про-
ведено на ехокардиограф Philips iE33 с тран-
сдюсер 3.5 MHz. Изследването включва оп-
ределяне на сърдечните размери, оценка на 
левокамерната систолна функция, оценка на 
диастолната функция с PW-Doppler и пулсова 
тъканна Doppler-ехокардиография на митрал-
ния и трикуспидалния анулус. 

Фракцията на изтласкване е изследвана по 
метода на Simpson от четирикухинен апикален 
образ, с определяне на крайните диастолни и 
систолни обеми. 

Митралният кръвоток е регистриран с PW-
Doppler с пробен обем при върха на митрал-
ните клапни платна от четирикухинен апикален 
образ, като се измерени пиковите скорости на 
ранния (Е-пик, cm/s) и късния (А-пик, cm/s) ди-
астолен кръвоток, отношението Е/А и времето 
на децелерация на ранното диастолно пълне-
не (ms).

Пулсовата тъканна Doppler-ехокардиогра-
фия на митралния и трикуспидалния анулус 
се осъществи с пробен обем в базалните сег-
менти на междукамерния септум, латералната 
стена и свободната стена на дясната камера 
от 4-кухинен апикален образ. Регистрирани са 
скоростите на движение на митралния и три-
куспидалния анулус (cm/s) в систола – S, в ран-
ната диастола – Е’, и в късната диастола – А’. 
От измерените стойности на митралния анулус 
е изчислена средната аритметична стойност на 
S, E’ и A’ и отношенията Е/Е’ и Е’/А’. 

Всеки Doppler-показател е измерен в три до 
пет последователни сърдечни цикъла, като се 
изчислява средна аритметична стойност.

Tei-индексът на комбинирана систолна и 
диастолна функция за лявата и дясната каме-
ра е изчислен по формулата: 

(a-b)/b, 

където а е времето от края до началото на ди-
астолния кръвоток, а b е време на изтласква-
не.

Изследването на Tricuspid Annular Plane 
Systolic Excursion (TAPSE) е осъществено от апи-
кален четирикухинен образ с М-мод на трикуспи-
далния анулус с определяне на систолна екскур-
зия на равнината на анулуса в милиметри.

Таблица 1. Включващи и изключващи критерии на пациентите

Включващи критерии  Изключващи критерии

1. Възраст 18-70 год. Преживян миокарден инфаркт 

2. Започващи за първи път ХТ Нестабилна ангина в последните 3 месеца

3. Синусов ритъм Симптоми на сърдечна недостатъчност
4. ECOGPS < 3 Фракция на изтласкване под 50%

5.  Медикаменти с изявена кардиотоксичност * Вродени и придобити клапни пороци

6. Липсващи тежки съпътстващи заболявания Креатининов клирънс под 30 mL/min/1.73²

7. Информирано съгласие ASAT, ALAT над 2 пъти от нормата

8. Очаквана продължителност на живота повече 
от 6 месеца Hgb под 10 g/dl

9. Възпалителни заболявания

ХТ – химиотерапия, ECOGPS – Еastern Cooperative Oncology Group Performance Status, ASAT – аспартатамино-
трансфераза; АЛАТ – аланинаминотрансфераза, Hgb – хемоглобин

*Антрациклинови антибиотици, платинови медикаменти, таксани, моноклонални aнтитела, 5-флуороурацил



Б. Кръстев и др.38

Статистическата обработка на данните е 
извършена със статистическия пакет SPSS-
version 13 for Windows. За анализ на количест-
вените показатели е използван t-тест или Mann-
Whitney U-test, а за качествените – χ-квадрат.

РЕЗУЛТАТИ

Групата от 61 пациенти включва 47 жени и 
14 мъже с хистологично доказани карцином на 

гърдата, белия дроб, колона и други. Според 
терапевтичните протоколи всички те получават 
антрациклини и/или други химиотерапевтици с 
подчертана кардиотоксичност. Демографските 
и клиничните данни на пациентите са предста-
вени на табл. 2.

При електрокардиографското мониторира-
не на изследваните пациенти не се наблюда-
ваха сигнификантни промени и всички ЕКГ ин-
тервали останаха в норма (табл. 3). 

Таблица 2. Демографски и клинични показатели на пациентите

Карцином на млечната 
жлеза
n = 39

Карцином на белия 
дроб
 n = 8

Карцином на дебелото 
черво
n = 9 

Други

n = 5

Възраст (години) 52.7 ± 11,58 62.5 ± 6,82 62.4 ± 11,52 46 ± 16,32

Пол
Мъже 
Жени

–

39 (63.9%)
6 (75%)
2 (25%)

5 (56%)
4 (44%)

3 (60%)
2 (40%)

Метастази 6 (15.3%) 2 (25%) 2 (22.2%) 1 (20%)

Оперирани 32 (82%) 4 (50%) 9 (100%) 2 (40%)
Коморбидност (%)
0
1
> 1

 69.2
 20.6
 10.2

 37.5
 50

 12.5

 56
 22
 22

 80
 20

Таблица 3. ЕКГ данни преди и на шестия месец от химиотерапията

Показатели Преди ХТ След ХТ P

Сърдечна честота/min 72.2 ± 11.2 72.4 ± 10.6 0.90

PR (ms) 153.4 ± 23.1 153.6 ± 23.6 0.93

QRS (ms) 86.4 ± 8.5 84.6 ± 8.7 0.54

QT (ms) 386.9 ± 34.7 385.4 ± 30.3 0.71

QTc (ms) 418.7 ± 23.8 419.6 ± 27.1 0.79

ХТ – химиотерапия

При ехокардиографското проследяване 
не бяха установени статистически сигнифи-
кантни промени в систолните параметри на 
лявата камера (фракция на изтласкване и 
фракция на скъсяване) и в TAPSE на дясна-
та камера. 

