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ALISKIREN: THE FIRST RENIN INHIBITOR FOR CLINICAL TREATMENTALISKIREN: THE FIRST RENIN INHIBITOR FOR CLINICAL TREATMENT

S. Torbova
University Hospital “Tokuda” – Sofi a

Резюме: Алискирен – първият ренинов инхибитор за клинично приложение, е с доказателства от експериментални и клинични 
проучвания за ефикасно понижаване на артериалното налягане и със значителни възможности за органна протекция 
в допълнение към понижаването на артериалното налягане. Тези значими сърдечно-съдови ефекти се проявяват без 
значими странични действия. Продължителният полуживот на молекулата позволява еднократен дневен прием. Абсо-
лютните промени в артериалното налягане с алискирен, приложен като монотерапия, не са различни от ефекта, постиг-
нат с АСЕ инхибитори или АТ1 рецепторни блокери. Комбинацията на алискирен с различни други антихипертензивни 
медикаменти води до по-изразен терапевтичен ефект, без да се наблюдават нежелани лекарствени взаимодействия. 
Блокадата на РАС, постигната с АСЕ инхибитор или АТ1 рецепторен блокер, може да бъде усилена допълнително, 
като се добави алискирен. Тези комбинации подобряват контрола на артериалното налягане, а оценката на крайните 
събития показва, че може да се постигне по-добра органна протекция. Резултатите от новите клинични проучвания, 
провеждани понастоящем, ще дадат отговори на много въпроси за по-добър изход на значимите сърдечно-съдови 
заболявания. 

Ключови думи: ренин, хипертрофия, ренинови инхибитори, хипертония

Адрес 
за кореспонденция:

Проф. д-р Светла Торбова, дм, Университетска болница “Токуда”, бул. “Янко Сакъзов” 56, вх. В, 1504 София, 
GSM 0888 28 34 91, e-mail: torbovagig@yahoo.com

Summary: Aliskiren, the fi rst renin inhibitor available for clinical use, has been shown in experimental and clinical studies to be effective 
in lowering blood pressure and to hold considerable potential for organ protection beyond blood pressure reduction. These 
important cardiovascular effects occur without any limiting adverse events. The long half-life of the compound justifi es once-
daily administration. The absolute changes of blood pressure with aliskiren monotherapy do not appear to be different from 
those of the ACE inhibitors and AT1 receptor blockers. Combining aliskiren with various other antihypertensive drugs does result 
in a greater therapeutic effi cacy, without any adverse drug interactions being observed. Blockade of the RAS obtained with ACE 
inhibitors or AT1 receptor blockers can be further enhanced by adding aliskiren to these agents. These combinations improve 
the blood pressure control and surrogate endpoints indicate that it might provide greater organ protection. The results of the new 
ongoing clinical trials will give answers to many questions for better outcome of the common cardiovascular diseases. 

Key words: renin, hypertrophy, renin inhibitors, hypertension

Address  for 
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Prof. Svetla Torbova, MD, PhD, “Tokuda” Hospital, 56 V “Yanko Sakazov” Bld., 1504 Sofi a, GSM 0888 28 34 91, 
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Първите доказателства за съществуването на 
ренина са представени преди около 100 години. 
През 70-те години на миналия век е установена зна-
чимостта на ренин- ангиотензиновата система (РАС) 

в патогенезата на сърдечно-съдовите заболявания. 
Първите интервенции върху РАС са осъществени с 
въвеждането на инхибиторите на ангиотензин-кон-
вертиращия ензим (АСЕ) през 80-те години на ХХ в.
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През 90-те години са създадени и въведени в кли-
ничната практика специфичните блокери на ан-
гиотензин 1 (АТ1) рецепторите – ангиотензин-ре-
цепторните блокери. И двата класа медикаменти 
понастоящем се използват широко за лечение на 
артериалната хипертония, на сърдечната недоста-
тъчност и на диабетната нефропатия. Блокадата 
на РАС води до повишаване на секрецията и син-
теза на ренина по механизма на обратната връзка. 
Повишаването на плазмената ренинова активност 
(ПРА) се свързва с от 4 до 6 пъти по-висока смърт-
ност в резултат на сърдечна недостатъчност и на 
ускорена бъбречна недостатъчност.

Най-логичният таргет за медикаментозно бло-
киране на РАС е ренинът, който е на върха на ен-
зимната каскада. Ренинът се оказва обаче твърде 
голямо предизвикателство като терапевтична цел. 
Първите две генерации ренинови инхибитори не 
намират клинично приложение поради факта, че 
имат кратък полуживот и не са активни при перора-
лен прием. След създаването на рентгенова крис-
тална структура на рекомбинантен човешки ренин 
се продуцира молекулата на алискирен, който от 
1997 г. навлиза в период на клинично проучване. За 
първи път през 2000 г. хипертоници са лекувани с 
алискирен. От 2007 г. алискиренът е разрешен за 
клинична употреба в САЩ от FDА (Food and Drug 
Administration) и в Европа от European Medicines 
Agency [2, 3, 6].

Клиничните проучвания на алискирен са про-
ведени върху много голям брой пациенти с дози от 
150 и 300 mg в няколко насоки:

З• ависимост доза-отговор на алискирен за 
понижаване на артериалното налягане.

Ефикасност на алискирен, приложен като • 
монотерапия.

Ефикасност на алискирен в комбинация с • 
други антихипертензивни медикаменти.

Сигурност и ефикасност на алискирен в • 
различни популации хипертоници (възрастни, 
различни раси, диабетици, пациенти със зат-
лъстяване, с метаболитен синдром, с редуцира-
на чернодробна или бъбречна функция).

Фармакокинетика на алискирен и възможни • 
лекарствени взаимодействия.

Ефект върху маркерите за увреждане на • 
прицелните органи и специално при диабетна не-
фропатия и хронична сърдечна недостатъчност.

Установено е дозозависимо понижаване на 
дневното систолно артериално налягане с 37.5, 75, 
150 и 300 mg дневна доза алискирен, като най-до-
брият 24-часов ефект върху амбулаторното артери-
ално налягане е показан при 300 mg дневна доза. 
Понижаването както на систолното, така и на диас-
толното артериално налягане в седнала позиция е 

статистически значимо спрямо плацебо и нараства 
еднопосочно с повишаване дозата на алискирен. 
Максималното понижаване на налягането, опре-
делено през 2-седмични интервали, се постига на 
2-рата седмица от началото на лечението. Отноше-
нието рeak-to-trough, използвано като показател за 
продължителността на действие на медикамента, 
се движи от 0.62 до 0.92, което показва голяма про-
дължителност и възможност за еднократен дневен 
прием [5]. Алискирен в дневна доза 150 до 600 mg 
осигурява по-хомогенен ефект в сравнение с рамип-
рил и валсартан. ПРА се понижава от изходно 83% 
до 55% след лечение с алискирен. За сравнение, 
повишаването на ПРА еднопосочно с повишаване 
дозата на АТ1 рецепторния блокер лосартан е със 
110%. Монотерапията с алискирен 300 mg дневно, 
приложен в продължение на 12 седмици, води до 
значимо по-голяма редукция на артериалното наля-
гане в сравнение с монотерапията с 25 mg хидро-
хлоротиазид [16]. Лечението с алискирен е с добра 
поносимост за всички посочени дози. Нежеланите 
лекарствени реакции са сравними с тези за АТ1 
рецепторния блокер ирбесартан и с плацебо. Най-
честите нежелани лекарствени реакции при паци-
ентите, лекувани с алискирен, са диария, кашлица, 
периферни отоци, умора, кожни обриви. Най-честа 
е диарията – с два пъти по-голяма честота спрямо 
пациентите на плацебо (2.4% спрямо 1.2%). Каш-
лицата, втората по честота нежелана лекарствена 
реакция, се наблюдава значително по-рядко в срав-
нение с пациентите, лекувани с АСЕ инхибитори 
(1% спрямо 3.8%) [6, 10]. Проследяването на ла-
бораторните показатели при 8-седмично лечение с 
алискирен не показва значими отклонения. Наблю-
давани са преходни повишения на серумния калий 
над 5.5 mmol/l. Леки повишения на калия се наблю-
дават при приложение на медикаменти, които бло-
кират РАС (вкл. АСЕ инхибитори и АТ1 рецепторни 
блокери), по множество механизми, включително 
внезапни промени в скоростта на гломерулната 
филтрация и на алдостероновата секреция [1].

Ефикасност в комбинация с други антихи-• 
пертензивни медикаменти. Проведени са клинич-
ни проучвания върху ефикасността и сигурността 
при добавяне на алискирен към АСЕ инхибитори 
(рамиприл), AТ1 рецепторни блокери (валсартан, 
ирбесартан), калциеви антагонисти (амлодипин), 
диуретици (хидрохлоротиазид). Резултатите от про-
учванията доказват ползата от всички комбинации 
на алискирен [11]. 

Сигурност и ефикасност на алискирен при • 
различни популации (възрастни, диабетици, па-
циенти със затлъстяване, с нарушена бъбречна или 
чернодробна функция).
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Не са установени различия в контрола на арте-
риалното налягане, зависими от пола и възрастта 
на пациентите, лекувани с алискирен [17].

