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УВОД 

Въпреки значителния напредък в диагно-
стиката и лечението атеросклеротичните сър-
дечно-съдови заболявания остават на първо 
място като причина за смърт в България. Ате-

росклеротичната болест e процес, който се 
развива асимптомно в продължение на много 
години. Въпреки съществуването на ефективна 
терапия, която понижава риска от развитието 
на коронарната атеросклероза, миокардният 
инфаркт и внезапната сърдечна смърт остават 

РАННО СЪДОВО СТАРЕЕНЕ И НЕИНВАЗИВНИ МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА РАННО СЪДОВО СТАРЕЕНЕ И НЕИНВАЗИВНИ МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА 
НА АТЕРОСКЛЕРОТИЧНИЯ РИСКНА АТЕРОСКЛЕРОТИЧНИЯ РИСК

Н. Спасова, Е. Кинова, Д. Сомлева и А. Гудев
Клиника по Кардиология, УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ", София

EARLY  ARTERIAL  AGING AND  NONINVASIVE  METHODS  EARLY  ARTERIAL  AGING AND  NONINVASIVE  METHODS  
FOR  ATHEROSCLEROTIC RISK ASSESSMENTFOR  ATHEROSCLEROTIC RISK ASSESSMENT

N. Spasova, E. Kinova, D. Somleva and A. Goudev
Clinic of Cardiology, UMHAT “Tsaritsa Yoanna – ISUL”, Sofi a

Резюме: Въпреки значителния напредък в диагностиката и лечението атеросклеротичните сърдечно-съдови заболявания 
остават на първо място като причина за смърт в България. Миокардният инфаркт и мозъчният инсулт често 
настъпват при асимптомни индивиди. Въз основа на рисковите фактори индивидите се класифицират като нис-
корискови, с интермедиерен риск или високорискови за настъпването на сърдечно- и мозъчносъдови услож-
нения. В групата с интермедиерен риск обаче поведението за редукция на сърдечно-съдовия риск не е ясно. 
Установяването на ранните морфологични и функционални съдови промени, предшестващи клиничната изява 
на атеросклеротичната болест, и започването на ранно медикаментозно лечение биха могли да предотвратят 
усложненията при тези индивиди и да запазят качеството на живот. Артериалната тонометрия и ултразвуковата 
диагностика са надеждни методики за оценка на артериалната функция и структура при асимптомни пациенти и 
предстои да бъдат интегрирани в клиничната практика. 

Ключови думи: съдово стареене, артериална ригидност, ендотелна функция, интима−медия дебелина

Адрес 
за кореспонденция: Д-р Наталия Спасова, Клиника по кардиология, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”, ул. „Бяло море” № 8, 1527 София

Summary: In spite of signifi cant advances in diagnosis and treatment of atherosclerotic cardiovascular diseases, they still remain 
the main cause of death in Bulgaria. Myocardial infarction and stroke often occur in asymptomatic individuals. Based on 
risk factors, individuals are classifi ed as low-risk, intermediate-risk and high-risk categories for cardiovascular events. 
However, in intermediate-risk group the management for cardiovascular risk reduction is not clear enough. Identifi cation 
of early morphological and functional changes in arterial wall, which precede clinical manifestation of atherosclerotic 
disease, allows starting of treatment, which could prevent cardiovascular events and preserve quality of life. Arterial 
tonometry and ultrasonography are promising test modalities for assessment of arterial function and structure in 
asymptomatic patients and should be integrated into clinical practice. 

Key words: vascular aging, arterial stiffness, endothelial function, intima media thickness.

Address 
for correspondence: Natalia Spasova, MD, Clinic of Cardilogy, UMHAT “Tsaritsa Ioanna – ISUL:, 8, Bialo more Str., 1527 Sofi a
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най-честата ù манифестация и чeсто настъпват 
при асимптомни пациенти. В основата на това 
стои неразпознаването на рисковите индивиди 
или неправилната им рискова стратификация. 
Въз основа на рисковите фактори индивидите 
се класифицират като нискорискови, с интер-
медиерен риск или високорискови за настъп-
ването на сърдечно- и мозъчносъдови услож-
нения. В групата с интермедиерен риск обаче 
поведението за редукция на сърдечно-съдовия 
риск не е ясно. 

За оценка на атеросклеротичния риск 
са разработени няколко модела, основани 
на големи популационни проучвания (Fra-

mingham risk Score, SCORE System) [12]. 
Въз основа на тези модели индивидите се 
класифицират в определена рискова катего-
рия и се предприемат съответните терапев-
тични мерки. 

Разработената система SCORE е базирана 
на 12 проспективни европейски проучвания и 
разполага с относително голяма база данни (над 
205 000 човека) [19]. Тя изчислява 10-годишния 
абсолютен риск за възникване на фатални сър-
дечно-съдови събития въз основа на наличието 
на следните рискови фактори: систолно артери-
ално налягане, общ серумен холестерол, тютю-
нопушене, пол и възраст (фиг. 1).

Фиг. 1. Системата SCORE за оценка на 10-годишния абсолютен риск за възникване на фатални 
сърдечно-съдови събития [2]
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Наред с многобройните предимства сис-
темата SCORE, която е лесна и удобна за 
използване в клиничната практика, позво-
лява оценка на сърдечно-съдовия риск при 
възрастни индивиди, както и оценяване на 
относителния риск. Трябва да се има пред-
вид, че рискът, оценен със системата SCORE, 
може да бъде надценен в държави с намале-
на сърдечно-съдова смъртност и подценен в 
държави с повишена. Моделът оценява само 
взаимодействието на рисковите фактори, а не 
биологичните промени в съдовете. Рискът от 
сърдечно-съдови заболявания може реално 
да е по-висок при индивиди с фамилна обре-
мененост за ранна изява на исхемична болест 
на сърцето, пациенти със заседнал начин на 
живот, затлъстяване, нарушен въглехидратен 
толеранс, понижени нива на холестерола с 
висока плътност или повишени триглицериди, 
както и при лица със субклинично доказана 
атеросклероза чрез повишена интима−медия 
дебелина на общата каротидна артерия или 
намален тибио-брахиален индекс на артери-
алното налягане [5, 19].

Оценката на риска, основана на тради-
ционните рискови модели, с голяма точност 
може да идентифицира пациентите с много 
нисък или много висок риск за развитие на 
сърдечно-съдови заболявания. По-голямата 
част от популацията обаче попада в интер-
медиерната рискова група, където предик-
тивната сила на рисковите фактори е ниска 
и много от пациентите не са стратифицира-
ни и съответно подходящо лекувани. Затова 
Европейското дружество по кардиология и 
Американската кардиологична асоциация 
препоръчват използването на неинвазивни 
скринингови тестове за идентифициране на 
абнормна артериална структура и функция 
специално при тази група пациенти [5, 34, 42]. 
Това е възможно благодарение на развитието 
на достъпни неинвазивни техники, които дават 
информация за съдовата стена, като в също-
то време се увеличават доказателствата, че 

увредената артериална функция е свързана с 
повишен сърдечно-съдов риск и прогресия на 
атеросклеротичната болест. 

Нормалното съдово стареене се харак-
теризира с постепенни промени в съдoвете, 
което води до понижение на къмплайънса и 
повишаване на ригидността им. Това настъп-
ва в резултат на зависимите от възрастта би-
охимични промени в съдовата стена, свърза-
ни с промяна в съдържанието на колагена и 
еластина. Известно е, че при някои пациенти, 
като тези с фамилна обремененост за ранна 
изява на сърдечно-съдови заболявания или 
с други рискови фактори за атеросклероза, 
този процес настъпва преждевременно и 
може да се определи като патологично ранно 
съдово стареене. Патогенетичните механи-
зми на процесите на съдово стареене и ате-
росклерозата са сходни. Както стареенето на 
съдовете, така и атеросклеротичната болест 
се характеризират с повишена артериална 
ригидност, повишена интима−медия дебе-
лина, повишено централно аортно налягане 
и ендотелна дисфункция. Всички тези мор-
фологични и физиологични промени в съдо-
вете могат да бъдат оценени неинвазивно. 
Поради това концепцията за ранното съдово 
стареене представлява подоходящ модел за 
бъдещи изследвания на патофизиологични-
те механизми, които предшестват изявата на 
атеросклеротичната болест, както и за по-
прецизна рискова стратификация на индиви-
дите [35]. 

АРТЕРИАЛНА ТОНОМЕТРИЯ ЗА ОЦЕНКА 
НА АРТЕРИАЛНАТА РИГИДНОСТ 

Артериалната ригидност отразява куму-
лативния ефект на всички идентифицирани и 
неидентифицирани рискови фактори върху съ-
довата стена с възрастта. Златен стандарт за 
оценката ù е измерването на каротидно-фемо-
ралната скорост на разпространение на пулсо-
вата вълна [26] (фиг. 2).
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Голям брой публикации отразяват връз-
ката на повишената артериална ригидност с 
различни физиологични и патофизиологични 
състояния. Освен главния фактор – възрастта 
[32], те включват сърдечно-съдовите рискови 
фактори – затлъстяване, метаболитен синдром 
[16], нарушен глюкозен толеранс [40], захарен 
диабет тип 1 и 2 [40, 41], хиперхолестерол-
емия [5, 47], тютюнопушене [23], установена 
коронарна болест [10], застойна сърдечна не-
достатъчност [18]. Оценката на артериалната 
ригидност има независимо прогностично зна-
чение за сърдечно-съдовата смърт от всич-
ки причини, фатални и нефатални коронарни 
инциденти и фатални инсулти при пациенти с 
неусложнена есенциална хипертония, захарен 
диабет 2 тип, възрастни пациенти, пациенти с 
краен стадий на бъбречно заболяване, както и 
в общата популация [6, 11, 13, 27, 28, 30, 45, 
46]. При повечето публикувани проучвания за 
артериалната ригидност пациентите са били 
вече на съответното лечение. Това означава, 
че предиктивното ù значение е независимо от 
общата сърдечно-съдова терапия. Различни 
класове медикаменти намаляват артериална-

та ригидност − табл. 1. [26]. Фармакологичните 
агенти могат да имат директен, независим от на-
лягането, ефект върху артериалната ригидност 
и индиректен, зависим от налягането, ефект.

Таблица 1. Фармакологично лечение, ассоциирано с 
намаляването на артериална ригидност

Антихипертензивни 
медикаменти

АСЕ инхибитори
АТ1 блокери
Антагонисти на алдостерона
Калциеви антагонисти
Диуретици
β-блокери

Донори на азотен окис Нитрати

Фосфодиестеразни 
инхибитори

Sildenafi l

Хиполипидемични агенти Статини
Ezetimibe

Антиинфламаторни агенти Антагонисти на TNF-alfa

Антидиабетични средства Тиазолидини

Най-широко проучените медикаменти, по-
влияващи артериалната ригидност, са AСЕ 
инхибиторите. Изглежда, че АСЕ инхибитори-

Фиг. 2. Измерване на артериалната ригидност чрез скоростта на пулсовата вълна (pulse wave velocity – PWV), Sphygmocor 
(AtCor, Sydney, Australia). За определяне на каротидно-феморалната скорост се прави последователен запис на пулсо-
вите вълни на каротидната и феморалната артерия, синхронно с ЕКГ запис. Това позволява определяне на разликата 
във времето, за което пулсовата вълна достига до каротидната и феморалната артерия. Разстоянието, изминато от 
двете вълни, се измерва като разстояние между точките на двата записа на повърхността на тялото (материал от Карди-
ологична клиника, УМБАЛ "Царица Йоанна")
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те имат и допълнителен, налягане-независим 
ефект въру артериалната ригидност, което се 
дължи на благоприятния им ефект върху ендо-
телната функция, антивъзпалителния ефект и 
ефекта върху обмяната на колагена. 

Дали намаляването на артериалната ригид-
ност редуцира сърдечно-съдовата смъртност, 
коронарните инциденти и честотата на инсул-
тите, все още е обект на изследване и трябва 
да бъде оценено, особено в популациите с на-
личие на сърдечно-съдови рискови фактори и 
умерен сърдечно-съдов риск. 

Измерването на централното аортно на-
лягане позволява реална оценка на взаимо-
действието на лявата камера и артериалната 
стена. При съкращаването на лявата камера 
се създава вълна на повишено налягане, която 
се разпространява от центъра към периферия-
та на артериалната система. Успоредно с това 
се формира отразена вълна в обратна посока. 
При непроменени еластични съдове пулсовата 

вълна се разпространява с по-ниска скорост и 
отразената вълна се слива с идващата от сър-
цето по време на диастола. Това увеличава 
диастолното налягане, което подобрява коро-
нарната перфузия. При патологични промени в 
съдовете с увеличаване на тяхната ригидност 
скоростта е по-висока, в резултат на което от-
разените вълни се връщат по-рано по време 
на систолата, когато аортната клапа все още е 
отворена. Това води до създаване на допълни-
телно налягане, срещу което сърцето изтлас-
ква кръв, известно като augmenataion pressure. 
Резултатът е повишаване на централното сис-
толно и пулсово налягане. 

Информация за централното аортно наля-
гане и пулсовата вълна може да бъде получе-
на чрез изследване на радиалната артерия, 
базирано на принципите на апланационната 
тонометрия и генералната трансферна функ-
ция [26] (фиг. 3). 

Фиг. 3. Измерване на централното аортно налягане − аugmentation pressure (AP), аugmentation index (Aix), с помощта на 
апланационна тонометрия и генерална трансферна функция (Spygmocor, AtCor, Sydney, Australia). Augmentation index е 
относителен показател, който се дефинира като отношение на аugmentation pressure към централното пулсово налягане 
(материал от Кардиологична клиника, УМБАЛ "Царица Йоанна")



Н. Спасова и др.10

Няколко са проучванията, които демонс-
трират нееднаквия антихипертензивен ефект 
на различни класове медикаменти по отноше-
ние на централното и периферното налягане. 
Резултатите от проучването CAFÉ [44] показ-
ват, че въпреки приблизително еднаквия ефект 
върху брахиалното налягане, комбинацията 
Amlodipin/Perindopril има по-значителен ефект 
върху редукцията на централното аортно на-
лягане от Atenolol. В мултицентровото двой-
носляпо рандомизирано проучване REASON 
[4] се сравнява антихипертензивният ефект 
на комбинацията Perindopril/Indapamid в мно-
го ниски дози с Atenolol. Изследвани са 471 па-
циенти с есенциална артериална хипертония, 
с период на проследяване 12 месеца. Резул-
татите показват, че комбинацията Perindopril/
Indapamid има по значителен ефект в редук-
цията на централното систолно и пулсово на-
лягане отколкото Atenolol. Докато и двата ме-
дикамета понижават приблизително в еднаква 
степен скоростта на разпространение на пул-
совата вълна, само комбинацията Perindopril/
Indapamid сигнификантно повлиява отразява-
нето на вълните, резултирайки в понижаване 
на систолното и пулсовото налягане. Обеща-
ващи данни са получени по отношение на ни-
тратите в редукцията на централното аортно 
налягане [22].

ОЦЕНКА НА ЕНДОТЕЛНАТА ДИСФУНКЦИЯ 
С ПЕРИФЕРНА АРТЕРИАЛНА ТОНОМЕТРИЯ 

Друг метод за оценка на физиологичните 
промени в съдовете е измерването на ендо-
телната функция. Съдовите ендотелни клет-
ки са непрекъснат слой, покриващ цялата 
вътрешна повърхност на всички кръвоносни 
съдове и сърцето. В последните 2 декади 
нараснаха доказателствата, че съдовият ен-
дотел е активен паракринен, ендокринен и 
автокринен орган, необходим за регулация-
та на сърдечно-съдовия тонус и за поддър-
жането на съдовата хомеостаза. Ендотелът 
упражнява огромен брой съдовопротективни 
ефекти, като вазодилатация, инхибиране на 
гладкомускулната пролиферация и възпа-

лителния отговор. Повечето от тях са меди-
ирани от NO – най-важния ендогенен вазо-
дилататор, описан първоначално като ендо-
телин-релаксиращ фактор (EDRF) от Robert 
Furchgott през 1980 г. [17]. Той представлява 
неорганичен газ, синтезиран от ендотелни-
те клетки от ензима NO-синтетаза, със суб-
страт L-аргинин. Азотният окис има противо-
положен ефект на ендотел-произхождащите 
вазоконстриктори, като ангиотензин 2 и ен-
дотелин, инхибира тромбоцитната адхезия и 
агрегация, експресията на адхезивни моле-
кули, пролиферацията на съдови гладкомус-
кулни клетки и предотвратява оксидативната 
модификация на LDL (най-значимия механи-
зъм на атеросклеротичния процес). Дефект 
в продукцията или активността на NO води 
до ендотелна дисфункция, която е доказан 
ранен маркер на атеросклерозата и може 
да бъде определена като дисбаланс между 
процесите на вазоконстрикция и вазодила-
тация, между инхибирането и стимулацията 
на гладкомускулната пролиферация и миг-
рация и между процесите на тромбогенеза и 
фибринолиза [7, 15].

За първи път ендотелната дисфункция в 
атеросклеротични коронарни артерии е опи-
сана от Ludmer през 1986 г. [31]. Като златен 
стандарт за оценка на коронарната ендотелна 
функция е утвърдена коронарната ангиогра-
фия и Doppler на коронарните артерии.

През последните години се развиват нови, 
неинвазивни методи за оценка на ендотелната 
функция, основани на факта, че ендотелната 
дисфункция не се ограничава в коронарните 
артерии, а представлава системно увреждане, 
със засягане на кондуитните и най-малките ре-
зистентни периферни съдове. 