Не се установи статистически значима раз-
лика в диастолните параметри на лявата каме-

ра: Е-пик, А-пик, Е/А, време на децелерация и 
скорост на пропагация на митралния кръвоток. 
Изследването на Теi-индекса на лявата и дяс-
ната камера преди и на 6-ия месец от химио-
терапията показва статистически значимо по-
вишаване в сравнение с изходните стойности. 
Ехокардиографските показатели са представе-
ни в табл. 4.



Ехокардиографски Doppler-предиктори... 39

При изследването на сърдечната функция 
с тъканнен Doppler (табл. 5) на медиален мит-
рален анулус се наблюдава леко понижаване 
на систолната скорост Sm от 6.76 ± 1.79 cm/s 
до 6.37 ± 1.49 cm/s, но статистически значи-
ма разлика не се установи. При диастолните 
параметри бяха констатирани статистически 
значими разлики за Е’m, съответно в началото 
и след това, 7.93 ± 2.23 cm/s и 7.18 ± 2.27 cm/s 
(р = 0.036), а за А’m съответно: 9.95 ± 2.31 cm/s 
и 9.31 ± 1.71 cm/s (р = 0.047). Тъй като и двата 
показателя намаляват, отношението Е’m/А’m 
не се промени съществено. Най-голяма дина-
мика се установи в отношението Е/Е’m, което 
от 9.82 ± 2.44 се повиши на 11.43 ± 2.38 (р < 
0.001). Аналогичнии са промените в показа-
телите на латералния митрален анулус, като 
систолната скорост намалява статистически 
значимо от 7,64 ± 1,83 до 6,98 ± 1,38 cm/s (p 
= 0,033).

За разлика от лявата камера при Tissue 
Doppler на трикуспидалния анулус не се на-
блюдават сигнификантни разлики.

Таблица 5. Скорости на митралния и трикуспидалния 
анулус

Показатели Преди ХТ След ХТ P

Лява камера-
медиален 
анулус
Sm (cm/s) 6.76 ± 1.79 6.37 ± 1.49 0.11

E’m (cm/s) 7.93 ± 2.23 7.18 ± 2.27 0.036

A’m (cm/s) 9.95 ± 2.31 9.31 ± 1.71 0.047

E’m/A’m 0.85 ± 0.41 0.79 ± 0.33 0.99

E/E’m 9.82 ± 2.44 11.43 ± 2.38 < 0.0001
Лява камера-
латерален 
анулус
Sl (cm/s) 7.64 ± 1.83 6.98 ± 1.38 0.033

E’l (cm/s) 10.73 ± 2.94 9.94 ± 2.78 0.036

A’l (cm/s) 10.73 ± 2.94 9.94 ± 2.78 0.047

E’l/A’l 1.03 ± 0.50 1.00 ± 0.43 0.52

E/E’l 8.89 ± 11.69 8.21 ± 2.49 0.64

Дясна камера
Sr (cm/s) 11.94 ± 2.81 12.08 ± 2.75 0.81

E’r (cm/s) 10.98 ± 3.39 10.30 ± 3.13 0.13

A’r (cm/s) 15.14 ± 4.02 14.37 ± 4.3 0.23

E’r/A’r 0.78 ± 0.42 0.80 ± 0.37 0.74

Таблица 4. Систолни и диастолни ехокардиографски параметри

Показател Преди ХТ След ХТ P

ФС % 33.7 ± 6.1 34.8 ± 9.8 0.53

ФИ % 61.3 ± 10.2 60.4 ± 5.2 0.55

TAPSE ДК (mm), n = 27 2.2 ± 0.16 2.2 ± 0.21 0.14

E (cm/s) 74.1 ± 16.1 77.1 ± 17.7 0.11

A (cm/s) 83.0 ± 19.4 85.6 ± 18.4 0.10

E/A 0.93 ± 0.28 0.93 ± 0.29 0.83

ВД (ms) 211.6 ± 33.8 216.5 ± 40.7 0.37

Vp (cm/s) 98.4 ± 34.8 99.6 ± 27.9 0.83

Tei-index ЛК, n = 21 0.33 ± 0.16 0.44 ± 0.17 0.002

Tei-index ДК, n = 17 0.50 ± 0.23 0.63 ± 0.24 0.028

ФС – фракция на скъсяване
ФИ – фракция на изтласкване
TAPSE – tricuspid annular plane systolic excursion
ДК – дясна камера
Е – пикова скорост на ранен митрален кръвоток
А – пикова скорост на късен митрален кръвоток
ВД – време на децелерация
Vр – скорост на пропагация на кръвотока в лява камера
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В хода на шестмесечното проследява-
не дан ни за сърдечно-съдова заболяемост и 
смъртност или значима редукция на фракция-
та на изтласкване не беше установена при нито 
един пациент. Всички останаха асимптомни по 
отношение на сърдечно-съдовия статус.