Монотерапията с алискирен 300 mg дневно или 
комбинацията алискирен 300 mg плюс рамиприл 10 
mg са с доказана по-добра ефективност в сравне-
ние с монотерапия с рамиприл при хипертоници със 
захарен диабет [13]. Отчетливо по-значимо е пони-
жаването на ранното сутрешно повишаване на АН 
21 до 24 часа след началния прием на алискирен. 
При пациенти с чернодробни увреждания елими-
национният полуживот е леко удължен до 70 часа. 
При пациенти с бъбречни увреждания алискирен е 
с удължено време на въздействие.

При хипертоници с обезитас алискирен в комби-
нация с хидрохлоротиазид има антихипертензивен 
ефект, подобен на този от комбинацията на хидро-
хлоротиазид с амлодипин или ирбесартан, и по-до-
бър от ефекта на същия диуретик, приложен като 
монотерапия [7]. Проучване на W. White Farmington 
в USA върху 7290 хипертоници, лекувани с алис-
кирен – монотерапия в доза 150 до 300 mg в про-
дължение на 8-12 седмици, сочи, че артериалното 
налягане се понижава статистически значимо както 
при лицата без метаболитен синдром (до 16.2/11.9 
mm Hg), така и при тези с метаболитен синдром (до 
14.8/11.3 mm Hg). Алискирен може да осигури кон-
трол на артериалното налягане при приблизител-
но 50% от случаите с метаболитен синдром (АН < 
140/90 mm Hg). Резултатът е впечатляващ, тъй като 
пациентите с метаболитен синдром са с повишен 
риск за сърдечно-съдова болестност и смъртност 
и с “трудна” за лечение хипертония. В проучвания 
се съобщава за постигнат контрол на артериалното 
налягане при не повече от 20% от тази популация 
хипертоници [18].

Фармакокинетика на алискирен и възмож-• 
ни лекарствени взаимодействия. Алискирен се 
абсорбира бързо след перорален прием и достига 
максимална плазмена концентрация между 1-вия и 
3-тия час. Деветдесет процента от абсорбираната 
доза се излъчват с фекалиите и под 0.6% се уста-
новяват в урината. Елиминационният полуживот е 
44 часа [6].

Лекарствени взаимодействия. • Проведени 
са множество проучвания върху възможностите 
за лекарствени взаимодействия на алискирен. 
Тъй като той не взаимодейства със системата 
Cytochrom P 450, не взаимодейства и с меди-
каментите, които се метаболизират през тази 
система [15]. Не са установени клинично значи-
ми лекарствени взаимодействия на алискирен с 
медикаментите, които се използват най-често за 
лечение на хипертония и диабет. Алискирен не 
взаимодейства с аторвастатин, валсартан, мет-
формин и амлодипин [14].

Ефект на алискирен върху маркерите за • 
увреждане на прицелните органи. Протекция 
на таргетните органи с алискирен. Ренин-ангио-
тензиновата система има ключово участие в разви-
тието на свързани с хипертонията увреждания на 
прицелните органи. През последните декади в це-
лия свят се отбелязва нарастване на честотата на 
развитие на сърдечна недостатъчност и на терми-
нална бъбречна недостатъчност.

Проучвания върху здрави доброволци, третира-
ни с алискирен в доза 75, 150 или 300 mg, показват 
дозозависимо повишаване на бъбречния плазмо-
ток. Авторите посочват, че алискирен индуцира ди-
латация на реналните съдове, която е значително 
по-изразена в сравнение с тази, наблюдавана при 
други медикаменти, като АСЕ инхибитори или АРБ. 
Съобщава се за значителен потенциал на рени-
новите инхибитори, и специално на алискирен, за 
благоприятен ефект върху уврежданията на при-
целните органи [9]. Очакват се ползи, по-големи от 
установените от приложението на АСЕ инхибитори 
и АРБ. В ход са клинични проучвания с алискирен 
за първична и вторична профилактика при над 20 
хил. лица със сърдечно-съдов и ренален риск [6].

 Алискирен, приложен като монотерапия, ре-
дуцира левокамерната хипертрофия при хиперто-
ници, като ефективността му е сравнима с тази на 
“златния стандарт” – лосартан.

 Алискирен осигурява кардиопротективен ефект, 
който е независим от редукцията на АН в експери-
ментални модели на животни с миокарден инфаркт. 
Нормотензивни мишки с лигирани коронарни арте-
рии за осъществяване на миокарден инфаркт са 
подложени на 10-дневно лечение с алискирен. Ус-
тановява се редукция на левокамерната хипертро-
фия и подобряване на маркерите на систолната и 
диастолната функция на третираните с алискирен в 
сравнение с плацебо, даже и при непроменено ар-
териално налягане. Тези данни насочват към идея-
та, че алискирен може да осъществи кардиопротек-
тивна полза при пациенти, преживели сърдечен ин-
фаркт. Заключението на авторите е, че активността 
на матрикс-металопротеиназите, която може да се 
постигне с инхибицията на РАС, е важен фактор в 
профилактиката на ремоделирането на лявата ка-
мера след миокарден инфаркт. 

 Продължителният ефект на алискирен инхиби-
ра ренина в бъбрека. В модели in vitro e показано, 
че алискирен може да се извлича от ренин-секрети-
ращи гранули, подобни на тези, които се намират в 
бъбреците. Алискирен може да има подобен ефект 
в бъбреците, който да продуцира алискирен-свър-
зан ренин в циркулацията. Авторите заявяват, че 
такъв ефект на алискирена върху ренин-секретира-
щите юкстагломерулни клетки при хората може да 
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обясни наблюдавания факт, че алискирен задържа 
80% от постигнатото понижение на артериалното 
налягане 4 дни след приема на последната доза, 
което е значително по-дълго, отколкото може да се 
очаква въз основа на плазмения му полуживот. И 
тъй като всички тъкани извличат ренин от плазмата, 
то следва заключението, че алискирен-свързаният 
ренин може евентуално да замести активния ренин 
в тъканите и по този начин да осъществи по-мощна 
инхибиция на тъканната ренин-ангиотензинова ак-
тивност [1, 2, 4].

Резултатите от две големи клинични проучва-
ния са били съобщени през 2007 г. АLOFT (ALiskiren 
Observation of heart Failure Treаtment) е представен 
за първи път на Европейския кардиологичен кон-
грес във Виена. Авторите на проучването посочват, 
че въвеждането на директните ренинови инхибито-
ри може да доведе до ревизия в контрола на хро-
ничната сърдечна недостатъчност. Проучването е 
насочено към оценка на сигурността и поносимост-
та на алискирен като добавен към стандартното 
лечение за сърдечна недостатъчност, но резултати-
те са надхвърлили очакванията и са предизвикали 
много голям интерес. Над 300 пациенти със стабил-
на сърдечна недостатъчност са рандомизирани за 
3-месечно лечение в двойносляпо проучване и са 
приемали алискирен 150 mg или плацебо в допъл-
нение на оптимално лечение с АСЕ инхибитор или 
АТ1 рецепторен блокер, плюс бета-блокер [6].

Алискирен, прибавен към стандартното лечение 
за хронична сърдечна недостатъчност, редуцира 
сигнификантно както В-тип натрийуретичния пеп-
тид (BNP), така и неговия N-терминален фрагмент 
(NT pro-BNP) в сравнение с плацебо. Редукцията 
на BNP е 5 пъти по-голяма в сравнение с плаце-
бо. Алискирен причинява сигнификантна редукция 
на алдостерона в урината, както и на плазмената 
ренинова активност в сравнение с плацебо (-5.71 
спрямо -0.97 ng/mL респективно). Двойната блока-
да на рениновата система е добре толерирана, без 
да се наблюдават прояви на хипотония или хипер-
калиемия в сравнение с плацебо-групата.

В проучването AVOID (Aliskiren in the eValuation 
of prOteinuria In Diabetes) се оценява дали двойната 
блокада на рениновата система с алискирен, доба-
вен към оптимално лечение с лосартан, може да 
осигури допълнителна ренална протекция в срав-
нение с добавянето на плацебо при хипертоници 
със захарен диабет тип ІІ и микроалбуминурия. В 
проучването са включени мъже и жени на възраст 
от 18 до 85 години с хипертония, диабет тип ІІ и с 
протеинурия. При всички пациенти е започнато ле-
чение със 100 mg дневно лосартан за 12 до 14 сед-
мици, като допълнение на оптимална антихипер-
тензивна терапия за постигане на прицелно наляга-

не 130/80 mm Hg. Пациентите с АН под 150/95 mm 
Hg и съотношение албумин в урината/креатинин над 
100 mg/g са рандомизирани за двойносляпо проуч-
ване с еднократна дневна доза алискирен или пла-
цебо към оптималното антихипертензивно лечение. 
След 12 седмици дозата на алискирена е повишена 
на 300 mg дневно и лечението при всички пациенти е 
продължено още 12 седмици. Ефектът на алискирен 
върху понижаването на албуминурията се отбелязва 
на третия ден от началото на терапията и достига 
максимум на 28-ия ден след прилагане на дозата от 
300 mg дневно. На 12-ата седмица е отчетена 11% 
редукция на отношението албумин в урината/креати-
нин с доза от 150 mg. На 24-тата седмица при дневна 
доза алискирен от 300 mg е установено 18% пониже-
ние на това съотношение [12].