Периферната артериална тонометрия (PAT) 
е нов, неинвазивен метод за оценка на ендо-
телната функция, базиран на промените в ди-
гиталния обем, синхронен с пулсовата вълна 
след индукция на реактивна хиперемия. Пред-
ставлява физиологична оценка на ендотелна-
та функция, т.е. отговор към стимули, които 
предизвикват NO-зависимата вазодилатация, 
медиирана от ендотела [37] (фиг. 4).
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Валидността на този метод е демонстрира-
на в няколко ключови проучвания, ръководе-
ни независимо в различни водещи центрове 
[8, 20, 25]. Ендотелната функция, измерена с 
метода на периферна артериална тонометрия, 
има 82% сензитивност и 77% специфичност, в 
сравнение с коронарната артериална ендоте-
лна функция, оценена инвазивно с измерване 
на диаметъра и кръвния ток на коронарната 
артерия след интракоронарна инфузия на аце-
тилхолин [31].

УЛТРАСОНОГРАФИЯ ЗА ОЦЕНКА 
НА СУБКЛИНИЧНА АТЕРОСКЛЕРОЗА 
ЧРЕЗ ИЗМЕРВАНЕ ДЕБЕЛИНАТА НА ИНТИМА−МЕДИЯ 

Изследване на дебелината на инти ма−ме-
дия слоя на общата каротидна артерия (intima-
media thickness – IMT) е един от основните ме-
тоди за определяне на ранните морфологични 
атеросклеротични промени [2]. Няколко про-
учвания показват синификантна корелация 
между IMT и сърдечно-съдовите рискови фак-
тори. Повишената дебелина на интима−медия 
корелира с ендотелна дисфункция, измерена 
чрез поток-индуцирана вазодилатация на бра-
хиалната артерия при пациенти с хиперхолес-
теролемия [1]. Дебелината на интима−медия е 
независим предиктор за неблагоприятни сър-

дечно- и мозъчносъдови усложнения и дока-
зан ранен маркер за генерализирана атерос-
клероза. Измерването на IMT е възможно с B-
mode техника с ултразвук с висока резолюция 
[9, 36, 43] (фиг. 5). Количественото определя-
не на IMT може да се използва не само за де-
терминиране на неблагоприятните ефекти на 
рисковите фактори върху съдовата стена, но 
и за оценка на терапията. Няколко клинични 
проучвания демонстрират, че терапията със 
статини редуцира прогресията на дебелината 
на интима−медия слоя на общата каротидна 
артерия [14].

Фиг. 5. Измерване на дебелина на интима−медия слоя на 
общата каротидна артерия чрез B-mode ултразвук

Фиг. 4. Измерване на ендотелната функция с метода периферна артериална тонометрия (EndoPAT 2000)
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БИОМАРКЕРИ И СЪРДЕЧНО-СЪДОВ РИСК

В последните години се проучва ролята на 
разтворимите биомаркери за оценка на сър-
дечно-съдовият риск. Сред тях са измерване на 
С-реактивен протеин (СRP), серумен амилоид 
A, фибриноген, матриксни металопротеинази, 
миелопероксидази, оксидиран LDL, асиметри-
чен диметиларгинин, липопротеин-асоциирана 
фосфолипаза А2. 

Най-много доказателства има относно 
зна чението на С-реактивния протеин (CRP) 
като полезен биомеркер за по-прецизна рис-
кова стратификация на пациентите и неза-
висим предиктор за сърдечно-съдови инци-
денти. Пред ставлява острофазов белтък, 
който се про дуцира предимно от хепатоци-
тите под транскрипционен контрол на ня-
колко цитокина, специално на интерлевкин 
6. Дали CRP e само маркер за атероскле-
розата, или е патофизиологично включен в 
развитието ù, все още е обект на дискусия. 
Установено е, че терапията със статини при 
пациенти с повишен CRP и без хиперлипи-
демия сигнификантно редуцира честотата 
на неблагоприятни големи сърдечно-съдови 
събития [39]. 

Фосфолипаза А2 ( Lp-PLA2) се утвържда-
ва като полезен биомаркер за по-прецизна 
рискова стратификация на пациенти с уме-
рен и висок сърдечно-съдов риск или дока-
зана субклинична атеросклероза. Предста-
влява ензим, циркулиращ в кръвта, свърза-
но в най-голяма степен към LDL, но също и 
към HDL. Тя е специфичен маркер за съдово 
възпаление. Продуцира се вътреплаково от 
макрофагите или пенестите клетки в съдо-
вата интима. Повече от 25 проспективни 
проучвания показват, че повишените нива 
на Lp-PLA2 се асоциират с висок сърдечно-
съдов риск, независимо от другите рискови 

фактори [21]. Повишените нива на фосфо-
липаза А2 независимо корелират с коро-
нарната ендотел-зависима дисфункция [38]. 
Определянето ù има допълнително значе-
ние към предикцията на риска при пациенти 
с метаболитен синдром [29].

Въпреки че първоначалната оценка на 
сърдечно-съдовия риск с конвенционалните 
алгоритми, базирани на рисковите фактори, 
е важна, не винаги може да се определи дали 
асимптомните индивиди трябва да бъдат ле-
кувани и как. Установяването на преклинични 
увреждания в артериалната функция и струк-
тура може да подобри рисковата стратифи-
кация и да намали вероятността от погрешна 
оценка на риска. Артериалната тонометрия и 
ултрасонографията са методиките, на които 
се разчита за тази цел. За да бъдат внедрени 
неинвазивните тестове в клиничната практи-
ка, е необходимо да се стандартизират про-
токолите на измерване, да се контролира ка-
чеството на процедурите и да се определят 
горнограничните стойности за наличие на 
повишен риск. 

Данните от неинвазивните тестове до-
пълват, а не заменят стандартната оценка на 
сърдечно-съдовия риск и не трябва да се из-
ползват за поставяне на диагноза за наличие 
на сърдечно-съдово заболяване. На този етап 
е предложен алгоритъм за неинвазивна арте-
риална оценка на базата на ултрасонография 
и тонометрия при индивиди с интермедиерен 
риск, който селектира нискорисковите индиви-
ди (табл. 2) [24]. Абнормните резултати от еди-
ния или от двата теста променят рисковата ка-
тегория при конкретния пациент и с това се оп-
ределят поведението и терапевтичните цели. 
Данните от тези изследвания могат да бъдат 
използвани също за проследяване на прогре-
сията на съдовите промени, както и на ефекта 
от терапията. 
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Таблица 2. Връзка на промените в артериалната функция и структура с развитието 
на сърдечно-съдови заболявания (ССЗ) (УЗ – ултразвук).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Установяването и мониторирането на ран-
ните морфологични и функционални артериал-
ни промени, предшестващи клиничната изява 
на атеросклеротичната болест, и започването 
на ранно медикаментозно лечение, биха могли 
да предотвратят усложненията при рисковите 
индивиди и да запазят качеството на живот.
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НА КАРДИОЛОЗИТЕ 
В БЪЛГАРИЯ

ОБЗОРИ
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Дясната камера (ДК) винаги е привличала 
вниманието на изследователите, но едва през 
последните 3-4 десетилетия познанията ни за 
нейната физиология и патофизиология се по-
вишиха значително. Трудностите в оценката на 
хемодинамиката на дясното сърце произтичат 
най-вече от уникалната ДК морфология и пре-
димно капацитивна характеристика на ДК хе-
модинамика, играеща роля на хемодинамичен 
буфер, а също и от сложните комплексни взаи-
моотношения с лявата камера и белодробната 

циркулация, включително юкстакардиален ве-
нозен кръвоток, и зависимост от белодробния 
и торакален къмплайънс. 

Според Работната група за диагноза и лече-
ние на пулмоналната хипертония към Европей-
ската асоциация по кардиология и Европейската 
респираторна асоциация пулмоналната хипер-
тония се дефинира като: PAPm > 25 mm в покой 
и/или 30 mm Hg при кардиопулмонален стрес-
тест (КПСТ), установено чрез дясна сърдечна ка-
тетеризация; CPWP ≤ 15 mm Hg в покой [1].

ДЕСНОКАМЕРНА ФУНКЦИЯ ПРИ ПУЛМОНАЛНА ХИПЕРТОНИЯДЕСНОКАМЕРНА ФУНКЦИЯ ПРИ ПУЛМОНАЛНА ХИПЕРТОНИЯ

П. К. Дичев
Кардиологично отделение, МБАЛ “Х. Димитър” – Сливен

RIGHT VENTRICULAR FUNCTION IN PULMONARY HYPERTENSIONRIGHT VENTRICULAR FUNCTION IN PULMONARY HYPERTENSION

P. K. Dichev
Cardiology Department, MHAT “H. Dimitar” – Sliven

Резюме: Пулмоналната хипертония (ПХ) е тежко прогресиращо заболяване с висок увреждащ потенциал и неблагоприя-
тен изход при персистиране на патофизиологичните механизми на възникване. Хроничната пулмонална хипер-
тония неизменно води до дeснокамерна (ДК) дисфункция и сърдечна недостатъчност. В обзора се прави анализ 
на съвременните разбирания за пулмоналната циркулация, както и на интимните патофизиологични механизми, 
имащи отношение към развитието на ДК сърдечна недостатъчност при ПХ. Представят се съвременните дигнос-
тични и прогностични възможности за оцeнка както на тежестта на заболяването, така и на някои терапевтични 
аспекти на поведение.

Ключови думи: пулмонална хипертония, сърдечна недостатъчност, пулмонална циркулация
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Summary: Pulmonary hypertension (PH) is a severe progressive disease with high deleterious potential and unfavorable outcome, 
when pathophysiologic mechanisms are persistent. Chronic pulmonary hypertension always leads to right ventricular 
(RV) dysfunction and heart failure. In the present review article, contemporary knowledge of pulmonary circulation, 
as well as intimate mechanisms related with the development of RV heart failure in PH are analysed. Contemporary 
diagnostic and prognostic possibilities for assessment of this severe disease, as well as some aspects of therapeutic 
strategy are presented.
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Пулмоналната хипертония се определя 
като идиопатична (IPAH – първична пулмонал-
на хипертония) или в асоциация с множество 
сърдечни и пулмонални заболявания. Освен 
това вторичната пулмонална хипертония може 
да се развие като следствие на изолирана пул-
монална артериална васкулопатия, наречена 
пулмонална артериална хипертония (ПAХ) [1].

Ролята на ДК изглежда е да поддържа ни-
ско системно венозно налягане. ДК има фор-
ма на полумесец при хоризонтален срез от 
60°. Фигуративно може да се представи като 
синус (входен тракт) и конус (изходен тракт) 
[16]. При физиологични условия, конусът се 
контрахира 25 до 50 ms след синуса и остава 
контрахиран, когато релаксацията на входния 
започва. Експериментално бе показано, че ДК 
входен и ДК изходен тракт имат различни на-
лягане-обем бримки, което затруднява оцен-
ката на глобалната ДК функция [17]. До 1/3 
от ударния обем (УО) на ДК може да бъде из-
хвърлен по време на активната релаксираща 
фаза. Това обяснява много късия изоволумет-
ричен релаксиращ период.

Сърцето се пълни в зависимост от трансму-
ралното налягане (интракавитарното налягане 
− юкстакардиалното налягане). Промените в 
юкстакардиалното налягане зависят от пери-
кардния капацитет, промените в регионалния 
белодробен обем и къмплайънса на гръдната 
стена. Перикардното взаимоотношение меж-
ду стрес и strain има J-форма. При повечето 
клинични обстоятелства перикардната кухина 
е нестресирана и перикардектомията е без по-
следствия [18], но при свръхразтягане на ДК 
двете камери се конкурират в неразтегливото 
перикардно пространство, амплифицирайки 
камерното взаимодействие.

Според закона на Ohm,  
R = (Pa - Pv)/ Q 
за пулмоналната циркулация:

(Pinfl ow – Poutfl ow) x 80 (dynes.sec.cm-5)
PVR =                                                                  ,

Q 

kъдето Pinfl ow е средно пулмонално артериално 
налягане, Poutfl ow е левопредсърно налягане, Q 
− сърдечния дебит.

Ясно е, че детерминантите на повишеното 
пулмонално артериално налягане са увели-
чената резистентност или увеличеният кръ-
воток. От друга страна, резистентността на-
раства вследствие на увеличения вискозитет 
и намаляването на общата напречна площ 
на пулмоналното съдово легло. Презумпци-
ята е, че (изходното налягане) P outfl ow = Pla 
(ляво предсърдно налягане), което не вина-
ги е валидно в зависимост от пулмоналния 
вазомоторен тонус. Приема се, че пулмонал-
ната циркулация действа като starling-резис-
торен кръг с входящ и изходящ поток, състо-
ящ се от две ригидни неколапсабилни тръби, 
свързани с тънкостенен податлив към колапс 
сегмент, и изложен на външно налягане – Ps 
[19-20]. В зависимост от вазомоторния пул-
монален тонус тези взаимоотношения меж-
ду пулмоналния кръвен поток и съдов тонус 
могат да се представят като три зони в пул-
моналната циркулация. Във върховите зони 
на белите дробове (West’s zone I): PA > Pa > 
Pv, липсва кръвоток поради колапс на съдо-
вите сегменти. В средните сегменти (West’s 
zone II): Pa > PA > Pv, съществува кръвоток с 
градиент между Pa и PA. В определени зони 
(West’s zone III): Pa > Pv > PA и кръвотокът 
следва градиент на налягане между Pa и Pv 
[19, 20], където PA е алвеоларното налягане, 
Pa – пулмоналното артериално налягане, Pv 
е пулмоналното венозно налягане.

Ако белодробният обем намалее под нор-
малните енд-експираторни нива, приети като 
функционален резидуален капацитет (ФРК) 
(възможно е при пациенти с ARSD или нерв-
номускулни заболявания или парализа), тога-
ва PVR ще се увеличи поради увеличение на 
екстраалвеоларния вазомоторен тонус [24]. 
Причината за това е колапсът на терминал-
ните въздушни единици и последващата хи-
поксия, провокираща мощна хипоксична вазо-
констрикция. От друга страна, ако белодроб-
ният обем се увеличи над ФРК  (възможно при 
пациенти с ХОББ), пулмоналната васкуларна 
резистентност също ще се увеличава, но тя 
се дължи на повишеното екстраваскуларно 
налягане спрямо алвеоларното капилярно на-
лягане [25].
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Забележително е, че интензивното вас-
куларно ремоделиране при ПАХ има малък 
ефект върху пулмоналния газов обмен [29, 
30]. Проучвания са показали нормално раз-
пределение на взаимоотношението вентила-
ция/перфузия (VA/Q). Ниският до нормален 
артериален pO2 може да се обясни с ниска 
смесена венозна pO2, вследствие на нисък 
сърдечен дебит (CO). Мъртвото пространство 
остава нормално при покой и при натоварва-
не [26]. Пациенти с ПAХ хипервентилират и се 
представят с типично ниско PaCO2 в покой и 
при физическо обременяване, но нямат вен-
тилаторно лимитиране на физическия капа-
цитет [29, 30].

ДК посттовар се определя от динамично-
то взаимодействие между резистентността, 
еластичността и вълновата рефлексия [30]. 
Приемливо измерване на ДК посттовар е 
дадено чрез пулмоналния входен импеданс 
(PA imput impedance, PVZ), който е отноше-
ние на пулсовото пулмонално артериално 
налягане към пулсативния поток [30]. Увели-
чените еластанс на пулмоналната артерия 
и вълновата рефлексия намаляват акселе-
рационното време, причиняват късна- или 
средносистолна децелерация на поточните 
вълни и увеличават пулсовото налягане и 
покачване на вълните на налягане [30]. До-
пълнителна информация може да се получи 
от (augmentation index), който представлява 
пиковото налягане минус налягането при ин-
флексионната точка, отнесени към средното 
пулмонално артериално налягане (PAP) [31]. 
Все пак поради нееднозначни резултати, ди-
агностичната стойност на анализа на вълно-
вите промени на налягане остава неясна.

При нормални индивиди между транспул-
моналния градиент и МО съществува линей-
на зависимост при дадена константна стой-
ност на белодробното съдово съпротивление 
(БСС). При идиопатична пулмонална хипер-
тония (ИПХ) тази зависимост става линеарна 
едва след достигане на т.нар. „критично на-

лягане на отваряне”, което е необходимо, за 
да се осъществи допълнителен кръвоток през 
променените белодробни съдове [2].

Другa възможност за анализ на ДК функ-
ция е чрез купелуване към пулмоналната 
циркулация. Sunagawa и др. показаха, че 
това може да бъде направено графично, 
използвайки камерната налягане-обем ди-
аграма [34]. Диаграмата позволява опреде-
лянето на максималния или енд-систолния 
камерен еластанс (Ees), който е независим 
от товара показател на контрактилитета и на 
артериалния еластанс (Ea), като измерване 
на посттовара и изчисляване на Ees/Ea отно-
шение, като измерване на купелуването на 
камерната към артериалната функция. При-
ема се, че оптимално съответствие между 
систолния камерен и артериалния еластанс 
става при Ees/Ea съотношение от около 1,5. 
Изолираното увеличение на Ea или нама-
ление на Ees понижава това съотношение, 
индикиращо несъответствие на камерната 
функция към нейната артериална система. 
Всяко намаление на Ees/Ea е придружено от 
снижен УО. От друга страна, изолираното 
увеличение на предтовара е свързано с уве-
личение на УО при непроменено камерно-
артериално купелуване.

ДК крива налягане-обем трябва да се из-
мерва на няколко нива на предтовар пора-
ди триъгълната форма на ДК налягане-обем 
бримка, следствие на факта, че ДК изхвър-
ляне продължава и след края на систолата 
[33].

