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ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ТЕТРАЛОГИЯ НА ФАЛО – СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ТЕТРАЛОГИЯ НА ФАЛО – СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ

А. Дашева¹, С. Лазаров² и В. Пилософ¹
¹Клиника по детски болести и детска кардиология

²Отделение по хирургия на вродените сърдечни малформации
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SURGICAL REPAIR OF TETRALOGY OF FALLOT-MODERN ASPECTSSURGICAL REPAIR OF TETRALOGY OF FALLOT-MODERN ASPECTS

A. Dasheva¹, S. Lasarov² and V. Pilossof¹
¹Department of Pediatric Disease and Pediatric Cardiology

²Department of Congenital Heart Surgery
National Heart Hospital – Sofi a

Резюме: Тетралогията на Фало е най-честата цианотична вродена сърдечна малформация – 10% от всички форми на 
вродени кардиопатии. Радикалната хирургична корекция включва затваряне на междукамерния дефект и отстра-
няване на обструкцията в деснокамерния изходен път, като това става директно или двуетапно – след предше-
стващ палиативен системно-пулмонален шънт. Палиативните хирургични процедури, използвани в лечението 
на цианотичните пациенти, са най-често Blalock-Taussig шънт и различни форми на централен системно-пулмо-
нален шънт. През последните години стремежът е да се прилага ранна първична корекция на тетралогията на 
Фало – в рамките на първите 12 месеца от живота. Резултатите от такъв подход са с нарастващ успех и ранната 
оперативна смъртност е около 2-3%. В отдалечени срокове след корекцията се наблюдават различни услож-
нения (ритъмно-проводни нарушения, остатъчни хемодинамични проблеми и др.), но най-сериозна се оказва 
персистиращата и прогресираща пулмонална инсуфициенция. Тя най-често е свързана с трансануларния патч, 
използван за дезобструкция на изходния път на дясната камера. При подобно усложнениe се наблюдава изразе-
на деснокамерна дисфункция, което налага реоперация с клапно протезиране. Независимо от това радикалната 
корекция на тетралогията на Фало е пример за успешно хирургично лечение на една комплексна вродена сър-
дечна малформация. Тя е приета като рутинна практика в повечето центрове.

Ключови думи: тетралогия на Фало, хирургично лечение

Адрес 
за кореспонденция:

Д-р Анна Дашева, Клиника по детски болести и детска кардиология, Национална кардиологична болница, ул. Коньови-
ца № 65, 1309 София

Summary: Tetralogy of Fallot is the most common cyanotic congenital heart malformation – 10% of all forms of congenital 
cardiopathy. Radical  surgical  repair involves closure of the ventricular septal defect and relief of the right ventricular 
outfl ow tract obstruction, which is direct or in two phases – after the previous palliative systemic-pulmonary shunt. 
Palliative surgical procedures used in the management of cyanotic patients are mostly Blalock-Taussig shunt and various 
central shunts. In the recent years there is a tendency to apply early primary correction of tetralogy of Fallot – within the 
fi rst 12 months of life. The results of the approach are a growing success and early operative mortality is 2-3%. As far as 
possible after the correction are seen different complications (rhythm and conduction disorders, residual hemodynamic 
problems, etc.). But the most serious appears to be persistent and progressive pulmonary insuffi ciency. It is most often 
associated with transannular  patch, which is used for desobstruction of the right ventricular outfl ow tract. In a similar 
complication is observed expressed right ventricular dysfunction, which requires reoperation with valve prosthesis. 
However radical correction of tetralogy of Fallot is an example of successful surgical treatment of a complex congenital 
cardiac malformation. It  is accepted as a routine practice in  most centres.

Key words: Tetralogy of Fallot, surgical repair 
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А. Дашева и др.6

Тетралогията на Фало (ТФ) е описана за 
първи път от N. Stenson през 1672 г. при фетус 
с ектопично сърце, но е обособена като самос-
тоятелна нозологична единица от A. L. E. Fallot 
през 1888 г. [4]. Той описва клиничната картина 
при пациенти с цианоза и говори за синя бо-
лест „La maladie bleue”. В 1924 г. М. Аbbott и W. 
Dawson [4] правят първото анатомично описа-
ние на малформацията при пациенти с изразе-
на и прогресираща цианоза. Те ù дават назва-
нието „тетралогия на Фало” (Tetralogy of Fallot) 
– определяйки четирите ù основни маркера (те-
трада) – междукамерен дефект (МКД), стеноза 
на деснокамерния изходен път (ДКИП), хипер-
трофия на дясната камера (ДК), яздене и дила-
тация на аортата над дефекта. R. van Praagh 
[29] добавя допълнителни елементи – непъл-
но развитие и хипоплазия на инфундибулума, 
както и особеното неправилно пространствено 
разположение на МКД, известно в литературата 
като malalignment. Основните анатомични еле-
менти, които определят хемодинамиката при 
ТФ, са нерестриктивният МКД и обструкцията в 
ДКИП. Последната може да бъде на подклапно 
или клапно ниво, както и в ствола и клоновете 
на белодробната артерия (БА) [1, 2, 3, 4]. Тетра-
логията на Фало съставлява 10-11% от всички 
вродени сърдечни малформации (ВСМ) и е най-
честата цианотична кардиопатия. Честотата е 
0,26-0,8/1000 живородени [2, 3, 4, 17, 30].

Описаната анатомия, с варираща сте-
пен на обструкция на ДКИП е характерна за 
т.нар.“Simple Fallot“, която е най-често среща-
на (класическа форма) и е обект на настоящо-
то изложение. Допреди 15-20 години под „шап-
ката” на ТФ се включваха редица други ВСМ, 
които днес са обособени като самостоятелни 
(табл. 1), поради различната ембриогенеза, па-
тофизиология, клинична картина и съответно 
различен хирургичен подход. 

Таблица 1. Исторически форми на тетралогия на Фало

Исторически форми на 
тетралогия на Фало

Особености

Липсваща пулмонална клапа Дихателна недостатъчност, 
дилатация на ствола и 
клоновете на БА

Общ атриовентрикуларен 
дефект 

Цианоза, обща АВ клапа и 
входно-изходен МКД 

Атрезия на пулмоналната 
клапа

Екстремна цианоза и 
дуктална зависимост

Аномално изхождане на една 
БА от аортата (хемитрункус)

Различни режими на работа 
на двата бели дроба

Лечението на пациентите с ТФ е хирургич-
но – чрез палиативна операция или радикал-
на корекция (РК). Без операция естествената 
еволюция на ТФ е неблагоприятна, като това 
се свързва с прогресирането на обструкцията 
в ДКИП и задълбочаващата се хипоксемия, 
които са в основата на застрашаващи живота 
усложнения [4, 14, 30]. Само 20% от неопери-
раните достигат 10-годишна възраст, а до 21 
години – не повече от 5 до 10% [17]. 

ИСТОРИЯ НА ХИРУРГИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ НА ТФ

Детските кардиолози и сърдечни хирурзи 
изминават дълъг и труден път при определяне 
на стратегията в лечението на тези пациенти. 
Н. Taussig, считана за един от пионерите в дет-
ската кардиология, през 1945 г. предлага при 
деца с ТФ да се увеличи кръвотокът в БА чрез 
системно-пулмонална анастомоза [5]. Идеята е 
реализирана през същата година от А. Blalock 
от болницата „Johns Hopkins” в Baltimore. Той 
анастомозира а. subclavia с главен клон на БА 
при дете с ТФ – операция, известна днес като 
шънт Blalock-Taussig [4, 5, 17]. Тя и до днес се 
използва в рутинната практика (фиг. 1).

Фиг. 1. Blalock-aussig шънт
Ао – аорта, РА – белодробна артерия, RV – дясна камера, 

LV – лява камера, LA – ляво предсърдие

Успехът въодушевява и други хирурзи. 
Предлагат се различни варианти на систем-
но-пулмонална анастомоза. През 1946 г. Potts 
свързва десцендентната аорта към лявата БА 
(шънт на Potts-Smith), а през 1962 г. Waterston 
анастомозира асцендентната аорта към дяс-
ната БА (анастомоза по Waterston) [30]. Най-
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използваната днес палиативна операция е 
модифицираният шънт по Blalock-Taussig, при 
който анастомозирането на а. subclavia с БА 
става чрез интерпониране на синтетична съдо-
ва протеза. Тази модификация е въведена от 
V. W. Klinner през 1962 г. и усъвършенствана от 
M. R. de Leval през 1981 г. [17].

Първата радикална корекция (РК) на ТФ 
е направена в Minnesota от C. W. Lillehei и R. 
L.Varco през 1954 г. [17, 19]. Те използват кръс-
тосано кръвообращение (cross circulation), при 
което здрав индивид служи като оксигенатор и 
„помпа”. По тази технология са оперирани десет 
пациенти, от които 6 са на възраст под 2 години. 
Този метод е изоставен поради големите риско-
ве както за „донора”, така и за оперираното дете. 
Отначало смъртността от първичната корекция 
е висока поради несъвършената машина „сър-
це-бял дроб“. По тази причина има връщане към 
двуетапния подход [14]. По данни на J. W. Kirklin 
от 1955 г. смъртността след първична РК е 50%, 
а след въвеждането на двуе тапния подход през 
1964 г. тя спада до 7% [17].

Първата успешна РК под екстракорпорално 
кръвообращение (ЕКК) е осъществена в Mayo 
Clinic от J. W. Kirklin през 1955 г. [17].

През 1957 г. C. W. Lillehei и H. E. Warden из-
ползват за първи път заплатка (patch) за раз-
ширяване на инфундибулума на ДК. J. W. Kirklin 
и сътр. през 1959 г. въвеждат за първи път в 
практиката трансануларната заплатка [17].

Няколко години по-късно, с усъвършенст-
ването на ЕКК и хирургичната техника, B. G. 
Barratt-Boyes (1969 г.) и A. R. Castaneda – 1972 
г., отново защитават тезата за първична РК при 
деца до 1 год. [7, 17]. Смъртността в техните 
серии е 5-7%. Подобни са резултатите и на 
други автори [8, 9]. По данни на М. А. Groh от 
1991 г. болничната смъртност е нулева при се-
рия от 58 кърмачета [12].

В България първата РК на пациент с ТФ е 
направена през 1965 г. от Д. Димитров, Ч. Дра-
гойчев и сътр., а от 80-те години става рутинна 
практика в България [1, 3].

Днес малък брой центрове поддържат стра-
тегията за двуетапна корекция – модифициран 
ВТ шънт в първите 6-12 мес., последван от ра-
дикална корекция. Съвременното хирургично 
лечение на ТФ е радикалната корекция, като 

ранната едноетапна корекция е рутинна прак-
тика в много центрове.

ИНДИКАЦИИ ЗА ОПЕРАЦИЯ
Основната индикация за операция е хипо-

ксемията – при кислородна сатурация под 75-
80% или поява на хипоксемични кризи се нала-
га операция [4, 7, 14, 17, 22, 23, 30]. Продължа-
ва обаче дискусията относно най-подходящата 
възраст и типа на хирургичната интервенция при 
ТФ, като това се отнася най-вече за симптома-
тичните новородени и малки кърмачета, както и 
за пациенти в ранна възраст с дискретна циано-
за и без хипоксемични кризи. Обсъждат се глав-
но два въпроса: 1. Коя е най-подходящата въз-
раст за РК при асимптомни пациенти в добро 
състояние – без хипоксемични кризи и тежка 
хипоксемия? 2. Какъв хирургичен подход да се 
използва – двуетапен, т.е. палиативна опера-
ция, последвана от РК или директно радикал-
на корекция? Становищата относно оптимална-
та възраст за първична РК са противоречиви и 
все още няма общоприета стратегия [7, 25]. Все 
повече се налага стремежът да се оперира във 
възрастта между 6 и 12 месеца и по възможност 
да се пристъпва директно към РК [17].

Пациентите с ТФ представляват хетероген-
на група, с многообразни анатомични вариан-
ти [3, 4, 17]. Изборът на хирургичния подход 
зависи най-вече от подлежащата анатомия 
– размера на белодробните артерии и нали-
чието на асоциирани аномалии, като между-
предсърден дефект, допълнителни мускулни 
камерни дефекти, коронарни аномалии, пер-
систиращ артериален канал и др. Корекцията 
е оптимална, когато има добре развита бело-
дробна съдова периферия и нормална по раз-
мер лява камера [14]. При ТФ рядко се сре-
ща истинска хипоплазия на лявата камера. 
По-скоро при пациенти, оперирани в по-късна 
възраст, т.е. с напреднала деснокамерна хи-
пертрофия, лявата камера е относително по-
малка в сравнение с дясната. 

Решението за типа на операцията се осно-
вава на индивидуализираната оценка от пол-
зата и риска [3, 4, 14, 17, 30]. Не на последно 
място това зависи от институционалния опит, 
традиции и хирургични резултати.

Ранната едноетапна корекция, в първата го-
дина от живота, има редица предимства [4, 12, 
30]. Отстранява се хипоксемията и неблагопри-
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ятното ù въздействие върху миокарда. Спира 
хипертрофията и фиброзата на ДК, което се 
отразява позитивно върху функцията и на две-
те камери. По-рядко, късно след операцията, 
се наблюдават заплашващи живота камерни 
аритмии. Създават се условия за развитието 
на белодробното артериално русло. При едно-
етапната корекция се избягват усложненията, 
свързани с палиативните операции – дисторзия 
и деформация на белодробните артерии, тром-
боза на анастомозата, последващи сраствания, 
по-дълъг и скъп болничен престой [14]. Има 
обаче пациенти, при които рискът от първична 
радикална корекция е неприемливо висок и се 
налага двуетапно хирургично лечение. Това са 
случаите с дифузна хипоплазия на ДКИП и БА, 
тежък хипоксемичен статус, мултиплени МКД 
по тип на „швейцарско сирене“, придружава-
ща тежка коморбидност – мозъчен кръвоизлив, 
септично състояние, некротичен ентероколит и 
др., недоносеност и ниско тегло [3, 4, 17, 30]. 

Днес се приема, че първичната РК е свърза-
на с по-малко рискове за пациента, стига да е 
налице подходяща анатомия, определена въз 
основа на обективни анатомични параметри. 

За селекция на пациентите с ТФ за едное-
тапна радикална корекция се използват Z-
scores (нормални средни стойности + стандарт-
на девиация, съобразно телесната повърхност 
и пола), както и индексите на MсGoon и Nakata 
[17]. Те се определят чрез ехокардиография и 
ангиография. Индексът на MсGoon предста-
влява съотношението на сбора от диаметрите 
на двата главни предлобарни клона на БА (в 
максималния им диаметър по време на сис-
тола) към диаметъра на торакалната аорта на 
нивото на диафрагмата в проценти [30]. В нор-
ма индексът е 200-250%. Индексът на MсGoon 
невинаги е гаранция за точната оценка на раз-
мерите на БА. Чрез него може да се подцени 
реалният размер на БА поради редуцирания 
в тях кръвоток. По-прецизен е индексът на 
Nakata. Той представлява сумата от площите 
на двете БА на предлобарно ниво, отнесени 
към общата телесна повърхност. В норма този 
индекс е 330 ± 30 mm²/m². Тези индекси служат 
за оценка на размерите на клоновете на БА и 
доколко те са в състояние да поемат увеличе-
ния след РК белодробен кръвоток. Днес те се 

използват рутинно, което дължим на едни от 
пионерите на сърдечната хирургия при ВСМ – 
J. W. Kirklin и B. G. Barratt-Boyes [17]. 

Въз основа на данните от различни автори 
може да се заключи, че сигурна оптимална РК 
се постига при индекс на Mс Goon над 140% 
(Nakata над 90 mm²/m²). Не се препоръчва РК 
при индекс на Mс Goon под 120% (Nakata ин-
декс под 70 mm²/m²) [3, 12, 14]. Според други 
автори сигурна РК се постига при индекс на Mс 
Goon над 150% [4].

ХИРУРГИЧНА ТЕХНИКА
Радикалната корекция на ТФ се осъщест-

вява през медианна стернотомия в условията 
на ЕКК и умерена хипотермия до 28°С, с едно-
кратно или многократно приложение на карди-
оплегичен кристалоиден разтвор за миокардна 
протекция. Основните етапи на РК са пласти-
ката на МКД и дезобструкцията на ДКИП (фиг. 
2) [3, 4, 7, 14, 17, 19, 22, 23, 30]. 

Пластиката на МКД се извършва със заплат-
ка (фиг. 3). Затварянето на дефекта е свързано 
с риск за лезия на проводната система. При ТФ 
задно-долният ръб на перимембранозния МКД 
се намира в непосредствена близост с провод-
ната система. Доброто познаване на тези ана-
томични детайли е предпоставка за избягване 
на следоперативен пълен атрио-вентрикула-
рен блок [4, 17, 30]. 

Фиг. 2. Радикална корекция на тетралогия на Фало
VSD patch – заплатка на междукамерния дефект; Transannular 
patch-трансануларна заплатка; LPA − лява белодробна арте-
рия; RPA – дясна белодробна артерия; PDA Repair – затваряне 
на персистиращ артериален канал; ASD Repair – затваряне на 
междупредсърден дефект
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Фиг. 3. Пластика на МКД. През отвора от дясната вентрикулото-
мия се вижда заплатката върху дефекта

Дезобструкцията на ДКИП най-често изис-
ква и резекция на хипертрофични, обструктивни 
мускулни бандове (септо-париетални и парие-
то-париетални), валвулотомия или валвекто-
мия на пулмоналната клапа (ПК) и различна по 
вид пластика, включително и поставяне на за-
платка. В зависимост от конкретната анатомия, 
заплатка се поставя на нивото на инфундибу-
лума, трансануларно (т.е. включвайки и част от 
ствола на БА), на нивото на бифуркацията и 
клоновете на БА [3, 7, 17, 22, 26].

Трансануларна заплатка − патч (ТАП), се 
налага в случаите на хипоплазия и дисплазия 
на пулмоналния пръстен (фиг. 4) [8, 14, 17, 18, 
22, 23, 26]. За заплатка се използва автоложен 
перикард (нативен, необработен или обрабо-
тен химически с 0,6% глутаралдехид), дакрон 
или политетрафлуороетилен (PTFЕ). При ня-
кои пациенти се използва комбинация от обра-
ботен перикард и изкуствена материя.

Фиг. 4. Трансануларна заплатка

Според J. W. Kirklin и съавт. пълното отстра-
няване на обструкцията в ДКИП за сметка на 
поява на следоперативна пулмонална инсуф-
ициенция (ПИ) представлява компромис [17, 
18]. Смята се, че е по-благоприятно оставяне-
то дори на приемлива остатъчна обструкция 
в ДКИП с оглед да се запази компетентност-
та на ПК. В идеалния случай дезобструкцията 
на ДКИП трябва да е за сметка на минимал-
на остатъчна обструкция при минимална ПИ. 
В хода на РК изборът на необходимия размер 
на ДКИП и пулмоналния пръстен се прави въз 
основа на Z-scores [17]. 