Резултатите от успешно завършените клинични 
проучвания с алискирен с основание повишават ин-
тереса към директната инхибиция на ренина в кли-
ничната практика. В ход са редица големи и още 
повече по-малки проучвания с алискирен.

Ефектът на алискирен върху сърдечно-съдово-
то ремоделиране ще бъде оценен в провежданото 
понастоящем проучване ASPIRE (Aliskiren study in 
post MI patients to reduce remodeling). Ще се оцени 
потенциалната полза от добавянето на алискирен 
към оптимална терапия с АСЕ инхибитори или АТ1 
рецепторни блокери при пациенти след преживян 
сърдечен инфаркт. Очаква се резултатите да бъдат 
публикувани през 2010 г. 

 ALTITUDE (Аliskiren trial in type 2 diabetes using 
cardio-renal diseases endpoint) е първото крайно 
мегапроучване с алискирен. Ще бъде оценен ефек-
тът от добавянето на алискирен или плацебо към 
конвенционално лечение (вкл. с АСЕ инхибитор 
или АТ1 рецепторен блокер) върху сърдечно-съдо-
вия и реналния изход при около 8600 пациенти със 
захарен диабет тип ІІ с висок риск от сърдечно-съ-
дови и ренални инциденти. Ще се оценят уникални 
крайни събития (сърдечно-съдова смърт, ресусци-
тирана внезапна сърдечна смърт, нефатален ми-
окарден инфаркт, нефатален инсулт, непланова 
хоспитализация за сърдечна недостатъчност), как-
то и ренални изходи (поява на терминални бъбреч-
ни увреждания, смърт от бъбречна недостатъч-
ност, удвояване на нивата на серумния креатинин 
в продължение на поне 1 месец). Завършването на 
това изследване се очаква с много голям интерес, 
тъй като досега няма изследване при диабетици с 
тип ІІ диабет, което да покаже сигнификантно по-
добряване на сърдечно-съдовия изход. ALTITUDE 
е започнало през октомври 2007 г. В момента се 
провежда лечение с алискирен за около 48 месе-
ца и се очаква резултатите да бъдат публикувани 
през 2012 година [8].
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Резюме: Сърдечно-съдовите събития са групирани в първите 3 часа след ставане от сън. Един от основните патофизиоло-
гични тригерни механизми за това е повишаването на артериалното налягане (АН) рано сутрин. Малкото на брой 
проспективни проучвания показват, че честотата на високо АН през ранния сутрешен период е много голяма. У нас 
липсват данни за нейната честота. Целта на това изследване е да се проучи честотата на сутрешната хипертония 
(СХ) при популация от хипертоници на средна възраст без значима коморбидност чрез амбулаторно мониториране 
на АН. Изследвани са 1003-ма хипертоници (ср. възраст 50 год.), категоризирани в следните групи: (1) контролирани 
(24-часово АН < 125/80 mm Hg), n = 260; (2) неконтролирани (24-часово АН ≥ 125/80 mm Hg), n = 508 и (3) нелекува-
ни, n = 235. АН е анализирано в следните периоди като средни стойности: (1) ранен сутрешен – първите 3 ч. след 
ставане; (2) късен сутрешен – вторите 3 ч. след ставане; (3) от 6-ия час след ставане до лягане. Средното АН в 
посочените периоди е приемано за повишено при стойности на САН ≥ 135 mm Hg и/или на ДАН ≥ 85 mm Hg. СХ е 
дефинирана като повишено АН в ранния сутрешен период. Честотата на СХ в цялата група хипертоници е 79%. Тя 
сигнификантно се различава при отделните подгрупи, като е най-висока при неконтролираните и нелекуваните па-
циенти в сравнение с контролираните – 92%, 92% и респ. 47% (χ2 = 376, р = 0.0001). СХ се среща по-често при мъже-
те, отколкото при жените – 84%, респ. 70% (χ2 = 27, р < 0.0001). При 66% от 528 хипертоници с контролирано офисно 
АН (< 140/90 mm Hg) се открива високо АН в ранния сутрешен период, т.е. те са с маскирана неконтролирана СХ. 
Честотата на маскирана хипертония е най-голяма през ранния сутрешен период (66%) и намалява сигнификантно 
през късния сутрешен период (48%) и още повече през остатъка от деня (38%). При неадекватно медикираните 
хипертоници (n = 240) честотата на неконтролирана СХ е още по-висока в сравнение с постигналите оптимален 
контрол пациенти и достига 95% (р = 0.0001). Това е първото проучване върху честотата на СХ у нас. То показва, 
че тя е неприемливо висока. Почти всички пациенти с неконтролирано 24-часово АН, както и нелекуваните хипер-
тоници са с високо АН в ранния сутрешен период. По-важното е, че дори нормалното 24-часово АН не гарантира 
нормално сутрешно АН. Над половината от хипертониците с нормално 24-часово АН са със СХ. Още по-тревожно е, 
че честотата на маскираната (неконтролираната) сутрешна хипертония е много висока. Повече от 2/3 от пациентите 
с нормално офисно АН са със СХ. Това демонстрира необходимостта при структуриране на антихипертензивната 
терапия да се използват хронотерапевтични подходи, осигуряващи контрол на АН през най-рисковия за сърдечно-
съдови събития период – рано сутрин.

Ключови думи: амбулаторно мониториране на артериалното налягане, артериална хипертония, сутрешна хипертония
Адрес 
за кореспонденция: Доц. Д. Раев, МИ-МВР, бул. “Скобелев” 79, 1606 София, e-mail: draevbg56@yahoo.com

Summary: The peak of cardiovascular events is in the early morning – the fi rst 3 hours after arising. It is considered, that this is due to 
early morning blood pressure (BP) rise. Recently, some prospective studies showed a high frequency of high BP in the early 
morning. There is no other study in Bulgaria, concerning the frequency of this phenomenon. The aim of this study was to 
evaluate the frequency of morning hypertension (MH) in middle aged hypertensives without other comorbidities by ambulatory 
monitoring. 1003 subjects (mean age 50 yrs) were divided into 4 groups: (1) controlled hypertensives (24-hr BP < 125/80 mm 
Hg), n = 260; (2) uncontrolled hypertensives (24-hr BP ≥ 125/80 mm Hg), n = 508; (3) untreated hypertensives, n = 235. BP 
was analyzed as average BP in the following periods: (1) early morning – the fi rst 3 hr after arising; (2) late morning – the 
second 3 hr after arising and (3) the rest of the daytime. Average BP in these periods was accepted as high in SBP ≥ 135 mm 
Hg and/or DBP ≥ 85 mm Hg. MH was defi ned as high P in the early morning. The frequency of MH in the whole group was
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Началото на сърдечно-съдовите събития е не-
равномерно разпределено в денонощието [7, 10, 
14, 54, 69, 70, 72]. Рискът от тях е до 50% по-висок 
в ранния сутрешен период (първите 3 часа след 
ставане от сън) в сравнение с останалото време на 
денонощието [11, 43, 45, 74]. Циркадният ритъм на 
артериалното налягане (АН) е паралелен с този на 
сърдечно-съдовите събития, което предполага асо-
циация между тях [45]. В допълнение на АН и други 
физиологични процеси и параметри проявяват цир-
кадна вариация, като пиковете им са позиционира-
ни в ранния сутрешен период [4, 30, 31, 32, 33, 55, 
71]. Струпването на толкова рискови фактори рано 
сутрин обяснява защо ефектът на повишеното АН 
върху сърдечно-съдовия риск е най-силно изразен 
рано сутрин [31].

Малкото на брой проспективни и обсервацион-
ни проучвания показват, че честотата на високо АН 
през сутрешния период е много голяма и достига 
70% [22, 34, 39, 41, 47, 57, 58, 66, 75]. Известно е 
обаче, че сутрешното АН се влияе от национални-
те особености на изследваната популация [6, 55]. 
Няма данни за честотата на този феномен у нас. 

Целта на това изследване е да се проучи честота-
та на сутрешна хипертония при популация от хипер-
тоници на средна възраст без значима коморбидност 
чрез амбулаторно мониториране на АН (АМАН).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

По дизайн изследването е обсервационно, крос-
секционно. То е проведено при хипертоници (леку-
вани и нелекувани) в Клиниката по кардиология и 
интензивно лечение на Медицинския институт на 
МВР. С цел да се избегне селектирано насочване 
на пациенти съобразно индикациите за АМАН и 
свързаното с това повлияване на резултатите, хи-

пертониците са набирани на случаен принцип от 18 
диспансерни бази данни на семейни лекари, карди-
олози и медицински служби на МВР. Селекцията на 
пациентите е извършена чрез следните критерии: 

Включващи критерии: амбулаторни пациенти 
с документирана диагноза на есенциална хиперто-
ния – офисно АН ≥ 140/90 mm Hg, потвърдена чрез 
няколко измервания при най-малко 2 визити спо-
ред критериите на European Society of Hypertension 
(ESH) [42]; стабилна антихипертензивна медикация 
най-малко 3 месеца преди изследването за лекува-
ните пациенти; валиден 24-часов запис на АН. 