ОБСЪЖДАНЕ

Кардиотоксичността е установен страничен 
ефект на антрациклиновите медикаменти от 
няколко десетилетия [7]. Впоследствие в лите-
ратурата са докладвани резултати за налична 
кардиотоксичност и при други групи цитостати-
ци, като таксани, платинови препарати, моно-
клонални антитела и други [4]. Всички те могат 
да увредят сърдечната структура и функция, 
водейки до развитието на сърдечна недоста-
тъчност, която в повечето случаи е необра-
тима и влошава прогнозата на пациента [11]. 
Ето защо голямото предизвикателство пред 
онколози и кардиолози е да се открият таки-
ва предиктори, които в ранен етап да могат да 
предскажат кои индивиди са високорискови за 
развитието на кардиотоксичност.

До момента са проведени много изслед-
вания в тази насока, резултатите от които са 
противоречиви и не е установен ехографски и/
или серумен маркер за ранна сърдечно-съдо-
ва увреда.

Нашите данни показват, че химиотерапев-
тиците водят до нарушение в диастолната 
функция на сърцето. 

При изследваната популация, използвайки 
конвенционални ехокардиографски методи, не 
установихме нарушения в систолната функция 
на сърцето, което потвърждава резултатите от 
други проучвания в тази област. Ние се при-
държаме към мнението, че за да настъпи про-
мяна в систолната функция на лявата камера с 
намаляване фракцията на изтласкване, трябва 
да настъпят значими патоморфологични про-
мени в голям брой кардиомиоцити, което пра-
ви фракцията на изтласкване нискосензитивен 
метод за мониториране.

Изследването на диастолната функция 
на лявата камера (ЛК) чрез конвенционална 
Doppler-ехокардиография (измерване на ско-
ростите на митралния кръвоток, ранна макси-

мална скорост Е и късна максимална скорост А, 
времето на децелерация) и чрез цветен М-мод 
Doppler-ехокардиография (измерване на Vр) 
не показа разлики от периода преди започване 
на химиотерапия до 6-ия месец след това.

В контраст с това, някои автори съобщават 
за промени в митралния кръвоток няколко ме-
сеца след химиотерапията, но като цяло резул-
татите в литературата са противоречиви [3, 8].

Оценката на левокамерната функция при 
тези болни посредством тъканен Doppler-ехо-
кардиография показа разлики в параметрите 
на 6-ия месец в сравнение с тези преди започ-
ване на лечението. Прави впечатление тенден-
цията към намаляване на систолните и диас-
толните скорости, въпреки че намалението на 
систолната скорост на медиалния митрален 
анулус не е статистически значимо. Нашите ре-
зултати потвърждават изследванията на други 
автори, които правят заключение, че тъканна-
та Doppler-ехокардиография е сензитивен ме-
тод за ранни нарушения в сърдечната функция 
в хода на химиотерапия [2].

Изследването на дясната камера чрез тъ-
канна Doppler-ехокардиография не показа 
разлики между първото и второто изследване. 
Вероятното обяснение за това е, че дясната 
камера работи с по-ниски налягания, стресът 
е по-малък, което я прави по-малко податлива 
на увреда. Като цяло в световен мащаб дяс-
ната камера не е била обект на задълбочени 
изследвания в мониторирането на сърдечната 
функция при химиотерапия, но публикуваните 
малко на брой проучвания не установяват съ-
ществени промени. Интересът ни към дясна-
та камера беше породен от факта, че поради 
по-малката си мускулна маса, тя би реагира-
ла първа на увреждането с промяна в своята 
функция.

Изследването на Tei-index, показател за 
систолна и диастолна функция, показа статис-
тически значима разлика за лявата и дясната 
камера в сравнение с изходните им стойности. 
В проучване на Benjamin и сътр. авторите ус-
тановяват сигнификантно повишаване на ин-
декса с покачване на кумулативната доза, като 
стигат до заключението, че този метод пред-
ставлява сензитивна техника за детекция на 
субклинична сърдечна увреда [11].
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Като недостатъци на нашето изследване 
могат да се изтъкнат неголемият брой паци-
енти, включването на пациенти от един онко-
логичен център, нехомогенността на изслед-
ваната група по отношение на вида и дозите 
на получаваните химиотерапевтици и кратката 
продължителност на проследяване.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Скоростите на митралния анулус и Tei-ин-
дексът могат да се използват в практиката за 
проследяване на пациентите, провеждащи 
химиотерапия, като предиктори на кардиоток-
сичност. Диагностицирането на ранни промени 
в сърдечната структура и функция обуславя 
навременното започване на кардиопротектив-
но лечение и промяна в химиотерапевтичното 
лечение.
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Предсърдното мъждене(ПМ) е най-честото 
ритъмно нарушение в клиничната практика. 
Braunwald го характеризира като „епидемично” 
поради нарастване на честотата. При проведе-
ни епидемиологични изследвания се установя-

ва, че над 6,5 милиона пациенти от Европа [2] 
и САЩ [4, 5] са с предсърдно мъждене – над 4 
милиона в европейските страни и над 2,3 до 
2,5 милиона в САЩ.