Според Sunagawa и др. [34] Pmax се оценява 
от нелинеарната екстраполация на ранните и 
късни изоволуметрични участъци на ДК крива 
на налягане. Така измереното Pmax във висо-
ка степен корелира с Pmax, директно измерено 
при неизгонващ сърдечен удар. Права линия, 
свързваща Ees и точката на крайния диасто-
лен релативен обем, позволява определянето 
на Ea (фиг. 1).
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Фиг. 1. Едномоментно измерване на дяснокамерното наля-
гане и съответните промени в обема при куче, с изчисление 
на максималното камерно налягане (Pmax) и графично опре-
деляне на ендсистолната еластичност (Ees) и артериалната 
еластичност (Ea), реализиращи  съотношение от 1.7 Източ-
ник: Eur. Heart J., 9, December 2007, Suppl H.

Оптималното отношение Ees/Ea, определено 
чрез single-beat метод, е oколо 1,5 подобно на 
стойностите, публикувани за ЛК аортно купелу-
ване, и съответстващо на оптималното отноше-
ние на механична работа към кислородна консу-
мация [32]. Действително Ees се увеличава адап-
тивно към увеличеното Ea при хипоксия, даже 
при наличие на адренергична блокада, което би 
могло да се обясни с наличието на хомеометрич-
на адаптация на ДК контрактилитет [35]. 

Практически за неинвазивното определяне 
на single-beat Ees/Ea отношение е необходимо 
едновременното измерване на мигновения 
пулмонален кръвен поток и ДК налягане. Това 
може да се осъществи чрез ехокардиография 
[36]. ДК налягане може да бъде преизчислено 
от интеграла на трикуспидалните регургитаци-
они потоци и точка по точка прилагане на оп-
ростената форма на уравнението на Benoulli. 
Обаче практическата стойност на методиката 
все още не е определена.

ВЕЛОЕРГОМЕТРИЧЕН СТРЕС-ТЕСТ ЗА ИДЕН ТИ ФИЦИРАНЕ 
И ОЦЕНКА НА ПУЛМОНАЛНАТА ХИ ПЕРТОНИЯ

Максималният аеробен работен капацитет 
се определя от максималната кислородна кон-
сумация (VO2max), продукт от артерио-венозната 

кислородна разлика и сърдечния дебит (СД). 
Приема се, че аеробният физически капацитет 
при пациенти с ПАХ е съществено лимитиран 
от сърдечния дебит или в случай на физически 
индуцирана хипоксемия − от продукта на СД и 
PaO2 [37]. Тъй като съществува линеарна зави-
симост между скоростта на бягане или хoдене 
и VO2, то дистанцията при 12 min бягане или 6 
min ходене може да се използва като сурогат 
на VO2max [38]. VO2max и 6-минутен ходещ тест 
(6-МХТ) са показатели за способността да се 
увеличи поточният дебит в отговор на перифер-
ните кислородни нужди. Физическият толеранс, 
оценен чрез 6-МХТ или чрез кардиопулмонален 
физически тест, е във висока корелация с пре-
живяемостта и има определящо влияние върху 
клиничния изход и качеството на живот [38, 39].

Измерванията при ехокардиографски стрес-
тест включват определянето на СД от ЛК изхо-
ден тракт и ДК систолно налягане от максимал-
ната скорост на трикуспидалния регургитацио-
нен джет [40]. Нормалните стойности на sysPAP 
по време на натоварване се движат под 40-45 
mm Hg [41]. Изключение се наблюдава при ви-
соко тренирани индивиди, при които могат да се 
измерят по-високи стойности.

Според Chemla и др.: mPpa = 0.6 x sysPpa 
+ 2 mm Hg [42].

Индикации за велоергометричен стрес-тест:
1. Скрининг за хипертония, индуцирана от 

фи зическо обременяване, при пациенти със 
склеродермия [43] и сродници на пациенти с 
ПАХ [44].

2. В случаите на хронична тромбоембо-
лична ПХ [41] ДК размер слабо корелира със 
sysPAP в покой при тези пациенти.

3. Абнормно увеличение на пулмоналното 
налягане (ПН) при различни сърдечни и пулмо-
нални заболявания. Пациенти с ХОББ с нор-
мални стойности на ПН в покой могат да се 
представят с пулмонална хипертония [3].

4. Лица, склонни към пулмонален едем при 
височини (HAPE), се представят с увеличен 
PAP отговор > 45 mm Hg при пиково натовар-
ване и при хипоксия [45]. 

Лимитиране на ЕхоКГ срес-тест:
1. Според дефиницията за ПХ трябва да се 

измерва mPAP, а не sysPAP.
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2. Измерването на sysPAP чрез доплер 
значително се влияе от възрастта, пола, BMI. 
При серия от > 15 000 ехок., 95% като лимит 
за нормално sysPAP се посочва 37 mm Hg [46]. 
В много проучвания за горна нормална граница 
в покой се приема sysPAP < 40 mm Hg. При 6% 
от пациенти над 50 г. и при 5% с BMI > 30 kg/m2, 
тези стойности са били по-високи [46].

3. Фитнесът също допринася за по-високи 
стойности на sysPAP поради по-изразено уве-
личение на кръвния поток [47].

4. ЛК дисфункция може да доведе до пасив-
но увеличение на sysPAP.

До известна степен някои лимитиращи фак-
тори за оценка на функционалното състояние 
на пулмоналната циркулация се компенсират 
чрез многоточковото представяне на средното 
пулмонално артериално налягане (mPap-поток 
Q) в координатната система [48, 49]. Пулмо-
налната съдова резистентност като отношение 
на разликата между входящото налягане mPap 
и изходното налягане PLa в лявото предсър-
дие (mPap-Pla), от една страна, и дебитът Q се 
представят графично чрез екстраполация на 
нулево поточно налягане. Предимството на ме-
тода се демонстрира от Castelain и сътр. [50]. 
След 6-седмично лечение на 7 пациенти с ППХ 
с епопростенол 6-МХТ се подобрява с около 
81 ± 51 m, без да има ефект върху PVR в покой, 
но значително намалява наклонът на отноше-
нието (mPap-PLa)/Q при натоварване.

Reeves и сътр. [51] правят преглед на налич-
ните данни от 93 нормални здрави доброволци, 
подложени на дясна сърдечна катетеризация 
при натоварване, и устатановяват среден на-
клон на mPap-Q, равен на 1 mm Hg/L/min при 
млади здрави лица и до 2.5 mm Hg/L/min при 
възрастни лица. Данните показват също при-
близително 1 mm Hg/L/min за взаимоотношение 
между mPap-PLa. Възрастовото увеличение 
на наклона на mPpa-PLa отношение при нато-
варване се дължи на увеличение на PLa. PVR 
също е зависима от възрастта и се удвоява 
през петата декада от живота. Това се обяснява 
с ефектите на снижен Q в покой върху mPpa-Q 
взаимоотношение с нулево позитивно поточно 
пресичане [52].

Физическото натоварване увеличава кръвния 
поток. Обаче високостепенното ниво на натовар-

ване води до ацидоза, снижена смесена венозна 
оксигенация и активация на симпатиковата нерв-
на система, всички от които могат да причинят 
пулмонална вазоконстрикция. Ето защо, при па-
циенти с ПAХ линейната зависимост на mPpa-Q 
при физическо обременяване е по-стръмна, от-
колкото при прилагане на добутамин [53] .

SysPAP не винаги отразява реално взаимо-
отношенията налягане-дебит.

Позитивна корелация с преживяемостта 
имат зависимите от ДК функция инвазивно оп-
ределени параметри, като ДП налягане, кисло-
родна сатурация на смесената венозна ДК кръв, 
сърдечния индекс. Също така 6-МХТ в началото 
и на третия месец и VО2max, [4, 54], както и ехо-
кардиографските данни за наличието на пери-
карден излив, ЛК ексцентричен индекс (ЛКЕИ), 
ДП площ и BNP, NT proBNP при проследяване 
са с по-добра прогностична стойност.

Независимитe от ДК функция параметри Pap, 
PVR са лоши прогностични показатели, въпреки 
че посттоварът е главна причина за деснокамер-
на недостатъчност (ДКН). Не съществува съ-
ществена корелация между Pap, толеранса към 
усилие и прогнозата. Пациенти със синдром на 
Eizenmenger, въпреки по-високите стойности на 
Pap имат по-добра прогноза в сравнение с IPAH, 
докато при пациенти със системна склероза и 
дрепаноцитна анемия се установява по-лоша 
прогноза при по-ниски налягания.

Доплеровата ехокардиография се утвърди 
като високоинформативна неинвазивна мето-
дика при оценката на деснокамерната функ-
ция. Чрез нея се изследват редица параме-
три, които имат отношение към регионалната 
и глобалната функция на ДК, като: RVEF, RV 
wall stress, Tei-индекс (миокарден работен ин-
декс), tricuspid annular plane systolic excursion 
– трикуспидално ануларно равнинно систолно 
изместване (TAPSE), tricuspid децелерационно 
време, E/E” отношение, миокардна акселера-
ция по време на изоволуметричната контрак-
ция (IVA), трикуспидална ануларна скорост, 
трикуспидален градиент, ЛКЕИ, ДП площ, Тр 
регургитиращ обем/площ, ДК диаметри, сег-
ментни нарушения, сърдечен дебит. Същест-
вува позитивна корелация между Tei-index > 
0.45 and BNP > 73 pg/ml незвисимо от ЛК сис-
толна функция [55].
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Чрез MRI е показано, че септалната дефор-
мация рефлектира надвишаването с над 5 mm 
Hg ДК налягане над ЛК налягане, като макси-
малната септална деформация става по време 
на изоволуметричната релаксация при пациен-
ти с изключително повишено ДК налягане (~70 
mm Hg) и забавена ДК релаксация [56].

Недостатъци на ехокардиографските методи:
основани са на волуметрични измервания  −

(но EF е зависим от посттовара);
комплексна геометрия на ДК. −

Геометрично по-независими параметри са:
1. Трикуспидалната ануларна скорост ко-

релира близко с радионуклидното вентрику-
лографско измерване на RVEF (< 11.5 sm/s имат 
90% сензитивност и 85% специфичност за RVEF 
< 45% ) [57].

2. TAPSE има значителна корелация с ра-
дионуклидната EF и MRI обеми.

3. Tei-index (RV MPI) като отношение меж-
ду сбора на времената на изоволуметричната 
контракция и релаксация и ВИ, определени 
чрез доплер. Всяко 0.1 единица увеличение на 
RV MPI е свързано с 16% (95% CI, 8-26) увели-
чен риск за неблагоприятни събития [58].

При масивен остър белодробен тромбоем-
болизъм (БТЕ) насочващи ехокардиографски 
показатели са [5-7, 59]:

ДК ТД площ/ ЛК ТД площ > 0.6 от макси- −
малната им експираторна стойност;

ДКТДД > 27 mm (парастернален срез), ДК/ −
ЛК диаметър > 0.5;

намален индекс на колабиране на ДПВ  −
< 40%;

скорост на Тр регургитационен кръвоток  −
> 3-3,5 m/s.

M. Kurzina и сътр. [60] посочват комбинация 
от някои по-значими доплер-ехокардиографски 
показатели в диагностиката на ДК обременява-
не при БТЕ.

Насочващи са един или повече от следните 
показатели: 

ДК ТД диаметър > 30 mm (парастернален  −
срез), или ДК/ЛК индекс > 1;

тромб в десните сърдечни кухини; −
систолно изглаждане на МКП; −
акселерационно време на пулмоналния  −

кръвоток < 90 ms, или Тр регургитационен гра-

диент на налягане > 30 mm Hg, при липса на 
ДК хипертрофия;

60/60 sign: време на акселерация на ДК изгон- −
ване < 60 ms, и градиент при Тр R = < 60 mm Hg.

Mc Connel sign – запазена кинетика или  −
хиперкинезия на апикалния сегмент на ДК при 
хипокинезия на свободната стена [61].

Допълнителна информация за ДК функция 
може да се получи чрез доплеровата флоуме-
трия на югуларния венозен кръвоток. Това осо-
бено се отнася до диагностиката на острата и 
хроничната пулмонална хипертония, както и до 
наличието на ДКСН. Същата методика предста-
вя съществени диагностични и прогностични 
възможности при остър и хроничен белодро-
бен тромбоемболизъм [8-10]. При 28 пациенти 
с клинични и ехокардиографски данни за остра 
БТЕ в първите часове и дни след началните 
симптоми югуларната спектрална скоростна 
крива е била патологична при всички и се уста-
новяват динамични промени в следващите дни 
в зависимост от клиничния ход на заболяване-
то [8]. При благоприятно протичане е възможно 
почти пълно нормализиране на кривата в след-
ващите дни, докато при нов емболичен инци-
дент кривата остава патологично променена. 
Недостатък на това проучване е липсата на 
подкрепящи инвазивни изследвания, въпреки 
че при 11 от пациентите диагнозата е потвър-
дена патоанатомично.

Според някои автори степента на ДК дисфунк-
ция се отразява съответно върху промените в 
югуларната аналогова скоростна крива [11-13].

3D ехокардиографска оценка на ДК обеми и 
RVEF имат умерена корелация с MRI измервания.

RV strain rate – оскъдни данни и голяма ва-
риабилност на резултатите.

MRI И NUCLEAR IMAGING НА ДК ПРИ ПХ

Изследванията чрез магнитен резонанас по-
вишават разбирането ни за последователността 
на патологичните процеси при ДК дисфункция 
и представят чудесна възможност за оценка на 
ДК и ЛК ударни обеми и за изчисяване на шънта 
при пациенти с вродени сърдечни аномалии. 

Въпреки че ДК маса е прoпорционална 
на пулмоналното артериално налягане, този 
единствен параметър не разкрива дали ДК е 
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адаптирана към увеличения посттовар, или 
не [62]. Също така дилатираната ДК може да 
рефлектира нормална адаптация към обемно 
натоварване или може да рефлектира ДКСН. 
ДК маса се увеличава много преди пулмонал-
ното налягане да нарасне или ДКФИ да нама-
лее. Индексът на камерна маса > 0.6 (RV mass/ 
LV mass) има сензитивност 84% и специфич-
ност 74% за идентифициране на пулмонална 
хипертония при група от 26 пациенти [62].

Ранни находки за ДК дисфункция са:
повишен ДК контрактилитет, но редуци- −

ран ДК и ЛК УО [63];
забавено контрастно хиперувеличение; −
Delayed-contrast enhancement (DCE), дъл- −

жащо се на депонирането на колаген в ДК ми-
окард на ДК залавни точки към септума [63]. 
Степента на контрастното увеличение корели-
ра позитивно с mPap и PVR и обратно с ДКФИ. 
Като причини се обсъждат увеличеният стрес и 
вероятна исхемия на миокардния септум.

Първо настъпва диастолна дисфункция, 
последвана от увеличен контрактилитет и хи-
пертрофия, последвани от мускулно уврежда-
не и възможни фиброзни промени.

Увеличението на ДК енд-диастолен обем 
и/или редукция на УО, измерени чрез MRI, ви-
соко корелират с лоша прогноза. 

Специфичноста и сензитивноста на вен-
тилационно-перфузионната сцинтиграфия се 
движат в широки граници в зависимост от сте-
пента на вероятност. Около 30% от резултати-
те с висока вероятност за БТЕ от белодробната 
сцинтиграфия са фалшиво позитивни [14].

НЕВРОХОРМОНАЛНА МОДУЛАЦИЯ НА ДКСН

Патофизиологични механизми на ХСН [64].
1) преувеличена симпатикова активност;
2) активиране на RAAS и аргинин-вазопресин;
3) снижено изпразване на барорецепторите 

поради понижена сензитивност и редуцирано 
системно налягане;

4) увеличени уринен и плазмен NE;
5) down-regulation на beta-1 рецептори глав-

но в миокарда − по-слаб отговор към инотроп-
ни стимули; дължи се на намалена плътност 
на рецепторите;

6) симпатиковата хиперактивност води до 
системна вазоконстрикция; намалено ренално 

перфузионно налягане и повишена активност 
на RAAS;

7) ретенция на водно-натриева задръжка;
8) повишен глобален сърдечен товар;
9) патологична миокардна хипертрофия, по-

вишени кислородни нужди и миоцитна апопто-
за/некроза;

10) симпатикова хиперреактивност − арит-
могенен риск; алдостеронът промотира патоло-
гична КХ с увеличен колагенен синтез, водещ до 
прогресивна фиброза на миокардната стена;

11) ендотелната дисфункция води до хро-
нично увредена продукция на вазодилататори 
(NO и рrostacyclin) заедно със суперекспресия 
на вазоконстриктори (като thromboxan A2 и 
endothelin-1).

Тригерни механизми за неврохуморален
отговор, общи за ЛК и ДКСН:
системна хипотония, стимулираща сис- −

темните артериални барорецептори;
хипоксемията активира каротидните и пе- −

риферните хеморецептори; и двата механизъ-
ма тригерират симпатикова активация и RAAS 
хиперактивност [63].

Wall stretch – BNP and pro-NT-BNP [64-65]. −

Специфични за ДКСН:
Stretch-рецепторите в лявото сърце и пул- −

моналните вени остават отбременени при изо-
лирана ДKСН.

Нивото на плазмения NE, но не и на епи- −
нефрина, корелира негативно с продължител-
ността на живота при пациенти с IPAH и техния 
NYHA клас [66].

Редуцираният вариабилитет на сърдечна- −
та честота − HRV (heart rate variability), предим-
но е свързан с индексите на ДК, но не и с ЛК 
дисфункция, с най-добра корелация между ни-
ските честоти и ДКФИ (r = 0.47, p < 0.001) [67].

ХЕМОДИНАМИЧНИ И СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ 
НА СЪРЦЕТО ПРИ ДКСН

ДК дисфункция се определя като състояние, 
при което УО все още нараства при наличие на 
увеличен ДКТДО. ДК недостатъчност е налице, 
когато УО не може да се увеличи допълнително 
за всяко увеличение на ДКТДО [68]. Ако пред-
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натоварването е редуцирано поради белодроб-
но раздуване, което лимитира ДК разтегливост, 
за да се поддържа изходният УО на ниво пре-
ди раздуването, преднатоварването трябва да 
бъде увеличено над нормалното ниво. 