Изключващи критерии: вторична хипертония; 
застойна сърдечна недостатъчност; аритмия, изис-
кваща лечение или имаща вероятност да интерфе-
рира с мониторирането на АН; значима клапна бо-
лест; исхемична болест на сърцето; мозъчносъдова 
болест; бъбречна недостатъчност; лошо контроли-
ран захарен диабет (HbA1c > 8%), бременност и 
кърмене. 

От изследването допълнително са изключени: 
(1) пациенти, посочили в дневника си тежко нару-
шение на съня, причинено от АМАН (n = 17); (2) па-
циенти с необичайно време на сън – лягане преди 
19:00 или след 02:00 ч., ставане преди 04:00 или 
след 10:00 (n = 20) и (3) лица, работещи на нощни 
смени (n = 21).

Тъй като хипертониците не са еднородна група 
по отношение на провежданото антихипертензив-
но лечение и на постигнатия с него контрол на 24-
часовото АН, те са категоризирани на 3 групи – (1) 
контролирани (24-часово АН < 125/80 mm Hg), n = 
260; (2) неконтролирани (24-часово АН ≥ 125/80 mm 
Hg), n = 508 и (3) нелекувани хипертоници, n = 235.

Офисното АН е измервано при спазване ин-
струкциите на ESH [42] с осцилометричен полу-
автоматичен уред (M6, OMRON Healthcare Co Ltd,  

79%, and was higher in untreated and uncontrolled patients, than in controlled hypertensives – 92%, 92% and resp. 47% 
(χ2 = 376, р = 0.0001). MH was more frequent in men than in women – 84%, resp. 70% (χ2 = 27, р < 0.0001). In 66% 
of 528 hypertensives with controlled offi ce BP (< 140/90 mm Hg), we found high early morning BP, e.g they were with 
masked uncontrolled MH. In these patients, the high ambulatory BP was more frequent in the early morning, than in the late 
morning or in the rest of day – 66%, resp. 48% and 38%. In patients with high offi ce BP (n = 240), the frequency of MH was 
higher – 95% (р = 0.0001). This is the fi rst study on MH in Bulgaria. It revealed that MH was inacceptable high. Almost all 
patients with uncontrolled 24-hr BP and untreated hypertensives had MH. It is more important that even normal 24-hr BP 
does not warrant normal early morning BP. Most of the half of these patients was with MH. It is more anxiously that masked 
hypertension was too frequent. Most of the 2/3 of hypertensives with normal offi ce BP had MH. This means that there is a 
high vital necessity to use chronotherapeutic approach, in antihypertensive therapy ensuring BP control during the riskiest 
period for cardiovascular events.

Key words: ambulatory blood pressure monitoring, morning hypertension, early morning blood pressure

Address  for 
correspondence: D. Raev, Medical Institute – Ministry of Interior, 79 Skobelev, 1606 Sofi a, Bulgaria, e-mail: draevbg56@yahoo.com



Честота на сутрешна хипертония... 13

Japan), с подходящ по размер маншет и валидиран 
[67] според приет от ESH протокол [51]. С цел да се 
оцени контролът на АН в „естествена” среда, то е 
измервано между 09:30 и 16:00 ч. при спазване на 
обичайния за пациентите режим на прием на меди-
каментите, т.е. независимо от него.

АМАН е извършвано, като са спазвани препоръ-
ките на ESH за измерване на амбулаторно АН [49, 
50], с валидиран от Association for the Advancement of 
Medical Instrumentation Standard и British Hypertension 
Society и листван в www.dableducational.org [5, 51] 
комбиниран монитор за АН и ЕКГ CardioTens, Me-
ditech Ltd, Budapest (Hungary) с подходящ за размера 
на мишницата маншет на недоминантната ръка. Де-
тайлно описание на процедурата е направено в пре-
дишно наше проучване [1]. Накратко, мониторът е 
поставян между 07:30 и 09:00 ч., като АН е регистри-
рано на 15 min през цялото денонощие. По време на 
мониторирането пациентите трябваше да натиснат 
бутона за регистриране на “събитие” непосредстве-
но след лягане за нощен сън и сутрин веднага след 
изправяне до леглото. С натискането на бутона се 
инициираше допълнително измерване на АН и ав-
томатично се регистрираше времето на “събитие-
то”. Дневният период е определен според времето 
на натискане на бутона и съответства на интервала 
между изправяне и лягане. Сутрешният период е де-
финиран като ранен – първите 3 ч. след ставане от 
сън, и късен – вторите 3 ч. след ставане.

АН е анализирано в следните периоди като сред-
ни стойности: (1) ранен сутрешен; (2) късен сутре-
шен; (3) от 6-ия час след ставане до лягане. С цел да 
се анализира по-точно динамиката на повишено АН 
в ранния сутрешен период е определяно средно ча-
совото АН на 1-вия, 2-рия и 3-тия час след изправя-
не. Всички средни стойности на АН са калкулирани 
като „претеглени” средни в зависимост от интервала 
между 2 последователни измервания [45]. Средното 
АН в посочените периоди е приемано за повишено 
при стойности на САН ≥ 135 mm Hg и/или на ДАН 
≥ 85 mm Hg. Сутрешната хипертония е дефинирана 
като повишено АН в ранния сутрешен период [52].

Количествените данни са представени като 
средна стойност ± SD, а категорийните данни – 
като брой и процент. За статистическа обработка са 
използвани нечифтен t-тест на Student, непараме-
тричен (χ2-тест) и алтернативен анализ, изпълнени 
чрез SPSS софтуер, версия 16 (SPSS Inc., Chicago, 
USA) [61]. Разлики при р < 0.05 са приемани за ста-
тистически сигнификантни.

РЕЗУЛТАТИ

Клиничната и демографската характеристика 
на изследваните лица е представена на табл. 1. 
Изследвани са 1033 лица, отговарящи на посочени-

те критерии, от които 1003 са с валидни 24-часови 
записи на АН. Средната им възраст е 50.1 ± 13.6 
г., като преобладават тези под 60 год. Повечето хи-
пертоници са мъже – 69%. Средната давност на АХ 
е 8 год., като при 24% от хипертониците тя е над 10 
год. Преобладават пациентите с наднормено тегло 
и затлъстяване.

Таблица 1. Характеристики на изследваните пациенти

Брой изследвани
Брой изследвани с валидни записи на 24-ч. 
АН, n (%)
Възраст (год.)
Възраст > 60 год., n (%)
Мъже, n (%)
Давност на АХ (год.)
Давност > 10 год., n (%)
ИТМ (kg/m2)
Наднормено тегло (ИТМ 25-30 kg/m2), n (%)
Затлъстяване (ИТМ ≥ 30 kg/m2), n (%)
Офисно САН (mm Hg)
Офисно ДАН (mm Hg)
Офисна СЧ (уд./min)

1033

1003 (97)
50.1 ± 13.6
131 (13)
691 (69)
8.1 ± 7.9
240 (24)
29.1 ± 4.4
463 (46)
385 (38)
133.7 ± 13.7
83.4 ± 11.1
78.4 ± 11.3

ИТМ = индекс на телесна маса; САН, ДАН = систолно, диас-
толно артериално налягане; СЧ = сърдечна честота

768 (76%) от пациентите са с антихипертензив-
на медикация, като средната давност на лечението 
е 6.1 ± 6.0 год. Най-често използваните медикамен-
ти са АСЕ инхибитори, бета-блокери и диуретици – 
респ. 62%, 50% и 47%, под формата на монотерапия 
при 39% и комбинация от 2 медикамента при 36%. 
При 48%, респ. 49% от случаите, медикаментите 
са приемани на 1 и на 2 приема, най-често сутрин 
(44%) или сутрин и вечер (46%). 59% от хипертони-
ците не са имали вечерен прием на медикаменти.

Средната продължителност на нощния сън е 
7:39 часа. Най-често времето на лягане е 22:54 ч., 
на събуждане – 06:24 ч., и на ставане –  06:33 ч.

Хипертониците с оптимален контрол на 24-ча-
совите АН имат най-ниско амбулаторно АН през 
всички периоди на деня в сравнение с неконтро-
лираните и нелекуваните пациенти (табл. 2). През 
ранния сутрешен период амбулаторното САН при 
неконтролираните хипертоници е по-високо от това 
при нелекуваните, докато амбулаторното им ДАН 
през остатъка от деня е по-ниско. Освен това при 
всички групи АН е най-високо през ранния сутре-
шен период.