Честотата на това ритъмно нарушение убе-
дително нараства с възрастта. Разполагаме с 
данни на много изследователи: при хора до 35-

НАЦИОНАЛЕН РЕТРОСПЕКТИВЕН МНОГОЦЕНТРОВ ЕПИДЕМИОЛОГИЧЕН НАЦИОНАЛЕН РЕТРОСПЕКТИВЕН МНОГОЦЕНТРОВ ЕПИДЕМИОЛОГИЧЕН 
РЕГИСТЪР ЗА ЧЕСТОТАТА НА ПРЕДСЪРДНОТО МЪЖДЕНЕ*РЕГИСТЪР ЗА ЧЕСТОТАТА НА ПРЕДСЪРДНОТО МЪЖДЕНЕ*
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T. Daskalov and M. Panikyan
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Резюме: Предсърдното мъждене като най-честото сърдечно ритъмно нарушение е растящ обществен здравен проблем. 
Проследяващите рапорти на Framingham изследователите и редица европейски и американски епидемиологич-
ни проучвания доказват сигнификантно нарастване на болестността и заболяемостта. Причините за наблюдава-
ните промени не са напълно изяснени. Към утвърдените фактори (сърдечно-съдови, метаболитни и други риско-
ви фактори) през последната декада се добавят нови причини, което налага бъдещи медицински доказателства. 
Провеждането на първо в страната епидемиологично проучване се наложи за получаване на базова информа-
ция за честотата на предсърдното мъждене и на утвърдените рискови фактори и зависимостта между тях.
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Summary:  Atrial fi brillation, as the most common cardiac arrhythmia, is a growing public health problem. The reports from the 
Framingham investigators on 22-year follow-up and several European and American epidemiologic studies provide 
evidence of signifi cantly increased prevalence and incidence. The reasons for these changing trends have not been fully 
elucidated. In the last decade, alongside the well known risk factors (cardiovascular, metabolic and other risk factors) 
new ones emerged that need future medical evidence. The fi rst local epidemiologic survey was required to provide the 
basic information for the prevalence of atrial fi brillation and the frequency of the known risk factors and the correlation 
between them.
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годишна възраст 2-3 на 1000 са с мъждене, от 
55 до 65 години вече са 30-40 на 1000, а над 
тази възраст стръмно нарастват до 50-90 на 
1000; според други автори честотата на пред-
сърдното мъждене при възрастови групи над 
65 години е над 4,7%, а над 80 години – 8,8%. 
При проследяване от 5 до 15 години в две про-
учвания при хора над 60 години се установява 
болестност от 5 до 9%. 

Във Фрамингамското проучване [1, 3] 2325 
мъже и 2866 жени на възраст от 30 до 62 г. със 
сърдечно-съдово заболяване или с рискови 
фактори са проследени 22 години. Предсърд-
но мъждене възниква при 1,89% (49 мъже, 49 
жени), като само при една трета от пациен-
тите не се установява сърдечно заболяване. 
Сърдечната недостатъчност и ревматичното 
сърдечно заболяване са мощни прекурсори, 
увеличаващи 6 пъти риска от мъждене. Хи-
пертонията е най-честият предхождащ рисков 
фактор поради широкото ѝ разпространение в 
общата популация. Рискови фактори също са 

диабетът и левокамерната хипертрофия. Про-
учването Framingham установява повишаване 
на болестността и заболяемостта с увеличава-
не на възрастта и с годините във възрастовата 
група от 65 до 84 години. Честотата е 1,5 пъти 
по-висока при мъжете.

Повишаването на честотата с годините се 
потвърждава от епидемиолози, установили го-
дишен ръст с над 3%. Според статистически 
анализи в САЩ, започнали от 1995 г., изследо-
вателите очакват с предсърдно мъждене да са 
над 2,5 млн. през 2010 г., 3,3 млн. – през 2020 
г., 4,3 млн. – през 2030 г., 5 млн. – през 2040 г., 
и над 5,5 млн. американци ще са с ритъмното 
нарушение през 2050 г. (фиг. 1). Аргументира-
но обяснение на този факт е увеличаването на 
продължителността на живота.

Сериозният медицински проблем и соци-
алната му значимост, както и недостатъчните 
епидемиологични данни за нашата страна, 
бяха основен мотив за провеждане на епиде-
миологичен регистър. 

Фиг. 1. Нарастване на заболелите с предсърдно мъждене в годините

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Национален епидемиологичен регистър
В България през месец август 2009 г. 

бе проведен национален, ретроспективен, 
многоцентров, неинтервенционален по от-

 ношение на терапевтичната стратегия 
епидемиологичен регистър на болестите. 

Основна цел на регистъра бе да се уста-
нови честота на предсърдното мъждене сред 
българската популация.
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Второстепенни цели бяха: 
Да се установи честотата на предсърд-• 

ното мъждене по възрастови декади, по пол в 
градско и селско население.

Д• а се установи честотата на видовете 
предсърдно мъждене – пароксизмално, перси-
стиращо, перманентно.

Да се установи честотата на хоспитали-• 
зациите (със сърдечно-съдова причина) през 

последните 12 месеца при хора с предсърдно 
мъждене.