Наблюдава се значително задебеляване на 
всички компоненти на съдовата стена. Инти-
малните и медиалните пролиферативни про-
мени и развитието на плексиформени и колан-
дерни лезии водят до обструкция на малките 
пулмонални артерии и до увеличение на PVR 
и ДК тенсионно обременяване 

Последват ДК хипертрофия и дилатация, 
ДП дилатация, повишен ДК обем, ануларна Тр 
клапна дилатация и хордална тракция с функ-
ционална ТрР. Последната по-нататък провоки-
ра допълнително ДК обемно натоварване. По-
ради камерно взаимодействие се нарушава и 
ЛК функция и структура (редуцирани размери 
и левостранно изместване на септума)

Структурни и функционални промени 
при обемно обременяване
ДК септално про тосистолно движение може 

да бъде парадоксално. Да се различава от де-
пресираната септална контрактилна функция, 
която се характеризира с депресирано септал-
но систолно задебеляване. При обемно обре-
меняване се наблюдава и по-бърза релакса-
ция поради по-голяма диастолна дължина на 
фибрите с последващо по-добро ДК пълнене. 
Наличието на ТрР има тенденция да негативи-
ра класическия Стерлинг-ефект при ДК обемно 
обременяване и УО може да намалее [69].

АДАПТИВНИ МЕХАНИЗМИ НА ДК ТЕНСИОННО
ОБРЕМЕНЯВАНЕ

Противно на по-мускулната елипсоидна ЛК, 
подобната на полумесец ДК има по-ниско отно-
шение обем-повърхност и поради по-големия 
къмплайънс ДК акомодира по-добре по-голя-
мото увеличение на обема, отколкото увеличе-
нието на налягането. При внезапно увеличение 
на посттовара нормалната тънкостенна ДК е 
неспособна остро да генерира средно пулмо-
нално артериално налягане > 40 mm Hg [70]. 
Ранен отговор на тенсионно натоварване на ДК 
е редукция на вътрешната скорост на контра-
ктилния апарат (Vmax и максимална измерена 

скорост на скъсяване), свързана с компенса-
торно удължена продължителност на развитие 
на сила. При интактния организъм тези проме-
ни могат да бъдат маскирани от неврохуморал-
ни ефекти и не могат лесно да се открият чрез 
клинични показатели на систолната помпена 
функция, но при персистиране на систолното 
натоварване тези механични аномалии могат и 
да прогресират [71].

 Смята се, че ДКХ при хронично прогресивно 
нарастване на налягането редуцира ДК стрес и 
поддържа адекватен УО. При експериментал-
ни модели ДКХ може да се наблюдава 96 часа 
след увеличение на посттовара [72], когато ДК 
става по-концентрична и септумът по-плосък. 

ДЯСНА КОРОНАРНА ЦИРКУЛАЦИЯ ПРИ ДК 
ОБРЕМЕНЯВАНЕ

При ДК обременяване и ДК хипертрофия се 
редуцира деснокамерното коронарно водещо 
налягане (mBP – end-diastolic RV pressure) с 
последваща ДК исхемия, която улеснява про-
гресията на ДК дисфункция [73].

Обемната работа изисква по-малко енер-
гия, отколкото тенсионната работa [74]. ДК ко-
ронарна перфузия е поддържана през систо-
ла и диастола, тъй като “driving pressure” е ви-
наги позитивно. Интракоронарното налягане е 
равно на аортното, а ДК миокардно тъканно 
налягане може да бъде оценено чрез интрака-
витарното налягане. ДК миокардна кислород-
на екстракция, подобно на ЛК, е почти макси-
мална (венозната PvO2 = 18-20 mm Hg) [75]. 

Тоталната величина на високоенергийния 
фосфат е по-ниска, отколкото на ЛК, и това е 
причина за особената чувствителност към хи-
поксия.

ДК ФУНКЦИЯ ПРИ СИНДРОМ НА EIZENMENGER

Приблизително 5-10% от пациентите с вро-
дени сърдечни аномалии развиват ПАХ [76]. 
Влошаването на ДК функция е много по-бав-
но при пациенти със  синдром на Eizenmenger, 
за разлика от тези с IPAH или при СТБ. Според 
Hopkins този феномен може да бъде обяснен 
чрез запазване на фетус-подобен фенотип при 
тези пациенти, които не претърпяват обратната 
регресия на ДК хипертрофия през първите месе-
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ци от живота [77]. Лонгитудиналната ДК функция 
обикновено е запазена или леко увредена при 
пациенти с Eizenmenger физиология, в контраст 
при пациенти с ИПАХ, при които дeснокамерна-
та функция скоро сe уврежда след развитиeто на 
високостепенна пулмонална хипертония [78].

Hopkins и сътр. съобщават за 3-годишна 
преживяемост от 80%, в сравнение с < 30% 
при пациенти с IPAH [79]. Сравними с пациенти 
с посттрикуспидални шънтове, ПАХ при паци-
енти с АСД настъпва много по-късно през жи-
вота. Ниският физичен капацитет изглежда не 
носи прогностична информация при пациенти 
със синдрома на Eizenmenger. Развитието на 
Eizenmenger синдром е контраиндикация за 
затваряне на подлежащия дефект.

МЕЖДУКАМЕРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ 
EIZENMENGER СИНДРОМ:
1. Редуцирано пулмонално венозно връщане.
2. Девиация на септума към ЛК (D-shaped 

LV);
3. Изравняване на наляганията между две-

те камери. При голяма междукамерна комуни-
кация и двете камери действат като едно цяло 
през сърдечния цикъл. При пациенти със синд-
ром на Eizenmenger се установява линейна за-
висимост между левокамерната и дeснокамер-
ната функция и маса [80].

Значителна информация за еволюцията на 
някои вродени малформации с ляво-десен шънт 
може да се получи чрез югуларната доплерова 
флоуметрия [13]. При проследяване от 2- до 
9-годишна експозиция на 18 пациенти с меж-
дупредсърден дефект са установени характер-
ни промени в югуларната аналогова скоростна 
крива в покой или при натоварване, в зависи-
мост от наличието на пулмонална хипертония и 
появата на синдром на Eizenmenger.

Лонгитудиналната трикуспидална ануларна 
амплитуда и скорост значително рефлектират 
ДК функция на свободната стена поради до-
миниращото лонгитудинално подреждане на 
миокардните фибри. TAPSE е нормална при 
пациенти със синдрома на Eizenmenger за раз-
лика от пациенти с IPAH. 

MRI – при пациенти със синдром на Eizen-
menger междукамерният септум остава девии-
ран към ДК по време на диастола и систола, за 
разлика от тези с IPAH, при които септумът е с 
кривина към ЛК през ранната диастола [62].

СЪРДЕЧНИ БИОМАРКЕРИ ПРИ ОЦЕНКАТА НА ДК
ФУНКЦИЯ И ПРОГНОЗА ПРИ ХРОНИЧНА ПХ

Натриуретични пептиди
ANP се депонира в гранулите на предсър- •

дията, докато BNP се синтезира главно от ка-
мерния миокард  ANP има краткотраен плазмен 
полуживот поради висок афинитет към специ-
фичния натриуретичен пептиден рецептор тип 
C [81]. Сравним с BNP, ANP изглежда по-бърз, 
но сравнително по-краткотраен респондер, 
главно при обемно претоварване и е в по-сла-
ба корелация с ефектите на терапията и прог-
нозата при PPH. В крайния стадий на синтеза 
прекурсорът pro-BNP се разцепва в биологично 
неактивен N-терминален сегмент (NT-proBNP) 
и ниско молекулен BNP [82]. Последният се 
свързва с натриуретичния пептиден рецептор 
тип А, повишавайки цГМФ с ефекти на диуреза, 
вазодилатация, инхибиране на ренина и алдос-
тероновата продукция и на растежа на миокард-
ните и съдовите миоцити [83]. NT-proBNP е по-
чувствителен маркер за камерна дисфункция.

При пациенти със склеродемия NT-proBNP  •
е била използвана за скрининг на PAH (>  395 pg/
ml, сензитивност 69%, специфичност − 100%) 
[84]. BNP корелира сигнификантно с mPAP, TPR, 
mRAP, RVEDP, CO, RV миокардна маса и RVEF 
[85]. Според Nagaya и сътр. стойност на BNP 
> 150 pg/ml дискриминира пациенти с добра и 
лоша прогноза. След три месечно прилагане 
на вазодилататори отново нива над 180 pg/ml 
са свързани с неблагоприятна прогноза [85]. 
NT-proBNP нива корелират с RV/LV площ и с 
акселериращото време на ДК изгонване [86], 
с RVEDV индекс и RVEF. Серумните нива на 
NT-proBNP се увеличават с тежестта на функ-
ционалния клас и имат негативна корелация 
с 6 min ходеща дистанция. За NT-proBNP се-
румни нива < 1400 pg/ml идентифицират добра 
прогноза при пациенти с тежка прекапилярна 
ПХ [86]. Последният може да се увеличи при 
персистиране на ПХ, но също и при обостря-
не на ДК дисфункция. Наблюдава се също и 
значително нарастване при инфекции и хипер-
тиреоидизъм [87]. BNP се увеличава с възрас-
тта, при бъбречна недостатъчност, влияе се от 
пола и наличието на затлъстяване [88].
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cTnT се оказа независим предиктор за фата- •
лен изход за 2-годишно проследяване при паци-
енти с ДК дисфункция при прекапилярна ПХ (51 с 
ПАХ и 5 с хронична тромбоемболична ПХ) [86].

пикочна киселина (uric acid  • − UA). Voelkel и 
сътр. установяват значителна корелация меж-
ду плазменото ниво на UA и mRAP, (r = 0.64, 
< 0.001) [89].

МОДУЛАТОРИ НА ПРОГРЕСИЯТА НА ДК ДИС ФУНКЦИЯ

Като фактори, които могат да повлияят хода 
на заболяването, се посочват:

Несъответствие “mismatch” между пост- −
товара и контрактилните възможности на ДК, 
ДК исхемия, адренергична дисфункция на ДК 
миоцити, промяна в генната експресия на сар-
комерните протеини, активация на RAAS.

Вазоактивната медикация може до из- −
вестна степен да промени хода на заболяване-
то. “Респондери” при остър вазореактивен тест 
със селективни пулмонални вазодилататори 
– инхалиран NO, са около 10% от пациентите 
с PAH. Прогнозата е определено по-добра при 
острите и дълготрайните „респондери” [90].

При неуспешна медикаментозна терапия 
като последно средство се прилага белодроб-
на трансплантация при ПАХ и пулмонална PEA 
при CTEPH.

Механизмите, повлияващи ДК компенса-
торна адаптация, са непознати, но могат да 
включват конституционални фактори и степен 
на прогресия и времето на възникване на уве-
личен посттовар. 

IPAH пациенти с DD-ACE генотип имат по- −
добра хемодинамична стабилност в сравнение 
с лица с II или ID генотип.

Запазването на фетален фенотип ДК хи- −
пертрофия (при синдром на Eizenmenger), също 
се посочва като протективен механизъм [77].

СТРЕС-ИНДУЦИРАНА ВЕНТИЛАТОРНА 
НЕДО СТА ТЪЧНОСТ ПРИ СН

Абнормният вентилаторен отговор към фи-
зическо обременяване се определя от увели-
чения наклон на отношението на вентилация 
спрямо CO2 продукция (VE/VCO2) при инкре-
ментно нарастващ работен товар. Този наклон 
се определя от три фактора:

количество на продуцирания CO − 2 (VCO2);
физиологичното мъртво пространство/  −

приливен обем (отношение VD/VT);
артериалното парциално налягане на  −

CO2, според следната формула: VE = 863 x 
VCO2/(PaCO2 (1-VD/VT)) [91].

За по-високия наклон на VD/VT се обсъж-
дат три различни механизъма:

увеличено мъртво пространство и следо- −
вателно неполезна вентилация;

ранно развитие на лактатна ацидоза; −
абнормна хеморефлексна и/или метабо- −

рефлексна активност.
При пациенти със СН е налице редукция 

на статичните белодробни механични показа-
тели (редуциран витален капацитет и форси-
ран едносекунден респираторен обем), с по-
следствие по-ниска степен на увеличение на 
приливния обем (VT), по-висока респираторна 
честота и VD/VT отношение за дадена работа. 
За увеличеното вентилаторно изискване при 
физическо натоварване допринасят и наруше-
ният мембранен газов обмен, и вентилация/
перфузия несъответствието – mismatch. Имба-
лансът между СД и метаболитните нужди на 
работещите мускули обяснява развитието на 
лактатна ацидоза, съпроводена с увеличена 
експресия на тип IIb мускулни фибри. Хипокап-
неята се обяснява с респираторната компен-
сация на лактатната ацидоза или с хипервен-
тилаторния отговор, необходим, за да се пре-
одолее несъответствието между вентилация и 
перфузия и нарасналото мъртво пространство. 
Хеморефлексната дисрегулация допринася за 
вентилаторните нарушения. Нарушената вен-
тилация при стрес-теста е честа находка при 
пациенти с ДКСН, свързана с PPH. 

VE/VCO2 наклон доставя инкрементна про-
гностична стойност при пациенти със запазен 
пиков VO2 (> 18 ml/min/kg) и при пациенти с ди-
астолна дисфункция.

В късните стадии на стрес-теста енергия-
та се обезпечава предимно от въглехидратния 
обмен, при който респираторният квотиент  
RQ (VCO2/VO2) e 1.0 в сравнение с енергийно 
обезпечаване при по-ранни етапи от мастни ки-
селини, с RQ = 0.7. Бета-блокерите могат да 
превентират това метаболитно превключване 
и като резултат за дадена кислородна консу-
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мация да се продуцира по-малко CO2 и да се 
подобри вентилаторната ефикасност.

Много пациенти със СН без значителна МР в 
покой могат да развият функционална МР по вре-
ме на стрес-теста, имаща отношение към влоша-
ване на диспнеята и хипервентилацията [91].

Друг момент, който трябва да се има пред-
вид, са патофизиологичните нарушения в бело-
дробната циркулация и миокарда при централ-
номозъчни обусловени апнеични паузи и синд-
ром на сънна апнея. Патологичните механизми 
могат да включат екстраторакална обструкция 
на дихателните пътища с последващо изразе-
но повишаване на негативното интраплеврално 
налягане (ефект на Muller) при непроменени бе-
лодробни обеми, повишаване на трансмурално-
то белодробно артериално налягане и на PVR, 
хипоксична вазоконстрикция и ПАХ, адренергич-
на стимулация и повишено PCWP с негативни 
последици върху ЛК функция [92]. Апнеичните 
паузи имат своеобразен ефект както върху пъл-
нещото налягане, така и върху ДК функция, като 
тези промени рефлектират върху югуларния ве-
нозен кръвоток и могат да бъдат регистрирани 
чрез югуларна доплерова флоуметрия.[11].

МИОЦИТНА ХИПЕРТРОФИЯ, ФЕНОТИП 
И АПОПТОЗА ПРИ РЕМОДЕЛИРАНАТА КАМЕРА 

При ПАХ се повишават нивата на NA, ET, 
аngiotensin, IL-1b, които заедно със stretch ме-
ханизма водят до увеличен протеинов синтез 
без клетъчна репликация. Увеличеният систо-
лен стрес е асоцииран с паралелно добавяне 
на саркомери [93], а диастолният стрес на сте-
ната е асоцииран с добавяне на последова-
телни саркомери и удължаване на миоцитите. 
Саркомерите показват променена генна и про-
теинова експресия. Феталните гени са реексп-
ресирани. Контрактилният апарат е нарушен. 
На молекулно ниво има изместване към фе-
тален тип генно моделиране с намаление на 
генната експресия на алфа-миозиновите теж-
ки вериги и намаление на феталните бета-ми-
озинови тежки вериги при ДК дисфункция или 
ДК недостатъчност [94]. Бързата изоформа на 
alfa-миозиновите тежки вериги (alfa MyHC) при 
сърдечна недостатъчност, които имат протек-
тивнa роля за миокарда и представляват само 

5-10% от тоталния миозин, едва се установява 
при лява СН, за сметка на бавната beta-MyHC 
[95]. Двете изоформи на MyHC са кодирани от 
два гена, разположени в хромозома 14 [96]. Уста-
новяват се също промени и за сърдечните тропо-
нини − увеличение на сТ2 при СН, за разлика от 
сТ1, който е характерен за здрави сърца.

Апоптозата е белег на СН и се стимулира от 
тенсионно натоварване, механичен стрeс, NA, 
angiotensin, Ca претоварване и възпалителни 
цитокини. Установява се down-regulation на b-
рецепторите при СН, и на ангиотензин II тип 
1-рецептори при ДКСН [97]. Angiotensin II сти-
мулира митоген-активираната протеинкиназа, 
имаща отношение към допълнителни растеж-
ни фактори, въвлечени в апоптозата. 

Нивата на циркулиращия ендотелин се по-
вишават при пулмонална хипертония и ЕТ-1 
притежава инотропни и митогенни качества и 
причинява миоцитна хипертрофия. Повишава 
се плътността на ЕТ-B рецепторите.

Миокардната експресия на gelatinase MMP-
9 и stromelisin MMP-3 се увеличава при човеш-
ки и експериментални ДКМП [98].