На фиг. 1 е представена честотата на високо 
амбулаторно АН през дневния период в определе-
ни часове след ставане от сън. Тя е сигнификантно 
най-голяма през първите 3 часа след ставане (75%, 
79%, 81%), след което в късния сутрешен период 
и остатъка от деня плавно намалява (69%, респ. 
60%), р < .0001. Този тренд е налице само при ме-
дикираните хипертоници (36%, 46%, 54%, 27%, 7% 
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за контролираните и съотв. 89%, 91%, 90%, 82%, 
82% за неконтролираните), докато при нелекувани-
те пациенти честотата на високо амбулаторно АН е 
постоянна през целия дневен период – 88%, 91%, 
92%, 91%, 91% (фиг. 2). От друга страна, през целия 
дневен период оптимално контролираните хиперто-

ници значимо най-рядко имат повишено амбулатор-
но АН в сравнение с останалите групи (р < 0.0001). 
Честотата му при неконтролираните хипертоници 
е по-ниска спрямо тази на нелекуваните пациенти 
само през остатъка от деня след ранния сутрешен 
период (р < 0.001). 

Таблица 2. Амбулаторно АН при 1003-ма хипертоници през определени периоди на деня в зависимост от 24-ча-
совото АН

Периоди
Контролирани 

хипертоници, n = 260
р

Неконтролирани 
хипертоници, n = 508

р
Нелекувани 

хипертоници, n = 235

Ранен сутрешен
САН (mm Hg)
ДАН (mm Hg)

Късен сутрешен
САН (mm Hg)
ДАН (mm Hg)

Остатък от деня
САН (mm Hg)
ДАН (mm Hg)

127,2 ± 9,1
81,1 ± 7,7

123,2 ± 8,53
78,1 ± 8,02

121,6 ± 6,5
76,0 ± 6,5

< 0.001
< 0.001

< 0.001
< 0.001

< 0.001
< 0.001

147,7 ± 15,2
92,6 ± 10,2

142,6 ± 14,2
89,5 ± 10,6

141,3 ± 11,8
87,3 ± 9,2

< 0.02
NS

NS
< 0.001

NS
< 0.001

144,9 ± 13,1 *
93,6 ± 9,9*

143,7 ± 12,2*
92,4 ± 9,7*

142,3 ± 10,6*
90,4 ± 8,5*

*p < 0.001 спрямо контролираните хипертоници;  NS = липса на статистическа значимост (р > 0.05)
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Фиг. 1. Честота на високо амбулаторно АН (≥ 135/85 mm Hg) в отделни часове и периоди след ставане от сън при 
1003-ма хипертоници. *р < 0.0001 спрямо 1-вия, 2-рия и 3-тия час
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Рядко в ранния сутрешен период има изолира-
но високо САН или ДАН (табл. 3). По-често се на-
блюдава комбинирано повишение на САН и ДАН. 
Сутрешната хипертония при нелекуваните и некон-
тролираните хипертоници е за сметка на високо 
САН и ДАН, докато при контролираните хипертони-
ци изолираната диастолна и систолно-диастолната 
сутрешна хипертония са с еднаква честота.

Честотата на сутрешна хипертония в изследва-
ната група хипертоници е 79%. Тя сигнификантно 
се различава при отделните групи, като е най-висо-

ка при неконтролираните и нелекуваните пациенти 
в сравнение с контролираните – 92%, 92% и респ. 
47% (χ2 = 376, р = 0.0001). Сутрешната хипертония 
се среща по-често при мъжете, отколкото при же-
ните – 84%, респ. 70% (χ2 = 27, р < 0.0001). Това 
съотношение се запазва при контролираните (48%, 
респ. 34%, χ2 = 4.7, р < 0.02) и неконтролираните 
(94%, респ. 87%, χ2 = 6.9, р < 0.002) пациенти, до-
като при нелекуваните хипертоници няма сигнифи-
кантна разлика между половете – 92%, респ. 91%, 
χ2 = 0.2, р > 0.05) (фиг. 3).
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Фиг. 2. Честота на високо амбулаторно АН (≥ 135/85 mm Hg) в отделни часове и периоди след ставане от сън при 
различни групи хипертоници. *p < 0.0001 спрямо 1-вия, 2-рия и 3-тия ч. при оптимално контролираните хипертоници; 
+p < 0.001 спрямо 1-вия, 2-рия и 3-тия ч. при неконтролираните хипертоници

Таблица 3. Честота на високо АН през ранния сутрешен период при различни групи хипертоници

Изолирано 
САН ≥ 135 mm Hg (%) р Изолирано 

ДАН ≥ 85 mm Hg (%) р САН ≥ 135 и 
ДАН ≥ 85 mm Hg (%)

Контролирани, n = 260
Неконтролирани, n = 508
Нелекувани, n = 234

5
12
6

< 0.001
< 0.05
< 0.01

20
8

15

NS
< 0.05
< 0.05

17 *
72 *
71 *

*р < 0.001 спрямо групата с изолирано САН ≥ 135 mm Hg; NS = липса на сигнификантна разлика (р ≥ 0.05)
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При 66% от 528 хипертоници с контролирано 
офисно АН (< 140/90 mm Hg) се откри високо АН 
в ранния сутрешен период, т.е. те са с маскирана 
неконтролирана СХ. Актуален запис на пациент с 
такъв тип АХ е показан на фиг. 4. На фиг. 5 е пред-
ставена честотата на високо амбулаторно АН, 
респ. на маскирана хипертония в отделни часове 
от дневния период при медикирани хипертоници с 
оптимален контрол на офисното АН. Тя е най-голя-
ма през ранния сутрешен период (66%) и намалява 

сигнификантно през късния сутрешен период (48%) 
и още повече през остатъка от деня (38%). При не-
адекватно медикираните хипертоници (n = 240) чес-
тотата на неконтролирана сутрешна хипертония е 
още по-висока в сравнение с постигналите оптима-
лен контрол пациенти и достига 95% (р = 0.0001). 
При тях честотата на високо амбулаторно АН не се 
променя сигнификантно през отделните периоди на 
деня: 95% през ранния, 97% през късния сутрешен 
период и 99% през остатъка от деня.
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Фиг. 3. Честота на сутрешната хипертония в зависимост от пола при контролирани, неконтролирани и нелекува-
ни хипертоници. *р < 0.02, +р < 0.002 спрямо мъжете
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Фиг. 4. 24-часов запис на АН при хипертоник с маскирана неконтролирана сутрешна хипертония. Офисното АН, 
измерено в 11:20 ч., е нормално

г.
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ОБСЪЖДАНЕ

Началото на сърдечно-съдовите събития – ми-
окарден инфаркт, инсулт, внезапна сърдечна смърт, 
камерна тахиаритмия, дисекираща аортна аневри-
зма, не е равномерно разпределено в денонощието 
[7, 10, 14, 54, 69, 70, 72]. Рискът от миокарден ин-
фаркт, инсулт и внезапна сърдечна смърт е съотв. 
40%, 49% и 29% по-висок в ранния сутрешен пери-
од (до 3 часа след ставане от сън) в сравнение с 
останалото време на денонощието [11, 43, 45, 74]. 
Това означава, че групирането на сърдечно-съдо-
вите събития не се асоциира просто с времето на 
денонощието, а зависи от специфични тригерни 
патофизиологични процеси, протичащи около вре-
мето на събуждане [70]. Такъв процес е повиша-
ването на АН през ранния сутрешен период [13]. 
Циркадният ритъм на АН е паралелен с този на 
сърдечно-съдовите събития, което предполага асо-
циация между тях [45]. В допълнение на АН и други 
физиологични процеси и параметри (вариабили-
тет на АН, автономна нервна система, ендотелна 
функция, рефлекторна пулсова вълна, артериална 
ригидност, тромбоцитна агрегация) проявяват цир-
кадна вариация, като пиковете им са позиционира-
ни в ранния сутрешен период [4, 30, 31, 32, 33, 55, 
71]. Струпването на толкова рискови фактори рано 
сутрин обяснява защо ефектът на повишеното АН 

върху сърдечно-съдовия риск е най-силно изразен 
рано сутрин [31].