Да се установи честотата на сърдечни ин-• 
вазивни процедури и сърдечни операции при 
хора с предсърдно мъждене. 

Критерии за включване бяха: мъже и жени 
на възраст ≥ 18 години, регистрирани при ОПЛ 
в градски и селски райони (фиг. 2).

Фиг. 2. Разпределение на населението

Бе осигурена представителна извадка:
пълна пациентска листа на 24 ОПЛ (> 18 г.); −
единиците в извадката са максимално  −

разпръснати по цялата територия, на която се 
намира генералната съвкупност;

постигнахме съотношение (градско/селско  −
население), сходно с публикуваното на Нацио-
налния статистически институт. 

Проучването се проведе съгласно етични-
те принципи, приети на ХVІІІ световна меди-
цинска асамблея (Хелзинки, 1964 г.) и всички 
последвали я допълнения; и съгласно принци-
пите за добра епидемиологична практика [2], 

локалните регулации за провеждане на епиде-
миологични проучвания и законодателството, 
свързано със защита на личните данни. 

Методи
Единствената информация, идентифицира-

ща всяко лице, бе пол и година на раждане. 
Данните се събираха в таблици на хартиени но-
сители и/или електронен носител: възраст, пол, 
местоживеене (градско/селско), синусов ритъм/
предсърдно мъждене; вид предсърдно мъждене, 
рискови фактори, коморбидност, брой хоспитали-
зации през последната година и причина, както и 
проведена сърдечна инвазивна процедура.
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Изследователят въвеждаше информация-
та в няколко предоставени таблици: в първата 
се отразяваха всички българи от пациентската 
листа над 18 г. по възрастови декади; във вто-
рата ― само пациентите с предсърдно мъжде-
не. В таблиците се нанасяха само годината на 
раждането (първите 2 цифри на ЕГН) и полът. В 
третата таблица се нанасяха само пациентите 
с мъждене и допълнителна информация: вид 
на предсърдното мъждене (според класифи-
кацията на АCC, AHA, ESC), рискови фактори 
за предсърдно мъждене и/или придружаващо 
заболяване [1, 3, 4] (ревматизъм, исхемична 
болест на сърцето, мозъчносъдова болест, пе-
риферна артериална болест, артериална хи-
пертония, сърдечна недостатъчност, захарен 
диабет, тиреоидно заболяване), брой на хос-
питализации по повод сърдечен проблем през 
последните 12 месеца и вид на сърдечни инва-
зивни процедури. Характеристиките на изслед-
ваната популация (демографски данни, анам-
неза, рискови фактори, коморбидност) бяха об-
общени чрез дескриптивен статистически ана-

лиз. Корелационен анализ бе приложен, за да 
установим или отхвърлим зависимости между 
фактори (рискови) и следствие (възникване на 
предсърдно мъждене), при конкретни условия 
на място и време. Регресионен анализ бе не-
обходим за анализ на зависимости, базирайки 
се на теоретични съображения и хипотези. 

РЕЗУЛТАТИ

От пациентските листи на 24 ОПЛ в страна-
та са включени всички хора на възраст над 18 г. 
Те са общо 35 987, от които 27 270 – градско на-
селение, и 8714 – селско население (табл. 1). 

Съобразявайки се с данните на Национал-
ния статистически институт (2008 г. – градско/
селско население в България бе 71,1/28,9%) 
постигнахме съотношение 75,78/24,22%.

С предсърдно мъждене са 1130 българи, 
което е 3,14% от изследваното население. На 
табл. 2 е отразен от 18 до 40 г. и по възрастови 
декади броят българи с предсърдно мъждене – 
пароксизмално, персистиращо и перманентно.

Таблица 1. Общо, градско и селско население по възраст, включено в регистъра
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Пароксизмално предсърдно мъждене се 
установява при 378 българи, което е 1,05% от 
изследваното население и 33,45% (SD 0,47) от 
общата група с предсърдно мъждене.

Персистиращо предсърдно мъждене 
се установява при 336 българи, което пред-
ставлява 0,93% от изследваното население и 
29,73% (SD 0,46) от общата група с предсърд-
но мъждене.

Перманентно предсърдно мъждене се 
установява при 416 българи, т.е. 1,16% от из-
следваното население и 36,82% (SD 0,48) от 
общата група с предсърдно мъждене.

В таблици 3 и 4 е отразен броят българи с 
определен вид мъждене по декади и в проценти 
(като част от възрастовата група). До 40 години 
с предсърдно мъждене са 0,06% от българите 
(n ― 11 536), от 41-50 г. – 0,48% (n ― 5833), от 
51-60 г. – 1,64% (n ― 6526), от 61-70 г. – 5,74% 
(n ― 6002), от 71-80 г. – 10,2% (n ― 4391) и oт 
групата > 81 г. – 11,54% (n ― 1699). 