В практически план поставянето на тран-
сануларна заплатка се осигурява чрез малка 
вертикална инцизия на инфундибулума, пос-
ледвана при необходимост от валвектомия 
на ПК [23]. Следва измерване на пулмоналня 
пръстен с Хегар-дилататор. Ако при това раз-
мерът на пръстена е по-малък от минималния 
приемлив за теглото на пациента, инцизията 
се разширява до дисталния ствол на БА и се 
слага трансануларна заплатка. Ако размерът 
на пулмоналния пръстен е адекватен, инцизия-
та на ДК се затваря със заплатка и операцията 
завършва. При Z-score на пулмоналния пръс-
тен, по-малък от (–2 – –3), винаги се налага по-
ставянето на ТАП [14, 17, 18]. То се препоръч-
ва и в случаите, когато пулмоналният пръстен 
е фиброзирал и e по-малък от половината на 
диаметъра на аортния корен [17]. За оценката 
на ефективността на дезобструкцията в ДКИП 
е важно съотношението на систолното наляга-
не между дясната и лявата камера (р ДК/ЛК). 
Този показател е и независим предиктор за от-
далечената следоперативна еволюция [7, 17, 
18, 26]. Според J. A. Clayman [8] поставянето 
на ТАП след осъществена инфундибулекто-
мия/валвулотомия се налага при хипопласти-
чен пулмонален пръстен и при съотношение 
на систолното налягане в ДК/ЛК > 0,6. Според 
други [17] реконструкция на ДКИП е необходи-
ма при индекс на налягането между двете ка-
мери > 0,75. През последните години тенден-
цията е да се използва ТАП при по-високи ин-
декси – над 0,8 [21]. Японски колектив, начело 
с Y. Naito [21], прави ретроспективен анализ на 
влиянието на остатъчната пулмонална стеноза 
и хирургически индуцираната ПИ върху опера-
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тивната смъртност и резултати в група от 104 
пациенти. Авторът намира, че ако индексът на 
налягането ДК/ЛК е ≤ 0,8, реконструкцията на 
ДКИП е приемлива.

Необходимо е да се уточни, че нерядко не-
посредствено след завършване на корекцията 
и излизане от ЕКК стойностите на тези индекси 
могат да са по-високи. Това е свързано с ма-
сивното отделяне на катехоламини в резултат 
на оперативния стрес. Тяхното ниво се възвръ-
ща към нормата 20-30 минути след ЕКК. 

За дезобструкцията на ДКИП нерядко е не-
обходима частична или пълна ексцизия на дис-
пластичните нефункционални платна на пулмо-
налната клапа. Това води непосредствено след 
операцията до значима ПИ. В отдалечени сро-
кове след интервенцията евентуално запазени-
те диспластични платна допълнително фибро-
зират и калцират, особено когато е използвана 
и заплатка [17, 18]. Така се стига до стеноза на 
нивото на клапата, независимо ТАП.

В рамките на ТАП е възможно конструира-
не на монокуспидна ПК, с автоложен перикард, 
PTFE или част от клапен кондуит [14, 17, 22]. 
Тя до известна степен намалява ПИ, респек-
тивно острото диастолно обременяване на ДК 
в ранния следоперативен период. С времето 
нейната протектираща функция се изчерпва.

H. Oku и сътр. [22] въвеждат концепцията 
за площ на пулмоналния пръстен след раз-
ширяването с ТАП, с цел да се предотвратява 
развитието на тежка ПИ. Тя се изчислява по 
формулата: 

π (d/2)²/ телесната повърхност в m² − , 
където d е диаметърът на пулмоналния пръс-
тен в cm след разширяването. Препоръчва се 
този индекс да бъде между 1,75-2,5 cm²/m².

При почти всички пациенти след РК се уста-
новява различна по степен ПИ. Тя е постоянна 
находка при пациентите, коригирани с транса-
нуларна заплатка. Това дава основание да се 
говори за т.нар. „свободна“ ПИ [1, 3, 4, 7, 8, 14, 
18, 22, 26]. 

В ранната ера на конгениталната сърдечна 
хирургия ПИ се приема като бенигнен хемо-
динамичен феномен без съществени послед-
ствия [4]. През 70-те години на миналия век се 
използват „щедри” трансануларни заплатки, 
което е продиктувано от стремежа за оптимал-
на дезобструкция на ДКИП. 

Пулмоналната инсуфициенция прогресира 
бавно и в детството се толерира добре [1, 4, 
30], особено когато е изолирана и налягането 
в ДК е ниско. С времето, при 10-15% от паци-
ентите, ПИ нараства значително. Появява се 
сърдечна недостатъчност, свързана с разви-
тието на значима деснокамерна дилатация и 
дисфункция. При такива пациенти съществува 
значителен риск от камерни аритмии и внезап-
на смърт. В тези случаи се налага пулмонално 
клапно протезиране [4]. 

Стенозата на клоновете на БА се кори-
гира чрез пластика със заплатка от автоложен 
необработен перикард [17, 30]. Много добри 
резултати се постигат и чрез имплантация на 
интраваскуларен стент по време на сърдечна-
та операция – т.нар. „хибридна операция”. Този 
метод е особено полезен за отстраняване на 
по-дистални стенози на БА. В някои случаи, 
при гранична хипоплазия на клоновете на БА, 
за затварянето на МКД се използва фенестри-
рана заплатка [7, 20]. Идеята е да има възмож-
ност за декомпресия на ДК за сметка на извес-
тен дясно-ляв шънт, но същевременно да се 
увеличи белодробният кръвоток и клоновете 
на БА постепенно да нараснат по размер. 

При аномалии на коронарните артерии, теж-
ки мултиплени обструкции, хипоплазии на бело-
дробните артерии или агенезия на единия клон 
на БА реконструкцията на ДКИП се осъществя-
ва чрез имплантиране на кондуит [4, 17, 23].

При случаите с очаквана дисфункция на ДК 
за по-бърза адаптация може да се остави отво-
рен форамен овале. Това позволява декомпре-
сия на ДК, макар за сметка на неголям дясно-ляв 
шънт през foramen ovale, но и по-добър сърдечен 
дебит в следоперативния период [14, 17]. 

При РК на ТФ се използва трансвентрикула-
рен или трансатриален достъп. Класическият 
подход за дезобструкция на ДКИП е трансвен-
трикуларният. Този достъп изисква лонгитуди-
нална, транверзална или коса дясна вентрику-
лотомия в инфундибулума. Той обаче е свързан 
с редица неблагоприятни последици, особено 
върху деснокамерната функция. Инцизията на 
дясната камера трябва да е "икономична", за да 
протектира в дългосрочен план нейната функция 
[14]. Това налага също търсенето на алтернатив-
ни хирургични техники, които щадят ДК. 



Хирургично лечение на тетралогия на Фало... 11

Трансатриален-транспулмонален достъп. 
Той позволява през дясното предсърдие, без 
вентрикулотомия на ДК, да се затвори МКД и 
същевременно да се направи ефективна ретрог-
радна дезобструкция на ДКИП [13]. По този на-
чин се избягва и евентуална лезия на коронарни-
те артерии. Когато е необходима и валвулотомия 
на ПК или разширяване на клапния пръстен, се 
използва пулмонална артериотомия. 

За първи път трансатриалният достъп при 
РК на ТФ е използван от A. S. Hudspeth и сътр. 
през 1963 г. [13], а по-късно и от много други 
хирурзи [9, 10, 11, 15, 16, 24, 27]. Трансатри-
алният и транспулмоналният достъп се из-
ползват все по-често през последните години. 
Съществено предимство на тази техника е, че 
непосредствено след операцията оперираните 
имат добър сърдечен дебит. Непосредствени-
те и отдалечени резултати са добри [9, 10, 11, 
15, 16, 24, 27]. Същевременно R. A. Jonas [14] 
обръща внимание, че при трансатриалния дос-
тъп се налага екстензивна мускулна ексцизия, 
която е предпоставка за по-късно развитие на 
ендокардна фиброза и образуване на цикат-
рикс. Известно е, че миокардната фиброза е в 
основата на камерната дисфункция.

В последно време се търсят хирургични 
техники, които позволяват съхраняването на 
пулмоналната клапа, включително и чрез ре-
конструкцията и уголемяването ù [6, 16, 21, 28]. 
С прилагането на клапно съхраняващи хирур-
гични техники се предотвратява високосте-
пенната ПИ, не се нарушава функционалният 
капацитет на ДК, запазва се по-малък краен 
диастолен обем на камерата, въпреки риска 
от остатъчна стеноза на ДКИП. Предлагат се 
пластики с разширяване на изхода на ДК с ин-
фундибулна заплатка и на ствола на БА, при 
запазване на пулмоналната клапа [14]. Запаз-
ването на интегритета на ПК предполага по-до-
бра отдалечена прогноза – намаляване на къс-
ните следоперативни усложнения и най-вече 
аритмии, които са определящи за дългосроч-
ния изход след корекцията на ТФ [6, 21, 28].

Реконструкцията на ДКИП е най-трудният 
и отговорен момент при РК на ТФ и е един от 
определящите фактори за отдалечените ре-
зултати от интервенцията [1, 3, 4, 7, 8, 14, 17, 
18, 22, 26]. 

В заключение трябва да се подчертае, че 
хирургичното лечение на ТФ е пример за ус-
пешно лечение на една сложна цианотична 
ВСМ. С прецизната предоперативна селекция 
на пациентите въз основа на обективни кли-
нични и анатомични параметри, с подобрява-
нето на хирургичната техника, технологията за 
ЕКК и следоперативните интензивни грижи се 
стига до съвременната хирургична стратегия 
при децата с ТФ – ранна радикална корекция, 
но не на всяка цена. С натрупването на опит и 
подобряване на познанията се увеличава бро-
ят на успешно оперираните пациенти. 
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Резюме: Руптурата или суперфициалната ерозия на атеросклеротичната плака е основен патоморфологичен субстрат, 
водещ до развитието на остър коронарнен синдром. Чрез способността си да се натрупват на мястото на увреда 
и да прилепват към наранения ендотел тромбоцитите са не само компонент на нормалната хемостаза, но и ак-
тивен участник в атеротромботичния процес. Руптурата на атеросклеротичната плака с насложена тромбоза не 
е задължително остро, животозастрашаващо състояние. В отделни проучвания при над 70% от високостеностич-
ните лезии се установяват данни за предходна руптура при отсъствие на кореспондиращо остро клинично състо-
яние, като се счита, че подобни повтарящи се епизоди са механизъм за прогресия на атеросклеротичните лезии. 
В мнозинството от случаите обаче неконтролираната прогресия на атеротромботичния процес води до коронарна 
съдова оклузия с преходна или постоянна исхемия и некроза, и клинична изява на ОКС. Медикаментозната те-
рапия, насочена към блокиране на отделни рецептори на повърхността на активираните тромбоцити, нарушава 
естествената прогресия на тромботичния процес и е от съществено значение за подобряване на лечението и за 
превенция на усложненията след ОКС. 

Ключови думи: антиагреганти, клопидогрел, празугрел, тикагрелор, остър коронарен синдром

Адрес 
за кореспонденция: Доц. д-р Арман Постаджиян, Клиника по кардиология, УМБАЛ "Св. Анна", ул. "Д. Моллов" № 1, 1709 София

Summary: Rupture or superfi cial erosion of the atherosclerotic plaque is a major patomorphological substrate leading to the 
development of acute coronary syndromes. Platelets are vital components of normal haemostasis and key participants in 
atherothrombosis by virtue of their capacity to adhere to injured blood vessels and to accumulate at sites of injury. Rupture 
of atherosclerotic plaque with superimposed thrombosis is not necessarily acute, life-threatening condition. In separate 
studies in over 70% of highlystenotic lesions revealed evidence of previous rupture in the absence of corresponding acute 
clinical condition. It is considered that such recurrent episodes are a mechanism for progression of the atherosclerotic 
lesions. In the majority of cases the uncontrolled progression of atherothrombosis through a series of self-sustaining 
amplifi cation loops may lead to intraluminal thrombus formation, and vascular occlusion with transient or permanent 
ischaemia or necrosis and clinical presentation of ACS. Medical treatment aimed at blocking specifi c receptors on the 
surface of activated platelets distorts the natural progression of the thrombotic process and is essential for improving the 
treatment and prevention of complications after ACS.
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ВЪВЕДЕНИЕ

Наличните в настоящия момент антиагре-
ганти въздействат върху отделни рецептори 
и ефекторни системи и включват СОХ-1 инхи-
битори (Aspirin), ADP рецепторни антагонисти 
(P2Y12 инхибитори) – тиенопиридини (Ticlopi-
dine, Clopidogrel, Prasugrel) и нетиенопиридини 
(Ticagrelor, Cangrelor, Elinogrel), фосфодиесте-
разни инхибитори (Dipyridamole, Cilostazol), GP 
IIb/IIIa рецепторни блокери за интравенозно 
приложение, тромбоксан и тромбин (PAR-1) ре-
цепторни антагонисти [20] (фиг. 1). Изборът на 
тромбоцитен инхибитор и оптималното време 
за неговата инициация зависят от клиничната 
индикация и риска от исхемични усложнения 
при конкретния пациент. През последните годи-
ни все по-голям акцент се поставя върху безо-
пасността, като се отчита, че появата на кърве-
не има съществен негативен ефект върху прог-
нозата [2, 20]. Ето защо е важно предлаганите 
антиагрегантни режими и продължителността 
им да бъдат оценявани в контекста на баланса 
между риска от исхемични и хеморагични ус-
ложнения при конкретния пациент. Настоящите 
Европейски препоръки за поведение при остър 
коронарен синдром с персистираща елевация 
на ST-сегмента (STEMI), ОКС без ST-елева-
ция (NSTEMI) и миокардна реваскуларизация 
препоръчват двойна антиагрегантна терапия с 
Aspirin и P2Y12 рецепторен блокер при всич-
ки пациенти след ОКС независимо от типа на 
провежданото лечение [13, 25, 28]. Независимо 
че ефикасността на подобна комбинация е до-
казана в проведените рандомизирани проучва-
ния, изборът от наличните P2Y12 рецепторни 
блокери, като съпътстващия терапията с ASA, 
е съществено клинично предизвикателство и се 
подкрепя от различни нива на доказателстве-
ност [1, 2, 3, 13, 20, 25, 28].

P2Y12 РЕЦЕПТОРНИ БЛОКЕРИ – ОСНОВНИ ФАР-
МАКОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРОУЧВАНИЯ 
ПРИ ПАЦИЕНТИ С ОКС

Clopidogrel
Клопидогрел е предлекарство, което изис-

ква двустъпкова метаболитна активация от чер-
нодробната цитохром Р450 ензимна система 

за образуването на активен метаболит с ефект 
върху тромбоцитния Р2Y12 рецептор [1, 4, 11, 
20]. Преди интестиналната абсорбция 85% от 
предлекарството се хидролизира от естерази 
до образуването на неактивни деривати на 
карбоксилната киселина. Поради посочените 
фармакокинетични характеристики са необхо-
дими няколко часа от приема на медикамента 
до достигане на терапевтични нива. Инхибира-
нето на ADP зависимата тромбоцитна функция 
чрез клопидогрел е по-трудно предсказуемо 
от инхибирането на ТхА2 с ASA. Недостатъч-
ната наличност на активен метаболит след 
прием на конвенционални терапевтични дози 
клопидогрел води до непълна инактивация на 
тромбоцитния Р2Y12 рецептор. Субоптимал-
ната инхибиция на агрегацията и забавеното 
начало на действието на медикамента са се-
риозни ограничения при пациентите с остра 
миокардна исхемия и провеждана перкутанна 
интервенция. Поради линейната връзка меж-
ду Р2Y12 инактивирането и инхибирането на 
АDP зависимата агрегация възстановяването 
на тромбоцитната функция настъпва бавно − 
7-8 дни след преустановяване приема на кло-
пидогрел като резултат на производството на 
нови тромбоцити. Това би могло да доведе до 
неприемливо висок риск от кървене при нуж-
да от спешно провеждане на CABG хирургия. 
Допълнителни данни предоставят и фармако-
генетични проучвания, доказващи наличие на 
генетична вариабилност на носители на спе-
цифични алели на CYP3A4 и CYP2C19, която 
определя различен фенотипен отговор на те-
рапията с клопидогрел. Три големи проучвания 
доказват, че пациентите, носители на CYP2C19 
LOF алел, на фона на провеждана терапия са 
изложени на повишен риск от исхемични услож-
нения спрямо липсата на посочената мутация, 
като PLATО генетичното подпроучване установя-
ва, че събитията настъпват рано (приблизително 
30 дни) от настъпването на ОКС [19, 22, 26]. Не 
са за пренебрегване и данните за компетитив-
но потискащо влияние върху клопидогреловото 
действие на медикаменти, преработващи се от 
CYP3A4 и CYP2C19, като класическият пример 
в това направление е взаимодействието с бло-
кери на протонната помпа [19, 26]. Скорошен 
метаанализ отчита 41% нарастване на риска
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от големи сърдечни усложнения и 18% на ри-
ска от смъртност при съвместна употреба на 
клопидогрел с PPI, главно омепразол – мощен 
CYP2C19 инхибитор, и поставя въпроса за вни-
мателна преоценка полза–риск при определя-
не на съпътстващата медикация [15].

Проучването CURE e първото голямо про-
учване, тестващо двойната антиагрегантна те-
рапия спрямо монотерапията с ASA при паци-
енти с ОКС [33]. Включени са 12 562 пациенти 
с ОКС без ST-елевация в рамките на 24 часа 
от дебюта на ангинозната симптоматика. Кри-
терий за включване е наличието на повишени 
маркери за миокардна некроза (при 25% от па-
циентите), ST-депресия (42%). Clopidogrel 300 
mg натоварваща доза, последвана от 75 mg 
поддържаща доза в рамките на 9-12 месеца, 
значимо редуцира първичната крайна точка – 
сърдечно-съдова смърт, нефатален миокар-
ден инфаркт или инсулт спрямо монотерапия-
та с ASA (9,3% срещу 11,4%, RR 0,80, p < 0,001) 
(фиг. 2). При самостоятелното разглеждане на 
компонентите на първичната крайна точка се 
установява, че редукцията е главно за сметка 
на намаляване на нефаталните миокардни ин-
фаркти (5,2 срещу 6,7%, р < 0.01) при липса 
на достоверно различие по отношение сърдеч-
но-съдова смърт и мозъчен инсулт. Благопри-
ятният ефект се наблюдава още на 30-ия ден 
от започване на терапията и персистира до 
11-ия месец [32]. Както може да се очаква при 
двойна антиагрегантна терапия се регистрира 
по-висока честота на голямо кървене (3,7 сре-
щу 2,7%, р = 0.001) резултат, който частично 
е свързан с различните дозировки ASA (между 
75 и 325 mg), употребявани в проучването. От-
чита се нарастване на несвързаното с CABG 
значимо кървене и животозастрашаващо кър-
вене при липса на достоверни разлики в често-
тата на фаталното кървене.