Според популационните изследвания адекват-
ният контрол на АН не надвишава 35% дори в раз-
витите страни [12], а у нас е около 10% [2]. Малкото 
на брой проспективни, обсервационни проучвания 
показват, че честотата на оптимален контрол на АН 
през сутрешния период е още по-ниска [22, 34, 39, 
41, 47, 57, 58, 66, 75]. През 2000 г. едно малко про-
учване с амбулаторно мониториране при 78 меди-
кирани хипертоници с добре контролирано офисно 
АН (< 140/90 mm Hg) показа при 42% от тях високо 
АН през първите 6 ч. след събуждане [75]. Изслед-
ването ACAMPA, проведено в Испания, при 240 хи-
пертоници, лекувани с един или повече медикамен-
ти в еднократен дозов режим (сутрин), демонстрира 
изключително ниска степен (22%) на контрол на АН 
в ранния сутрешен период независимо от контро-
ла на офисното АН [57]. 81% от пациентите с лош 
контрол на офисното АН (≥ 140/90 mm Hg) и 52% 
от тези с оптимално контролирано офисно АН са 
били с амбулаторно АН ≥ 135/85 mm Hg. Подобни 
са и резултатите на японското проучване J-MORE, 
което при 969 лекувани хипертоници (ср. възраст 
66 г.) също установява ниска степен на контрол на 
сутрешното АН, регистрирано чрез самоизмерване 
(до 1 ч. след събуждане) у дома, като 61% от па-
циентите с контролирано офисно АН са имали ви-
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Фиг. 5. Честота на маскирана хипертония в отделни периоди на деня при 528 хипертоници с оптимално контро-
лирано офисно АН (< 140/90 mm Hg). *р < 0.0001 спрямо  1-вия-3-тия час; +р < 0.01 спрямо 3-тия-6-ия час
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соко сутрешно АН [23, 27]. Друго по-мащабно (n = 
3400) японско изследване с подобен дизайн също 
констатира 66% честота на високо сутрешно АН 
и липса на контрол в сутрешните часове при 54% 
от хипертониците с контролирано офисно АН [47, 
53]. Най-голямото засега проучване на контрола на 
сутрешното АН (n = 55 165), оценено чрез офисно 
измерване на АН рано сутрин (08-10 ч.), показа не-
оптимален контрол при почти 70% от лекуваните в 
Германия хипертоници. Може да се предполага, че 
реалната честота е много по-голяма, тъй като 70% 
от изследваните пациенти са приели медикаменти-
те си преди измерване на офисното АН [41]. 

Нашите резултати напълно потвърждават го-
реизложените данни. Те показват, че у нас сутреш-
ната хипертония е често явление дори при хипер-
тоници на средна възраст без значима коморбид-
ност – 79% от тях са с високо сутрешно АН. При 
оптимално контролираните хипертоници честотата 
ú достига 47%, а при неконтролираните и  нелекува-
ните хипертоници – 92%. Сутрешното повишаване 
на АН е физиологичен феномен [54,59] и е директ-
но свързано със започване на физическа активност. 
Най-вероятно това е причината при всички групи хи-
пертоници амбулаторното АН да е най-високо през 
ранния сутрешен период. При медикираните хипер-
тоници (контролирани, неконтролирани) честотата 
на повишено амбулаторно АН е най-висока през 
ранния сутрешен период, след което намалява най-
вероятно в резултат на антихипертензивния ефект 
на сутрешната медикация. През ранния сутрешен 
период няма значима разлика в честотата на су-
трешната хипертония между неконтролираните и 
нелекуваните хипертоници (фиг. 2), което означава, 
че в най-рисковото за сърдечно-съдови събития 
време неоптимално контролираните хипертоници 
са все едно нелекувани. Що се отнася до това кой 
компонент на АН е по-често повишен, нашите ре-
зултати показват, че рядко сутрешната хипертония 
е за сметка на изолирано повишение на САН или 
ДАН. По-често е налице систолно-диастолна хипер-
тония, специално при нелекуваните и неконтроли-
раните хипертоници. Ние установихме, че мъжете 
са предразположени към по-високо сутрешно АН, 
тъй като при всички групи (с изключение на нелеку-
ваните хипертоници) те по-често имат повишено АН 
през ранния сутрешен период.

Контролът на амбулаторното АН в ранния су-
трешен период при медикирани хипертоници също 
е по-нисък от този на офисното АН [23, 34, 39, 48, 
58]. Според няколко проучвания 33 до 62% от паци-
ентите с нормални стойности на офисното АН се за-
блуждават, че сутрешното им АН е в норма [23, 34, 
39, 47, 48, 57, 58, 66, 68, 75]. Тези пациенти всъщ-
ност покриват критериите за маскирана (неконтро-

лирана сутрешна) хипертония с всички произтича-
щи от нея рискове [42]. По-важното е, че дори и при 
сходна честота на неконтролирано сутрешно АН и 
офисно АН [57] нормалните стойности на послед-
ното не са гаранция за добър контрол на АН в су-
трешните часове [23, 34, 47, 57, 58]. Нашите резул-
тати подкрепят тези данни и показват, че офисното 
АН не отразява точно контрола на сутрешното АН. 
Оказва се, че голяма част от хипертониците с нор-
мално офисно АН имат високо АН през сутрешния 
период – 66% от тях са с маскирана неконтроли-
рана сутрешна хипертония. По-високата честота на 
маскирана неконтролирана сутрешна хипертония 
при нашите пациенти в сравнение с тази на други 
автори [34, 48, 68] най-вероятно отразява по-ниския 
контрол на АН у нас. Това проучване показва, че 
нормалното офисно АН не гарантира нормално АН 
в ранния сутрешен период. През късния сутрешен 
период маскираната – неконтролирана АХ, е по-
рядка, което се дължи на проява на антихипертен-
зивния ефект на сутрешната медикация. От друга 
страна, 95% от хипертониците с високо офисно АН 
са с високо АН през сутрешния период, което по-
казва, че ако офисното АН е повишено, с голяма 
вероятност и сутрешното АН е високо. 

Напоследък еднократно дозираните медика-
менти станаха много популярни, тъй като чрез тях 
се подобрява къмплайънсът на пациентите и се на-
маляват флуктуациите на АН в сравнение с мно-
гократно дозираните медикаменти [42]. От друга 
страна, преминаването към еднократно дозиране 
е една от причините за ниския контрол на АН през 
ранния сутрешен период. Kawabe и сътр. демонс-
трират при група от 70 хипертоници по-високо су-
трешно АН при пациентите с еднократна сутрешна 
медикация при липса на значима разлика по отно-
шение на вечерното АН, като главният предиктор 
за контрола на сутрешното АН е бил режимът на 
прием на медикаментите – пациентите с еднокра-
тен сутрешен прием са имали най-лош контрол на 
сутрешното АН [34]. Обикновено антихипертензив-
ните медикаменти за еднократно дозиране се при-
емат сутрин и затова в периода непосредствено 
преди сутрешната доза активността им е най-слаба 
[62]. Действието на някои от тях не може да покрие 
сутрешния период и АН остава извън контрол [18, 
77], поставяйки пациента в повишен риск. Тъй като 
офисното АН обикновено се измерва по време, ко-
гато ефектът на медикацията е максимален [47], се 
създава предпоставка високото сутрешно АН да ос-
тане неразпознато при иначе добре контролирани 
според офисното АН хипертоници [17, 34, 57], т.е. 
за маскирана хипертония. От трите типа маскирана 
хипертония (сутрешен, дневен, нощен) сутрешната 
хипертония е най-честият тип [36]. Наскоро едно 



Честота на сутрешна хипертония... 19

проучване при нелекувани хипертоници демонстри-
ра, че маскираната сутрешна хипертония е по-рис-
кова за съдова увреда в сравнение с white-coat и 
трайната хипертония [44].

Маскираната сутрешна хипертония е особено 
актуална при медикирани хипертоници, тъй като 
много антихипертензивни медикаменти имат нис-
ко trough/peak (T/P) отношение [8, 56]. Освен това 
не всички медикаменти, покриващи изискваното 
от FDA (Т/Р > 50%), необходимо за разрешение за 
еднократно дозиране, осигуряват реален контрол 
на сутрешното АН [15, 17]. Изследването PRISMA, 
сравняващо ефектите на телмисартан 80 mg и ра-
миприл 10 mg (и двата одобрени за еднократен при-
ем) върху АН, измерено в последните 6 ч. от при-
ема, показа, че първият редуцира АН в по-голяма 
степен – 12.1/8.5 mm Hg, съотв. 8.4/8.5 mm Hg, р < 
0.001 [40, 73]. Разликата между ефектите им е била 
по-изразена през последните часове от приема. 
Друго изследване със сходен дизайн, сравняващо 
ефекта на два ангиотензин-рецепторни блокера, 
също демонстрира значими разлики в ефектите им 
през последните 6 часа от приема [60].

Възможни са няколко причини за неадекватния 
контрол на сутрешното АН: (1) ранният сутрешен 
период е времето с физиологично най-високо АН, 
(2) той съвпада с края на дозовия период, т.е. с 
минималната активност на медикаментите – непо-
средствено преди сутрешната доза, (3) използване 
на медикаменти, непритежаващи постоянен анти-
хипертензивен ефект през целия дозов период, и 
(4) използване на медикаменти за еднократно дози-
ране, без да са одобрени за това.