Таблица 3. Брой българи с вид мъждене по декади и 
в проценти (като част от възрастовата група)

възраст n парокс. персист. перман. общо ПМ

 18-40 г. 11 536
6 

(0,05%)
0

1 
(0,01%)

 7 
(0,06%)

 41-50 г.  5833
17 

(0,29%)
 5 

(0,09%)
6 

(0,10%)
28 

(0,48%)

 51-60 г. 6526
51 

(0,78%)
 36 

(0,55%)
20 

(0,31%)
 107 

(1,64%)

 61-70 г. 6002
133 

(2,22%)
111 

(1,85%)
100 

(1,67%)
344 

(5,74%)

 71-80 г. 4391
127 

(2,89%)
131 

(2,96%)
190

(4,33%)
448 

(10,28%)

 > 81 г. 1699
44 

(2,59%)
 53 

(3,12%)
99 

(5,83%)
196 

(11,54%)

 общо 35 987 378 336 416 1130

Таблица 2. Брой българи с предсърдно мъждене – пароксизмално, персистиращо и перманентно
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Честотата на ритъмното нарушение е 3,36% 
в селската популация (n ― 8717) и се установя-
ва при 293 българи.

Предсърдно мъждене се регистрира при 
837 граждани, което е 3,07% от градското на-
селение (n ― 27 270).

От жените (n ― 19 386) предсърдно мъждене 
се установява при 606 българки, което е 3,16% от 
женското население. Честотата в селското жен-
ско населенеие (n ― 4422) е 3,39%, а в градското 
женско население (n ― 14 964) – 3,05%.

Честотата е същата – 3,16%, в мъжката попу-
лация (n ― 16 601) и нарушението се наблюдава 
при 524 мъже. Честотата в селското мъжко насе-

ление (n ― 4295) е 3,33%, а в градското мъжко 
население (n ― 12 306) – 3,10% (табл. 5).

При проведения дескриптивен анализ на 1130 
българи с предсърдно мъждене се установи чес-
тотата на рисковите фактори, които биха довели 
до възникването на ритъмното нарушение. 

Артериална хипертония се наблюдава при 
80% (SD 0,40) от българите с мъждене; исхемич-
на болест на сърцето – при 48,4% (SD 0,499); 
сърдечна недостатъчност – при 45,3% (SD 0,498); 
мозъчносъдова болест – при 23,2% (SD 0,42); за-
харен диабет – при 14,6% (SD 0,35); заболява-
не на щитовидната жлеза – при 6,99% (SD 0,26), 
периферна артериална болест – при 6,4% (SD 
0,24); ревматизъм – при 5,7% (SD 0,23) (табл. 6).

Таблица 4. Брой българи с вид мъждене по декади и в проценти (като част от възрастовата група)

Таблица 5.Честота на предсърдно мъждене в градско и селско население

 Парокс. Персист. Перман. Общо брой / %

Жени (село) – 4422 52 44 54 150 – 3,39% от селско женско население

Жени (град) – 14 964 155 143 158 456 – 3,05% от градско женско население

Мъже (село) – 4295 40 48 55 143 – 3,33% от селско мъжко население

Мъже (град) – 12 306 131 101 149 381 – 3,10% от градско мъжко население
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 Висок е процентът на българите с пред-
сърдно мъждене (77%, SD 0,79) с 3 или повече 
рискови фактора.

През последните 12 месеца са се нало-
жили 252 хоспитализации по повод сърдечен 
проблем при 216 българи (19,31% от групата 
с предсърдно мъждене): 186 са с една хоспи-
тализация, 25 – с по две хоспитализации, 4 – с 
три хоспитализации, и 1 пациент – с 4 хоспи-
тализации през изминалата година. Поводи за 
хоспитализациите (според водещата диагно-
за) са: сърдечна недостатъчност (97 случая); 
предсърдно мъждене (персистиращо ПМ с 
кардиоверсио) (73); исхемична болест на сър-
цето (остър коронарен синдром) (41 случая, 
от които при 8 пациенти е поставен коронарен 
стент); исхемична болест на сърцето (стабилна 
ангина) (17 хоспитализации, като при 6 пациен-
ти е поставен стент, при двама са поставени 
коронарни байпаси, при един е имплантиран 
пейсмейкър при пълен А-V блок); артериална 
хипертония (хипертонична криза) (8) и исхеми-
чен инсулт (16).

При пациентите с мъждене са проведени 
54 инвазивни сърдечни процедури (перкутанна 
коронарна интервенция със или без стент – 44, 
коронарна байпас хирургия – 8, поставяне на 
пейсмейкър – 2). През последните 12 месеца 
коронарна дилатация е осъществена при 4 
пациенти, а и стентиране при 10 (при 6 един 
стент, при 2-ма болни по 2 стента); при двама 
– байпас хирургия, и при един е имплантиран 
пейсмейкър.

При проведения корелационен анализ се 
установяват няколко сигнификантни корела-
ции (при р < 0.05): 

сигнификантна отрицателна корелация  −
между възраст и пароксизмално предсърдно 
мъждене, т.е. честотата на този вид мъждене 
намалява с възрастта;

пароксизмално предсърдно мъждене

възраст ―0.2012 р = 0.000

сигнификантна положителна корелация  −
между възраст и трайно предсърдно мъж дене, 
т.е. честотата на този вид мъждене нараства с 
възрастта;

перманентно предсърдно мъждене

възраст 0.2043 р = 0.000

сигнификантна положителна корелация  −
между преживян ревматизъм и трайно пред-
сърдно мъждене, т.е. честотата на този вид 
мъждене е по-висока при пациенти, боледува-
ли от ревматизъм със или без клапен порок. 