Проучването CURRENT цели изследване 
ефекта на по-високата дозировка на клопидо-
грел – 600 mg натоварваща доза, последвана 
от 150 mg за една седмица, спрямо обичайна-
та натоварваща 300 mg и поддържаща доза 
75 mg, върху появата на сърдечна смърт, ми-
окарден инфаркт и мозъчен инсулт в рамките 
на 30-дневен период на проследяване [24]. В 
допълнение CURRENT-OASIS 7 е първото ши-

рокомащабно рандомизирано проучване, срав-
няващо различни дозировки на ASA при паци-
енти с ОКС. Включени са над 25 000 пациенти 
с NSTEMI (63%) и STEMI (37%), планирани за 
ранна инвазивна стратегия в рамките на 72 
часа от рандомизацията. Като цяло, резулта-
тите от проучването са негативни и не доказват 
преимущество на високите дози клопидогрел 
(4,2 срещу 4,4%, HR 0,9, p = 0,30) или ASA в 
редукцията на сърдечно-съдовите инциденти. 
Наблюдаваният ефект е независим от клинич-
ната форма на ОКС – STEMI (4,2 срещу 5%, р 
= 0.117) и NSTEMI (3,6 срещу 4,2%, р = 0.167). 
Отчита се нарастване на голямото кървене, 
оценено по CURRENT (2,5 срещу 2%, р = 0.01) 
и TIMI критериите (1,7 срещу 1.3%, р = 0.03), 
както и по-висока честота на хемотрансфузии-
те (2,2 срещу 1,7%, р = 0.01). Интересни данни 
предоставя субанализът при пациенти с прове-
дени коронарни интервенции – сред тази група 
пациенти (2/3 от включените в проучването) 
се отчита значима редукция на комбинирания 
показател сърдечно-съдова смърт, миокарден 
инфаркт и мозъчен инсулт при високата нато-
варваща доза на клопидогрел (3,9 срещу 4,5%, 
HR 0,86, р = 0.039). Ползата е значима по отно-
шение на миокарден инфаркт, като за СС смърт 
или мозъчен инсулт като самостоятелни точки 
не се достига до статистическа значимост. Це-
ната на посочената редукция е повишение на 
риска от кървене – 41% повишение на риска от 
CURRENT големи кръвоизливи, без обаче да 
има достоверна разлика по отношение на фа-
талните кръвоизливи, интракраниалните хе-
морагии или кръвоизливи по време на CABG, 
резултат, който вероятно е повлиян от кратката 
продължителност на проучването.

Prasugrel
Празугрел е трета генерация тиенопиридин. 

По подобие на клопидогрел е предлекарство, 
хидролизира се в ГИТ до междинен метаболит, 
който се активира едностъпково в черния дроб 
и формира активната съставка [1, 11, 20]. Пи-
кова концентрация на активния метаболит се 
постига 30 минути след перорален прием, като 
60-70% тромбоцитна инхибиция се установява 
в рамките на 2-4 часа. В резултат на описаните 
характеристики се постига по-бърза и по-мал-
ко вариабилна инхибиция на тромбоцитна-
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та функция. Като следствие от необратимата 
инхибиция на Р2Y12 рецептора ефектът на 
медикамента е до края на живота на тромбо-
цитите и изисква преустановяване на приема 
поне 7 дни преди оперативна интервенция. В 
допълнение не са установени значими лекар-
ствени взаимодействия, както и връзка между 
описаните полиморфизми на CYP2C19 и ефи-
касността при употреба на празугрел. В контек-
ста на ОКС медикаментът е тестван в проуч-
ването TRITON TIMI 38 [31]. Рандомизацията 
е осъществена след проведена коронарна ан-
гиография, като 60 mg Prasugrel натоварваща 
доза и 10 mg поддържаща доза са сравнени с 
300 mg/75 mg Clopidogrel в рамките на средно 
15-месечно проследяване. В проучването са 
включени пациенти, подложени на първична 
PCI по повод остър STEMI или PCI при подос-
тър ( < 14 дни) STEMI или NSTEMI. При по-
следната група болни включващият критерий е 
гръдна болка в рамките на 72 часа от дебюта 
на симптоматиката, TIMI скор > 3 и наличие на 
ST-девиация или повишени сърдечни биомар-
кери. В проучването не са включени консер-
вативно третирани болни, като употребата на 
тиенопиридин в предходните 5 дни и по повод 
настоящата хоспитализация е изключващ кри-
терий. Приемът на изследваните медикамен-
ти – ниска натоварваща доза клопидогрел или 
празугрел, е между коронарната ангиография 
и един час след напускането на катетеризаци-
онната лаборатория след проведена коронар-
на интервенция. Първичният проследяван по-
казател – СС смърт, нефатален МИ или инсулт, 
се отчита при 11.2% от клопидогрел третирани-
те и 9.3% от лекуваните с празугрел пациенти 
(HR 0,82, p = 0,002), воден най-вече от значима 
редукция на честотата на нефатален миокар-
ден инфаркт (9,7 сещу 7,1%, RRR 23,9%, p < 
0,001) (фиг. 3). 

Трябва да се отчете фактът, че половината 
от регистрираните нефатални инфаркти не са 
спонтанни, а са базирани на повишените сър-
дечни биомаркери след проведена интервен-
ция. Кривите за преживяемост и риск се разде-
лят рано в хода на лечението, като след 30-ия 
ден имат паралелен ход. Не се отчита разлика 
в сърдечно-съдовата смъртност и мозъчния 
инсулт между двете групи. От вторичните край-

ни точки впечатление прави намалението на 
дефинитивната или вероятна стент-тромбоза 
при употреба на празугрел (1,1 срещу 2,4%, 
р < 0,001). Независимо че пациентите с висок 
риск от кървене са изключени от проучването, 
се отчита по-висока честота на кървенето при 
употреба на празугрел. Това най-вероятно оз-
начава, че в реалната клинична практика ще 
се наблюдава още по-висока честота [5]. Обез-
покоително е нарастването на животозастра-
шаващото кървене (1,4 срещу 0,9%, р = 0,01), 
фаталното кървене (0,4 срещу 0,1%, р = 0,002) 
и TIMI голямото кървене, несвързано с CABG 
[31]. Отчита се също така приблизително 5 
пъти повишен риск от кървене при пациенти-
те на Prasugrel, подложени на CABG хирургия. 
Общата смъртност не се различава в двете 
рамена на проучването, като на 0.3% абсолют-
на редукция на СС смъртност противодейства 
0.3% повишение на риска от фатално кърве-
не. Подгруповият анализ установява някои ва-
жни характеристики, подпомагащи преценката 
полза/риск при употреба на медикамента. Така 
например при пациентите със захарен диабет 
(3146 пациенти) се отчита значима редукция 
на исхемичните усложнения (12,2 срещу 17%, 
р < 0,01) при липса на повишение на несвърза-
но с CABG голямо кървене [29]. Обратно, при 
три групи пациенти се отчита ясно нарастване 
честотата на кървене и неблагоприятно отно-
шение ефективност/безопасност – пациентите 
с анамнеза за преживян мозъчен инсулт или 
преходно нарушение на мозъчното кръвообра-
щение (ПНМК), възраст над 75 год. и телесно 
тегло под 60 kg [31]. Отчитайки резултатите 
от TRITON TIMI 38, Европейската агенция по 
лекарствата (EMA) и Агенцията по храните и 
лекарствата (FDA) дадоха индикация на празу-
грел за редукция на тромботичните усложне-
ния при пациенти с ОКС, подложени на пер-
кутанни интервенции. Специално е отбелязан 
повишеният риск от кървене при пациенти над 
75-годишна възраст, с ниско тегло под 60 kg и 
тези, подложени на CABG. Prasugrel е контра-
индикиран при предшестващ мозъчен инсулт 
или ПНМК.

Ticagrelor
Принадлежи към нов клас антиагреганти – 

циклопентилтиазолопиримидин [1, 6, 20]. Тика-
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грелор директно и обратимо се свързва и ин-
хибира P2Y12 рецептора на място, различно 
от ADP свързващото място. Медикаментът е 
орално активен, не изисква метаболитна кон-
версия или чернодробна активация за форми-
ране на активни форми. При пациенти със ста-
билна исхемична болест на сърцето, приема-
щи ASA, тикагрелор показва бързо настъпване 
на фармакологичен ефект. Той се демонстри-
ра от средното инхибиране на тромбоцитната 
агрегация (ИТА) около 41% 30 минути след 
приложение на 180 mg натоварваща доза ти-
кагрелор, с максимален ефект върху ИТА 89% 
2-4 часа след приложението на дозата, който 
се задържа между 2 и 8 часа. При 90% от па-
циентите 2 часа след приложението на дозата 
терминалното пиково ИТА е > 70%, плазме-
ният полуживот е приблизително 7 часа, кое-
то налага двукратно дневно дозиране. Липсва 
клинично установено влияние на CYP2C19 и 
ABCB1 генотипа върху ефективността на тика-
грелор при пациенти с ОКС. Медикаментът по-
вишава нивата на лекарства, метаболизирани 
през CYP3A като Simvastatin, докато умерени 
CYP3A инхибитори като дилтиазем повишават 
нивата и забавят възстановяването на тромбо-
цитната функция при преустановяване приема 
на медикамента.

Тикагрелор e сравнен с клопидогрел в 
мултицентровото рандомизирано проучване 
PLATO [27]. Включени са 18 624 пациенти с уме-
рен до висок риск НАП (17%), NSTEMI (45%), 
планирани за консервативна или инвазивна 
стратегия, или STEMI, планирани за първична 
PCI (38%). Сравнени са клопидогрел 300 mg 
натоварваща и 75 mg поддържаща доза спря-
мо тикагрелор 180 mg натоварваща и 2 х 90 mg 
поддържаща доза, като проследяването е за 
12- средно 9-месечен период. Пациентите на 
поддържащо лечение с клопидогрел или вече 
получилите натоварваща доза при индексния 
ОКС са включени в проучването. В допълне-
ние, пациентите подложени на PCI, получават 
допълнително 300 mg Clopidogrel (обща на-
товарваща доза 600 mg) или плацебо, както и 
допълнително 90 mg тикагрелор или плацебо. 
Общо 11 067 от включените пациенти са с фи-
нална диагноза ОКС без ST-елевация – тези 
пациенти са рандомизирани при давност на ан-

гинозната симптоматика в рамките на 24 часа 
и поне 2 от критериите – позитивни биомарке-
ри за миокардна некроза (86%), исхемични ST-
промени (89%) или клинична характеристика на 
висок риск (възраст над 60 год., предшестващ 
МИ/CABG, стабилна ангина пекторис с над 50% 
лезии на поне 2 коронарни съда, документиран 
цереброваскуларен инцидент, захарен диабет, 
периферна съдова болест или бъбречна дис-
функция). Основният проследяван показател 
за ефикасност – СС смърт, нефатален МИ или 
инсулт, намалява от 11.7% в групата на клопи-
догрел на 9.8% при пациентите, приемащи ти-
кагрелор (HR 0,84, p < 0,001) (фиг. 4). 

От компонентите на първичната точка дос-
товерно се понижава миокардният инфаркт 
(6,9 срещу 5,8%, HR 0,84, p = 0,005) и сър-
дечно-съдовата смъртност (5,1 срещу 4%, HR 
0.79, p = 0,001) при липса на достоверност за 
мозъчния инсулт. Превенцията на исхемични-
те усложнения с тикагрелор се отчита рано от 
началото на проучването, като кривите дивер-
гират за целия едногодишен период. От пред-
варителните заложени за анализ вторични точ-
ки значима е редукцията на дефинитивната и 
вероятна стент-тромбоза (2,2 срещу 2,9%, p = 
0,02) и общата смъртност (4,5 срещу 5,9%, p < 
0,001), като последният резултат контрастира 
с липсата на ефект на празугрел в TRITON TIMI 
38. В настоящия етап е трудно да се прецени 
дали редукцията на смъртността е функция на 
по-мощната P2Y12 инхибиция при пациентите 
с ОКС, на обратимостта на действие на агента 
или на други ефекти, несвързани с P2Y12 ин-
хибицията [21]. Особено внимание заслужава 
блокирането на обратното поемане на адено-
зин, което би могло да окаже благоприятно въз-
действие по различни механизми – кардиопро-
текция от реперфузионната увреда, миоцитна 
регенерация, подобряване на контрактилитета 
или електрическата стабилност на миокарда. 
Посочените данни са интригуващи и генерират 
хипотези, които следва да бъдат проучени в 
бъдещи клинични изследвания. В проучването 
тикагрелор не увеличава значимото кървене, 
но увеличава спонтанните, несвързани с CABG, 
кървения (3,8 срещу 4,5%, HR 1.19, p = 0,03). 
Не се отчита разлика в честотата на фаталните 
хеморагии в двете групи (0,3%), отбелязва се 
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по-висока честота на фатални интракраниални 
хеморагии при пациентите на тикагрелор (11 
срещу 1). Голямото кървене, свързано с CABG 
хирургия, е по-рядко при тикагрелор спрямо 
клопидогрел, без да се достига до статистиче-
ска значимост (7,4 срещу 7,9%, p = 0,32). При 
преустановяване приема на медикаментите 7 
дни преди хирургичната реваскуларизация при 
лекуваните с тикагрелор се постига намаля-
ване на първичния проследяван показател за 
ефикасност, но също и значителна редукция 
на сърдечно-съдовата, несърдечно-съдовата и 
общата смъртност (9,7 срещу 4,7%, p < 0,01) 
− резултат, който заслужава допълнителен за-
дълбочен анализ за идентифициране на по-
тенциални благоприятни ефекти [14]. Важни са 
и резултатите от поданализите при други две 
високорискови групи пациенти – тези със заха-
рен диабет и бъбречна дисфункция. Сравнено 
с клопидогрел, тикагрелор редуцира исхемич-
ните усложнения при пациентите с ОКС неза-
висимо от диабетния статус (16,2 срещу 14,1%, 
p < 0,0001), като ефектът е по-изразен при лош 
метаболитен контрол (HbA1C > 6%) [17]. При 
пациентите с бъбречна дисфункция и GFR < 
60 ml/min/1,73 m2 (3237 пациенти) не се нала-
га промяна в дозировката на тикагрелор и се 
запазва общият благоприятен резултат от про-
учването (22 срещу 17,3%, p < 0,05) [16]. Най-
често съобщаваният страничен ефект в проуч-
ването PLATO е диспнеята, която се появява 
при до 14% от пациентите, лекувани с тикагре-
лор, и до 8% при пациентите, приемащи кло-
пидогрел. Епизодите на тикагрелор-свързана-
та диспнея са най-често през първата седмица 
от началото на терапията, обичайно преходни 
и рядко водят до преустановяване на приема 
(0,9% пациенти прекъсват терапията). Допъл-
нителни проучвания установяват, че диспнеята 
при тикагрелор не води до влошаване на сър-
дечната или белодробната функция [23]. Чес-
тотата на камерни паузи ≤ 3 s в острата фаза 
на ОКС е 6,0% при пациентите на тикагрелор 
и 3,5% при тези на клопидогрел. Според резул-
татите от проведеното холтерово подпроучва-
не паузите, свързани с терапията с тикагрелор, 
са предимно асимптомни нощни паузи до 3000 
ms, синоатриални по произход, проявяват се 
рано в хода на острата фаза на лечението и 

отсъстват при контролно ЕКГ мониториране в 
рамките на 30-дневен период. Липсва досто-
верно по-висока честота на синкоп или нужда 
от имплантация на постоянен електрокардио-
стимулатор, все пак внимание се изисква при 
пациенти със синоатриален или втора или тре-
та степен атриовентрикуларен блок.

Базирайки се на резултатите от PLATO, 
EMA и FDA одобриха тикагрелор за редукция 
на тромботичните сърдечно-съдови инциденти 
при пациенти с ОКС без оглед на планирана-
та терапевтична стратегия, включително и при 
пациенти над 75-годишна възраст и предходен 
исхемичен мозъчен инсулт или ПНМК, с изклю-
чение на пациенти с интракраниална хемора-
гия. След първоначална доза АSA, подържа-
щата доза ASA е 75-150 mg, като по-високите 
дози намаляват ефективността на тикагрелор.

Докато и двата нови и по-мощни антиагре-
ганта са сравнени с клопидогрел в посочените 
проучвания, до настоящия момент липсва ди-
ректно сравнително проучване за ефикасност и 
безопасност между тикагрелор и празугрел при 
пациенти с ОКС [10, 20]. Това до голяма степен 
прави сравнителния анализ на двата медика-
мента спекулативен, още повече че TRITON-
TIMI 38 и PLATO имат различни включващи 
и изключващи критерии, разлики в рисковия 
профил на пациентите, времето на включване 
и използваната дозировка на клопидогрел. На 
табл. 1 са представени данните за разликата 
в абсолютния риск, съобразно публикуваните 
проучвания и изчисления брой пациенти, които 
е необходимо да бъдат лекувани за превенция 
на един инцидент (NNT) или за поява на кър-
вене (NNH) в хода на терапията. Празугрел и 
тикагрелор имат сходен NNT по отношение на 
комбинирания показател смърт по всички при-
чини, миокарден инфаркт или инсулт. Преиму-
щество на празугрел се отчита по отношение на 
миокарден инфаркт и стент-тромбоза, като е не-
обходимо да бъде отчетено, че късното включ-
ване на клопидогрел в ниска дозировка 300 
mg има отношение към посочения резултат. В 
допълнение има разлика в типа на миокардни 
инфаркти в двете проучвания, в PLATO те са 
предимно спонтанни, в хода на развитието на 
заболяването, докато в TRITON преобладават 
инфарктите, установени на базата ензимен
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излив след проведена коронарна интервенция. 
Преимуществото на тикагрелор е ясно по от-
ношение на съдовата и общата смъртност. От 
гледна точка безопасност, и двата агента водят 
до повишение на несвързаното с CABG TIMI го-
лямо кървене – празугрел (нарастване 32%) и 
тикагрелор (нарастване 25%). Тикагрелор има 
явно преимущество по отношение на свързано 
с процедурата или CABG TIMI голямо кървене, 
TIMI голямо или малко кървене, нужда от хемо-
трансфузия или фатално кървене.

Таблица 1. Абсолютна разлика в риска, брой пациен-
ти с необходимост да бъдат лекувани за превенция на 
един инцидент (NNT) или за поява на кървене (NNH) в 
двете проучвания – по S. Eshaghian [10]

Проследявана точка Prasugrel
TRITON-TIMI 38

Ticagrelor
PLATO

Ефикасност ARD NNT ARD NNT
Съдова смърт/МИ/
инсулт

2.2% 46 1.9% 53

Смърт/МИ/инсулт 2% 50 2.1% 48
Съдова смърт 0.3% 333 1.1% 90
Всяка смърт 0.2% 500 1.4% 71
Миокарден инфаркт 2.2% 46 1.1% 91
Инсулт 0% − -0.2% −
Стент тромбоза 1.3% 77 0.7% 143
Безопасност ARD NNH ARD NNH
Несвързано с CABG 
TIMI голямо кървене

0.6% 167 0.6% 167

Свързано с CABG TIMI 
голямо кървене

10% 10 -0.5% −

Голямо кървене по 
критериите на проуч-
ването

0.6% 167 0.4% 250

TIMI голямо кървене 0.8% 125 0.2% 500
TIMI голямо или малко 
кървене

1.2% 83 0.5% 200

Кървене, налагащо 
хемотрансфузия

1% 100 0% −

Фатално кървене 0.3% 333 0% −

ПРЕПОРЪКИ ЗА ЕЖЕДНЕВНАТА ПРАКТИКА 
БАЗИРАНА НА ДОКАЗАТЕЛСТВАТА

Изборът на антиагрегант се определя 
от вида остър коронарен синдром (STEMI, 
NSTEMI, нестабилна ангина пекторис), типа на 
терапевтична стратегия, избрана при конкрет-
ния пациент, рискови характеристики (захарен 
диабет, наличие и степен на бъбречна дисфунк-
ция, установена стент тромбоза и т.н.), както и 
от индивидуализирания баланс от исхемични 
и хеморагични усложнения. Последното често 

е съществено предизвикателство в клиничната 
практика, тъй като болшинството от показате-
лите за висок исхемичен риск определят също 
и висок риск от кървене в хода на провеждана-
та антиагрегантна терапия. Това са реално и 
критериите за избор на антиагрегант, заложени 
в последните препоръки на Европейското дру-
жество по кардиология (ESC) и Европейска-
та асоциация по сърдечна и гръдна хирургия 
(EACTS) за миокардна реваскуларизация от 
2010 г. и препоръките на ESC за лечение на 
остър коронарен синдром без ST-елевация, ко-
ито бяха обновени през 2011 г. [13, 28].