КЛЕТЪЧНИ И МОЛЕКУЛНИ МЕХАНИЗМИ 
НА АДАПТАЦИЯ ПРИ ДК ТЕНСИОННО ОБРЕМЕНЯВАНЕ 

Двете камери имат различно ембриологич-
но начало, с различни миокардни прекурсорни 
клетки, допринасящи за органното развитие. 
Сърдечното развитие се ръководи от уникален 
комбинаторен набор от на транскрипционни 
мрежи (интегриращи рестриктивните гени като 
NKX, GATA,MEF2, TBX, BOPи HAND 1-2), които 
допринасят за профила на камерно специфич-
на генна експресия и контролират експресията 
на контрактилните протеини и морфогенезата 
на сърдечните структури [99]. Пре- и постната-
лен генетичен анализ позволява да се иденти-
фицират гените, отговорни за познати вродени 
сърдечни и пулмонални заболявания. Пациенти 
с тежка ПХ се представят с дефицит на прос-
тациклин синтетаза при прекапилярните пулмо-
нални резистентни съдове. Гризачи с трансгене-
тична или генна трансфер-медиирана хиперекс-
пресия на NO синтетаза развиват по-лекосте-
пенна ПХ и ДК ремоделиране след хронична 
хипоксия [100]. Също bone morphogenic receptor 
type 2 (BMPR2 от семейството на transforming 



Деснокамерна функция... 27

growth factor beta receptor (TGF-beta), PDGF и 
мутациите в 5-HTT имат значителна роля в па-
тологичното моделиране на пулмоналните ре-
зистентни съдове [101].

СЪРДЕЧЕН МЕТАБОЛИЗЪМ ПРИ СЪРДЕЧНА
НЕДОСТАТЪЧНОСТ

Чрез P-NMR спектроскопия е показано, че 
ЛК недостатъчност е свързана с редукция на от-
ношението фосфокреатин/аденозин (FCr/ATF) и 
се снижава пропорционално на ЛК дилатация. 
Редукцията на високоенергийния фосфатен 
метаболизъм (отношението FCr/ATF) при СН 
корелира обратно с концентрацията на НЕМК и 
това е асоциирано с увеличението на некупелу-
ването на сърдечните митохондриални проте-
ини [102]. Този енергиен дефицит може би се 
дължи на по-малко ефективен АТФ синтез и ре-
дуцирана глюкозна утилизация. При наличие на 
инсулинова резистентност (IR), високите нива 
на свободните мастни киселини (НЕМК) при-
чиняват downregulation на GLU T4 рецептори 
и upregulation на fatty acid oxidation (FAO) чрез 
PPAR-alfa стимулация. Достига се до превключ-
ване към повишена мастна утилизация, която е 
по-неблагоприятна в биоенергетично отношение 
[103]. Лекарства, които редуцират метаболизма 
на мастните киселини и повишават глюкозния 
метаболизъм, могат да бъдат полезни. По-мал-
ко са проучванията при ПАХ, които подкрепят 
тези корелации. При ПАХ, в частност при деца 
с дясно-ляв шънт или синдром на Eisenmenger, 
се установява абнормен метаболизъм на ске-
летните мускули: високо интрацелуларно pH, 
ниско ниво на митохондриалната АТФ синтетаза 
[104]. Според последни проучвания сърдечната 
недостатъчност е зависима от всеки наличен 
енергетичен субстрат след изчерпване на мета-
болитните резерви [105].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение, сложната патогенеза на 
пулмоналната хипертония, която се определя 
от многофакторни генетични и функционални 
детерминанти, изисква общите усилия на гене-
тици, патофизиолози, патоморфолози, хипер-
тензиолози, клиницисти, хирурзи, които биха 
допринесли за по-доброто разбиране на ин-
тимните механизми на развитие и прогностич-
на оценка, както и за адекватна терапевтична 
стратегия на това тежко заболяване. 
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Резюме: Увод: Пациентите с метаболитен синдром често попадат в групата с интермедиерен риск за настъпването на 
сърдечно- или мозъчносъдови усложнения, където поведението за редукцията на риска не е ясно. 
Цел: Цел бе да се определят стойностите на каротидно-феморалната скорост на пулсовата вълна (СПВ), цен-
тралното аортно налягане (ЦАН), централното пулсово налягане (ЦПН) и дебелината на интима−медия (ИМД) 
на общата каротидна артерия при пациенти с метаболитен синдром с оглед установяване на ранните атероскле-
ротични промени в съдовата стена.
Mатериал и методи: Изследвани са 35 пациенти (14 мъже) с метаболитен синдром, определен по NCEP ATP III 
критерии, на възраст от 45 до 60 години (средна възраст 54,4 г.), без установени сърдечно-съдови заболявания. 
За измерване на каротидно-феморалната СПВ, ЦАН и ЦПН е използвана системата SphygmoCor. Дебелината на 
интима−медия слоя на общата каротидна артерия е определена чрез B-mode ултразвук.
Резултати: Измерените средни стойности на СПВ са 10,0 ± 2,21 m/s, на ЦАН – 120,0 ± 12,1 mm Hg, и на
ЦПН – 38,5 ± 9,8 mm Hg. Средната стойност на дебелината на интима−медия слоя на общата каротидна артерия е 
0,68 ± 0,14 mm. При 27,6% от пациентите се установиха плаки на каротидните артерии.
Заключение: Диагностицирането на развили се ранни съдови увреждания може да подобри рисковата страти-
фикация и да намали вероятността от погрешна оценка на риска при пациенти с метаболитен синдром.
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ВЪВЕДЕНИЕ

Метаболитният синдром е съвкупност от 
сърдечно-съдови рискови фактори, характе-
ризиращ се с повишен риск от неблагоприятни 
сърдечно-съдови събития и смърт [3]. Често 
пациентите с метаболитен синдром попадат в 
групата с интермедиерен риск за настъпването 
на сърдечно- или мозъчносъдови усложнения, 
при които поведението за редукцията на риска 
не е ясно. В последно време се утвърждават 
редица методи за идентифициране на абнорм-
на артериална структура и функция при паци-
енти с риск от атеросклероза с цел подобрява-
не на рисковата стратификация [10]. Сред тях 
са измерване на артериалната ригидност, цен-
тралното аортно и пулсово налягане и интима−
медия дебелината на каротидната артерия. 

Установено е, че повишената артериал-
на ригидност, централното аортно налягане 
и дебелината на интима−медия слоя са не-
зависими предиктори за сърдечно-съдова 
смъртност [1, 7, 14]. Редица проучвания до-
казват, че наличието на метаболитен синд-
ром се характеризира с повишена артериал-
на ригидност, измерена чрез определяне на 
каротидно-феморалната скорост на разпрос-
транение на пулсовата вълна, и интима−ме-
дия дебелина на обща каротидна артерия, 
както и за тяхната прогресия с увеличаване 
на броя на рисковите фактори [11, 12].

ЦЕЛ

Ние си поставихме цел да определим стой-
ностите на каротидно-феморалната скорост на 
пулсовата вълна (СПВ), централното аортно 
налягане (ЦАН), централното пулсово наляга-
не (ЦПН) и интима−медия дебелината (ИМД) 
на общата каротидна артерия при пациенти с 
метаболитен синдром с оглед установяване на 
ранните атеросклеротични промени в съдова-
та стена.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

Изследваната група включва 35 пациенти с 
метаболитен синдром, хоспитализирани в Кли-
ника по терапия, метаболитни заболявания и 
диететика към УМБАЛ „Царица Йоанна – Со-
фия”, на възраст между 45-60 г., без установе-
ни сърдечно-съдови заболявания. Наличие-
то на метаболитен синдром е определено по 
NCEP ATP III критерии [5]. При всеки един от 
тях беше снета подробна анамнеза за наличие 
на сърдечно-съдови рискови фактори, измере-
ни стойности на артериалото налягане на бра-
хиалната артерия, индексът на телесната маса 
(body mass index – BMI) и обиколката на талия-
та. По голямата част от пациентите са били на 
съответната терапия за редукция на рисковите 
фактори. При всеки пациент беше направена 
ЕКГ и ЕхоКГ за изключване на органично сър-

Summary: Background: Patients with metabolic syndrome are often classifi ed as intermediate risk group for cardio- and 
cerebrovascular events, and the management in this group is not clear enough. 
Aims: Our goal was to defi ne the values of carotid-femoral pulse wave velocity (PWV), central aortic pressure (CAP), 
central pulse pressure (CPP) and intima-media thickness of the common carotid artery (IMT) in patients with metabolic 
syndrome, in regard to early identifi cation of atherosclerotic changes in arterial wall. 
Materials and methods: Thirty fi ve patients (14 males) with metabolic syndrome, defi ned according to NCET ATP 
III criteria, were examined. Patients were aged from 45 to 60 years (mean age 54.4 years) and had no cardiovascular 
disease. SphygmoCor system was used for measurement of carotid-femoral PWV, CAP and pulse pressure. IMT of 
common carotid artery was measured by B mode ultrasound.
Results: The mean values of PWV were 10.0 ± 2.21 m/s, for CAP mean values were 120.0 ± 12.1 mm Hg and for CPP: 
38.5 ± 9.8 mm Hg. The mean values of IMT of common carotid artery were 0.68 ± 0.14 mm. In 27.6% of patients, carotid 
artery plaques were registered. 
Conclusions: Identifying early vascular changes may improve risk stratifi cation and reduce incorrect risk assessment 
in patients with metabolic syndrome.

Key words: metabolic syndrome, pulse wave velocity, central aortic pressure, intima−media thickness
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дечно-съдово заболяване. Беше взета кръв 
за лабораторни показатели на гладно между 
8 и 9 h сутринта. Изследвани бяха нивата на 
серумната глюкоза, общия холестерол, LDL, 
HDL, триглицеридите при всички пациенти, и 
стойностите на гликирания хемоглобин (HbA1C) 
при пациенти с установен захарен диабет със 
стандартни техники.

Артериалната ригидност бе оценена чрез 
неинвазивно измерване на каротидно-фемо-
ралната скорост на разпространение на пул-
совата вълна (СПВ), която е златен стандарт 
за оценката ù [6]. За определяне на СПВ, ЦАН, 
ЦПН, augmentation pressure, augmentation index 
(AiX) бе използвана системата SphygmoCor 
(ArtCor, Sydney, Australia).

Тя работи на принципите на апланационна 
тонометрия и генерална трансферна функция. 
Изледването беше провеждано в тиха стая, при 
оптимална температура 21-22°С. Пациентът е в 
покой 5-10 min преди началото на изследването. 
Измерват се стойностите на артериалното наля-
гане на брахиалната артерия. С апланационен 
тонометър се прави запис на пулсовата вълна 
на радиалната артерия. С помощта на матема-
тически модел системата автоматично генери-
ра кривата на налягането в аортата, която се 
калибрира спрямо предварително въведените 
стойности на артериалното налягане, измерено 
на брахиалната артерия. Системата автоматич-
но изчислява централното аортно систолно на-
лягане, централното аортно пулсово налягане, 
augmentation pressure, AiX (фиг. 1).

Фиг. 1.

За определяне на каротидно-феморалната 
скорост на пулсовата вълна се прави после-
дователен запис на пулсовите вълни на каро-
тидната и на феморалната артерия, синхрон-
но с ЕКГ запис. Това позволява определянето 
на разликата във времето, за която пулсовата 

вълна достига до каротидната и феморалната 
артерия. Рзастоянието, изминато от двете въл-
ни, се измерва като разстояние между точките 
на двата записа на повърхността на тялото. 
Системата автоматично изчислява стойността 
(фиг. 2).
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Интима−медия дебелината на общата ка-
ротидна артерия бе измерена с помощта на 
B-mode ултразвук с автоматична програма. 
Измерва се участък, разположен на 10 mm от 
бифуркацията на далечната стена на общата 
каротидна артерия. 

За статистически анализ е използван ста-
тистически пакет SPSS версия 10.0.5. Коли-
чествените полазатели са представени като 
средна стойност и стандартно отклонение. При 
сравняване на отделните показатели между 

две групи е използван непараметричният ме-
тод на Mann-Whitney.

РЕЗУЛТАТИ

В изследваната група 21 от пациентите са 
от женски пол, 14 – от мъжки. Средната възраст 
на изследваните лица е 54.4 ± 4,1 г. Средната 
стойност на BMI е 35.2 ± 6.3 kg/m2. Характерис-
тиката на изледваната популация е представе-
на на табл. 1. 

Фиг. 2.

Таблица 1. Артериално налягане, BMI, обиколка на талията и лабораторни показатели в изследваната група

Параметър  Средна стойност ± стандартно отклонение
Възраст, години (N = 35) 54.4 ± 4,1
BMI, kg/m2 (N = 35) 35.2 ± 6.3
Обиколка на талията, cm (N = 35) 117.5 ± 15.8
САН*, mm Hg (N = 35) 130.6 ± 10.9
ДАН**, mm Hg (N = 35) 80.7 ± 8.0
Серумна глюкоза,mmol/l, (N = 33) 6.9 ± 2.4
HbA1C, % (N = 16) 7.00 ± 1.6
Холестерол, mg/dl (N = 33) 215.6 ± 39.8
HDL, mg/dl (N = 34) 42.0 ± 12.3
LDL, mg/dl (N = 29) 125.2 ± 31.3
Tg, mg/dl (N = 33) 200.4 ± 174.5

N – брой изследвани индивиди; САН* − систолно артериално налягане; ДАН** − диастолно артериално налягане
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Характеристиката на рисковия профил на 
групата е представена на табл. 2. От изследва-
ната група 48,6% са със захарен диабет тип 2, 
останалите 51,4% от пациентите са с нарушен 
въглехидратен толеранс.

Таблица 2. Разпределение на рисковите фактори в 
изследваната група

Рисков фактор % на пациентите с 
даден рисков фактор

Артериална хипертония 91.4% (N = 32)

Захарен диабет тип 2 48.6% (N = 17)

Дислипидемия 85.7% (N = 30)

Тютюнопушене 20% (N = 7)

Затълстяване 85.7% (N = 30)

N – брой индивиди с даден рисков фактор

Средната стойност на каротидно-феморална 
скорост на разпространение на пулсовата въл-
на е 10.0 ± 2.21 m/s. Средните стойности на цен-
тралното аортно систолно и на пулсовото наля-
гане са съответно 120 ± 12.1 и 38.0 ± 9.8 mm Hg.

Средната дебелина на интима−медията на 
общата каротидна артерия е 0.68 ± 0.14 mm 
(табл. 3). 27.6% от изследваните пациенти са с 
плаки по каротидните артерии.

Нама сигнификантна корелация между из-
следваните хемодинамични показатели и на-
личието на захарен диабет или въглехидратен 
толеранс при пациентите с метаболитен синд-
ром (табл. 4).

Таблица 3. Хемодинамични показатели и дебелина на 
интима−медия слоя на общата каротидна артерия в 
изследваната група

Параметър Средна стойност 
± стандартно отклонение

СПВ 10.00 ± 2.21

ЦАН 120 ± 12.1

ЦПН 38.0 ± 9.8

Аugmentation pressure 10.4 ± 6.0

AiX 27.4 ± 10.1

ИМД 0.68 ± 0.14

Таблица 4. Връзка между хемодинамичните показатели и наличието на захарен диабет в изследваната попула-
ция (Mann-Whitney тест)

Параметър Пациенти с нарушен въглехидратен 
толеранс без захарен диабет

Пациенти със захарен диабет 
тип 2 p

СПВ 9.4 ± 2.04 10.6 ± 2.27 0.21 NS

ЦАН 118.3 ± 12.15 121.8 ± 11.6 0.3 NS

ЦПН 36.0 ± 9.4 40.0 ± 10.03 0.1 NS

Augmentation pressure 10.1 ± 6.8 10.6 ± 5.1 0.48 NS

AiX 29.8 ± 11.8 24.8 ± 7.6 0.18 NS

ИМД 0.67 ± 0.14 0.69 ± 0.16 0.63 NS

p – ниво на статистическа значимост, NS – несигнификантна стойност на p

ОБСЪЖДАНЕ

Въпреки че първоначалната оценка на 
сърдечно-съдовия риск с конвенционалните 
алгоритми, базирани на рисковите фактори, 
е важна, не винаги може да се определи дали 
асимптомните индивиди трябва да бъдат леку-
вани и как да бъдат лекувани. Установяването 

на преклинични увреждания в артериалната 
функция и структура може да подобри риско-
вата стратификация и да намали вероятността 
от погрешна оценка на риска. 

Нашите резултати показват, че пациентите 
с метаболитен синдром се характеризират с 
повишена артериална ригидност (средна стой-
ност на СПВ 10.00 ± 2.21 m/s) [9].
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Установено е, че повишената артериална 
ригидност има независимо прогностично значе-
ние за сърдечно-съдовата смъртност. При пове-
чето публикувани проучвания за артериалната 
ригидност, пациентите са вече на съответното 
лечение. Това означава, че предиктивното ù зна-
чение е независимо от общата сърдечно-съдо-
ва терапия. Измерването на СПВ има допълни-
телно значение за оценка на сърдечно-съдовия 
риск към конвенционалните рискови модели [2]. 
Нашите резултати показват, че средната стой-
ност на СПВ в изследваната група корелира с 
измерваните стойности и в други проучвания за 
определяне на артериална ригидност при паци-
енти с метаболитен синдром [4, 8].

Измерването на централното аортно и пул-
сово налягане позволява реална оценка на 
взаимодействието между лявата камера и ар-
териалната стена. Резултатите от нашето про-
учване показват, че пациентите с метаболитен 
синдром са с повишени стойности на централ-
ното аортно систолно и централното аортно 
пулсово налягане, в сравнение със здравата 
популация в дадена възрастова група [9].

Ние не установихме високи стойности на де-
белина на интима−медия слоя при изследвани-
те индивиди. Въпреки това голяма част от паци-
ентите (27.6%) са с нестенозиращи плаки в об-
ластта на вътрешната каротидна артерия, което 
се свързва с повишен сърдечно-съдов риск.