перманентно предсърдно мъждене

ревматизъм 0.2099 р = 0.000

Таблица 6. Честота на рискови фактори и коморбидност при хора с предсърдно мъждене

 N средно SD

Артериална хипертония 1130 0.800000 0.400177 80% (SD 0,40)

Исхемична болест на сърцето 1130 0.484071 0.499967  48,4% (SD 0,499)

Сърдечна недостатъчност 1130 0.453097 0.498016  45,3% (SD 0,498)

Мозъчносъдова болест 1130 0.231858 0.422206  23,2% (SD 0,42)

Диабет 1130 0.146018 0.353280  14,6% (SD 0,35)

Тиреоидно заболяване 1130 0.069912 0.255111  6,99% (SD 0,26)

Периферна артериална болест 1130 0.063717 0.244356  6,4% (SD 0,24)

Ревматизъм 1130 0.056637 0.231250  5,7% (SD 0,23)

> 3 фактора 1130 0.779646 0.793090 77%, SD 0,79)
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Не се установи корелация между артериал-
на хипертония, захарен диабет, тиреоидно за-
боляване и предсърдното мъждене (и с всеки 
вид ритъмно нарушение).

При проведения регресионен анализ при 
пациенти с пароксизмално или персистиращо 
предсърдно мъждене не се установяват сигни-
фикантни зависимости между факторите и пред-
сърдното мъждене. Само при пациенти с перма-
нентно мъждене се наблюдава сигнификантна 
положителна зависимост между възраст, ревма-
тизъм, сърдечна недостатъчност и мъждене. 

р β

възраст 0.000014 0.129103

ревматизъм 0.000001 0.141418

сърдечна 
недостатъчност 0.000000 0.305369

Само при перманентно мъждене се офор-
мят три значими предиктора: възраст, ревма-
тизъм и сърдечна недостатъчност, като по-
следният фактор е минимум 2 пъти по-силен 
от останалите.

ОБСЪЖДАНЕ

И ние подобно на много автори не изключва-
ме коморбидност. Например при 45,3% от ана-
лизираните българи се установява сърдечна 
недостатъчност. ОПЛ се базират на анамнес-
тични и клинични данни, резултати от неинва-
зивни и инвазивни методики, епикризи. В тази 
група се включват пациенти с II, III, IV функци-
онален клас по NYHA. Известен е патологич-
ният кръг на зависимостта между предсърд-
ното мъждене и сърдечната инсуфициенция. 
Трудно можем да направим заключението, че 
инсуфициенцията е провокирала възникването 
на ритъмното нарушение. Отговор може да се 
получи само при проучвания с дългогодишно 
проследяване. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При епидемиологичното изследване устано-
вяваме, че честотата на предсърдното мъждене е 
3,14% от изследваната популация над 18 години. 

Съотношението между видовете ритъмно 
нарушение в общата група с предсърдно мъж-
дене е: пароксизмално – 33,45%, персистира-
щото – 29,73%, и перманентно – 36,82%.

Честотата на предсърдно мъждене нараства 
с възрастта и това увеличение е стръмно след 
50-60-годишна възраст: до 40 години случаите с 
мъждене са под 1%, а след 70 години – над 10%. 

Тези резултати са твърде близки до публи-
куваните в медицинската литература. 

При нашето изследване не се потвърждава 
информацията от множество публикации, че 
предсърдното мъждене е по-често при мъжете.

Висок е процентът (над 70% от българите с 
предсърдно мъждене) с 3 или повече рискови 
фактора.

Отграничаването на рисковите фактори 
от съпътстващи заболявания при пациенти с 
предсърдно мъждене вероятно би било обек-
тивно и аргументирано при проучвания с дъл-
гогодишно проследяване.

За уточняване на зависимостите между 
причините (рискови фактори) и следствието 
(възникване на предсърдно мъждене) се на-
лага в следващо изследване да се въведат и 
количествени фактори и характеристики, които 
не сме ползвали в проведеното проучване. 
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IN MEMORIAM

На 17 януари 2010 г. българската ме дицинска 
общност се прости с професор д-р Юрий Пана-
йотов Белов – виден български лекар, с огромен 
принос в развитието на българската кардиология, 
учител на стотици български кардиолози.

Д-р Ю. Белов е роден в Сливен в лекар-
ско семейство, завършва през 1939 г. ІІ мъжка 
гимназия в София, а през 1944 г. – медицина в 
МФ в София. Работи като участъков лекар в с. 
Горна Митрополия, Плевенско и в с. Баня, Па-
нагюрско. Участва като доброволец на фронта 
през 1945 г. От края на 1946 г. последователно 
е специализант и доброволен асистент в Кате-
драта по терапия на вътрешните болести при 
проф. Алексиев. От 1948 г. е старши ордина-
тор в Работническа болница – София. От края 
на 1950 г. е завеждащ вътрешно отделение на 
болницата в гр. Казанлък. 