STEMI

Предпочитаната терапевтична стратегия 
при пациентите със STEMI е механичната ре-
перфузия посредством първична перкутанна 
интервенция. В този аспект наличието на бър-
зодействащи P2Y12 инхибитори е от същест-
вено значение с оглед максимално бързо по-
стигане на ефективност. При пациентите със 
STEMI, подложени на първична PCI, употре-
бата на празугрел 60 mg натоварваща доза и 
10 mg поддържаща доза или тикагрелор 180 
mg натоварваща доза и 2 х 90 mg поддържаща 
доза се препоръчва от ръководните правила 
за миокардна реваскуларизация – и двата ме-
дикамента клас І, ниво на доказателственост 
В (табл. 2). И двата агента водят до значима 
редукция на исхемичните усложнения при 
тази група пациенти без значимо повишение 
на честотата на кървене. Редукция на смърт-
ността се отчита единствено с тикагрелор. 
Друго съществено предимство на медикамен-
та е, че може да бъде започнат преди полу-
чаване на резултата от коронарната ангиогра-
фия, както и да бъде назначен при пациенти, 
получили натоварваща доза клопидогрел или 
на поддържаща такава в хода на хронична 
терапия. Клопидогрел натоварваща доза 600 
mg и поддържаща от 75 mg на ден трябва да 
бъде използван главно в случаи, когато нови-
те P2Y12 рецепторни блокери са неналични 
или контраиндикирани – клас I, ниво на дока-
зателственост С – като данните за благопри-
ятен ефект са от post hoc анализ на проучва-
нето CURRENT и нерандомизирани клинични 
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проучвания [9, 13, 20, 25, 28]. Въпреки че про-
дължителност на двойната антиагрегантна те-
рапия с ASA и клопидогрел се препоръчва за 
една година от ръководните правила на ESC 
независимо от проведената или не реперфу-
зионна терапия, на настоящия етап липсва 
проучване при пациенти със STEMI, което да 
доказва преимуществата на подобна страте-
гия – данните се екстраполират от положи-
телния ефект в CURE при пациенти с NSTEMI 
със или без PCI и при пациенти със STEMI, 
третирани с фибринолиза и продължителност 
на лечението за 4-седмичен период [20]. За 
разлика, ефискасността на двата нови агента 
празугрел и тикагрелор е доказана за едного-
дишен период. 

NSTEMI

Изборът на P2Y12 рецепторен инхибитор 
при пациентите с NSTEMI се определя от вида 
на избраната терапевтична стратегия. В на-
стоящия етап данните от проведените рандо-
мизирани проучвания и метаанализи подкре-
пят осъществяването на рутинна инвазивна 
стратегия, включваща коронарна ангиография 
при белези на висок исхемичен риск – налични 
ЕКГ промени, повишени сърдечноспецифични 
тропонини, захарен диабет и скор по GRACE > 
140, и интервенция при подходяща коронарна 
анатомия. Подобна група пациенти, подложе-
ни на рутинна инвазивна стратегия, са анали-
зирани в проучванията PLATO (50% от вклю-
чените болни) и TRITON (75%) [29, 30]. Срав-
нени с клопидогрел, и двата агента редуцират 
исхемичните усложнения, като в ръководните 
правила са подкрепени от клас І, ниво на до-
казателственост В (табл. 3). Независимо от 
еднаквото ниво на доказателственост в препо-
ръките е отразен повишеният риск от живото-
застрашаващо кървене при употреба на празу-
грел, като медикаментът е противопоказан при 
пациенти с предходен инсулт или ПНМК. При 
ниско телесно тегло под 60 kg или напреднала 
възраст над 75 год. празугрел трябва да бъде 
използван предпазливо. В тези случаи употре-
бата на 5 mg като поддържаща доза е логичен 
избор, но на настоящия етап не е доказана в 
клиничната практика. В случай, че медикамен-

тът се използва, това трябва да стане след 
провеждане на ангиографското изследване. 
Празугрел също така трябва да бъде избягван 
при нужда от байпас хирургия.

Натоварваща доза 600 mg Clopidogrel (или 
допълнително 300 mg при ПКИ след първона-
чална натоварваща доза от 300 mg) се препо-
ръчва при пациенти, насочени за инвазивно 
лечение, когато Ticagrelor или Prasugrel не е 
опция – клас І, ниво на доказателственост В. 

Пациентите, подбрани за селективна инва-
зивна стратегия, подлежат на коронарна анги-
ография в случаите на хемодинамична неста-
билност или позитивен тест за миокардна исхе-
мия. В днешно време, когато по-голяма част от 
проучванията се фокусират върху инвазивното 
поведение и времето за неговото осъществя-
ване, данните за поведение сред тази група 
болни са по-оскъдни. Подпроучване на PLATO 
при пациенти с ОКС, селектирани за неинва-
зивно поведение (5216 пациенти), установява 
сходна на резултатите на цялото проучване ре-
дукция на честотата на СС смърт, нефатален 
миокарден инфаркт и мозъчен инсулт (12 сре-
щу 14.3%, р = 0,0045) при липса на повишена 
честота на кървене [9, 18]. На базата на този 
резултат при липса на контраиндикации може 
да бъде препоръчан тикагрелор при пациенти-
те на селективна инвазивна стратегия.

При липса на белези на висок риск логичен 
избор представлява консервативната страте-
гия с провеждането на стрес-тест за индуци-
ране на миокардна исхемия преди дехоспи-
тализацията с оглед планиране на послед-
ващото поведение. От гледна точка на кло-
пидогрел, продължаването на терапията до 
12-ия месец е доказала благоприятен ефект 
в проучването CURE, като повечето пациен-
ти в проучването са консервативно лекувани 
(78%). Понастоящем липсват данни за ефекта 
на празугрел при тази група болни, провежда-
щото се проучване TRILOGY ACS ще сравни 
комбинацията празугрел-ASA с клопидогрел-
ASA при консервативно лекувани болни при 
проследяване 18 месеца [8]. По отношение 
на тикагрелор, посоченото подпроучване при 
консервативно тертирани болни доказва бла-
гоприятния ефект на терапията в рамките на 
12-месечен период [18].
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Фиг. 1. Механизми на тромбоцитна инхибиция и място на действие на различните антиагреганти 

 
Фиг. 2 Фиг. 3. Главни проследявани показатели за ефикасност

и безопасност в проучването TRITON TIMI 38

Фиг. 4. Главен проследяван показател в проучването PLATO
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение, новите постижения в анти-
тромбоцитната терапия предлагат потенциал 
за подобряване лечението и прогнозата на па-
циентите с ОКС. Търсенето и откриването на 
медикаменти с бързо и предвидимо начало и 
край на терапевтичното действие отварят ши-
роко вратата към универсален подход при из-
бора на съпътстващия терапията с ASA P2Y12 
рецепторен блокер. Остават още множество 
открити въпроси – преминаване от един тера-
певтичен режим в друг, нужда от изследване 
на тромбоцитна реактивност и тип поведение 
в зависимост от резултата [3], оптимална про-
дължителност на двойната антиагрегантна те-
рапия в зависимост от типа ОКС, терапевтично 
поведение и имплантиран стент, антикоагула-

ция в светлината на новите антиагреганти и 
антикоагуланти, и най-вече детайлен анализ 
на баланса цена-ефективност. Важно е резул-
татите от проведените до момента проучвания, 
както и ръководните препоръки за поведение 
при ОКС и след миокардна реваскуларизация 
да се познават и спазват в ежедневната кли-
нична практика с оглед провеждането на реал-
на медицина, базирана на доказателствата.
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Таблица 2. Препоръки за антитромбоцитна терапия при пациенти със STEMI според обединеното ръковство 
на ESC/EACTS за миокардна реваскуларизация от август 2010

STEMI

ASA I B

Clopidogrel ( 600 mg LD възможно най-скоро) I C

Prasugrel I B

Ticagrelor I B

Таблица 3. Препоръки за антитромбоцитна терапия според обновените през август 2011 г. Препоръки за NSTE − 
ОКС на Европейското кардиологично дружество (клас I )

ASA трябва да се дава на всички пациенти без противопоказания в първоначална натоварваща доза от 150-300 
mg и поддържаща доза 75-100 mg дневно за дългосрочно лечение независимо от терапевтичната стратегия

I A 

P2Y12 инхибитор трябва да се добави към ASA възможно най-скоро в продължение на 12 месеца, освен при 
противопоказания, като повишен риск от кървене

I A 

Продължителното или постоянното спиране на приема на P2Y12 инхибитора в рамките на 12 месеца от индекс-
ното събитие не се окуражава, освен ако не е клинично показано

I C 

Ticagrelor (180 mg натоварваща доза, 90 mg два пъти дневно) се препоръчва при всички пациенти с умерен до 
висок риск за исхемични инциденти (напр. повишени тропонини), независимо от началната терапевтична страте-
гия и включително претретирани с Clopidogrel пациенти (който трябва да се спре при назначаване на Ticagrelor)

I B 

Prasugrel (60 mg натоварваща доза, 10 mg дневна доза) се препоръчва при P2Y12-инхибитор-наивни пациенти 
(особено диабетици), на които е известна коронарната анатомия и са насочени за ПКИ, освен ако не са с висок 
риск за животозастрашаващо кървене или други контраиндикации

I B 

Clopidogrel (300 mg натоварваща доза, 75-mg дневно) се препоръчва при пациенти, които не могат да приемат 
Ticagrelor или Prasugrel

I A 

600 mg натоварваща доза clopidogrel (или допълнително 300 mg при ПКИ след първоначална натоварваща доза от 
300 mg) се препоръчва при пациенти, насочени за инвазивно лечение, когато Ticagrelor или Prasugrel не е опция

I B 

Инхибитор на протонната помпа (за предпочитане не Omeprazole) в комбинация с ДАТТ се препоръчва при па-
циенти с анамнеза за ГИ хеморагия или пептична язва и е подходяща при пациенти с няколко рискови фактора 
(инфекция с Helicobacter pylori, възраст ≥ 65 години, едновременна употреба на антикоагуланти или стероиди)

I A
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Резюме: Сърдечната амилоидоза е често срещана причина за кардиомиопатия от рестриктивен тип. Дължи се на екстра-
целуларно отлагане на над 20 вида белтъци с фибрилерна структура и високо молекулярно тегло – т.нар. ами-
лоид. Сърцето се засяга както при системната (полиорганна), така и при локализираната (изолирана сърдечна) 
форма на заболяването. Клиничната картина на сърдечната форма се владее от сърдечна недостатъчност, 
предимно по застоен тип, като при някои форми на заболяването има изява на проводни нарушения. При пери-
артериално разположение на амилоида може да има зони на локална миокардна исхемия. При полиорганната 
форма диагнозата се поставя посредством кожна или ректална (по-рядко – бъбречна) биопсия, докато при 
изолираната сърдечна форма – само чрез ендомиокардна биопсия. Прогнозата при болните зависи от типа и 
тежестта на заболяването, наличието на рецидивиращо протичане, възникналите исхемични и проводни на-
рушения. Лечението най-често включва диуретици и по-рядко ACE инхибитори. Високостепенните проводни 
нарушения налагат поставянето на постоянен пейсмейкър, а сърдечната трансплантация е краен метод за 
лечение в тежките случаи.
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Амилоидозата е заболяване с екстраце-
луларно отлагане на протеини с високо моле-
кулно тегло и с различно органно ангажиране. 
Досега са обективизирани 21 вида протеини, 
причиняващи заболяването, морфологично 
представени, като неразличими фибрилерни 
структури (амилоидните фибрили). Системната 
амилоидоза е най-честата и тежка форма на за-
боляването, с приблизително 2000 до 2500 нови 
случая годишно в развитите страни. Ангажира-
нето на сърдечната тъкан зависи от типа на 
амилоидното заболяване. Тя е причина за един 
от 1000 смъртни случая в популацията, като се 
предполага, че не се диагностицира своевре-
менно и често е пропускана при по-възрастни-
те. Амилоидозата е една от най-честите причи-
ни за рестриктивна кардиомиопатия, трудно се 

диагностицира, което определя нейната лоша 
прогноза и намалена преживяемост (често под 
шест месеца след поставяне на диагнозата).

КЛАСИФИКАЦИЯ

Амилоидозата се разделя на две основни 
групи в зависимост от анатомичната предиспо-
зиция на фибрилерните отлагания:

системна амилоидоза − , с отлагания в 
различни тъкани и органи [1, 11];

локализирана амилоидоза − , с отлагане 
на амилоидни протеини в специфични органи 
[7, 18, 19].

Най-чести форми на амилоидоза с ангажи-
ране на сърдечните структури са изброени на 
табл. 1.

Таблица 1

Вид амилоидоза Прекурсор на амилоидния 
фибрил

Органно ангажиране Особености

AL амилоидоза Имунглобулинови леки вериги Сърце (над 90%) бърбеци, че-
рен дроб, нервна тъкан, меки 
тъкани и гастроинтестинален 

тракт

Плазмено-клетъчна 
дискразия

AТТR Мутирал транстиретин Сърдечна и нервна система Автозомно-доминантно 
унаследяване; Амилоидът 
е изграден от различен по 
произход транстиретин

AApoA1 Мутирал аполипопротеин Сърдечна и бъбречна тъкан Често ангажиране на бъбре-
ците, рядко засяга сърцето

Сенилна системна 
амилоидоза

Транстиретин Сърце Бавно прогресираща сим-
птоматика, почти винаги се 
среща при възрастни мъже

AANP или IAA
 амилоидоза

Атриален натриуретичен пептид Предсърдие Много честа при възрастни 
лица, висок риск за пред-

сърдно мъждене

АА амилоидоза Серумен амилоид А По-рядко сърце, по-често 
бъбреци

Тежка сърдечна 
недостатъчност

Системна амилоидоза. Известна още като 
първична амилоидоза, системната амило-
идоза се характеризира с натрупвания на про-
теин, изграден предимно от леки вериги (AL 
вериги) на имуноглобулините, с ангажиране на 
различни органи. AL амилоидозата се свърз-
ва с различни типове моноклонална плазме-
ноклетъчна дискразия – мултиплен миелом и 
други моноклонални гамапатии. Мултиорган-
ната инфилтрация е типична, като най-често 
ангажираните органи са сърцето и бъбреците. 

Симптоматиката при засягането на последните 
най-често е протеинурия, често се стига до не-
фротичен синдром, но рядко до прогресираща 
бъбречна недостатъчност [13, 16, 17, 23].

Сърцето се засяга в над 90% от случаите 
при AL амилоидоза, като често сърдечната не-
достатъчност (задръжка на течности, прогре-
сираща диспнея) се предхожда от промени в 
ЕКГ. Периферните отоци може да са изразени, 
като в по-късната фаза на заболяването се на-
блюдава и асцит. 
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Вродената (хередитарна) системна амило-
идоза се унаследява автозомно-доминантно, 
като генетично променени протеини – трансти-
ретин, аполипопротеин АI, аполипопротеин АII, 
gelsolin, фибриноген Аа, cystatin C и лизозомен 
амилоид. Най-често се стига до прогресивна 
невропатия, бъбречна, сърдечна или черно-
дробна недостатъчност, като болестта може 
да прогресира от пет до 15 години. Двете най-
чести форми на наследствена амилоидоза, 
които засягат сърдечните структури, са ATTR и 
AApoAI [10, 12, 22].

Амилоидозата с натрупване на транстире-
тин включва отлагането на над 100 вида плаз-
мен транстиретин, като основната клинична 
изява е периферната невропатия – прогреси-
раща сензорна невропатия на долни крайници 
със загуба на температурна и болкова чувст-
вителност. Най-често срещаният вид на ами-
лоидоза с натрупване на транстиретин е вари-
антът с отлагане на Val30Met, при който сър-
дечната симптоматика включва дисфункция на 
синусов възел, бедрен или AV блок.

Сърдечната амилоидоза е група от на-
рушения с дивергентна етиология, която се 
характеризира с екстрацелуларно миокардно 
отлагане на амилоид, което води до сърдечна 
недостатъчност. В 90% от случаите се касае за 
инфилтрация с AL милоид, като рядко при се-
нилна системна амилоидоза и някои форми на 
наследствена амилоидоза може да се докаже 
AA амилоидоза. 

Амилоидните фибрили се отлагат предимно 
между кардиомиоцитите, като с нарастване на 
обема на депозитите околните кардиомиоцити 
атрофират. Отлаганията намаляват камерната 
разтегливост (т.нар. „stiff heart syndrome”) и се 
стига до застойна сърдечна недостатъчност. 
Рядко амилоидните депозити се локализират в 
интрамиокардните съдове, което води до лока-
лизирани исхемични увреди. 

Засягането на възбудно-проводната систе-
ма води до регистриране на почти всички ви-
дове ритъмно-проводни нарушения. Депозити 
могат да се наблюдават и по клапите, като пре-
дилекционното място е аортната клапа, а най-
честата изява е аортната стеноза.

Клинично, сърдечната амилоидоза се ха-
рактеризира с прогресираща сърдечна недос-

татъчност – диспнея, съпроводена от покачва-
не на телесистолно-теледиастолно налягане в 
лява камера, периферни отоци, асцит, загуба 
на тегло, кахексия и гастроинтестинална сим-
птоматика, а в до една пета от случаите се сре-
ща предсърдно мъждене. 

При случаите с тежка сърдечна амилоидоза 
се наблюдава нисковолтажна ЕКГ (ORS волтаж 
≤ 0.5 mV във всички отвеждания или ≤ 1 mV в 
прекордиалните отвеждания). Псевдоинфар-
ктен образ се среща при около 75% от случаите 
с AL амилоидоза с кардиално ангажиране. Най-
чести ритъмно-проводни нарушения са нару-
шенията в предсърдно-камерната проводимост, 
по-рядко десен или ляв бедрен блок [4].

Ехокардигорафията при амилодиоза винаги 
трябва да се интерпретира в контекста на кли-
ничната находка и данните от другите неинва-
зивни изследвания. Обикновено камерите не 
са дилатирани, с концентрична левокамерна 
и деснокамерна хипертрофия, с проминиращи 
клапи и инфилтрация на междупредсърдния 
септум. Повишената ехогенност с „гранулирано 
проблясване” на миокарда е типична за сърдеч-
ната амилоидоза, но въпреки високата си чувст-
вителност методът е с ниска специфичност. 

Застойната сърдечна недостатъчност води 
до покачване на налягането в югуларните 
вени, с проминиране на Y- и X-вълни. Първият 
и вторят сърдечен тон са без отклонения, като 
в напредналата фаза с ангажиране на дясна-
та камера може да се аускултира и деснока-
мерен трети сърдечен тон. Липсва четвърти 
сърдечен тон, вероятно поради предсърдна 
дисфункция, резултат от вторична амилоидна 
инфилтрация. 