Не установихме статистически значима връз-
ка между артериалната ригидност, централното 
аортно систолно и пулсово налягане и дебели-
ната на интима−медия между пациентите със 
захарен диабет тип 2 и нарушен въглехидратен 
толеранс, но при лицата със захарен диабет 
тези показатели са по-високи, което може да 
говори, че инсулиновата резистентност е клю-
чов механизъм и начален етап в патогенезата 
на метаболитния синдром. Ранните съдови про-
мени започват още с развитието на инсулинова 
резистентност и постепенно прогресират [13].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Установяването на преклинични уврежда-
ния в артериалната функция и структура може 
да подобри рисковата стратификация и да 
намали вероятността от погрешна оценка на 

риска при пациенти с метаболитен синдром. 
Измерването на артериалната ригидност, ин-
тима−медия дебелината на общата каротидна 
артерия, определянето на централното аортно 
и пулсово налягане са методиките, на които се 
разчита за тази цел. За да бъдат внедрени не-
инвазивните тестове в клиничната практика, е 
необходимо да се стандартизират протоколите 
за измерване, да се контролира качеството на 
процедурите и да се определят горногранични-
те стойности за наличие на повишен риск. 
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ВЪВЕДЕНИЕ

Реналната артериална стеноза е често сре-
щано заболяване и е доказана причина за хи-
пертония и бъбречна недостатъчност. Въпреки 
че третирането със стентиране на стеноза на 
бъбречна артерия (СБА) понижава артериал-
ното налягане и бъбречната функция при ня-
кои пациенти, като цяло ефектът не е доказан. 
СБА напоследък се диагностицира по-често 
– от една страна, поради нарастващото из-
ползване на диагностични методи като капто-
прил-сцинтиграфия, компютърна томография, 
ултразвукова сонография, магнитнорезонанс-
на ангиография, както и поради по-честото 
осъществяване на ренална артериография по 
време на друга инвазивна процедура – напри-
мер коронарна артериография или мозъчна 
ангиография [5].

Пациентите със СБА развиват трудно кон-
тролирана медикаментозно хипертония, про-
гресивна бъбречна недостатъчност или бъ-
бречна атрофия – състояния, които обикновено 
са асимптомни в ранните стадии. В последни-
те години СБА е значително дискутирана тема 
в кардиоваскуларната медицина. Има много 
причини за повишения интерес и подлежащите 
дебати, включващи застаряването на населе-
нието, както и подобрените изобразителни ме-
тоди, които показват, че СБА се среща по-чес-
то, отколкото се предполагаше в миналото. По-
слабо подлежаща на дебати е сериозността на 
СБА. За период от 2 години 1/3 от пациентите 
с исхемична бъбречна болест преживяват кар-
диоваскуларен инцидент, като рискът от смърт 
зависи от тежестта на атеросклеротичната 
СБА [3].

Колкото по-високостепенна е стенозата, 
толкова по-голям е рискът от летален изход 
[3]. Въпреки асоциирането с бъбречната функ-
ция около 90% от големите събития, асоциира-
ни със СБА, са кардиоваскуларни, включващи 
смърт, сърдечна недостатъчност, миокарден 
инфаркт и мозъчен инсулт. Така че наличието 
на ИБС независимо удвоява риска от смърт 
при тези пациенти, при които се доказва ате-
росклеротична СБА, дори и хемодинамично 
незначима.

Честотата на СБА е около 0.1% в общата 
популация, 4.0% сред пациентите с хипертония 
и 10-20% при пациентите с хипертония и ИБС 
[5, 6, 13] При пациентите с периферносъдова 
болест честотата на атеросклеротична СБА е 
30-50% според повечето проучвания [11]. Като 
цяло исхемичната нефропатия е причина за 
прогресиране на бъбречното заболяване при 
пациенти над 50 години при 5-22%. Поради 
повишената честота на атеросклеротична СБА 
при пациенти с ИБС и по-лошата прогноза при 
тях през 2006 г. Експертният съвет на Аме-
риканската кардиологична асоциация препо-
ръчва по-насочено мислене и ранно диагно-
стициране на СБА. Препоръчва се осъществя-
ването на скринингова ренална артериография 
по време на сърдечна катетеризация при па-
циентите с повишен риск от атеросклеротична 
СБА, които са кандидати за реваскуларизация. 
Атеросклеротичната СБА прогресира при 1/3 
от пациентите с увреждане на бъбречния па-
ренхим и съответно влошаване на бъбречната 
функция. Проучвания върху естествения ход на 
атеросклеротичната СБА, оценени чрез абдо-
минална аортография или доплер-сонография 
при пациенти с документирана и лекувана ме-
дикаментозно СБА, показват, че стенозата на 
бъбречната артерия прогресира при 42-53% от 
пациентите за период от 2 години. При болни 
с високостепенна СБА честотата на прогреси-
ята до пълна оклузия на артерията е 9-16%. В 
едно проучване, проведено в Cleveland Clinic 
върху 85 пациенти, проследени за 3-172 месе-
ца, е установено, че леко и средностепенни-
те стенози остават без промяна, а стенозите 
над 75% прогресират до тотална оклузия [5]. 
Поведението при СБА може да бъде медика-
ментозно (често с прилагане на няколко анти-
хипертензивни медикамента) или с реваску-
ларизация на едната или и на двете бъбречни 
артерии. Реналната перкутанна транслуменна 
ангиопластика (ПTA) показва ефикасност и 
безопасност в повечето проучвания. Въпреки 
това стойността на реналната перкутанна ан-
гиопластика е предмет на значителни дебати, 
тъй като според други проучвания тя е свърза-
на с повишаване стойностите на креатинина, 
без позитивно терапевтично повлияване на ар-
териалната хипертония [1].



И. Петров и др.38

Последните ръководни насоки (Guidelines) 
[16] индикират, че бъбречната перкутанна ре-
васкуларизация може да е от полза при след-
ните специфични групи пациенти:

С хемодинамично значима СБА и повта- •
ряща се, необяснима застойна сърдечна не-
достатъчност, с внезапно възникнал белодро-
бен оток (клас І препоръки). 

При лица с хемодинамично значима СБА  •
и нестабилна ангина или акселерирана, резис-
тентна или малигнена хипертония (перкутанна 
реваскуларизация – клас ІІа).

При пациенти с прогресираща бъбречна  •
недостатъчност при билатерална СБА или СБА 
на единствен функциониращ бъбрек, или при 
пациенти със СБА и хронична бъбречна недос-
татъчност при глобална бъбречна исхемия.

Трябва да се отбележи, че нито една от тези 
препоръки не се базира на мащабни рандоми-
зирани клинични проучвания или метаанализи 
(ниво на доказтелственост А), а по-скоро въз-
никват от единични рандомизирани проучва-
ния или нерандомизирани проучвания (ниво на 
доказтелственост В) или от консенсусно мне-
ние на експерти (ниво на доказтелственост С). 
Очакват се резултатитe от проучването CORAL 
да дадат нови доказателства за и против. 

ЦЕЛ

Оценката на ефекта на реналната PTA с ру-
тинно стентиране върху:

с • тойностите на артериалното налягане;
бъбречната функция (оценена чрез стой- •

ностите на серумния креатинин);
терапевтичното повлияване на артериал- •

ната хипертония (оценено чрез брой на при-
еманите антихипертензивни медикаменти – 
преди и след ангиопластика).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Бяха проследени 56 последователно вклю-
чени пациенти за периода 12/2006-11/2009 год. 
с над 60% стеноза на бъбречна артерия. При 
всички изследвани имаше поне една клинична 
индикация за ренална ПTA: системна хипер-
тония или бъбречна недостатъчност. Изходни-
те характеристики на проучваната групата са 
представени на табл. 1. От изследваните 59.4%  
са мъже и 41.6% − жени, със средна давност на 
артериална хипертония от 11.84 год., подлежа-
ща ИБС – при 75%, захарен диабет – 21.9%, 
дислипидемия – 81.2%. 

Нито един от пациентите не беше с изявена 
клиника на застойна сърдечна недостатъчност. 
От всички лица 42% са с двуклонова и трикло-
нова коронарна болест, като най-внушителният 
дял е на тези с двуклонова коронарна болест. 
Тези данни са в съгласие с публикуваните и от 
други автори за често съчетаване на стенозата 
на бъбречна артерия с коронарна болест [2, 5, 
6, 13].

Таблица 1. Изходни харатеристики на изследвания контингент 

Показател Стойност Отклонение
Мъжки пол (%) 59.4 −
Възраст (години) 61.93 10.87
Сърдечна недостъчност клас II-IV (%) 4.4 −
Давност на артериалната хипертония (години) 11.84 7.32
Подлежаща ИБС (%) 63 −
Едноклонова коронарна болест (%) • 21 −
Двуклонова коронарна болест (%) • 32 −
Триклонова коронарна болест (%) • 10 −

Подлежащ захарен диабет (%) 21.9 −
Дислипидемия (%) 81.2 −
Общ холестерол (mmol/l) 5.34 1.49
HDL холестерол (mmol/l) 1.10 0.36
LDL холестерол (mmol/l) 3.35 1.26
Триглицериди (mmol/l) 1.85 0.92
ЛК ФИ (%) 56.3 13.32
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Системната хипертония сe дефинира като 
артериално налягане ≥ 140/90 mm Hg, измере-
но с живачен сфигмоманометър трикратно в 
рамките на клиничен преглед. 

Изходна бъбречна недостатъчност се прие 
при нива на серумния креатинин > 134 mmol/l. 

Пациентите бяха проследени непосред-
ствено след процедурата, преди дехоспитали-
зацията и при контролен преглед 30 дни след 
процедурата, като проследяваните величини 
бяха стойности на артериалното налягане, се-
румен креатинин и употреба на брой групи ан-
тихипертензивни медикаменти.

Първичните резултати бяха въведени в 
база данни, обработена чрез дескриптивен и 
непараметричен анализ с помощта на статис-
тическия пакет SPSS 13. 

Ефект върху стойностите на артериалното 
налягане
Първата от поставените цели бе да се 

проследи влиянието на реналната анги-
опластика върху стойностите на артериал-
ното налягане в рамките на едномесечно 
проследяване. Отчете се статистически зна-
чим спад както за систолното (САН), така и 
за диастолното (ДАН) артериално налягане 
при амбулаторно проследяване на 30-ия ден 
(табл. 2). Впечатление прави редукцията с 
близо 45 mm Hg на САН и с около 20 mm Hg 
на ДАН. Сигнификантната промяна на стой-
ностите на артериалното налягане води и до 
отчетлива промяна в антихипертензивната 
терапия. 

Таблица 2. Сравнителен анализ на стойностите на ар-
териалното налягане преди и в рамките на 1-месечно 
проследяване

Показател x xS р

САН преди РТА (mm Hg) 189.68 31.21
< 0.001

САН след РТА (mm Hg) 142.03 16.57

ДАН преди РТА (mm Hg) 103.59 14.93
< 0.001

ДАН след РТА (mm Hg) 82.81 8.88

Ефект върху бъбречната функция
Анализирано бе повлияването на бъбреч-

ната функция, преценена чрез серумния 
креатинин преди и след РТА. Пациентите 
не бяха стандартизирани според давност на 
хипертонията поради малкия им общ брой. 
Отбеляза се несигнификантна динамика в 
нивата на креатинина за групата като цяло 
преди и на 30-ия ден след ренална анги-
опластика (табл. 3). 

Таблица 3. Сравнителен анализ на стойностите на 
серумния креатинин преди РТА и при 1-месечно про-
следяване

Показател x xS р

Серумен креатинин 
преди РТА (mmol/l) 149.71 87.41

р = 0.141
Серумен креатинин 
след РТА (mmol/l) 138.71 89.00

Прави впечатление тенденция за спадане 
на серумния креатинин на 1-вия месец след 
ангиопластиката. За съжаление тя не се по-
твърждава статистически. Може да се пред-
положи, че липсата на сигнификантност се 
дължи най-вече на краткия срок на проследя-
ване, както и на факта, че изходно по-голяма 
част от пациентите са с нормален креатинин 
– 32-ма от 56 пациенти, както и на високи-
те стандартни отклонения на този показател. 
Вероятно е при по-дълго проследяване ре-
дукцията на този показател да придобие сиг-
нификантност. 

Най-добро повлияване се отбеляза при па-
циентите с креатининови нива до 180 mmol/l. 
При тези пациенти стойностите на креатинина 
се понижиха средно с 20 mmol/l. По-добро пов-
лияване по отношение на бъбречната функция 
се наблюдава и при пациентите с едностранна 
бъбречна стеноза. Поради малкия брой паци-
енти с нарушена бъбречна функция в изслед-
ваната група не може да се валидират критери-
ите-предиктори за най-висок успех по отноше-
ние нормализация на креатинина при пациенти 
със стеноза на бъбречната артерия.
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Ефект върху броя приемани антихипер-
тензивни медикаменти 

Може би най-значимият клиничен ефект от 
перкутанната реваскуларизация на стенотич-
ната ренална патология се изразява в нама-
ляването на броя класове антихипертензивни 
медикаменти след процедурата. Тази наход-
ка е в пряка асоциация със значимия ефект 
върху понижение на артериалното налягане 
при третираната група пациенти. На табл. 4 е 
представен броят класове антихипертензивни 
медикаменти изходно и постпроцедурно. Из-
ползваните групи включват ACE инхибитори, 
АТ блокери, бета-блокери, диуретици, калци-
еви антагонисти, централнодействащи меди-
каменти, алфа-блокери и ренинови блокери. 
Прави впечатление значимото изместване от 
средно 2-4 групи употребявани медикаменти 
изходно (при 82,14% от пациентите) към 1-3 
при едномесечно проследяване – при 78,57%. 
Това е най-вече за сметка на преход от 3 към 
два препарата и отпадането на четвърти, пети 
и шести медикамент при 50% от болните. При 
едномесечното проследяване трима пациен-
ти остават без лечение при трайно нормални 
нива на артериалното налягане.

Таблица 4. Брой антихипертензивни медикаменти из-
ходно и при едномесечно проследяване

Медикаменти 
(N)

Преди 
РТА брой 
пациенти 

След 
РТА брой 
пациенти

р

0 − 3

р = 0.026

1 2 4

2 18 28

3 18 12

4 10 5

5 6 3

6 2 1

При анализа на разпределението изходно 
и при проследяване на структурата на антихи-
пертензивната терапия по групи се установява 
запазване на доминантна терапия с блокер на 
ренин-ангиотензин-алдостероновата система
(АСЕ инхибитори, ангиотензин-рецепторни 
блокери, директни ренинови инхибитори) от 
изходно при 100 до 94,64% при проследява-

не. Спадът е изцяло за сметка на пациентите, 
спрени от лечение. Що се отнася до другите 
групи медикаменти, отчитаме статистически 
несигнификантен преход на по-ниска употреба 
на централнодействащи медикаменти и алфа-
блокери. 

ОБСЪЖДАНЕ

През последните 2 десетилетия се отделя 
значително внимание на СБА, дължаща се на 
атеросклероза. Причините са честотата на за-
боляването (10-20%) от възрастните пациенти, 
при които е осъществена СКАГ [5], както и по-
вишението на артериалното налягане и пони-
жението на бъбречната функция, причинени от 
стенозата. Възникването на нови възможности 
в лечението на пациентите със СБА променя 
подхода към заболяването в много центрове.

Резултатите върху проследяване на арте-
риалното налягане при стентираните пациенти 
сочат трайно понижаване на стойностите на 
артериалното налягане със средно около 20 
mm Hg и редукция на антихпертензивните ме-
дикаменти. 

Анализът на резултатите при проследяване 
на креатинина не са сигннификантни предвид 
малката група пациенти с изходни стойности 
на креатинина над 134 mmo/l. При проследена-
та от нас група най-добре се повлияха болните 
със серумни нива на креатинина до 180 mmol/l 
и с едностранна бъбречна стеноза. 

Профилът на антихипертензивната терапия 
след ПТА се променя значимо в светлината на 
по-малка честота на използваните антихпер-
тензивни медиканти

Ефикасността на ангиопластиката и стен-
тирането при остиалната и неостиалната СБА 
[9, 14, 2, 7] ни предоставя процедура, която е 
по-малко инвазивна и е асоциирана с по-ниска 
смъртност. Трябва да се отбележи, че дълго-
срочните проучвания с ангиопластика и стен-
тиране на бъбречни артерии ще ни дадат дан-
ни, които все още нямаме. Едно от наличните 
ограничения за такива проучвания е, че са не-
обходими повторни ангиографии, а това само 
по себе си увеличава риска от остра бъбречна 
недостатъчност и атероемболизация при паци-
ентите с атеросклероза. 
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Въпреки че при някои пациенти не се уста-
нови понижение на стойностите на артериално-
то налягане или на нивата на серумния креати-
нин след стентирането, те все пак биха могли 
да имат полза от процедурата. Ангиографски и 
неинвазивни проучвания показват, че СБА може 
да прогресира до пълна оклузия с течение на 

времето [10, 12, 15]. Стенози над 75% най-често 
завършват с пълна оклузия [4]. Дали реналната 
ангиопластика и стентиране променят прогре-
сията на бъбречната недостатъчност, или подо-
бряват стойностите на артериалното налягане 
за период от 3-4 години или повече, все още из-
исква по-нататъшни проучвания.

 

Фиг. 1. 99% остиална стеноза на a. renalis sin. Фиг. 2. Имплантиране на стент Palmaz Blue 6.0 x 18 mm

 

Фиг. 3. Краен резултат Фиг. 4. Стеноза на a. renalis dex.
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Фиг. 5. А. renalis dex. Краен резултат

ИЗВОДИ

Реналната ангиопластика с рутинно стенти-
ране е сигурен и ефикасен метод за лечение на 
високостепенна бъречна артериална стеноза.

При пациентите с реновазална хипертония 
се регистрира сигнификантно намаление на 
стойностите на РР и на броя приемани меди-
каменти. 