В представеното проучване са налице някои 
ограничения. Тъй като не разполагахме с актигра-
фия, няма независима верификация, че е спазен 
протоколът за натискане на event-бутона по време 
на лягане и изправяне след сън. Но това ограниче-
ние най-вероятно е с минимален ефект върху кал-
кулираните средни сутрешни и дневни стойности на 
АН, тъй като приетото за начало на активния пе-
риод изправяне от леглото се съпровожда от рязко 
повишаване на сърдечната честота, а то е верифи-
цирано чрез симултанен ЕКГ запис.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение трябва да отбележим, че това е 
първото проучване върху честотата на сутрешна 
хипертония у нас. То показва, че тя е неприемливо 
висока. Почти всички пациенти с неконтролирано 
24-часово АН, както и нелекуваните хипертоници, 
са с високо АН в ранния сутрешен период. По-важ-
ното е, че дори нормалното 24-часово АН не га-
рантира нормално сутрешно АН. Над половината 

от хипертониците с нормално 24-часово АН са със 
сутрешна хипертония. Още по-тревожно е, че чес-
тотата на маскираната (неконтролирана сутрешна) 
хипертония е много висока. Повече от 2/3 от паци-
ентите с нормално офисно АН са със сутрешна хи-
пертония. Това демонстрира необходимостта при 
структуриране на антихипертензивната терапия да 
се използват хронотерапевтични подходи [19], оси-
гуряващи контрол на АН през най-рисковия за сър-
дечно-съдови събития период рано сутрин.
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Резюме: В настоящата работа представяме ехокардиографския (ЕхоКГ) протокол, който създадохме за подбор и проследяване 
след ресинхронизираща терапия (РТ), и съобщаваме първите резултати от 2-годишно приложение на РТ в България. 
За това изследвахме промените в ЛК обеми, фракцията на изтласкване (ФИ) и функционалния клас (ФК) преди и след 
РТ. За предсказване на реверсивно ремоделиране сравнихме параметри за атрио-вентрикулна, интервентрикулна и 
вътрекамерна асинхрония, получени с пулсов и тъканен доплер. От изследваните 41 пациенти 33 (80%) показаха данни 
за реверсивно ремоделиране и бяха класифицирани като респондери. Подобри се функционалният клас, сигнифи-
кантно се понижиха крайните обеми на ЛК (тДО, тСО) и се повиши ФИ 1 година след РТ. При корелационен анализ се 
установи, че повишаването на ФИ корелира със стандартната девиация на времето до максималната систолна скорост; 
p = 0.03 и времето на ЛК пълнене, когато е < 40% от RR интервал; р < 0.04. Проследяването на параметрите за асинхро-
ния показа сигнификантно увеличено време на ЛК пълнене и сигнификантно намалена интервентрикулна асинхрония. 
Въпреки че стандартната девиация на времето до максималната систолна скорост също показа понижение, то няма 
статистическа достоверност. 

Ключови думи: ресинхронизираща терапия, цветен тъканен доплер, рефрактерна сърдечна недостатъчност, индекс на асинхрония
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Summary: We present our echocardiographic protocol for selection and follow up of the patients on resynchronization therapy (RT) and 
discuss over the fi rst results in Bulgaria two years after the begining. We have evaluated the changes in LV volumes, EF and 
functional class before and after RT. Several Pulse Doppler and Tissue Doppler parameters for atrioventricular, interventricular 
and intraventricular asynchrony were used to predict a reverse remodeling. 33 patients of 41 (80%) were classifi ed as 
responders. EF increased, LV volumes signifi cantly decreased and functional class (FC) improved at the fi rst year after RT. By 
correlation analysis there was found that with the improvement of the EF correlated the standard deviation of the time to peak 
systolic velocity (SD-Ts); p= 0.03 and LV fi lling time < 40% of the RR interval. Out of the parameters for asynchrony LV fi lling 
time increased and interventricular delay decreased signifi cantly, SD-Ts as well, yet insignifi cantly.
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Ресинхронизиращата терапия (РТ) е съвреме-
нен метод за лечение на медикаментознорефрак-
терна сърдечна недостатъчност (СН), дължаща се 
на систолна ЛК дисфункция. В препоръките на ESC 
за лечение на СН от 2007 г. тя е клас I-A [7, 20]. РТ 
се осъществява чрез бивентрикулен кардиостиму-
латор. Данните от над 10-годишното ѝ приложение 
обаче показват, че все още до 30% от пациентите 
не се подобряват, т.е. досегашните критерии за под-
бор на пациенти не са достатъчни и точни [40]. Тези 
критерии се базират на два метода: ЕКГ (QRS >120 
ms) и ехокардиография (ЕхоКГ) [16]. 

Основният методологичен въпрос при селекция 
на пациентите за РТ е как да се предскаже, че те 
ще се подобрят от тази терапия? Как да се намалят 
тези 30%, които не отговарят с реверсивно ремо-
делиране? Отговорът принципно е ясен: ефект от 
РТ имат само пациентите с доказана вътрекамер-
на асинхрония. Тъй като ЕхоКГ е утвърден метод 
за точна оценка на глобалната и на регионалната 
камерна функция, във всички проучвания на РТ се 
използват редица ЕхоКГ показатели, групирани в 
различни протоколи [9, 31, 34]. При селекцията на 
пациенти се оценява асинхронията, а при оценка на 
отговора към РТ се изследват ЛК обеми и фракци-
ята на изтласкване (ФИ) [14, 25, 36, 37]. Проблемът 
е, че няма проучване, което да доказва засега, че 
един или комбинация от ЕхоКГ параметри могат 
достоверно да предскажат реверсивно ремодели-
ране [7, 15].

ЦЕЛ

Целта на настоящата работа е да представим 
протокола, който създадохме за подбор и проследя-
ване след ресинхронизиращо лечение, както и да по-
кажем първите резултати от 2-годишно приложение 
на РТ в България. За това изследвахме промените 
в ЛК обеми, ФИ и функционалния клас (ФК) преди 
и след РТ. За предсказване на реверсивно ремоде-
лиране сравнихме параметри за атрио-вентрикулна, 
интервентрикулна и вътрекамерна асинхрония, по-
лучени с пулсов и тъканен доплер. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Изследвахме 41 пациенти с бивентрикулен кар-
диостимулатор (34 мъже, 7 жени, ср. възраст 54.5 
години) в периода 2005-2007 г. 27 пациенти бяха с 
дилатативна кардиомиопатия (КМП), 14 – с исхе-
мична КМП. Показанията за имплантация бяха спо-
ред препоръките на ЕSС, 2007 г. Средната ФИ пре-
ди РТ беше 24.17%, средната продължителност на 
QRS комплекс – 158 ms. 58% бяха в III ФК (NYHA), 
42% бяха в IV ФК. След процедурата пациенти-

те бяха проследявани по протокол до 1 месец, на 
3-тия, 6-ия, 9-ия месец и на 1 година от ресинхро-
низацията. Изследването е осъществено с Aloka ά 
10 и Acuson Sequoia, като оff-line анализ с цветен 
тъканен доплер е правен само с Aloka ά 10.

Протоколът с приетите от нас критерии за асин-
хрония представяме в отделно приложение. Под-
чертани са критериите за асинхрония. Като голе-
ми критерии приемаме данните за вътрекамерна 
асинхрония: стандартната девиация на времето до 
пиковата систолна скорост в 12 сегмента, SD-Ts > 
34.5 ms; времето между най-ранния и най-късния 
сегмент, Latest Ts–Earliest Ts > 105 ms; наличие 
на повече от 2 сегмента с време до пиковата сис-
толна скорост, Ts > 105 ms. Като малки критерии 
приемаме данните за интервентрикулна асинхро-
ния и намалено време на ЛК пълнене. Като ЕхоКГ 
показания за РТ приемаме наличие на 2 големи, 1 
голям + 3 малки критерия; в много индивидиуални 
случаи – наличие на 4 малки критерия.

Като белези за реверсивно ремоделиране прие-
маме намаляване на тСО >15%, повишаване на ФК, 
повишаване на ФИ с > 5%.

Данните бяха обработени статистически (SSPS10) 
с ниво на статистическа значимост при p < 0.05.

РЕЗУЛТАТИ

Петима пациента починаха преди първата кон-
трола, 3-ма не отговориха на ресинхронизираща-
та терапия. 33 пациенти (80%) показаха данни за 
реверсивно ремоделиране и бяха класифицирани 
като респондери. 

На фиг. 1 са показани данните за промяната във 
ФК на пациентите преди и 3 месеца след РТ. Вижда се, 
че 30% са подобрили ФК до І и ІІ още до третия месец. 
В края на 1-вата година 78% от пациентите са във ІІ 
ФК, 22% са в ІІІ и няма пациенти в ІV ФК. Резултатите 
говорят за положителен клиничен отговор към РТ. 

На фиг. 2 (а и б) са показани медианата на ФИ 
в хода на проследяването и стойността на ФИ в 
проценти. След ресинхронизацията ФИ се увелича-
ва на 3-тия месец с 8.4% и резултатът се задържа 
в края на първата година при около 6%, р < 0.01. 
Установяват се и други данни за реверсивно ремо-
делиране. Намаляват сигнификантно крайните ЛК 
обеми; p < 0.001 (фиг. 3), което потвърждава поло-
жителния хемодинамичен отговор. 

Проследяването на параметрите за асинхро-
ния показа сигнификантно увеличено време на ЛК 
пълнене (LV fi ll time/RR) и сигнификантно намале-
на интервентрикулна асинхрония (InterV delay),  р 
< 0.001. Въпреки че стандартната девиация (SD-Ts) 
също показа понижение, това няма статистическа 
достоверност (фиг. 4). 
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Фиг. 1. Промяна във ФК а) преди и б) 3 месеца след РТ
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Фиг. 2. (а и б) Промяна във ФИ в хода на проследяването

Фиг. 3. Сигнификантно понижение на тДО и на тСО 1 година след РТ 

Фиг. 4. Параметри на асинхронията 
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При корелационен анализ се установи, че с по-
вишаването на ФИ корелира стандартната девиа-
ция на времето до максималната систолна скорост 
(SD-Ts > 34.5 ); p = 0.03 и времето на ЛК пълнене 
(LVfi ll time/RR < 40%); p < 0.04.