Диастолната дисфункция е най-характер-
ната находка при сърдечната амилоидоза, с 
данни за рестриктивен тип кардиомиопатия, 
задебеляване на клапите, перикарден излив, 
дилатирани ляво и дясно предсърдие и заде-
белен междупредсърден септум. Според някои 
автори концентричното левокамерно задебе-
ляване, левокамерната маса и ниска фракция 
на изтласкване на лява камера са основните 
предиктори за повишена смъртност при тези 
пациенти. Ядрено-магнитнорезонансно (ЯМР) 
изследване на лява камера също подпомага 
диагнозата (с контраст gladolinum).
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От биохимичните маркери важни за диагно-
зата са повишените тропонин и BNP, основно 
поради микронекротичните промени, увреж-
дане и исхемия, вследствие на увреждане на 
микроциркулаторно ниво. N-терминалният BNP 
е най-специфичният маркер при някои видове 
сърдечна амилоидоза.

Радиомаркирането със серумен амилоиден 
Р-компонент (SAP) е безопасен, неинвазивен 
метод на изследване, който носи информация 
за локализацията на амилоидните фибрили в 
различни органи – резултат от калций-зависи-
мо свързване с амилоида, но не може да се 
използва при биещо сърце [3, 5, 6, 20].

Диагностицирането на сърдечната ами-
лоидоза изисква тъканна биопсия, като при 
Congo Red оцветяване и поляризационна ми-
кроскопия амилоидните депозити се виждат 
като зеленикави отлагания. Друг алтернативен 
метод на оцветяване е с Alcian Blue. В по-го-
лямата част от случаите на ранната фаза на 
системна амилоидоза депозитите се обективи-
зират в подкожната мастна тъкан и в малки и 
средни по диаметър съдове в тези от гастроин-
тестиналния тракт. 

Заболяването се потвърждава след ректал-
на биопсия, биопсия от слюнчените жлези и 
тънкоиглена биопсия от абдоминална мастна 
тъкан. Тези изследвания имат висока чувст-
вителност и специфичност при комбиниране с 
Congo Red оцветяване, с последващи имуно-
логични и имунохистохимични методи. 

Ендомиокардната биопсия е единственият 
метод, с който със сигурност може да се дока-
же сърдечната амилоидоза, но той е рисков и 
скъп метод, поради което често се избягва и се 
използват неинвазивните методи за диагности-
циране на заболяването. 

Прогнозата при сърдечна амилоидоза се 
определя от давността на симптоматиката, на-
личието на сърдечна недостатъчност (клинич-
ни и биохимични маркери), ехокардиографска-
та находка и ЕКГ белезите.

Основните медикаменти за лечение на сър-
дечната недостатъчност при AL милоидоза са 
диуретиците, като ACE инхибиторите и ARII 
блокерите трябва да се прилагат с особено 
внимание, тъй като дори и малките дози водят 
до значима хипотония. Блокери на калциевите 

канали, дигиталис и бета-блокери са контра-
индикирани при сърдечна амиолоидоза, като 
няма данни за ползата от тяхното приложение 
на този етап.

Лечението на основното заболяване – AL 
амилоидозата – с химиотерапия, трансапланта-
ция на стволови клетки, цитостатици (Melphalan) 
е с различна успеваемост според отделните 
проучвания по темата, но може да доведе до 
увеличаване на преживяемостта [21].

От около 30 години сърдечната трансплан-
тация се препоръчва като основен метод на 
терапия при пациенти със сърдечна недоста-
тъчност и амилоидоза. Въпреки това този де-
финитивен метод на лечение се затруднява от 
липсата на донори и рецидивите след имплан-
тирането на алографта. Преживяемостта е 
по-ниска спрямо болните, претърпели сърдеч-
на трансплантация поради друго заболяване. 
Едногодишната преживяемост варира от 75 до 
80%, тригодишната от 60 до 70%, а петгодиш-
ната е около 50-60% [2, 8, 14].

При някои болни с доказана сърдечна ами-
лоидоза, с цел промяна на хода на подлежа-
щото заболяване, може да се приложи миело-
аблативна терапия с високи дози медикаменти, 
но това не повлиява съществено дългогодиш-
ната преживяемост. Петгодишната преживяе-
мост при трансплантирани болни със сърдеч-
на амилоидоза остава по-ниска спрямо тази на 
останалите трансплантирани. 

Според по-нови данни пациентите с по-
нисък риск за рецидив на заболяването след 
трансплантиране имат по-голям шанс за успех 
от трансплантацията, като преживяемостта се 
покачва до тази при трансплантирани с други 
заболявания. В началото на петия месец или 
най-късно до петата година рискът за възобно-
вяване на амилоидозата е реален. Противоре-
чиви са данните за трансплантацията при изо-
лирана сърдечна амилоидоза, но провеждане-
то на високодозова миелоаблативна терапия 
води до удължаване на преживяемостта, без 
рецидив на амилоидозата в графта.
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Резюме: Ехинококозата е зооантропоноза, при която човекът е междинен гостоприемник. Ехинококовите кисти, съдържа-
щи зародишите на паразита (сколекси), се развиват най-често в черния дроб и белите дробове и по-рядко в други 
органи. Сърдечното засягане е изключително рядко, но може да е с тежки последици за пациента. Нарастването 
на кистите може да е интрамурално, интракавитарно, притискайки сърдечни структури, само в перикарда и ком-
бинирано. Клиничната картина може да включва стенокардноподобни оплаквания, перикарден излив до пери-
кардна тампонада, анафилактичен шок, но заболяването може да протича и безсимптомно. Диагнозата сърдечна 
ехинококоза се поставя посредством образни изследвания, като ехокардиография, магнитнорезонансно изслед-
ване, компютърна томография, и със серологични тестове. Лечението на сърдечно-перикардната ехинококоза е 
мeдикаментозно, оперативно и комбинирано.
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Summary: Echinococcosis is a zooantroponosis in which the intermediate host is the human. Echinococcic cysts bearing 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Ехинококозата (на латински език: Echinococ-
cus granulosus, Echinococcosis, на английски: 
Echinococcosis, Hydatid disease, на български: 
кучешка тения) е зооантропоноза с хронично 

протичане. Най-често се засяга черният дроб 
(50-60%), след това белите дробове (35%), мо-
зъкът (3-5%), слезката и бъбреците. Сърцето е 
засегнато в 0.01-2% от случаите на заболява-
нето [9, 11].
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РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

По данни на СЗО годишно в света умират око-
ло 50-55 млн. души, от които 16 млн. от инфекци-
озни и паразитни болести [2, 8]. Ехинококозата е 
разпространена предимно в страните от Източна 
Европа, Русия, Средна Азия и някои държави 
в Южна Америка [1, 5, 6]. В Западна Европа и 
САЩ е значително намаляла поради постигнато 
обезпаразитяване на кучетата. Ехинококозата на 
сърцето е рядко срещан вариант на заболяване-
то (0,01-2% от всички регистрирани случаи). По 
литературни данни вътресърдечната локализа-
ция на ехинокока е следната: 75% – в лявата ка-
мера, 18% – в дясната камера, 7% – в междука-
мерната преграда. Предсърдната локализация 
на кистите е най-рядко срещана [3, 4, 9].

ЕТИОЛОГИЯ

Причинява се от Echinococcus granulosus – 
лентовиден червей от род Echinococcus, сем. 
Taeniidae. През жизнения си цикъл ехинококът 
сменя два гостоприемника – краен (куче, вълк, ча-
кал, лисица) и междинен (човек, овца, свиня, коза, 
кон). Полово зрелият стадий на ехинокока пред-
ставлява малка тения, която се развива в тънко-
то черво на крайния гостоприемник. Тенията е с 
размери 3-5.5 mm, състои се от глава (сколекс), 
шийка и 3-4 членчета. Сколексът има двоен венец 
от кукички и 4 смукала, чрез които се закрепва за 
чревната стена. Първите членчета са безплодни, 
третото е хермафродитно (съдържа мъжки и жен-
ски полови органи), а четвъртото е зряло – има 
матка с много яйца (400-800). Яйцата съдържат 
шесткукест ембрион (онкосфера). Ларвеният ста-
дий на ехинокока се развива в междинния гостоп-
риемник. Представлява киста, изпълнена с теч-
ност. Размерите ù варират от просено зърно до 
глава на новородено дете и по-голяма. 

ПАТОГЕНЕЗА (ФИГ. 1)
В тънкото черво на крайния гостоприемник 

(куче) последното зряло членче на тенията се 
откъсва. Изпълнените с яйца зрели членчета 
се отделят при дефекация или активно изпъл-
зяват и предизвикват дразнене в аналната об-
ласт. Кучето разнася яйцата по цялото си тяло. 
Във външната среда яйцата са много издръж-
ливи, могат да преживеят месеци и дори годи-
ни. Човекът се заразява по два пътя:

1. Храносмилателен път:
директно – контакт с куче, по козината на  −

което има яйца;
индиректно – чрез замърсени плодове и  −

зеленчуци, замърсена вода.
2. Аерогенен път:
вдишване на прах, съдържащ ехинококо- −

ви яйца. Развива се белодробна ехинококоза.
При поглъщане на яйцата от междинния гос-

топриемник (човек) онкосферите се освобож-
дават от обвивките и чрез кукичките проникват 
през стената на тънкото черво в кръвоносните 
съдове. Чрез венозната система достигат до си-
нусоидите на черния дроб, където циркулацията 
се забавя [11]. По размери онкосферите са почти 
равни на капилярния лумен и преминаването им 
е затруднено. Понякога те преминават капиляри-
те на черния дроб и по чернодробните вени, до-
лната празна вена достигат сърцето и оттам по-
падат в белите дробове. След преодоляване на 
капилярната мрежа на белия дроб онкосферите 
се разпространяват по артериален път в общото 
кръвообращение. Крайният гостоприемник (куче) 
се заразява, когато изяде опаразитен с ехиноко-
кови кисти орган на междинния гостоприемник 
(овца, свиня, едър рогат добитък). От сколексите 
се развиват полово зрели тении. Кучето започва 
да отделя яйца 100 дни след инвазирането му. 
Тенията живее в червата на кучето 5-6 месеца, а 
понякога година и повече.

ПАТОАНАТОМИЯ

След като онкосферите попаднат в сърцето 
и перикарда, те се превръщат в кисти. Стената 
на кистата се състои от следните обвивки:

Вътрешна (зародишна) обвивка – mem-1. 
branа germinativa. Служи за размножаване на 
паразита. 

Външна (хитинова) обвивка – membranа 2. 
cuticularis. Служи за храненето му.

Около кистата се разраства съединителна 
тъкан, като реакция на макроорганизма, при 
което се образува фиброзна капсула. Тя се 
стреми да ограничи нарастването на кистата, 
но е мека, еластична и не може да спре нараст-
ването ù. Фиброзната капсула и хитиновата об-
вивка се отделят една от друга с цепковидно 
пространство, изпълнено с лимфа. Чрез това 
пространство става обмяната на веществата 
между паразита и хазяина. Кистата е изпълне-
на с бистра течност, съдържаща янтарна кисе-
лина и някои минерали. От зародишната об-
вивка чрез пъпкуване се образуват протоско-
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Фиг. 1. Жизнен цикъл на кучешката тения и патогенеза на ехинококозата при човека (Parasites and Health, Google)

лекси. Зрелите сколекси се откъсват и плуват 
свободно в кистата, образувайки т.нар. “хи-
датиден пясък”. В цялата киста може да има 
над 2 млн. сколекса. Кистите могат да бъдат 

фертилни – съдържат сколекси, и афертил-
ни – не съдържат сколекси. Обикновено са 
единични, но понякога могат да бъдат и мно-
жествени.

КЛИНИЧНА КАРТИНА НА СЪРДЕЧНАТА ЕХИНОКОКОЗА
В протичането на заболяването се наблю-

дават три стадия:
1. Безсимптомен стадий:
От момента на инвазирането до появата  −

на първите симптоми. Продължава от 6-12 ме-
сеца до няколко години. При деца този стадий 
е много по-къс. 

2. Стадий на изявена симптоматика:
Болните имат тежест в гърдите от нараст- −

ване на кистите в зависимост от разположение-
то им в структурите на сърцето (интрамурално, 
интракавитарно, притискане на големите съдо-
ве и др.), развиват фебрилно-интоксикационен 
синдром, отслабват на тегло.

3. Стадий на усложненията: 
Нагнояване на кистата – развива се  − абсцес 

на сърцето/перикарда;
Перфорация на кистата: в общото кръвооб- −

ращение с настъпване на анафилактичен шок. 
Перфорация на перикардна киста с ди- −

семинация в перикарда и остро настъпил 
перикарден излив с опасност от тампонада;

Петрификация ( − калциране) на кистата.

ИЗСЛЕДВАНИЯ

Изследванията за доказване на ехинококо-
за изобщо, и на сърдечна ехинококоза в част-
ност, са лабораторни и образни. 

Лабораторни изследвания1.  – в кръвта 
се установява еозинофилия, хиперпротеине-
мия, диспротеинемия. Провеждат се имуноло-
гични изследвания – РПХА, ELISA [1, 2].

Рентгеново изследване2.  – могат да се ви-
дят калцификати или да има промяна в сърдеч-
ните контури, могат да се открият и ехинококови 
кисти в други органи (напр. в белия дроб).

Ехокардиография (трансторакална и 3. 
трансезофагеална) – с нея се определя броят 
и големината на кистите, тяхната локализаци-
ята (интрамиокардно, интраперикардно, ком-
бинирано) и отношението им към сърдечните 
структури (компресия на камери и предсърдия, 
компресия на коронарни артерии и др.).
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4. Компютърната томография и ЯМР да-
ват точна информация за големината и лока-
лизацията на кистата (кистите), отношението 
им към съседни структури и т.н. и са важен пре-
доперативен диагностичен метод.

ДИАГНОЗА 

За ранната диагноза на заболяването, 
освен рентгеновото изследване на гръдния 
кош, основно значение има ехокардиографи-
ята, като останалите образни изследвания 
(КТ, ЯМР) се използват за предоперативно 
де  тай лизиране на находката. Серологични те 
изследвания също са важен елемент в по с-
тавянето на диагнозата и в проследяването 
на ефекта от приложеното лечение.

Диференциална диагноза
Прави се с различни тумори на сърцето, ди-

латация на сърдечни кухини от други процеси, 
кисти на перикарда и др. 

ЛЕЧЕНИЕ

Лечението на сърдечната ехинококоза бива 
медикаментозно, оперативно и комбинирано 
[4, 12, 13]. 

1. Консервативно лечение: провежда се 
при кисти с диаметър до 3 сm, при иноперабил-
ни болни, при такива с рецидивиращи множест-
вени кисти. Провежда се лечение по схема със 
Zentel (Albendazol) или Vermox (Mebendazol).

2. Оперативно лечение: това е единстве-
ното радикално лечение [4, 12, 13]. Оперира-
ните болни се наблюдават най-малко 5 години. 
Извършват се периодични контролни прегле-
ди, инструментални изследвания (ехокардио-
графия) и имунологични изследвания.

ПРОФИЛАКТИКА

Личната профилактика е основен елемент 
в борбата с разпространението на заболява-

нето. Основните елементи са: недопускане на 
контакт със скитащи кучета, редовно измиване 
на ръцете преди ядене, измиване на плодове-
те и зеленчуците преди консумация и др.

Обществената профилактика включва 
провеждане на периодични профилактични де-
хелминтизации на разрешените кучетата, строг 
ветеринарно-санитарен контрол при клането 
на домашни животни в личното стопанство.
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Резюме: Цел: Независимо от ранната диагноза и разнообразните възможности за лечение, значителна част от пациенти-
те с артериална хипертония (АХ) са с неоптимален контрол на стойностите на артериалното налягане (АН). Те 
вероятно остават с повишен сърдечно-съдов риск, вкл. и риск за развитие на когнитивни нарушения. Счита се, 
че пулсовото налягане е независим рисков фактор за сърдечно-съдова смъртност и увреждане на прицелните 
органи. Пулсовото налягане, оценено и чрез амбулаторно мониториране на артериалното налягане, е прене-
брегван фактор за когнитивни нарушения, като увреждане на прицелния орган мозък. Изложени са предвари-
телните резултати от фаза 1 – скрининг на проучване, чиито задачи са да покажат предпоставките за развитие 
на когнитивни нарушения и съотв. протекция при пациенти с артериална хипертония. Методи: Изследвани са 
148 пациенти – 51 (34,5%) мъже и 97 (65,5%) жени, на средна възраст 64,16 ± 11,18 г. и при средна давност на 
артериалната хипертония 13,1 ± 11,05 г. Събрани са подробни анамнестични данни с акцент върху артериалната 
хипертония. Използвани са компилации от невропсихологични тестове, валидирани за българската популация: 
кратък въпросник за душевния статус (Мini Mental State Examination – MMSE) с диагностичен праг 25 (от 30 макс.) 
и по-високо специфичният и чувствителен тест за когнитивни нарушения Монреал (Montreal Cognitive Assessment 
– MoCA) с диагностичен праг 26 (от 30 макс.). Проведено беше амбулаторно мониториране на артериалното 
налягане според европейските и националните препоръки. Средните стойности на пулсовото налягане през деня 
са 56,85 ± 12,02 mm Hg, а през нощта – 55,15 ± 16,13 mm Hg. Резултати: Използваният регресионен анализ 
показа наличие на връзка между стойностите на пулсовото налягане за дневния и нощния период и резултатите 
от невропсихологичните тестове. Ман-Уитни или Т-тест (според разпределението) беше използван, за да се от-
крие значима разлика между средните стойности на невропсихологичните тестове в групите с пулсово налягане 
> 50 mm Hg и ≤ 50 mm Hg. Този резулат не е зависим от възрастта. Установи се и значима разлика в средните 
стойности на пулсовото налягане през деня (p = 0,01), както и през нощта (p = 0,02), между групите пациенти със 
и без когнитивни нарушения (съотвените стойности на пулсовото налягане са > 55 mm Hg и < 55 mm Hg). Заклю-
чение: Повишеното пулсово налягане през деня и през пощта при амбулаторно проследяване на артериалното 
налягане е свързано с наличието на когнитивни нарушения. То е белег за намалена еластичност и разтегливост 
на големите съдове и увреда на прицелните орагни не само при пациентите в напреднала възраст (средната 
възраст на изследваните е 64,16 г.). 