От 1953 г. става асистент в Клиниката по 
ревмокардиология към ИСУЛ под ръководство 
на известните и блестящи специалисти проф. 
В. Цончев, а по-късно проф. Н. Мавродинов. 
Той е един от създателите на модерната кар-
диология у нас, особено след базирането през 
1962 г. на Катедрата по сърдечно-съдови за-

болявания на ИСУЛ в новооткритата ІІІ град-
ска болница. Тогава в екип проф. Ю. Белов 
работи с видни представители на българска-
та кардиология, основатели на нови направ-
ленния – ст.н.с Б. Деветаков (кардиологична 
рехабилитация), проф. Г. Урумов (електрофи-
зиология), проф. К. Чичовски (неинвазивна 
функционална диагностика), доц. Г. Паникян 
и доц. О. Ованесян (инвазивна кардиология), 
проф.С. Попниколов (ръководител на първо-
то отделение за интензивно лечение), доц. С. 
Гроздинска и по-късно проф. С. Торбова (епи-
демиология на сърдечно-съдовите заболява-
ния). Под негово ръководство се формират и 
кадрите, които по-късно развиват модерните 
направления в кардиологията като проф. А. 
Савова, доц. Б. Финков, проф. Т. Даскалов, 
проф. Г. Куситасев, проф. Ц. Павлов, проф. 
Л. Георгиев, доц. И. Ценов. По негово време 
постепенно от ревмокардиологията се отделя 
като самостоятелно направление в медицина-
та Ревматология под ръководството на проф. 
Т. Пилософ. 

Проф. Ю. Белов извървява цялата стълби-
ца на академичното развитие – хоноруван до-
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цент (1963 г.), редовен доцент (1969 г.), профе-
сор (1974 г.). От 1974 г. до пенсионирането си 
през 1986 г. той е ръководител на Катедрата по 
сърдечно-съдови заболявания в НЦССЗ. Бил е 
и заместник-директор на НЦССЗ по учебната 
и научната дейност. В продължение на 15 го-
дини е национален консултант по кардиология 
към МЗ и съветник към СЗО по проблемите на 
сърдечно-съдовата патология. След пенсиони-
рането си до 2000 г. е консултант на Кардиоло-
гичната клиника към V градска болница.

Краткото описание на професионалното 
житие на проф. Белов, не дава пълна пред-
става за мястото и значението му в българ-
ската медицина и най-вече в българската кар-
диология.

Преди всичко проф. Белов е прекрасен 
ле кар – с ежедневната си и упорита грижа за 
болния. Той изпълняваше този свой лекарски 
дълг упорито и без компромиси. Но също така 
в името на пациента стимулира развитието на 
сърдечната хирургия в България. Неслучайно 
именно в НКБ се осъществиха първите сър-
дечни катетеризации и първите операции на 
открито сърце, за което естествено принос 
имат и кардиолозите.

Именно в името на пациента проф. Ю. Бе-
лов преподава, формира първото модерно по-
коление от български кардиолози чрез десет-
ките курсове за следдипломно обучение.

Проф. Ю.Белов бе познат и търсен консул-
тант из цялата страна. На особена почит бе той в 
Хасково и Габрово, където бе постоянен консул-
тант. Неговите посещения в болниците се пре-
връщаха в събитие за лекарите и пациентите.

Неоценима е, отново в името на пациента, 
ролята на проф. Ю. Белов за изграждането на 
кардиологичната мрежа и интензивните отде-
ления в страната. Не напразно след София в 
Хасково е открито Отделение за интензивно 
лечение за сърдечно болни.

Той е вдъхновителят и създателят на първи-
те 3 програми у нас за борба със сърдечно-съ-
довите заболявания. Пропагандира значението 
на профилактиката чрез научни материали и из-
яви в средствата за масово осведомяване. 

Проф. Ю.Белов остави дълбока диря и в 
развитието на кардиологичната наука у нас с 
повече от 100 научни труда. Разработи редица 
проблеми на епидемиологията на сърдечно-
съдовите заболявания (вкл. и под егидата на 
СЗО), на белодробното сърце, електрокардио-
графията, електрофизиологията, етиологията и 
характеристиката на арте риалната хипертония.

Той бе научен ръководител на 10 аспиран-
тури. През неговия мандат в Катедрата са за-
щитени и 4 докторски дисертации. Рецензирал 
е десетки кандидатски и докторски дисертации, 
вкл. и при изборите на академици в БАН.

Проф. Ю.Белов бе интересен и високоеру-
диран човек. Впечатляващи са неговите инте-
реси към литературата, музиката и живописта. 
Всъщност как ли да бъде иначе – едва ли мо-
жеш да бъдеш такъв прекрасен лекар, ако не 
те вълнува човешката култура. 

Почивай в мир, учителю, твоят жизнен и 
професионален път не бива да се забравя !

Доц. В. Пилософ
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НАУЧНИ ПРОЯВИ
SCIENTIFIC EVENTS

Уважаеми колеги, 

От 2 до 5 юни в Охрид ще се проведе Четвъртият македонски конгрес с международно 
участие.

Конгресът се организира от Македонското кардиологично дружество, като основната 
тема ще е Острият коронарен синдром – съвместно с Европейското кардиологично дру-
жество.

По време на Конгреса ще се разглеждат и темите: интервенционална кардиология, 
превенция на сърдечно-съдовите заболявания, хипертония, сърдечна недостатъчност, 
вродени и други сърдечни болести, кардиопатии, аритмии, електрофизиология и електро-
стимулация, неинвазивна кардиология, кардиохирургия, детска кардиология.
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