При пациентите с ХБН на базата на ренова-
зална болест не се постигна сигнфикантно пов-
лияване. Най-добро повлияване се регистрира 
при пациентите с едностранна стеноза на бъ-
бречна артреия и намален стадий на ХБН.
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Резюме: Миокардният инфаркт е свързан с развитие на промени в левокамерната механика, диагностицирането на които 
има прогностично значение и определя терапевтичното поведение при конкретния пациент. Новият ехокардио-
графски метод Speckle tracking (ST ЕхоКГ) позволява да се получи информация за миокардната деформация и 
торзия, независимо от влиянието на допълнителни фактори. 
Целта на нашата работа е да тестваме приложението на ST ЕхоКГ в практиката за диагностициране на наруше-
нията в механиката на лявата камера (ЛК) при пациенти с прекаран миокарден инфаркт с Q-зъбец (Q-МИ). 
Методи: Изследвани са 12 пациенти с Q-МИ (65 ± 10 год., 58% мъже) и контролна група от 25 души (58 ± 12 
год., 44% мъже) с ехокардиограф Philips iE33. Осъществена е конвенционална, PW-Doppler, PW-тъканна Doppler 
и двуразмерна ST ЕхоКГ. 
Резултати: При пациентите с Q-МИ измерените стойности на глобалните: циркумферентен стрейн на базално 
ниво (-11,73 ± 2,64% спрямо -16,03 ± 3,68%, р = 0,003), радиален стрейн на папиларномускулно ниво (19,05 ± 
8,42% спрямо 26,48 ± 8,57%, р = 0,025) и лонгитудинален стрейн от 4-кухинен апикален образ (-9,47 ± 2,82% 
спрямо -11,39 ± 6,60, р = 0,027) са сигнификантно по-ниски в сравнение с контролната група. Глобалната апи-
кална систолна ротация е значително намалена (2,62 ± 1,57º спрямо 4,31 ± 3,30º, р = 0,005), с понижение за 
ендокардния и муралния слой. Апикалната ротация корелира умерено обратнопропорционално с индексирания 
теледиастолен обем (r = -0,44, p = 0,02) и правопропорционално с фракцията на изтласкване (r = 0,46, p = 0,01) 
и със систолната скорост на митралния анулус Sm (r = 49, p = 0,009). 
Заключение: Пациентите с прекаран Q-МИ имат значително намалени глобални радиален, циркумферентен и 
лонгитудинален стрейн и апикална систолна ротация на ЛК. ST ЕхоКГ е метод, който може да диагностицира нару-
шенията в ЛК механика чрез показателите за деформация и да бъде използван в клиничната практика.

Ключови думи: левокамерна механика, ротация, speckle tracking ехокардиография, стрейн
Адрес 
за кореспонденция:

Д-р Елена Кинова, дм, Клиника по кардиология, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”, 1527 София, тел: 02 9432 297, 
e-mail: kinova.e@abv.bg

Summary: Myocardial infarction leads to distortion in left ventricular mechanics, diagnosis of which has prognostic signifi cance 
and defi nes therapeutic management in particular patient. A novel echocardiographic method speckle tracking (ST 
echocardiography) allows quantifi cation of myocardial deformation and torsion, independent of additional factors. 
The aim of our work was to test the implication of ST echocardiography in clinical practice for identifying left ventricular 
(LV) mechanical abnormalities after Q-wave myocardial infarction (Q-MI). 
Methods: Twelve patients with Q-MI (65 ± 10 years, 58% males) and a control group of 25 individuals (58 ± 12 years, 
44% males) were examined with Philips iE33 ultrasound machine. Conventional, PW-Doppler, PW-tissue Doppler 
echocardiography and 2-Dimensional ST echocardiography were performed. 
Results: In Q-MI patients, signifi cantly lower values of global circumferential strain at basal level (-11,73 ± 2,64% versus 
-16,03 ± 3,68%, р = 0,003), radial strain at papillary muscle level (19,05 ± 8,42% versus 26,48 ± 8,57%, р = 0,025) and 
longitudinal strain from 4-chamber apical view (-9,47 ± 2,82% versus -11,39 ± 6,60, р = 0,027) were registered, com-
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Миокардният инфаркт е свързан с разви-
тие на значителни промени в левокамерната 
механика и функция, диагностицирането на 
които има прогностично значение и опреде-
ля терапевтичното поведение при конкрет-
ния пациент. Новият ехокардиографски метод 
Speckle tracking (ST ЕхоКГ) позволява да се 
получи информация за миокардната дефор-
мация и торзия, независимо от процесите на 
транслация и влиянието на други фактори 
[16,18]. Той е валидиран спрямо магнитноре-
зонансното изследване, което доскоро беше 
единственият метод за оценка на миокард-
ната деформация преди възникването на ST 
ЕхоКГ [3,13]. Действителната сила на ST ЕхоКГ 
се изразява в способността да проследи ми-
окардното движение и деформация за един 
сърдечен цикъл в няколко равнини − ради-
ална, лонгитудинална и циркумферентна, за 
разлика от Strain rate ЕхоКГ, базирана на тъ-
канна Doppler-ЕхоКГ, която отразява дефор-
мацията в лонгитудинална посока [1]. Ротаци-
ята на сърдечния връх спрямо базата, която 
е свързана с миокардния контрактилитет и 
многослойната ориентация на миофибрите, е 
ключов параметър на миокардната работа [4, 
24]. Според данните от последни проучвания 
при миокарден инфаркт настъпват промени в 
показателите за деформация стрейн и стрейн 
рейт [6, 20], както и в ротацията и торзията на 
лявата камера, които могат да бъдат регисти-
рани със ST ЕхоКГ [22]. Внедряването в кли-
ничната практика на тези показатели би могло 
значително да подобри преценката и рискова-
та стратификация на пациентите с миокарден 
инфаркт.

ЦЕЛ

Целта на нашата работа е да тестваме при-
ложението на ST ЕхоКГ в практиката за диаг-
ностициране на нарушенията в механиката на 
лявата камера (ЛК) чрез изследване на цир-
кумферентния, радиалния и лонгитудиналния 
стрейн и торзията при пациенти с прекаран ми-
окарден инфаркт.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Пациенти
Изследвани са 12 последователно амбула-

торно прегледани болни с прекаран миокарден 
инфаркт с Q-зъбец преди повече от 6 месеца, 
в синусов ритъм и с добър ехокардиографски 
прозорец, в периода от ноември 2009 г. до фев-
руари 2010 г. В контролната група са включени 
общо 25 пациенти – 8 здрави лица при профи-
лактичен преглед и 17 пациенти с диагностици-
рана и лекувана артериална хипертония в рам-
ките на последната година. Всички пациенти са 
дали съгласието си за ехокардиографски запис 
и последващ анализ на данните. Контролната 
група съответства по пол и възраст на пациен-
тите с прекаран миокарден инфаркт. 

Двуразмерна, PW-Doppler и PW-тъканна 
Doppler ехокардиография

Ехокардиографското изследване е проведе-
но на ехокардиограф Philips iE33 с трансдюсер 
3-5 MHz, от един изследовател. Размерът на 
лявото предсърдие (ЛП) е измерен от парас-
тернален образ по дългата ос. Индексираните 
обеми и фракцията на изтласкване (ФИ) на ЛК 
са измерени според препоръките на Амери-
канското дружество по ехокардиография [15]. 
PW-Doppler ЕхоКГ на митралния кръвоток е 

pared to control group. Global apical systolic rotation was signifi cantly decreased (2,62 ± 1,57º versus 4,31 ± 3,30º, р 
= 0,005) with particularly reduction in endocardial and mural layer. Apical rotation correlated moderately negative with 
indexed end diastolic volume (r = -0,44, p = 0,02) and positive with ejection fraction (r = 0,46, p = 0,01) and systolic 
velocity of mitral annulus Sm (r = 49, p = 0,009). 
Conclusions: Patients after Q-MI had decreased global radial, circumferential and longitudinal strain and reduced apical 
systolic rotation of LV. ST echocardiography is a novel method which has the ability to diagnose abnormalities in LV 
mechanics using parameters of deformation and which can be used in clinical practice.

Key words: left ventricular mechanics, apical rotation, speckle tracking echocardiography, strain 
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осъществена с пробен обем 4 mm при върха на 
митралните клапни платна от 4-кухинен апика-
лен образ. От регистрираната митрална спе-
ктрограма са измерени в три последователни 
сърдечни цикъла ранната максимална скорост 
Е, късната максимална скорост А и времето 
на децелерация (ВД) на ранното пълнене. От 
5-кухинен апикален образ с пробен обем в ЛК 
изходящ тракт е измерено времето на изово-
луметрична релаксация (ВИВР) между клика 
на затваряне на аортната клапа и началото на 
диастолното пълнене. С тъканна пулсова ЕхоКГ с 
пробен обем 7,5 mm в базалната част на меж-
дукамерния септум са регистрирани скорости-
те на движение на медиалния митрален ану-
лус. Измерени са пиковите стойности на сис-
толната скорост Sm и ранната E’m и късната 
A’m диастолна скорост [25]. 

Двуразмерна Speckle tracking ЕхоКГ
С двуразмерна, с хармоничен образ ЕхоКГ 

са регистрирани по 3 сърдечни цикъла от об-
разите по късата ос на митрално, папиларно-
мускулно (ПМ) и апикално ниво, и 4-кухинен 
образ от апикална позиция. Настройките на 
ехокардиографа са регулират автоматично 
по отношение на frame rate в процеса на ра-
бота. Записите са съхранявани на хард диска 
на ехокардиографа, където впоследствие са 
обработвани със софтуерния пакет QLAB TMQ 
advanced. След трейсиране на ЛК ендокард и 
разделяне на образа на сегменти, компютърът 
автоматично с помощта на естествени акус-
тични маркери проследява движението им в 
сърдечния цикъл кадър по кадър. От митрал-
ната спектрограма с PW-Doppler се определят 
времената от R-зъбеца до затварянето и отва-
рянето на митралната клапа, а от спектрогра-
мата, регистрирана в изходящия тракт на ЛК, 
се измерват времената от R-зъбеца до отва-
рянето и затварянето на аортната клапа. Авто-
матично се регистрират кривите на миокард-
ните скорости, изместване, стрейн, стрейн 
рейт, регионална и локална ротация за всеки 
ЛК сегмент, съответните глобални показатели 
за всеки срез, както и кривите на ротацията за 
отделните слоеве на миокарда на трите нива 
по късата ос. Базалното и средното ниво по 
късата ос се подразделят на по 6 сегмента, а 
4-кухинният апикален образ – на 7 сегмента. 

Стойностите на циркумферентния и лонгиту-
диналния стрейн се измерват автоматично и 
се представят в таблици. Радиалният стрейн 
по късата ос на базално и ПМ ниво и от 4-кухи-
нен апикален образ е измерен мануално, като 
е отчетена максималната стойност в систола. 
Стрейн е фракционната промяна спрямо пър-
воначалния размер (процент на скъсяване или 
удължаване на миокарда). Удължаването (екс-
панзия) е с позитивна стойност, а скъсяването 
(компресия) е с негативна стойност [28]. 

ЛК ротация се дефинира като ъгловото из-
местване на ЛК спрямо централната ù ос, из-
мерено от образите по късата ос [17]. Измерва 
се в градуси (º). Ротацията на ЛК по часовни-
ковата стрелка, набюдавано от апекса, се из-
разява като негативна стойност. Измерени са 
стойностите на регионалната и локалната ро-
тация за всеки сегмент на базално и ПМ ниво, 
както и стойностите на глобалната ротация за 
ендокардния, муралния и епикардния слой на 
3-те нива. Те са използвани за изчисление на 
глобалната торзия, която се дефинира като 
нетната разлика между апикалната и базал-
ната глобална ротация в определено време 
по уравнението: глобална торзия = апикална 
глобална ротация – базална глобална рота-
ция. Пиковата глобална торзия е максимална-
та стойност на глобалната торзия в сърдечния 
цикъл. 

От ST ЕхоКГ са измерени общо 105 пока-
зателя.

Статистически анализ
Статистическият анализ е извършен със 

статистическия пакет SPSS 15.0 за Windows. 
Количествените показатели са представени 
като средна стойност ± стандартно отклоне-
ние, а категорийните показатели – като брой 
и проценти. При сравнение на количествените 
показатели е използван параметричният T-test 
за 2 независими извадки или непараметрични-
ят аналог Mann-Whitney U-test. При номинал-
ни показатели са използвани Crosstabs с chi-
square тест. За изследване на връзката между 
количествени показатели е използван корела-
ционният анализ на Spearman. При всички ана-
лизи се приема статистически сигнификантна 
стойност на р < 0,05.
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РЕЗУЛТАТИ

Характеристика на пациентите
Пациентите с прекаран Q-миокарден ин-

фаркт (Q-МИ) са на средна възраст 65 ± 10 

год., като 58% от тях са мъже. Половината са 
с предна локализация на Q-МИ. Демограф-
ските и клиничните показатели са представе-
ни на табл. 1. 

Таблица 1. Демографски и клинични показатели

Показател Пациенти с Q-МИ
N = 12

Контролна група
N = 25 р

Мъжки пол 7 (58%) 11 (44%) NS
Възраст (години) 65 ± 10 58 ± 12 NS
Артериална хипертония 12 (100%) 17 (74%) NS
Телесна повърхност (m²) 1,91 ± 0,25 1,89 ± 0,17 NS
Преден инфаркт 6 (50%)
Сърдечна недостатъчност ≥ ІІ ФК по NYHA 6 (50%)

Двуразмерна, PW-Doppler и PW-тъканна 
Doppler ехокардиография

В сравнение с контролната група пациен-
тите с МИ имат по-големи размери на лявото 
предсърдие (ЛП), по-големи индексирани обе-
ми и по-ниска фракция на изтласкване. Систол-

ната Sm и ранната диастолна E’m скорост на 
медиалния митрален анулус при тях са значи-
телно по-ниски. Doppler-показателите на мит-
ралния кръвоток обаче не се различават сигни-
фикантно между групите. Ехокардиографските 
показатели са представени в табл. 2.

Таблица 2. Показатели от двуразмерна, PW-Doppler и PW-тъканна Doppler ехокардиография

Пациенти с Q-МИ
N = 12

Контролна група
N = 25 р

2Р-Ехокардиография

Ляво предсърдие (mm) 40,55 ± 6,14 34,95 ± 4,91 0,016

ИТДО (ml/m²) 54,89 ± 13,52 40,30 ± 8,01 0,005

ИТСО (ml/m²) 28,74 ± 11,53 15,52 ±3,60 < 0,0001

ФИ% 48,5 ± 8,8 61,1 ± 6,7 < 0,0001

PW-Doppler ехокардиография - митрална спектрограма

Е-пик (cm/s) 70,14 ± 20,36 71,79 ± 15,57 NS

Отношение E/A 1,14 ± 0,76 0,97 ± 0,33 NS

ВД (ms) 224,1 ± 56,9 239,5 ± 58,7 NS

ВИВР (ms) 101,4 ± 26,3 84,9 ± 12,9 NS

Тъканна Doppler ехокардиография

Sm (cm/s) 6,09 ± 1,06 7,78 ± 2,50 0,006

E’m (cm/s) 5,24 ± 1,03 7,61 ± 2,31 0,001

Отношение E/E’m 13,14 ± 3,79 10,13 ± 3,63 0,05

ИТДО – индексиран теледиастолен обем, ИТСО – индексиран телесистолен обем, ФИ – фракция на изтласкване, Е-пик 
– максимална скорост на ранния диастолен кръвоток, отношение Е/А – отношение на максималната скорост на ранния 
диастолен кръвоток Е към максималната скорост на късния диастолен кръвоток А, ВД – време на децелерация на ранно-
то диастолно пълнене, ВИВР – време на изоволуметрична релаксация, Sm – систолна скорост на медиалния митрален 
анулус, E’m – ранна диастолна скорост на медиалния митрален анулус, отношение E/E’m – отношение на максимална-
та скорост на ранния диастолен кръвоток Е към ранната диастолна скорост на медиалния митрален анулус E’m.
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Качество на образите 
Качеството на образите е достатъчно за 

измерване на стрейн и ротация при 85% от 
базалните сегменти по късата ос, 73,5% от 
сегментите на ПМ ниво по късата ос, 86% от 
апикалните сегменти и 86,3% от сегментите от 
4-кухинен апикален образ. 

Радиален, циркумферентен и лонгитудина-
лен стрейн. Глобалният циркумферентен стрейн 
на базално ниво (фиг. 1 а-г) и глобалният радиален 
стрейн на ПМ ниво (фиг. 2 a-в) са сигнификантно 
по-ниски при пациентите с МИ. Глобалният лонги-
тудинален стрейн, оценен от 4-кухинен апикален 
образ, също е със значително по-ниски стойности. 
Показателите са представени в табл. 3. 

A  Б 

Фиг. 1 а. Сегменти на базално ниво: BAS – базален предно-
септален сегмент, BA – базален преден сегмент, BAL – база-
лен предно-латерален сегмент, BIL – базален долно-латера-
лен (заден) сегмент, BI – базален долен сегмент, BIS – база-
лен долно-септален сегмент.

Фиг. 1 б. Криви на циркумферентния регионален и глобален 
стрейн на базално ниво при жена (82 г.) с артериална хиперто-
ния. Плътната светла крива е на глобалния стрейн на базално 
ниво – пиковият систолен циркумферентен стрейн е -21,7%. 
Синята крива с по-голяма дебелина отразява промяната в 
обема по време на сърдечния цикъл. 