Ключови думи: когнитивни нарушения, скрининг, пулсово налягане, артериална хипертония, микроциркулация
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ВЪВЕДЕНИЕ

Независимо от ранната диагноза и разноо-
бразните възможности за лечение, значителна 
част от пациентите с артериална хипертония 
(АХ) са с неоптимален контрол на стойностите 
артериалното налягане (АН). Те вероятно ос-
тават с повишен сърдечно-съдов риск [8], вкл. 
и риск за развитие на когнитивни нарушения 
(КН) [16]. Счита се, че пулсовото налягане (ПН) 
е независим рисков фактор за сърдечно-съдо-
ва смъртност и увреждане на прицелните орга-
ни [1]. Пулсовото налягане, вкл. и оценено чрез 
амбулаторно мониториране на артериалното 
налягане (АМАН), е пренебрегван рисков фак-
тор за КН, като увреждане на прицелния орган 
мозък [3]. В повечето проучвания за ролята на 
АХ в развитието на КН се разглеждат систол-
ното (САН) или диастолното (ДАН) артериално 
налягане. Връзката на АН и КН не е линейна и 
е силно зависима от възрастта [19]. Вероятно 
АХ уврежда мозъчни центрове, отговорни за 
хемодинамичния контрол, което води до загуба 

на техните функции и траен спад в стойностите 
на АН [10]. Това от своя страна води до хипо-
перфузия на мозъка и допълнително влошава-
не на когнитивните и други мозъчни функции. В 
затварянето на този порочен кръг взема учас-
тие и микроциркулацията [13]. Повишеното ПН 
е свързано с увреждане на малките съдове 
[15]. Вероятната причина за това е, че кръво-
ток с висока пулсативност и кинетична енергия 
достига микроциркулацията [9]. ПН е рисков 
фактор за увреждане на прицелните органи. 
КН са пример за специфично хипертензивно 
микросъдово увреждане на прицелен орган. 
Така повишеното ПН може да е свързано с по-
вишен риск за КН и да е по-добър предсказващ 
фактор за влошаване на когнитивния статус 
при лекувани хипертоници.

Изложени са предварителните резулатати 
от фаза 1 – скрининг на проучване, чиито за-
дачи са да покажат предпоставките за разви-
тие на когнитивни нарушения при пациенти 
с АХ и съответно възможностите за профи-
лактика. 

Summary: Objective: A large proportion of hypertensive patients are still far from the optimal blood pressure control, despite 
early diagnosis and the variety of antihypertensive drugs available. They may remain with an elevated cardio-
vascular risk, incl. high risk for cognitive impairment. Pulse pressure has been identifi ed as an independent marker for 
cardiovascular death and advanced target organ damage. PP assessed with ambulatory blood pressure monitoring 
as far has been underestimated risk factor for target organ damage – cognitive impairment. These are the preliminary 
results of an ongoing study on BP determinants for early cognitive impairment in treated hypertensive patients. 
Design and methods: We examined 148 patients – males 51 (34.5%), females 97 (65.5%), mean age 64.16 ± 
11.18 and mean hypertension history 13.1 ± 11.05 years. We gathered full medical history, esp. hypertension history, 
physical examination and laboratory screening. Patients with atrial fi brillation, major head trauma, bypass surgery and 
neurological disease leading to cognitive impairment we excluded. Neuropsychological profi le was assessed with a 
battery of neuropsychological, validated for the Bulgarian population: Mini-Mental State Examination (MMSE, cut-off 
value 25 out of max. 30) and the more sensitive and specifi c Montreal Cognitive assessment (MoCA, cut-off value 
26 out of 30). Ambulatory Blood Pressure Monitoring was conducted as recommended by ESH/ESC. PP during the 
day was 56.85 ± 12.02 mm Hg and during the night – 55.15 ± 16.13 mm Hg. Results: Regression analysis found 
correlation between day and night pulse pressure and neuropsychological tests’ results. Mann-Whitney or T Test (α < 
0.05) (depending on the specifi c data set) were used to fi nd that there is signifi cant difference (sig.0.023 for MMSE) 
in the mean values of the neuropsychological tests’ results between the groups with pulse pressure > 50 and ≤ 50 
mm Hg, The result was not age dependent. We also found signifi cant difference between mean values of day-pulse 
pressure (sig.0.01) and night-pulse pressure (sig.0.02) between patients with cognitive impairment and those without 
(resp. > 55 mm Hg and < 55 mm Hg). Conclusion: Elevated pulse pressure both during the day as well as in the night 
is correlated with cognitive impairment. It is a marker of large artery stiffness and target organ damage not only in the 
very elderly (our study population mean age is 64.16 years). 

Key words: cognitive impairment, screening, pulse pressure, arterial hypertension, microcirculation
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МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Изследването на КН при пациенти с АН е 
одобрено и проведено според изискванията на 
етичния кодекс и след подписване от пациента 
на информирано съгласие за участие в про-
следяване с научна цел. 

За срок на набиране на пациенти от 1 годи-
на и 2 месеца скринингови тестове за когнитив-
ни нарушения са проведени на 400 пациенти с 
АХ, последователно преминали през Клиника-
та по кардиология на УМБАЛ „Александровска”. 
В настоящото изследване са включени 148 от 
тях при стриктно спазване на включващите и 
изключващите критерии.

Критерий за включване – пациенти с извест-
на лекувана хипертония и в синусов ритъм. 

Критерии за изключване: 
Доказана болест на Алцхаймер, болест 1. 

на Паркинсон или други форми на деменция.
Депресия или известно психично заболя-2. 

ване. 
Остра или декомпенсирана сърдечна 3. 

недостатъчност с левокамерна фракция на из-
тласкване ≤ 35%. 

Остра или декомпенсирана хронична бъ-4. 
бречна недостатъчност II, III или краен стадий.

Чернодробна недостатъчност. 5. 
Декомпенсиран хипо- или хипертиреои-6. 

дизъм. 
Лошо контролиран захарен диабет. 7. 
Състояние след екстракорпорално кръ-8. 

вообращение. 
Анамнеза за кома, тежка травма на гла-9. 

вата или епилепсия. 
Лечение с антидепресанти или антипси-10. 

хотици. 
Предсърно мъждене.11. 

При всички пациенти е снета подробна анам-
неза, особено за АХ: давност, фамилност, про-
веждано лечение, максимални и обичайни стой-
ности, начин на измерване на АН, използван 
апарат, честота на измерванията, съпътстващи 
рискови фактори и заболявания. Оценява се ин-
формираността на пациента по отношение на 
правилното самостоятелно измерване на АН. 
Физикален статус и лабораторен скрининг. На 
всички 148 пациенти беше проведено АМАН спо-
ред европейските и националните препоръки. 

Използван е валидиран и одобрен за използване 
в Европа сфигмоманометър ТМ 2430 (Boso). Из-
следването продължава 24 часа, като интерва-
лите на измерване на АН са фиксирани на 15 min 
през деня и 30 min през нощта (пасивен период 
на засичане). Пациентите са инструктирани как-
во трябва да правят по време на измерването, 
за да бъде изследването точно. Насърчавани са 
и да водят активен денонощен ритъм на живот 
и дневник по часове с извършваните дейности, 
прием на лекарства, часове на заспиване и съ-
буждане, часове и стойности на измереното са-
мостоятелно АН, часове на прием на храна, тю-
тюнопушене и прием на алкохол. Kато гранични 
стойности оптимален–неоптимален контрол са 
взети препоръчаните 135/85 mm Hg за дневния 
времеви период и 120/70 mm Hg за нощния [14]. 

От всички пациенти, лекувани в клиниката 
ни за периода на набиране (10.2009-10.2010 г.), 
в изследването са включени тези, които са обу-
чени предварително от проследяващите лекари 
в доболничната помощ как да измерват своето 
АН правилно (според актуалните ръководства) 
[7]. Препоръчва се измерването на АН с вали-
дирани апарати за мишница. Пациенти с измер-
ване на АН на китката са изключени от групата. 
Подробна информация за самостоятелно изме-
реното АН и начина на измерване е събрана по 
време на снемането на анамнезата за АХ. Необ-
ходимо е пациентите да не са пушили, да не са 
извършвали физически упражнения или да са 
се хранили 30 минути преди измерването; да са 
били в седнало положение поне 5 минути. Да са 
седнали спокойно и удобно, облегнати и без да 
са кръстосали крака, при нормална стайна тем-
пература; ръката, на която се измерва АН, да е 
удобно подпряна и на нивото на сърцето и да се 
използват валидирани полуавтоматични или ав-
томатични осцилометрични (електронни) уреди 
с маншети за мишница със съответния размер. 
Събрана е информация от две последователни 
измервания в сутрешните часове преди редов-
ния прием на лекарства и две измервания ве-
черта преди хранене ежедневно в продължение 
на седмица. За гранични стойности оптимален 
– неоптимален контрол са взети препоръчаните 
135/85 mm Hg [14]. 

За оценка на когнитивния статус са използ-
вани два невропсихологични теста: Кратък въ-
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просник за душевния статус (Mini Mental State 
Examination, MMSE) и тест за оценка на когни-
тивните фукции Монреал (Montreal Cognitive 
Assessment, MoCA). MMSE е общоприетият 
невропсихологичен тест, широко използван 
като референтен във всички проучвания за 
деменция [6]. Той е валидиран и доказан тест 
за диагностика в напредналите стадии на КН, 
но не е чувствителен за ранните промени в 
екзекутивните функции при минималните КН. 
Когнитивните функции, които се изследват 
чрез MMSE, са: ориентация, запомняне, вни-
мание, смятане, припомняне, език, повтаряне, 
тристъпна команда, четене, писане, визуално-
пространствени функции – рисуване/прерису-
ване. Наличие на КН според MMSE се отчита 
при праг 24 точки от максимални 30. 

По-ниската чувствителност на MMSE за 
минимални КН е причина в изследването да 
бъде включен и втори тест с по-висока чувст-
вителност за ранните стадии на КН, именно 
МоСА. Този тест е преведен от нашия екип и е 
публикуван на български на официалния сайт 
на МоСА. В нашето изследване е използван 
след разрешение от неговия създател. Това е 
10-минутен тест с максимален брой точки 30 и 
праг за наличие на КН 26. Представлява ком-
пилация от невропсихологични тестове, насо-
чени предимно към оценка на фронталните 
екзекутивни функции и вниманието. При паци-
енти с резултат от MMSE между 26 и 30, но при 
които все още има съмнение за минимални КН, 
МоСА е мощен метод за диагностика на таки-
ва [11, 17]. Когнитивните фукции, които се из-
следват в МоСА, са внимание, концентрация, 
екзекутивни функции, памет, език, визуално-
конструкционни, обобщаване, смятане, ориен-

тация. В МоСА са включени също така тест за 
последователно свързване (модификация на 
В-вариант), рисуване на куб, рисуване на ча-
совник (визуално-конструкционни умения), на-
именуване, памет, изброяване на числа в прав 
и обратен ред, бдителност, тест с последова-
телни 7-ици (тестове за внимание), повторение 
на изречения, гладкост на езика (адаптирана 
за българския език с използване на буква М), 
обобщаване, отдалечено припомняне (вкл. и с 
подаване на клас или избор от няколко, за да 
се диференцира дефицит в запомнянето или в 
припомнянето), ориентация. 

И двата теста са валидирани за българска-
та популация. Проведени са от изследователя, 
с поне 1 час разлика между двата, в тихо по-
мещение без присъствие на други хора, след 
поясняване на пациента на целта на изслед-
ването, характеристиката на тестовете и след 
подписване на информирано съгласие за учас-
тие в научно изследване. 

РЕЗУЛТАТИ

От всички 148 пациенти, включени в просле-
дяването, 51 (34,5%) са мъже и 97 (65,5%) са 
жени. Средната възраст на изследваната попу-
лация е 64,16 ± 11,18 г. Средната давност на АХ 
е 13,1 ± 11,05 г. Всички пациенти са на комбини-
рана антихипертензивна терапия. Пациентите 
не са с изолирани рискови фактори. Разпределе-
нието по наличие на рискови фактори по валиден 
процент спрямо общия брой е представено на 
фиг. 1. То съответства на известните до момента 
данни за разпределение на рисковите фактори 
от други проучвания [7]. Само при 19 пациенти 
(12,84%) АХ е единствен рисков фактор и не е 
била съпътствана от друго заболяване.

Фиг. 1. Преизчислен процент 
на сърдечно-съдовите рискови 
фактори и съпът стващите забо-
лявания с оглед по-пълно оха-
рактеризиране на изследваната 
популация
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Съпътстващите заболявания или рискови 
фактори са дефинирани според съответните 
международни препоръки [4] и/или при наличие 
на болнична документация или консултация от 
специалист. Тютюнопушене − в последните 10 
г. и/или понастоящем. В групата пациенти с бъ-
бречно заболяване са включени и тези с данни 
за хроничен или преживян остър пиелонефрот, 
но понастоящем с нормални или гранични 

стойности на креатинина, както и ХБН I и II ст. 
При анамнестични данни или документация за 
хипо- или хипертироидно състояние се изисква 
през последните 6 месеца щитовидните хормо-
ни да са били в референтни стойности със или 
без терапия според конкретния случай.

Средните стойности и стандартното отклоне-
ние на самостоятелно измереното (СИ) и АМАН 
са представени на фиг. 2 и описани в текста.
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Фиг. 2. Средни стойности на АН в изследваната група

Самостоятелно измереното СÀН е 146,05 
(± 17,26) mm Hg, самостотелно измерено ДАН  
− 87,02 (± 11,15) mm Hg, самостоятелно изме-
рено СрАН − 106,72 (± 11,93) mm Hg, самос-
тоятелно измерено ПН − 59,09 (± 13,09) mm 
Hg. Амбулаторно мониторирано дневно САН е 
35,21 (± 18,16) mm Hg, амбулаторно монитори-
рано дневно ДАН − 78,41 (± 10,44) mm Hg, ам-
булаторно мониторирано дневно СрАН − 97,35 
(± 12,23) mm Hg, амбулаторно мониторирано 
дневно ПН − 56,85 (± 12,02) mm Hg. Амбула-
торно мониторираното нощно САН е 126,18 

(± 21,39) mm Hg, амбулаторно мониторирано 
нощно ДÀН − 71,69 (± 10,79) mm Hg, амбула-
торно мониторирано нощно СрАН − 89,89 (± 
13,63) mm Hg, амбулаторно мониторирано 
нощно ПН − 55,15 (± 16,13) mm Hg.

На фиг. 3 е представен процентът на па-
циентите със стойности на АН в рамките на 
нормата за съответния период от денонощи-
ето. 31,08% от пациентите са с оптимален 
контрол на стойностите на АН за цялото де-
нонощие на фона на провежданата комбини-
рана терапия. 
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При амбулаторното мониториране 50,67% 
от пациентите са с оптимални стойности на 
САН през деня и 35,13% – през нощта. 48,65% 
от пациентите са с оптимално ДАН през деня 
и 31,08% – през нощта. Общият процент на па-
циентите с оптимален контрол на стойностите 
на АН за цялото денонощие е 31,08%.

В зависимост от поставените въпроси е 
използван регресионен анализ или непараме-
трични тестове − Т-тест и Ман-Уитни, според 
наличието на нормално разпределение на ана-
лизираните данни или не. 

С регресионен анализ се установи, че има 
значима връзка между резултатите от невро-
психологични тестове (НПТ) и възрастта (р = 
0,000 за ММSE, при r = 0,522; p = 0,000 за МоСА, 
при r = 0,360) (табл. 1). Трябва да се уточни, че 
този резултат е в сила за пациенти, които не са 
в напреднала възраст (средната възраст на из-
следваната популация е 64,16 г., като най-въз-
растният пациент е на 75 г.). 
Таблица. 1. Връзка между възрастта и средните ре-
зултати от НПТ

р R

Възраст – MMSE 0,000 0,522

Възраст – МоСА 0,000 0,360

Регресионният анализ показа, че с покачва-
не на стойностите на ПН се понижават резул-

татите от НПТ. При пациенти с високо ПН веро-
ятността да имат КН е по-висока (табл. 2).

Таблица 2. Връзка между ПН и наличието на КН 

ПН през деня MMSE
R 0,313
ANOVA p = 0,000

ПН през нощта
MMSE

R 0,281
ANOVA p = 0,001

MoCA
R 0,210
ANOVA p = 0,01

Самостоятелно 
измерено ПН

MMSE
R 0,212
ANOVA p = 0,010

MoCA
R 0,217
ANOVA p = 0,008

Непараметрични тестове според вида на 
разпределението на данните (Ман-Уитни или 
Т-тест) са използвани за анализиране на зави-
симостта между ПН и резултатите от НПТ. Има 
значима разлика (р = 0,023) между средните 
стойности на ММSE при пациенти с повише-
но ПН (> 55 mm Hg) и неоптимален контрол на 
стойностите на АН (група с АН ≥ 135/85 mm Hg) 
и група с оптимален контрол. При пациентите 
с неоптимален контрол на АН са установени 
средни стойности на MMSE (27,3) и средно ПН 
през деня 62,66 mm Hg. За групата с оптима-
лен контрол при АМАН средните стойности на 
MMSE са (28,61), а средното ПН през деня – 
43,92 mm Hg.
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Фиг. 3. Процент пациенти, постигнали препоръчаните стойности на АМАН
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С аналогични статистически тестове се по-
каза, че има значима разлика (р = 0,044) в сред-
ните стойности на ПН, измерено през деня, при 
пациенти с минимални когнитивни нарушения 
(МКН) МoCA < 26 и/или MMSE < 25) < 55 mm Hg 
и тези без МКН (MoCA ≥ 26 и MMSE ≥ 25), при 
които ПН е > 55 mm Hg.

Когато се разглежда връзката между ПН, 
измерено през нощта, и риска от МКН, резул-
татите са аналогични: има значима (р = 0,037) 
разлика между средните нощни стойности на 
ПН при пациенти със и без МКН. При пациенти-
те с КН средното ПН през нощта е > 55 mm Hg 
(57,88 mm Hg), при тези без КН е < 55 mm Hg 
(или по-точно 52,36 mm Hg).

Фиг. 6. Средно нощно ПН при пациенти със и без МКН

ОБСЪЖДАНЕ

Пулсовото налягане е маркер за ригидност-
та на големите артерии. Счита се за важен 
допълнителен сърдечно-съдов рисков фак-
тор. Настоящото проучване изследва връзката 
между ПН, отчетено чрез различни методи (при 

самостоятелно и при амбулаторно измерване), 
и най-ранните клинично установими уврежда-
ния на прицелния орган мозък – минимални 
когнитивни нарушения. 

Съществуват известни колебания по отно-
шение нормалните стойности на ПН. Незави-
симо от това, регресионният анализ показа на-
личие на връзка между неоптималните стойно-
сти на ПН и равитието на КН. Установи се, че с 
повишаване на стойностите на ПН резултатите 
от НПТ са по-ниски и вероятността за наличие 
на МКН се повишава. И други автори намират 
подобна връзка [21]. В някои проучвания [12] 
се установява допълнителен риск за развиие 
на КН дори и при пациенти с нормални стойн-
сти на АН, но с повишен пулсативен компонент 
на АН. За отрицатения ефект на ПН върху ког-
нитивните функции могат да се обсъждат ня-
колко патологични механизъма. Повишаването 
на ПН е свързано с намалена разтегливост и 
повишена ригидност на съдовата стена. Това 
е резултат от различни патологични процеси и 
най-вече артериалната хипертония. Кръвоток 
с висока пулсативност достига до микроцирку-
лацията. Така се увреждат авторегулаторните 
и компенсаторните циркулаторни механизми, 
което води до поражения на прицелните орга-
ни и в частност – увреждане на мозъка. Друг 
възможен механизъм е увреждане на кръвно-
мозъчната бариера и последваща ендотелна 
дисфункция. Подобни са патологичните меха-
низми за увреждане и на съдовете в другите 
прицелни органи. Възможно е МКН и уврежда-
нията на другите прицели органи да са свърза-
ни или дори съпоставими по тежест. Понасто-
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и нормално ПН

Фиг. 5. Средно дневно ПН при пациенти със и без МКН
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ящем се проучва въпросът доколко от пораже-
нията в един прицелен орган може да се съди 
за степента на увреждане на другите.

При интерпретация на коефициентите на ко-
релация трябва да се отчете, че всички пациен-
ти провеждат комбинирано лечение, което оказ-
ва вероятно влияние (този анализ не е обект 
на настоящата статия). Има някои проучвания, 
които показват специфичен ефект на различни 
антихипертенивни медикаменти върху харак-
теристиките на артериалната стена, съответно 
ПН, централното артериално налягане и други 
маркери за еластичност на съдовете. Положи-
телни резултати в тази насока са доказани за 
някои от АСЕ инхибиторите, [18, 20], както и 
предварителни резултати за някои калциеви 
антгонисти [22]. Само 12,84% от пациентите са 
с изолирана АХ като единствен рисков фактор. 
При по-големия процент от хората се очаква 
кумулативният ефект на множество рискови 
фактори, което означава, че при тях вероятно 
е необходим дори още по-стриктен контрол, 
отколкото при пациентите само с АХ. Получе-
ние резултати показват, че само 31,02% от ле-
куваните пациенти са с оптимален контрол на 
АН, включително и през нощта, и с нормална 
денонощна вариация. Този процeнт е сравним 
с резултати, получени за други източноевропей-
ски държави [5]. Създаден беше въпросник за 
оценка на причините за неоптимален контрол 
на изследваната популация, но резултатите от 
него не са обект на настоящата статия. Важно е 
да се отбележи и фактът, че част от пациентите 
са non-dippers или покачват АН през нощта и то 
има значимо по-високи стойности (37,16% са с 
повишено САН през нощта; толкова са и тези 
с повишено ДАН през нощта). Всички тези па-
циенти са имали оптимален контрол през деня, 
което означава, че липсата на нощен спад при 
тях би останала нерегистрирана, биха попадна-
ли в групата на добре контролираните пациенти 
и така може да се пропусне група пациенти със 
значително повишен сърдечно-съдов и мозъч-
носъдов риск [2].

Установената връзка на възрастта с КН при 
хипертоници с неоптимален контрол (табл. 1) 
може да се интерпретира по следния начин: с 
всяка година напредване на възрастта, сред-

ният резултат от ММSE се понижава с 1,124 т., 
а от МоСА – с 1,127 т.

Настоящите резултати са продължение и по-
твърждение на по-ранна работа на екипа. Те по-
казват, че връзката между резултатите от НПТ, 
АН и възрастта не е линейна, като при пациен-
ти в напреднала възраст (над 75 г.) постигането 
на оптимални стойности на АН не е свързано с 
допълнителна полза по отношение на когнитив-
ните им функции. Нещо повече, при тези, които 
са с неоптимален контрол и повишени стойно-
сти, не се откри допълнителен риск от развитие 
на КН извън възрастово обусловения. Необхо-
димо е при изготвяне и провеждане на тестове 
за КН да се отчита възрастта, като за пациенти 
над 80 г. се дава по 1 т. допълнително. Подобно 
оценяване съществува за степента на образо-
ванието при МоСА – за пациенти без, с основно 
или средно образование се дава допълнителна 
точка в оценъчната скала.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Основно ограничение е липсата на невро-
изобразителна методика. Това донякъде може 
да се обясни с основната цел на изследовател-
ския екип – да се открие лесен и бързо прило-
жим в ежедневието, достатъчно ефективен и 
евтин, но високо специфичен и чувствителен 
метод за скрининг на големи групи пациенти с 
артериална хипертония.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Повишените стойности на ПН както през 
дневния, така и през нощния период на амбу-
латорно мониториране на АН са свързани с по-
вишен риск от развитие на КН. Повишеното ПН 
е маркер за намалена еластичност на големите 
артерии не само при пациентите в напреднала 
възраст, но и при тези в по-млада (средната въз-
раст на пациентите в настоящото проучване е 
64,16 г.). Затова скрининг за МКН трябва да се 
провежда рутинно при всички пациенти с арте-
риална хипертония и неоптимален контрол на 
стойностите на ПН въпреки провежданата те-
рапия. Целта е да се профилактира влошава-
нето на когнитивните функции и развитието на 
деменция.

Не е деклариран конфликт на интереси
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БЪЛГАРСКА КАРДИОЛОГИЯ
том ХVІІI, 2012, № 1ДРУЖЕСТВО 

НА КАРДИОЛОЗИТЕ 
В БЪЛГАРИЯ

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
CASE REPORTS

Kонгениталните камерни дивертикули се 
определят като протрузия на свободната ка-
мерна стена, включвайки ендо-, мио- и пери-
карда [11].

Дивертикулозата на сърдечните камери е 
относително рядка патология, която се среща 
с честота 0,26%, като случайното диагности-
циране зачестява с увеличаване броя на неин-

ДИВЕРТИКУЛОЗА НА ЛЯВА КАМЕРА ПРИ ПАЦИЕНТКА С НЕОБСТРУКТИВНА ДИВЕРТИКУЛОЗА НА ЛЯВА КАМЕРА ПРИ ПАЦИЕНТКА С НЕОБСТРУКТИВНА 
ХИПЕРТОФИЧНА КАРДИОМИОПАТИЯХИПЕРТОФИЧНА КАРДИОМИОПАТИЯ
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Резюме: Дивертикулите на сърдечните камери са относително рядка, случайно установима патология, срещаща се 
като самостоятелна находка или в асоциация с други вродени аномалии или варианти. Презентираме случай 
на асимптомна дивертикулоза на лява камера при пациентка с хронична оклузия на дясна коронарна артерия 
и съпровождаща необструктивна хипертрофична кардиомиопатия. Методите за диагностициране са различни, 
като образът е подобен както от ехокардиографията, вентрикулографията, МДКТ или КМР. Усложненията, които 
теоретично могат да се очакват при пациенти с тази патология, са остра руптура, камерна аритмия, периферна 
емболия или инфекциозен ендокардит. Решението за лечение е индивидуално в зависимост от тежестта и съ-
провождащата патология.
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вазивните изследвания на сърцето [7]. Приема 
се, че дивертикулозата на сърдечните кухини 
има конгенитален характер, като може да се 
срещне както изолирано, така и асоциирано с 
друга сърдечна патология.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЛУЧАЙ

Представяме жена на 68 год., след прежи-
вян долен STEMI през 1995 г., хоспитализира-
на в районна болница по повод оплаквания от 
гръдна болка с давност от 1 ден преди хоспита-
лизацията, съпроводена с гадене и изпотяване. 
Постъпва в кардиологична клиника за инвазив-
на оценка, предвид персистирането на стено-
кардната симптоматика. Като рискови фактори 
за ИБС са преценени възрастта, артериалната 
хипертония, дислипидемия и табакизъм.

Клинико-лабораторните данни дават осно-
вание да се мисли за остър коронарен инцидент 
без SТ-елевация. Физикалният статус е норма-
лен, хемодинамиката – стабилна. ЕКГ показва 
синусов ритъм, сърдечна честота 60 уд./min, 
ПДББ с отрицателни Т-вълни в отвеждания I, 
II, AVL, AVF и V3-V6, патологичен Q-зъбец в IIІ 
отвеждане. От лабораторните изследвания се 
маркират повишена МБ фракция на КК – 75 U 
при нормална фракция на КК – 94; нормална 
фракция на ЛДХ – 288, общ холестерол – 6.1, 
и повишен тропонин – 15 ng/ml. Проведената 
ехокардиография демонстрира тежка хипер-
трофия на ЛК стени: МКП/ЗСЛК – 22/17, ТДР/
ТСР – 38/24 mm; ТДО/ТСО – 35/8 ml; ФИ – 75%; 
диастолна дисфункция при запазена глобална 
систолна функция на ЛК. 

Конвенционалната рентгенография на сър-
цето не показа отклонения от нормата при кар-
диоторакален индекс 45%.

От коронарографията лявата коронарна 
артерия и клоновете ù не показват патологич-
ни промени. Дясната коронарна артерия е с 
остиална оклузия и колатерално изпълване от 
LAD Рентроп 3. Лявата вентрикулография де-
монстрира тежка левокамерна хипертрофия 
при запазена сегментна кинетика. При изпъл-
ване на лявата камера в двете фази по-демон-
стративно – в диастола се изобразява малък 
линеен дефект, локализиран в долнобазалния 
сегмент. През целия цикъл на контрастиране 

не се регистрира изтичане на контраста извън 
очертанията на левокамерната кухина, като 
описаният дефект “пресича” цялата дебели-
на на миокарда. Митралната клапа е интактна 
(фиг. 1а, б, в, г).

 
Фиг. 1а  Фиг. 1б

 
Фиг. 1в Фиг. 1г

При пациентката допълнително бяха про-
ведени МДКТ и КМР, които представиха мор-
фологията на сърдечните камери и на миокар-
да. На реконструкциите в двукухинен срез по 
късата ос на камерите описаните дефекти на 
левокамерния миокард се представиха ясно, 
като освен най-дълбокия, отбелязан по време 
на левокамерната вентрикулография, се видя-
ха още два, разположени съответно в предно-
върховия сегмент (фиг. 2a, б, в).

Фиг. 2а
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Фиг. 2б

Фиг. 2в

Всички те се представиха като рязко от-
граничени линейни дефекти в стената на ле-
вокамерния миокард, пресичайки го по целия 
напречник, изпълнени с контраст във фазата 
на вентрикулно пълнене. По време на систола 
описаните дефекти претърпяваха динамични 
промени, докато по време на диастола се изя-
вяваха по-демонстративно.

МДКТ с добрата си пространствена разде-
лителна способност позволи ясното диферен-
циране на описаните интрамиокардни фисту-
лоподобни дефекти от дълбока трабекулари-
зация или аневризмални локални дилатации 
на кухината. Същевременно се потвърди лип-
сата на патологична комуникация между сър-
дечните кухини.

Описаната морфологична находка се свър-
за с т.нар. мускулни миокардни дивертикули, 
които при липса на асоциирани аномалии се 
приемат за случайна патология, непроменяща 
клиничната изява на болестта и неносеща ри-
скове за последващи усложнения. Назначи се 
терапия с бета-блокер, ACE инхибитори, диу-
ретици клас III, антиаритмици и статини.

ОБСЪЖДАНЕ

Миокардните дивертикули са описани още 
през 1816 г., като повечето от публикуваните 
случаи засягат лявата камера, но има и такива, 
представени в дясната или бивентрикуларно 
[9]. Въпреки че етиологията не е известна, смя-
та се, че е налице нарушение в сливането на 
чифтните слоеве на мезодермата през 4-тата 
ембрионална седмица, при което се формират 
остатъчни дефекти в камерния миокард. Раз-
мерите варират от 0,5 mm до 7-8 cm [17].

Морфологично дивертикулите се разделят 
на истински дивертикули и на вентрикуларни 
аневризми въз основа на ширината на кому-
никационното отверстие по посока на камера-
та. Хистопатологично в зависимост от струк-
турата на стената се различават фиброзен и 
мускулен тип. 

При първия миокардният мускул е заменен 
от фиброзни влакна, като се засягат предим-
но апикалният сегмент или субвалвуларните 
участъци. Те са с намалена контрактилност, 
довеждат до изтъняване на стената и фор-
миране на т.нар. конгенитални вентрикуларни 
аневризми, като водят до аортна и/или митрал-
на регургитация. Те рядко съпровождат тежки 
конгенитални дефекти [3, 8].

При мускулния тип обикновено се засягат 
трите слоя на миокарда, които имат запазена 
механична активност, без да е нарушен синхро-
нът при контракция [18]. Хистопатологично мус-
кулните дивертикули съдържат всички слоеве 
на вентрикулната стена при запазен строеж на 
миоцитите и минимално количество фиброзна 
тъкан. В тези случаи се ангажират предимно 
апексът, долната и предната стена на левока-
мерния миокард. В някои случаи се установява 
и множествена дивертикулоза, както в предста-
вения от нас случай. Мускулният тип миокардни 
дивертикули често се откриват в ранна детска 
възраст поради факта, че обикновено се асоци-
ират с други сърдечни и екстракардиални мал-
формации, като торакоабдоминален дефект 
(Cantrell’s syndrome), дефект на междукамерна-
та преграда, трикуспидална атрезия, тетрало-
гия на Фало и др. [2, 14].

При възрастни пациенти откриването е слу-
чайно и изключително рядко, с публикувана 
честота около 0,4% от аутопсионните случаи 
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при пациенти с внезапна сърдечна смърт и 
около 0,26% при провеждани по повод болка в 
гръдния кош коронаро- и вентрикулографии [5, 
15] и при 2,2 от проведените МДКТ изследва-
ния в проучването на Monvadi [7].

Повечето пациенти с миокардна дивертику-
лоза, която не е асоциирана с друга сърдечна 
патология, са безсимптомни. При фиброзния 
тип, както беше споменато, клиниката може 
да се води от ритъмни и проводни нарушения 
(вентрикуларни фибрилации, фокална вентри-
куларна тахикардия и др.), както и от перифе-
рен емболичен синдром. Публикувани са и слу-
чаи на сърдечна руптура, довела до внезапна 
смърт [1, 10].

Изобразяването на камерните дивертикули 
зависи до голяма степен от размера и разпо-
ложението в миокарда. Като правило за дивер-
тикули се приемат дефекти в миокарда, които 
обхващат повече от половината напречен диа-
метър от дебелината на стената в диастола. 
Поради факта, че мускулните дивертикули се 
контрахират във фазата на крайна систола, 
когато са с малки размери, те могат да бъдат 
пропуснати [7].

Повечето пубикации демонстрират образи 
от вентрикулография по време на конвенцио-
нално ангиографско изследване, която точно 
определя мястото и контрактилитета на дивер-
тикулите. Съвременните неинвазивни методи 
за изобразяване на сърцето – доплер ехогра-
фията, МДКТ и КМР, имат своите предимства 
при морфологичната и функционалната оцен-
ка. В зависимост от размерите, разположени-
ето и вторичните изменения отделните методи 
имат своите предимства и недостатъци. При 
добър акустичен прозорец трансторакалната 
ехография е бърз и лесен метод за оценка на 
сърдечните кухини на евентуалните съпът-
стващи аномалии [12, 13].

Кардио-магнитният резонанс (КМР) е метод 
на избор при комплексна оценка на морфоло-
гичните и функционалните особености, както 
и с възможността си да предостави информа-
ция за перфузията на засегнатия миокард по 
време на т.нар. късно контрастиране [6]. КМР 
изследванията трудно диагностицират малки-
те дефекти в миокарда поради по-ниската си 
пространствена разделителна способност. В 

тези случаи метод на избор е ЕКГ синхронизи-
раното МДКТ изследване. Тези предимства на 
метода са демонстрирани и в представения от 
нас случай.

Вродените вентрикулни дивертикули тряб-
ва да се разграничават от редица придобити 
състояния, като постинфарктни аневризми на 
лява камера, инфекциозни ендокардити или 
ятрогенни или посттравматични аневризми, 
както и вентрикулна дисплазия при пациенти с 
аритмогенна дясна вентрикулна кардиомиопа-
тия. Най-сигурният белег е тясната комуника-
ция на дивертикула/аневризмата със сърдеч-
ната кухина, както и синхронното контрахира-
не по време на сърдечния цикъл. Във всички 
случаи е необходимо изключване на някои от 
предните причини за формиране на камерни 
дивертикули и аневризми. В представения от 
нас случай има съвпадение на няколко патоло-
гични състояния, които според нас нямат връз-
ка едно с друго. Зоната на кръвоснабдяване 
на миокарда от хронично оклудираната дясна 
коронарна артерия не съвпада със засегнати-
те сегменти на лявата камера. Видът на опи-
саните в представения случай дивертикули и 
тяхната активна контракция по време на сър-
дечния цикъл изключват исхемичната генеза 
на възникването им.

Друго състояние, което трябва да се има 
предвид, е изолираната форма на некомпакт-
на кардиомиопатия, при която морфологично е 
нарушен строежът на левокамерния миокард и 
са налице дълбоки интратрабекуларни рецесу-
си. Въпреки че образът може в някои случаи да 
бъде сходен, за поставяне на диагнозата не-
компактна кардиомиопатия трябва да има най-
малко три съседни дълбоки интрамиокардни 
рецесуса.

Редица публикации представят случаи на 
неконгенитална дивертикулоза, асоциирана с 
хипертрофична кардиомиопатия. Автори като 
Giannoglu и сътр. [4] правят опит да обяснят 
формирането на апикалния ЛК дивертикул с на-
рушената кинетика като следствие на обструк-
цията на изходящия тракт на ЛК и диспропор-
цията между нуждите и реалните възможности 
за кръвоснабдяване при липса на коронарна 
патология. Този механизъм би бил подходящо 
обяснение само за изолираните апикални ане-
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вризми на базата на фиброзни дивертикули, 
но не и за случаи на фини, дълбоки дефекти в 
левокамерния миокард със запазена контрак-
тилна способност както в представения от нас 
случай. Ние приемаме, че се касае за синхрон-
но съществуваща независима патология.

Лечението на вродените вентрикулни ди-
вертикули е подчинено на вида дивертикули и 
на наличната съпътваща патология. При нали-
чието на асоциирани вродени състояния или 
настъпили усложнения повечето автори прис-
тъпват към оперативна корекция [16]. В случаи 
като представения се приема, че медикамен-
тозното лечение е достатъчно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мускулните миокардни дивертикули са ряд-
ка патология, която се открива случайно при 
възрастни или при деца в процеса на уточня-
ване на съпътстващи вродени аномалии. Те 
варират като големина и хистологичен тип, 
като могат да доведат до клинично представя-
не или да останат безсимптомни. Познаването 
на тази рядка патология е от значение особено 
при обсъждане на лечението при пациенти с 
комбинирана патология.
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Резюме: Жена на 57 г. бе приета в нашата болница поради рецидивиращи оплаквания от лесна умора, задух и периферни 
отоци. Оплакванията започват преди около година и половина, след продължителна вирусна инфекция и са с 
картината на сърдечна недостатъчност предимно по десностранен тип. Ехокардиографията, извършена по това 
време, показва типичната находка за рестриктивна кардиомиопатия. Изказано е съмнение за амилоидоза, но би-
опсиите от ректум и кожа не я потвърждават. Извършените лабораторни изследвания отхвърлят съмнението за 
съединително-тъканна болест. Извършената сърдечна катетеризация, с едновременно измерване на налягането 
в лява и дясна камери и едновременна лява и дясна вентрикулографии доказва нормални коронарни артерии, 
миокардна хипертрофия, наличието на рестриктивен тип хемодинамика и е отхвърлена перикардна констрикция. 
При извършената ендомиокардна биопсия се взеха три късчета ендомиокард от дясната страна на междука-
мерната преграда. От хистологичното изследване и на трите се потвърди наличието на сърдечна амилоидоза. 
Приехме диагнозата изолирана сърдечна амилоидоза. Болната бе изписана от клиниката и включена в списъка 
за сърдечна трансплантация като единствено дефинитивно лечение на заболяването ù. 
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Summary: A female patient (57 years old) was admitted to our hospital because of recidivating complaints of fatigue, dispnea and 
peripheral oedema. Symptoms started one and a half years ago after prolonged viral infection with the typical picture 
of right-sided heart decompensation. Echocardiography performed at that time showed the typical fi ndings of restrictive 
cardiomyopathy. Amyloidosis was taken in consideration, but rectal and dermal biopsies were negative. There was also 
a lack of constellation for any connective tissue disease (negative laboratory tests). Simultaneous left and right side 
heart catheterization was performed, which affi rmed no obstructive coronary disease, as well as signifi cant to severe 
myocardial hypertrophy with hemodynamic pattern of restrictive cardiomyopathy, excluding pericardial constriction. Endo-
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them positive for cardiac amyloidosis. Diagnosis was isolated cardiac amyloidosis. The patient was discharged from the 
hospital on a therapy with diuretics, and included into the hospital waiting list for heart transplantation, being the only 
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Сърдечната амилоидоза е честа причина за 
кардиомиопатия от рестриктивен тип [4]. Освен 
системната форма на заболяването, при която 
има засягане на множество органи освен сър-
цето (бъбреци, черен дроб, черва, кожа и др.), 
съществува и форма на изолирана сърдечна 
амилоидоза. 