В  Г 

Фиг. 1 в. Криви на циркумферентния регионален и глобален 
стрейн на базално ниво при жена (61 г.) с преден Q-миокарден ин-
фаркт. Базалните сегменти BAS (предно-септален), BA (преден) 
и BAL (предно-латерален) имат най-ниски стойности на систолен 
циркумферентен стрейн. Противоположният сегмент BI (долен) е 
с най-висока стойност на систолен стрейн. Плътната светла кри-
ва отразява глобалния стрейн на базално ниво – пиковият систо-
лен циркумферентен стрейн е -11,4%.

Фиг. 1 г. Криви на циркумферентния регионален и глобален 
стрейн на базално ниво при 48-год. жена с долен Q-миокарден 
инфаркт. Базалните сегменти BI (долен) и BIL (заден) са с най-
ниски стойности на систолен циркумферентен стрейн. Плътната 
светла крива отразява глобалния стрейн на базално ниво – пико-
вият систолен циркумферентен стрейн е -16,7%.

Фиг. 1. 2Р-Speckle tracking ехокардиография с регистриран циркумферентен стрейн от парастернален образ по 
късата ос на базално ниво. AVO – отваряне на аортната клапа; AVC – затваряне на аортната клапа; MVO – отваряне 
на митралната клапа
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А 

Фиг. 2 а. Криви на радиалния регионален и глобален стрейн на 
папиларномускулно ниво при жена (82 г.) с артериална хиперто-
ния. Глобалният пиков систолен радиален стрейн е 30,7%.

Б 

Фиг. 2 б. Криви на радиалния регионален и глобален стрейн на 
папиларно-мускулно ниво при жена (61 г.) с преден Q-миокар-
ден инфаркт. Сегментите МA (преден) и МAS (предно-септален) 
имат най-ниски стойности на систолен радиален стрейн: 5,5% и  
съответно 9,9%,. Глобалният пиков систолен радиален стрейн 
е 33,3%.

В 

Фиг. 2 в. Криви на радиалния регионален и глобален стрейн на 
папиларномускулно ниво при 48-год. жена с долен Q-миокарден 
инфаркт. Сегментите MI (долен) и MIS (долно-септален) са с по-
ниски стойности на систолен стрейн. Глобалният пиков систолен 
радиален стрейн е 14,3%. 

Фиг. 2. 2Р-Speckle tracking ехокардиография с реги-
стриран радиален стрейн от парастернален образ по 
късата  ос на ниво папиларни мускули

А 

Фиг. 3 а. Криви на апикална ротация при 82-год. жена с АХ. Пико-
вата систолна глобална ротация за ендокардния слой е 10,8°, за 
муралния: 3,4° и епикардния: 7,4°.

Б 
Фиг. 3 б. Криви на апикална ротация при жена (61 г.) с преден 
Q-МИ. Пиковата систолна глобална ротация за ендокардния слой 
е 1,8°, за муралния: -0,5° и епикардния: 2,4°.

В 
Фиг. 3 в. Криви на апикална ротация при 48-год. жена с долен 
Q-МИ. Пиковата систолна глобална ротация за ендокардния слой 
е 8,0°, за муралния: 2,6° и епикардния: 5,4°.

Фиг. 3. 2Р-Speckle tracking ехокардиография с реги-
стри рани криви на апикална глобална ротация за ендо-
кардния, муралния и епикардния слой
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Левокамерна ротация и торзия
Ротацията на базата на сърцето е по посо-

ка на часовниковата стрелка и е с отрицателни 
стойности, а на апекса – в посока, обратна на 
часовниковата стрелка, и е с положителни стой-
ности (фиг. 3 а-в). Стойностите на пиковата сис-
толна ротация на базално, ПМ и апикално ниво 
са представени в табл. 3. Ротацията на базата 
и на ПМ ниво не се различават сигнификантно 
между двете групи. Глобалната апикална рота-
ция обаче е значително намалена при пациен-
тите с МИ, р = 0,005. Анализът на ротацията на 
апекса за всеки отделен миокарден слой (фиг. 
3 a-в) показва сигнификантно понижение за ен-
докардния (3,62 ± 2,19º спрямо 6,72 ± 2,89º, р 
= 0,004) и муралния слой (1,44 ± 1,77º спрямо 
3,04 ± 1,8º, р = 0,003), но не и за епикардния. 
Глобалната систолна торзия е намалена в гру-
пата с МИ (5,02 ± 2,84º спрямо 7,17 ± 2,84º) за 
сметка на апикалната ротация, без да достига 
статистическа значимост, р = 0,06. 

Резултатите от корелационния анализ на 
апикалната ротация и глобалната торзия с ос-
таналите ЕхоКГ показатели са представени 
на табл. 4. Корелацията на апикалната пикова 
систолна ротация е умерена и обратнопропор-
ционална с парастерналния размер на лявото 
предсърдие и с индексирания теледиастолен 
обем и умерена и правопропорционална с ФИ 
и със систолната скорост на медиалния мит-
рален анулус Sm. Връзката е значителна и об-
ратнопропорционална с глобалния циркумфе-
рентен стрейн на базално и ПМ ниво и с гло-
балния лонгитудинален стрейн, и значителна 
и правопропорционална с радиалния стрейн 
на ПМ ниво. Глобалната ЛК торзия корелира 
обратно пропорционално с циркумферентния 
стрейн на базално и ПМ ниво и с глобалния 
лонгитудинален стрейн и правопропорционал-
но с радиалния стрейн на ПМ ниво.

По отношение на регионалната и локалната 
ротация не се регистрира сигнификантна разлика.

Таблица 3. 2Р-Speckle Tracking ехокардиография на лявата камера

Пациенти с Q-МИ
N = 12

Контролна група
N = 25 р

Базално ниво

Систолен радиален стрейн (%) 16,67 ± 6,73 16,15 ± 8,49 NS
Систолен циркумферентен стрейн (%) -11,73 ± 2,64 -16,03 ± 3,68 0,003
Пикова систолна регионална ротация (º) -1,46 ± 2,11 -0,97 ± 3,27 NS
Пикова систолна ендокардна ротация (º) -2,87 ± 2,64 -3,97 ± 2,20 NS
Пикова систолна мурална ротация (º) -1,39 ± 1,69 -1,68 ± 1,86 NS
Пикова систолна епикардна ротация (º) -2,04 ± 1,27 -2,40 ± 1,63 NS
Глобална систолна базална ротация (º) -2,15 ± 1,74 -2,68 ± 1,58 NS
Папиларномускулно ниво

Систолен радиален стрейн (%) 19,05 ± 8,42 26,48 ± 8,57 0,025
Систолен циркумферентен стрейн (%) -12,76 ± 4,39 -15,90 ± 5,00 NS
Пикова систолна регионална ротация (º) 1,12 ± 1,23 1,33 ± 2,55 NS
Пикова систолна ендокардна ротация (º) 0,63 ± 1,60 2,20 ± 3,62 NS
Пикова систолна мурална ротация (º) 0,72 ± 1,35 1,51 ± 1,85 NS
Пикова систолна епикардна ротация (º) 0,47 ± 1,16 -0,26 ± 1,80 NS
Глобална систолна ротация на ПМ ниво (º) 0,52 ± 1,16 1,15 ± 1,99 NS
Апикално ниво

Пикова систолна ендокардна ротация (º) 3,62 ± 2,19 6,72 ± 2,89 0,004
Пикова систолна мурална ротация (º) 1,44 ± 1,77 3,04 ± 1,8 0,003
Пикова систолна епикардна ротация (º) 2,81 ± 2,19 3,16 ± 6,63 NS
Глобална систолна апикална ротация (º) 2,62 ± 1,57 4,31 ± 3,30 0,005
Глобална торзия (º) 5,02 ± 2,84 7,17 ± 3,60 0,06
Глобален систолен лонгитудинален стрейн (%) -9,47 ± 2,82 -11,39 ± 6,60 0,027
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Таблица 4. Сигнификантни корелации на апикалната глобална систолна ротация и глобалната торзия с ехокар-
диографски показатели на левокамерната функция

Корелационен коефициент r p

Апикална ротация Размер на лявото предсърдие -0,43 0,02
Индекс на теледиастолен размер -0,44 0,02
Фракция на изтласкване 0,46 0,01
Систолна скорост Sm 0,49 0,009
Циркумферентен стрейн БН -0,55 0,003
Циркумферентен стрейн ПМ -0,66 < 0,0001
Радиален стрейн ПМ 0,73 < 0,0001
Лонгитудинален стрейн -0,67 < 0,0001

Глобална торзия Циркумферентен стрейн БН -0,46 0,02
Циркумферентен стрейн ПМ -0,56 0,006
Радиален стрейн ПМ 0,66 0,002
Лонгитудинален стрейн -0,50 0,01

Sm – систолна скорост на медиалния митрален анулус, БН – базално ниво, ПМ – папиларномускулно ниво

ОБСЪЖДАНЕ

Нашето изследване тества приложимост-
та в клиничната практика на двуразмерния 
стрейн и торзия за оценка на функцията на ЛК 
при пациенти в хроничен стадий на миокарден 
инфаркт. Резултатите показват, че: 

1) глобалният систолен стрейн е значител-
но намален при пациентите с прекаран ми-
окарден инфаркт; 

2) пиковата систолна ендокардна и мурал-
на ротация на апекса е значително намалена 
при пациентите с МИ, докато тази на базата и 
на ПМ ниво не е съществено променена; 

3) използването на ST ЕхоКГ в клиничната прак-
тика за оценка на механиката на ЛК е възможно. 

2Р-ST ЕхоКГ е нова методика, въведена през 
2003/2004 г., на която се разчита при оценката 
на деформацията на миокарда, без влияние от 
ъгъла между ултразвуковия лъч и миокардната 
стена и без влияние от кинетиката на съседните 
миокардни сегменти [21]. Нейните предимства 
се дължат на възможността да бъде проследено 
кадър по кадър движението на определени точ-
ки от миокарда (speckles), регистрирани чрез от-
разената ултразвукова вълна и разпознати чрез 
естествени акустични маркери в образа. Чрез 
проследяването на тези точки с честота (frame 
rate) от 40 до 150 кадъра в секунда (frames/s, 
FPS) тъканните скорости и изместването могат 
да бъдат точно измерени във времето, незави-
симо от посоката на движение. 

ST ЕхоКГ за оценка на ЛК деформация и 
торзия е валидирана със сономикрометрия и 
магнитнорезонансно изследване както при жи-
вотински модели, така и при пациенти [21]. Ре-
гионалната и глобалната функция на ЛК чрез 
ST ЕхоКГ е оценена успоредно с референтен 
метод в острия [8] и хроничния стадий на ми-
окарден инфаркт [10], при диагностициране на 
вътрекамерна диссинхрония и прогнозиране 
на отговора на сърдечна ресинхронизираща 
терапия [7], при дилатативна [19] и хипертро-
фична кардиомиопатия [23]. При пациенти с 
миокарден инфаркт е установено значително 
намаление на циркумферентния, радиалния 
и лонгитудиналния стрейн, като редукцията в 
глобалния лонгитудинален стрейн корелира с 
размера и трансмуралността на миокардния 
инфаркт, оценен с магнитнорезонансно изслед-
ване [5,11]. Тези проучвания дават основание 
да приемем ST ЕхоКГ като точен метод, кой-
то все още не се прилага в практиката поради 
липсата на стандартизация и необходимостта 
от време за обработка на данните след при-
ключване на ЕхоКГ изследване. Чрез този ме-
тод могат да бъдат измерени много параметри 
на ЛК функция, чието значение извън изследо-
вателската работа не е съвсем изяснено. Това 
е причината да тестваме приложимостта на ST 
ЕхоКГ за изследването на пациенти в ежеднев-
ната практика. В предишно наше проучва -
не при болни с остър миокарден инфаркт за
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оценка на ЛК функция чрез Strain rate ЕхоКГ, 
базирана на тъканна Doppler ЕхоКГ, установи-
хме значително по-нисък систолен и ранен ди-
астолен Strain rate на базалните сегменти на 
ЛК [2]. Тази методика не се предпочита пред 
2-размерната Speckle tracking ЕхоКГ поради 
значителното време, необходимо за мануал-
ното трейсиране на всеки ЛК сегмент, и глав-
но поради недостатъците ù – зависимостта от 
ъгъла между ултразвуковия лъч и миокардната 
стена, и оценката на миокардната деформация 
само в едно измерение (лонгитудинално). 

От изследваните общо 105 показателя при 
ST ЕхоКГ за всеки пациент след провеждане 
на статистически анализ установихме сигнифи-
кантно по-ниски стойности на циркумферент-
ния стрейн на базата, радиалния стрейн на ПМ 
ниво и лонгитудиналния стрейн от 4-кухинен 
образ, както и значително намалена ротация 
на апекса в ендокардния и муралния миокар-
ден слой при пациентите с МИ. 

ЛК торзия е от голямо значение за инжекци-
онната и всмукателната роля на лявата камера 
и е важен аспект от сърдечната механика [14]. В 
систола ЛК апекс се ротира в посока, обратна на 
часовниковата стрелка (ако се наблюдава от апе-
кса), а базата – по посока на часовниковата стрел-
ка. По този начин се създава торзионна деформа-
ция, водеща до динамично взаимодействие меж-
ду спиралните епикардни и ендокардни миокард-
ни фибри. Това извиващо движение (систолно 
усукване и диастолно разсукване) може да даде 
важна допълнителна информация за ЛК функция. 
Доскоро торзията се оценяваше само за изсле-
дователски цели, тъй като изискваше инвазивни 
техники или магнитнорезонансно изследване [17]. 
През последните години ST ЕхоКГ се доказа като 
метод за оценка на ЛК торзия и се утвърди като 
база за нови схващания за ЛК механика при раз-
лични сърдечни заболявания [27].

Нашите резултати показаха сигнификантна 
редукция на апикалната пикова систолна ро-
тация при пациентите с МИ, при липса на сиг-
нификантна разлика в ротацията на базата и 
на ПМ ниво, в сравнение с контролната група. 
Тези резултати могат да се обяснят с това, че 
апикалната ротация е свързана с ЛК систолна 
функция и контрактилитет [14], въпреки че не 
се установи корелационна зависимост с ФИ. 
Takeuchi и сътр. [24] са изследвали със ST Ехо-
КГ ЛК стрейн, ротацията и изместването при 30 

пациенти с преден миокарден инфаркт. Те уста-
новяват, че систолното усукване и диастолното 
разсукване са намалени значително при паци-
ентите с помпена ЛК дисфункция с фракция на 
изтласкване под 45%. Подобни са резултати-
те на Govind и сътр. [12], които са изследвали 
ЛК механика в първите 72 часа от хоспитали-
зацията за остър миокарден инфаркт (ОМИ) с 
ST-елевация при 29 пациенти. Изчислената пи-
кова систолна торзия не само е сигнификантно 
понижена при пациентите с ОМИ в сравнение 
с контролната група (13,3 ± 7,6º спрямо 21,8 ± 
6,1º), но и е значително по-ниска при тези с ФИ 
под 40%, в сравнение с тези с ФИ над 40% (5,0 ± 
2,9º спрямо 10,6 ± 6,6º). Измерените от нас стой-
ности на торзията се различават от цитираните, 
но трябва да се имат предвид няколко причини 
за това: различният Speckle tracking софтуер, 
различните нива и равнини на регистриране на 
образите по късата ос, както и различните тех-
ники, свързани с измерване на ротацията на по-
дисталната част на апекса [9]. 

Апикалната ротация е свързана с глобалната 
и лонгитудиналната систолна функция и корели-
ра положително с ФИ и систолната скорост на 
медиалния митрален анулус Sm и обратнопро-
порционално с индексирания теледиастолен 
обем и размера на лявото предсърдие и лонги-
тудиналния стрейн. Апикалната систолна рота-
ция корелира в още по-значителна степен с ЛК 
функция по късата ос, оценена чрез циркумфе-
рентния и радиалния стрейн. Глобалната торзия 
при пациентите с МИ не показа сигнификантно 
понижение, което се дължи на незначителната 
реакция на базалната ротация в систола, т.е. тен-
денцията за понижение на торзията се дължи на 
значително намалената апикална ротация. 

Нашите резултати са в съответствие с устано-
вените в други, проведени успоредно с магнитно-
резонансно изследване, проучвания [6, 11, 12, 26], 
и дават основание да използваме в практиката 
измерването на глобалните циркумферентен и 
радиален стрейн по късите оси, глобалния лон-
гитудинален стрейн от 4-кухинен апикален образ 
и ротацията на базално и апикално ниво, от която 
да се изчисли глобалната торзия на ЛК. Свежда-
нето на ЕхоКГ изследване до измерване на някол-
ко определени показателя значително намалява 
времето за обработка на данните след приключ-
ване на ЕхоКГ изследване и може да бъде на-
правено непосредствено след извършването на 
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ЕхоКГ, в присъствие на пациента. По този начин 
получените данни могат да бъдат използвани за 
стратификация на риска и определяне на по-ната-
тъшното поведение при конкретния пациент. 

Недостатъци на проучването 
Броят на изследваните пациенти е малък и 

не позволява провеждането на допълнителен 
анализ на подгрупите с МИ с предна и долна 
локализация. Въпреки ограничения брой паци-
енти сигнификантните разлики в ЛК функция 
между пациентите с МИ и контролната група 
показват, че тези нови ЕхоКГ показатели могат 
да бъдат използвани в практиката.

Значително ограничение на метода е необ-
ходимостта от добър ЕхоКГ образ от страна на 
пациента, тъй като се затруднява разгранича-
ването на проследяваните точки от миокарда 
от кадър на кадър. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пациентите с прекаран Q-МИ имат значи-
телно намалени глобални радиален, циркум-
ферентен и лонгитудинален стрейн и намале-
на апикална систолна ротация на ЛК. ST ЕхоКГ 
е метод, който може да диагностицира наруше-
нията в ЛК механика чрез тези показатели и да 
бъде използван в клиничната практика.
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