Амилоидозата е заболяване, при което 
има екстрацелуларно отлагане на протеини 
с високо молекулно тегло. Те се натрупват в 
различни органи с тежко увреждане на тяхна-
та функция. 

Представяме клиничен случай на паци-
ентка на 57 години, с обективизирана, рес-
триктивна кардиомиопатия, която две години 
след началото на оплакванията от сърдечна 
недостатъчност (СН), предимно по десностра-
нен тип и при неколкократни хоспитализации, 
постъпва за потвърждаване или отхвърляне 
на съмнение за изолирана сърдечна амило-
идоза. Заболяването дебютира в началото 
на 2009 г. с оплаквания от обща отпадналост, 
кашлица, втрисане с вероятна преживяна през 
този период вирусна инфекция. Около месец 
след отшумяването на тези симптоми започ-
ват оплакванията от задух, лесна уморяемост 
при физически усилия около обичайните, по-
ява на отоци по долните крайници и влошава-
не на функционалния капацитет. Появява се 
разгърната клинична картина на десностран-
на и в по-малка степен левостранна сърдечна 
недостатъчност. Болната постъпва в районна 
болница, където е проведено оптимално ле-
чение за компенсиране проявите на сърдеч-
на недостатъчност. От ехокардиографското 
изследване е изказано съмнение за хипер-
трофична необструктивна кардиомиопатия, 
а в диференциалната диагноза е обсъждана 
сърдечна амилоидоза с вероятно ангажиране 
и на други органи. С оглед на тази суспекция 
пациентката е насочена към Националната 
кардиологична болница (НКБ) за уточняване 
на диагнозата. През есента на 2009 г. е при-
ета в НКБ с прояви на десностранна сърдечна 
недостатъчност. Ехокардиографски са налице 
данни за рестриктивен тип камерно пълнене, 
а от селективната коронарна ангиография 

(СКАГ) е без стенози по коронарните съдове. 
От симултанната десностранна и левостран-
на сърдечна катетеризация са установени 
значителна хипертрофия на лява и дясна ка-
мера до около 20 mm, налягане в артерия пул-
моналис около 50 mm Hg, с потвърждаване 
на хипотезата за сърдечна амилоидоза като 
вероятна причина за наличните оплаквания. 
Миокардна биопсия не е проведена. През съ-
щата година са проведени две извънсърдечни 
биопсични изследвания – ректална и кожна 
биопсия, непотвърждаващи амилоидоза като 
диагноза поради негативната находка. Пора-
ди съмнение за системно заболяване на съ-
единителната тъкан са, проведени лабора-
торни изследвания – отрицателни антинукле-
арни антитела, антифосфолипидни антитела, 
криоглобулини, без промени в хуморалния и 
клетъчния имунитет. След тези изследвания 
пациентката е на лечение за проявите на СН, 
като в периодите на декомпенсация от края 
на 2009 до началото на 2011 г. неколкократно 
е хоспитализирана. 

Болната постъпва в УБ „Лозенец” с оплак-
вания от отпадналост, лесна умора и задух 
(NYHA III-IV функционален клас). Обектив-
но е с поява на отоци по долните крайници. 
Лабораторните изследвания установяват хи-
покалиемия, компенсирана медикаментоз-
но впоследствие. От ЕКГ – давностен ЛПХБ, 
синусов ритъм. От ЕхоКГ – данни за рестрик-
тивна кардиомиопатия с диастолна дисфунк-
ция по рестриктивен тип, относително съхра-
нена фракция на изтласкване (ФИЛК – 50%). 
След клинично обсъждане и изясняване на 
пациентката за риска от процедурата, бе взе-
то решение да се извърши едномиокардна 
биопсия с цел поставяне на точна диагноза. 
На 04.02.2011 г. след десностранна сърдечна 
катетеризация бяха взети трикратно тъканни 
проби от межудкамерния септум и бяха изпра-
тени за хистологично изследване. Резултатът 
от него доказа сърдечна амилоидоза (фиг. 1 и 
2). Решението от кардиохирургичната среща 
беше при болната да се извърши сърдечна 
трансплантация като дефинитивен метод за 
терапия на състоянието.
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Фиг. 1. Ендомиокардна биопсия. Оцветяване с хематоксилин-
еозин. Амилоидът (AM) се визуализира като аморфен розово 
оцветен материал сред интерстициума около и между кардиоми-
оцитите. Сред амилоидни отлагания се намират останки от за-
гиващи кардиомиоцити (KM). Амилоидни отлагания причиняват 
задебеляване на стените на интрамурални артериоли (стрелка) 
и артерии

Фиг. 2. Ендомиокардна биопсия. Оцветяване за колаген по Van 
Gieson. Амилоидът (АМ) в интрстициума между кардиомиоцити-
те (КМ) е аморфен, бледо оцветен, за разлика от колагена (COL), 
който е с контрастен червен цвят

ОБСЪЖДАНЕ

Досега са доказани 21 вида протеини, из-
граждащи фибриларните белтъци, причинява-
щи амилоидоза. Независимо от хетерогенност-
та на произхода и структурата си, резултатът 
е отлагане на неразличими морфологично 
фибрилерни структури, които представляват 
амилоидните фибрили. Ангажирането на сър-
дечната тъкан зависи от типа на амилоид-
ното заболяване. Системната амилоидоза е 
най-честата и тежка форма на заболяването, 

с приблизително 2000 до 2500 нови случая в 
САЩ. Тя е причина за един от 1000 смъртни 
случая сред популацията в Обединеното крал-
ство, като се предполага, че не се диагности-
цира своевременно и често е пропускана при 
по-възрастната популация. Амилоидозата е 
най-честата причина за рестриктивна кардио-
миопатия в Западните страни, рядко се диаг-
ностицира, което определя нейната лоша прог-
ноза и ниска преживяемост (често под шест 
месеца след поставяне на диагнозата) [7, 8]. 
Ехокардиографското изследване е от изключи-
телно голямо значение за диагнозата сърдечна 
амилоидоза [6]. Съмнението за инфилтративен 
тип рестриктивна КМП е показание за ендоми-
окардна биопсия [1, 2, 3, 4, 5].

Представихме случай на изолирана сър-
дечна амилоидоза, с тежка двустранна застой-
на сърдечна недостатъчност и необходимост 
от сърдечна трансплантация. Ендомиокард-
ната биопсия е единственият сигурен начин за 
поставяне на диагнозата и за определяне на 
прогнозата при тези болни и трябва да се пра-
ви задължително при съмнение за наличие на 
заболяването. Негативните резултати от пери-
ферни тъканни биопсии (кожа и ректум) не са 
достатъчни за отхвърляне на диагнозата. 
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НА КАРДИОЛОЗИТЕ 
В БЪЛГАРИЯ

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
CASE REPORTS

ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО
Мъж на 26 г. е хоспитализиран в районна-

та болница поради внезапно настъпили гръд-
на болка, задух и фебрилно-интоксикационен 
синдром, с начало на заболяването от януари 
2008 г. В болницата с трансторакална ехокар-

диография (TTE) и компютърна томография 
(КТ) са открити множествени кисти на пери-
када с придружаващ перикарден излив около 
300 ml, който е без хемодинамична значимост. 
Серологичното изследване потвърждава диа-
гнозата ехинококоза. 

СЛУЧАЙ НА ИЗОЛИРАНА СЪРДЕЧНА ЕХИНОКОКОЗА С ПРИЛОЖЕНО ОПЕРАТИВНО СЛУЧАЙ НА ИЗОЛИРАНА СЪРДЕЧНА ЕХИНОКОКОЗА С ПРИЛОЖЕНО ОПЕРАТИВНО 
ЛЕЧЕНИЕЛЕЧЕНИЕ

Г. Стамболийски1, Л. Спасов2 и Пл. Гацов1
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A CASE OF ISOLATED CARDIAC ECHINOCOCCOSIS WITH SURGICAL TREATMENTA CASE OF ISOLATED CARDIAC ECHINOCOCCOSIS WITH SURGICAL TREATMENT

G. Stamboliyski1, L. Spasov2 and P. Gatzov1
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Резюме: Млад мъж постъпва в районната си болница по повод оплаквания от гръдна болка, задух и фебрилитет. След 
направени трансторакална ехокардиография (ТТЕ), компютърна томография (КТ) и серологично изследване е 
поставена диагнозата изолирана сърдечна ехинококоза. Първоначалното решение е за консервативно поведе-
ние поради големия риск от усложнения при сърдечна хирургия. По повод засилване на оплакванията, две години 
по-късно е взето решение за оперативно лечение. Интраопаративната находка е за множествена сърдечна и 
перикардна ехинококоза с притискане на сърдечните структури (камери, предсърдия, големи съдове и коронарна 
артерия). Постигнато е екстирпиране и химично обработване на ехинококовите кисти. Болният е изписан с пре-
поръки за продължително противопаразитно лечение. 

Ключови думи: сърдечна и перикардна ехинококоза, сърдечна тампонада, кардиохирургия
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През м. 02.2008 г. в кардиохирургичния цен-
тър посредством ЯМР е потвърдена диагноза-
та множествена ехинококоза на перикарда и 
миокарда с интрамурално ангажиране на кис-
тите в свободната стена на лявата камера, къ-
дето е наличен конгломерат от кисти с размери 
до над 50 mm в диаметър. Липсва засягане на 
други органи и системи. Поради големината на 
кистите над 35 mm не е започнато лечение с 
противопаразитни препарати поради риск от 
руптура на стената на кистата с дисеминация, 
анафилаксия и тампонада. Болният е пред-
ставен повторно на обсъждане за оператив-

но лечение, което отново не е осъществено 
поради съмнение за ангажиране на стената 
на ЛК. Следва повторна хоспитализация през 
м. 03.2009 г. в същия кардиохирургичен цен-
тър, като от проведените трансторакална ехо-
кардиография (ТТЕ) и компютърна томография 
(КТ) на сърцето се отчита нарастване размера 
на кистите до 70 mm в диаметър, инвазира-
щи свободната стена на лявата камера (ЛК) с 
външно притискане на артерия циркумфлекса, 
с редукция на лумена ù до 40% (фиг. 1, 2 и 3). 
Повторно е обсъден като неоперабилен пора-
ди ангажирането на ЛК миокард.

 
Фиг. 1. Контрастно КТ изследване на сърцето. Неясно се оч-
ертава структура в миокарда към върха на ЛК (тясна стрелка). 
Добавена голяма кръгла сянка в областта на лявата AV бразда 
(широка стрелка)

Фиг. 2. Контрастно КТ изследване на сърцето. Различни по 
големина формации около лявата и дясната камера, притис-
кащи миокарда (стрелки)

Фиг. 3. Контрастно КТ изследване на сърцето. Капсулирана кистозна формация в зоната на циркумфлексния клон на лявата коронарна 
артерия (стрелка)
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През м. 04.2010 г. поради гръдна симптома-
тика болният е хоспитализиран в УБ ”Лозенец”, 
където отново е проведено ЯМР изследване на 
гръдния кош и корема. 

ОБРАЗНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Рентгенографската находка показва полици-
клични промени в сърдечния контур (фиг. 4).

Фиг. 4. Фасова рентгенография на гръдния кош. Виждат се доба-
вени циклични сенки към сърдечния контур (стрелки)

Предоперативна ТТЕ обективизира нор-
мални размери и систолна функция на ЛК 
с множество кисти и големи конгломерати 
от кисти в перикарда и ЛК апикално с лека 
компресия върху миокарда, пред долна ЛК 
стена с лека компресия в диастола, пред 
ляво предсърдие (ЛП) и дясно предсърдие 
(ДП), дясната АV бразда, с компресия вър-
ху базална ДК стена и в изходния тракт на 
ДК с компресия в областта на ствола на бе-
лодробната артерия. Кистите не проникват 
в миокарда, но на места е възможно да са 
сраснали с епикарда.

 Предоперативното ЯМР изследване не от-
крива кистични формации в паренхима на бе-
лите дробове, в плевралните листове и гръд-
ната стена, както и в черния дроб и останалите 
органи и структури в горния абдомен. Сърдеч-
ните кухини са с нормална форма и големина. 
Няма данни за формации в кухините на сър-
цето. Нормален е образът на гръдната аорта, 
трункус пулмоналис, лявата и дясната бело-
дробна артерия. Няма данни за дисфункция на 

митралната, трикуспидалната и аортната кла-
па. В перикарда се визуализират множество 
ехинококови кисти с различна форма, големи-
на и локализация. Кистите са около 15. Всички 
ехинококови кисти не оказват компресия върху 
сърдечния мускул, кухините на сърцето и съ-
довите структури по съседство. Обградени са 
с капсули, добре отграничени са и са с течно 
съдържимо. По периферията на някои от тях 
са налице хипосигнални пръстени, които могат 
да кореспондират с вкалцявания, като ЯМР из-
следване не е метод за сигурно доказване на 
калцификати. Част от кистите са формирали 
конгломерати и трудно се отграничават една 
от друга (фиг. 5 и 6) . Големина им е до 107/40 
mm. Големите кисти оказват компресия по ле-
вия латерален контур на лявото предсърдие. 
Няма данни за инвазия в предсърдието. Кис-
тите лежат на широка основа към миокарда на 
лявата камера. Вижда се зона на променен сиг-
нален интензитет в миокарда по левия контур 
на протежение от около 20 mm Находката е на 
разстояние от около 30 mm от сърдечния връх 
и е суспектна за инвазия на процеса в сърдеч-
ния мускул (фиг. 6). Няма данни за констрикция 
на перикарда. 

Заключение: МР данни за множествени 
ехинококови кисти в перикарда. Суспекция за 
ангажиране на миокарда на лявата камера. 

Фиг. 5. ЯМР изследване на сърцето. Виждат се множество кис-
тозни формации, притискащи лявата и дясната камера, както и 
дясното предсърдие (срелки)
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вивка. Наложи се частична перикардектомия 
вляво и вдясно. Поради наличието на голяма 
киста зад ляво предсърдие, ангажираща усти-
ята на белодробните вени, се наложи влизане 
в ЕКК с типично канюлиране на аорта асцен-
денс и дясно предсърдие. Кистата се обработи 
и ексцизира. 

Фиг. 7. Изглед от оперативното поле след медиална стерното-
мия. Виждат се множество разнокалибрени, жълто оцветени 
ехинококови кисти по перикарда

Хистологичното изследване доказа множе-
ство мултилокуларни хидатидни кисти с линей-
ни калцификати, периферни зони с гранулаци-
онна тъкан с хроничен възпалителен процес и 
огнищни грануломи тип „чуждо тяло”.

Следоперативните ТЕЕ и ЯМР изслед-
ване не визуализираха кисти по перикарда и 
епимио карда. Установи се малък остатъчен 
перикарден излив.

Един месец след проведеното хирургично 
лечение се започна противопарзитно лечение 
с албендазол по схема.

ОБСЪЖДАНЕ

Най-големите студии за болни, оперирани 
по повод ехинококоза на сърцето и перикар-
да, са от кардиохирургични центрове в Русия, 
Турция, Иран и Уругвай [1, 3, 4]. Единични са 
случаите, докладвани от центрове в Западна 
Европа и САЩ. Като причина за това се изтък-
ва постигнатото обезпаразитяване на домаш-
ните кучета там [2]. Оперативното лечение на 
сърдечната ехинококоза е предизвикателство 
за кардиохирургичния тим поради опасност от 

Фиг. 6. ЯМР изследване на сърцето. Виждат се конгломерати от 
кисти около лявата камера и дясното предсърдие (стрелки)

ОПЕРАТИВЕН ПРОТОКОЛ

„Сърцето е с нормални размери. Наличие 
на множество ехинококови кисти, пръснати по 
епикарда и перикарда с размери от порядъка 
на няколко милиметра до няколко сантиметра 
(фиг. 7). Наличие на ехинококови кисти, сра-
снали към епикарда и перикарда в областта на 
предна стена на дясна камера с размери 2 х 2 
cm. Дясно предсърдие към долна празна вена 
– конгломерат от две кисти с размери 2 х 2 
cm, сраснали към дясната париетална плевра. 
Към върха на сърцето – киста с размери 2,5 х 
2 cm. Конгломерат от кисти с размери 2 х 2 cm, 
сраснали към перикарда и лявата париетална 
плевра. По латералната и задната стена на ЛК 
– голяма киста с размери 10 х 5 cm, сраснала 
към епикарда и лявата плевра. В областта на 
горната празна вена, между нея, възходящата 
аорта и под дясната пулмонална артерия се 
намериха три кисти с размери 1,5 х 1,5 cm. 

Кистите бяха обработени с хипертонични 
солеви разтвор (20% NaCI) и с Браунол. При 
отварянето им, в част от тях имаше данни за 
жизнени паразити. Тяхното съдържимо се ева-
куира, като се премахнаха герминативните 
мембрани и отново се обработиха със сколи-
цидните разтвори. Кистите пред дясната каме-
ра, пред дясното предсърдие и в областта на 
дясната пулмонална артерия се екстирпираха 
цялостно, а на тези на върха на сърцето и по-
край лява камера се остави фиброзната об-
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Не е деклариран конфликт на интереси

понякога фатални периоперативни усложне-
ния [1, 4]. При вече започнато противопара-
зитно лечение се рискува да възникне рупту-
ра на стената на кистите поради големите им 
размери. При руптура на кистата с пробив в 
общото кръвообращение е възможно разви-
тието на анафилактичен шок, а при руптура 
на киста в малкия кръг на кръвообращенито 
– белодробна емболия с развитие на невъз-
вратима белодробна артериална хипертония. 
Други усложнения са от притискане на сър-
дечни структури при интракавитарни и/или 
интрамурално и разположения на кистите, а 
също така – синдром на компресия на големи-
те съдове. Може да има развитие на симтоми 
на рестриктивна кардиомиопатия, както и на 
вторични инфекции и нагнояване на кистите 
[1]. В нашия случай имахме рядко срещана-
та изолирана сърдечна форма на ехинококо-
за, с множество перикардни и епи-миокардни 
кисти, някои от които с много големи размери 
и в конгломерати, с притискане на сърдечни 

структури (ЛК миокард, коронарна артерия, 
предсърдия, големи съдове). Успешното опе-
ративно лечение, заедно с последващо про-
дължително (до 2 години) противопаразитно 
лечение, определиха благоприятния изход от 
това опасно заболяване. 
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