Използвахме и ROC криви за определяне на 
параметри, които предсказват клиничните и во-
луметричните респондери. Времето на ЛК пъл-
нене < 40% от RR интервал предсказва сигнифи-
кантно подобрение на ФК, докато стандартната 
девиация не се изяви като предсказващ фактор 
(фиг. 5 а, б).

При анализа на резултатите срещнахме някои 
технически проблеми. Кривите изглеждаха груби и 
се нуждаеха от допълнително изглаждане (от 3 до 
7 точки). При единични случаи получавахме криви 
на деформацията (strain и strain rate), достоверни 
за интерпретация. На фиг. 6 са показани кривите на 
скоростите на деформацията и при здрав индивид. 

На фиг. 7 са представени данни за пациентка с 
реверсивно ремоделиране на 3-тия месец след РТ: 
промяна във ФК от III на II, на ФИ от 14 на 27%, 
на тСО от 113 на 97 ml, на Inter V delay от 116 на 
96 ms (а, б), на LV fi ll T от 29 на 47% (в, г) и на SD-Ts 
от 54.5 на 38 ms (д, е).

А  Б 
Фиг. 5. ROC криви за чувствителността и специфичността на времето на ЛК пълнене LVfi ll time/RR (а) и стандарт-
ната девиация SD-Ts (б), като предсказващ фактор за подобрение на ФК

 

 
Фиг. 6. Горе вляво – TDI, лонгитудинална равнина; горе вдясно – необработена крива на интрамиокардните скорости; 
долу вдясно – изгладена крива на интрамиокардните скорости; долу вляво – крива на strain, симултанно в 4 сегмента
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ОБСЪЖДАНЕ

Съвременните ЕхоКГ методи за изследване на 
асинхрония са [8, 17, 21, 22]: 

атрио-вентрикулна (пулсов доплер: време на  −
ЛК пълнене, Е/А);

интервентрикулна (пулсов доплер: механич- −
но изоставане; тъканен доплер – TDI, пулсов или 

цветен; миокардна деформация – strain, SR, 2D 
strain);

вътрекамерна (M-mode: забавяне на задната  −
стена спрямо септума (SPWMD); 2D с фазов анализ 
на движението на миокарда; пулсов доплер: аортен 
предизтласкващ интервал; тъканен доплер – TDI, 
пулсов или цветен; миокардна деформация – strain, 
SR, 2D strain).

А  Б 

В  Г 

Д  Е 

Фиг. 7. Реверсивно ремоделиране 3 месеца след РТ: промяна на Inter V delay от 116 на 96 ms (а, б), на LV fi ll T от 
29 на 47% (в, г) и на SD-Ts от 54.5 на 38 ms (е, д)
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Атрио-вентрикулната (AV) асинхрония се дефи-
нира, когато времето за ЛК пълнене е по-късо от 
40% от сърдечния цикъл. Съчетанието на удължен 
PR интервал и лоша систолна функция води до 
пресистолна митрална регургитация, която допъл-
нително влошава хемодинамиката.

Когато оценяваме интервентрикулната асинхро-
ния, трябва да имаме предвид, че физиолигично ЛК 
контракция започва 10-20 ms по-късно от ДК. За 
асинхрония говорим при разлика над 40 ms, въпре-
ки че според някои автори може да се приеме и над 
20 ms [2, 3]. 

Нормалните стойности на аортния предиз-
тласкващ интервал са 93 ± 14 ms, над 140 ms се 
приема вътрекамерна (ВК) асинхрония. 

С 2D ЕхоКГ се измерва ВК асинхрония чрез за-
бавянето на максималното движение (или макси-
малното задебеляване) на задната стена спрямо 
септума на папиларномускулно ниво [27, 32]. В ра-
ботите на Pitzalis при SPWMD ≥ 130 ms се предсказ-
ва реверсивно ремоделиране [32, 33]. 

Най-разпространено ЛК асинхрония се оценя-
ва с TDI. Но в литературата се предлагат различен 
брой изследвани сегменти – от 2 до 12. Точките на 
измерване също са различни – до началото [30], до 
върха [10, 29] или до края на максималната систол-
на скорост. Bax използва 4-сегментен модел при 85 
пациенти, като измерва времето до пиковата сис-
толна скорост (Ts) в 2 базални и 2 средни сегмента 
на междукамерната преграда (МКП) и на латерал-
ната стена (ЛС). Разлика МКП – ЛС > 65 ms доказ-
ва подобряване на ФК с една степен и 6-минутната 
дистанция при ходене с 25% (чувствителност 92%, 
специфичност 92%) [4, 5, 6]. 

Yu и съавт. създават 6- и 12-сегментен модел, 
като вторият е по-популярен и се използва в много 
проучвания и на други автори. Ние също сме вклю-
чили в нашия протокол 12-сегментен модел. Стан-
дартната девиация (SD) във времето до пиковата 
систолна скорост в 12-те сегмента (Ts-SD) се нари-
ча индекс на асинхрония.  В по-новите публикации 
на Yu индекс на асинхрония > 34. 4 ms предсказва 
реверсивно ремоделиране с чувствителност и спе-
цифичност до 100%. Другият TDI параметър, който 
сме включили, е разликата във времето до макси-
малната систолна скорост между най-ранния и най-
късния сегмент на ЛК: Ts > 105 ms [38, 39].

Критиките към TDI се основават на това, че ме-
тодът изследва скоростта на движение на миокар-
да, а контрактилитетът зависи от процента на ло-
калната деформация и на степента ѝ за единица 
време (strain, SR, 2D strain) [19, 28]. Sogaard доказ-
ва, че броят на сегментите със забавена лонгитуди-
нална контракция корелира с повишаването на ФИ 
след РТ [35].

Sogaard и Breithardt в различни проучвания по-
казват, че постсистолното скъсяване изчезва след 
РТ [35]. Mele и съавт. [28] предлагат изследване на 
времето до пиковия  strain в 12 сегмента и доказват 
че SD > 60 ms идентифицира респондерите. Ние не 
сме включили като задължителен параметър strain 
и SR в протокола поради техническите трудности те 
да се изследват на различни ЕхоКГ апарати и ло-
шата възпроизводимост на резултатите между из-
следователите от нашата група. Изследвали сме ги 
само в отделни случаи. 

Някои автори използват параметри за комбини-
рана интервентрикулна и вътрекамерна асинхрония 
[23, 24]. Не сме ги включили поради убеждението, 
че е необходимо прецизно оценяване предимно на 
вътрекамерната асинхрония.

Yu и съавт. отдават голямо значение на подо-
бряването на индекса на асинхрония след РТ, скъ-
сяването на периода на изообемната контракция 
и увеличаването на времето на ЛК пълнене [40]. 
Нашите резултати напълно потвърждават, че ефек-
тивната РТ променя последните два показателя. Но 
индексът на асинхрония, въпреки че намалява, не 
се променя сигнификантно при респондерите.  

Реверсивното ремоделиране се оценява по 
критерии, изследвани в много проучвания, които 
сме публикували в редица обзори. Проучвания 
като PATH-CHF (2001), MUSTIC (2003), VIGOR-
CHF (2002), MIRACLE (2003), CONTAK-CD (2004) 
и др. доказват, че РТ намалява крайния систолен 
обем на ЛК (тСО) с 8-15% и увеличава ФИ с 4-6% 
[1, 12, 18, 26]. Ролята на ЕхоКГ в предсказването 
на положителен отговор към РТ обаче остава неу-
бедителна. В проучването CARE-HF [13] се доказа, 
че само интервентрикулната асинхрония и систол-
ното артериално налягане предсказват отговора 
към РТ. Особено разочароващ беше резултатът 
от проучването PROSPECT [38] (6 месеца, 300 
пациенти, първична цел: да намери достоверни 
ЕхоКГ предиктори на отговора към РТ). То показа, 
че нито един ЕхоКГ параметър не е достатъчно 
силен да предсказва отговора към РТ. То изтъкна 
и още нещо – необходимостта от високо качество 
на ЕхоКГ изображение и обучение на специали-
стите, изследващи асинхронията. Няма съмнение, 
че ЕхоКГ техника и различните интерпретации за-
трудняват в момента откриването на система от 
параметри за достоверно предзказване на рес-
понденти за РТ. Степента на изходната митрална 
регургитация (МР) и полезните ефекти от ресин-
хронизацията си влияят взаимно. Тежката МР, с 
ефективен регургитационен отвор > 20 mm [2] и 
тДРЛК > 75 mm предсказват липса на подобрение 
или влошаване след РТ, докато леката и умерена-
та МР се подобряват сигнификантно [11].
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Като изводи бихме желали да посочим генерал-
ни проблеми, свързани с оценката на пациенти за 
РТ, както и технически проблеми в нашето проучва-
не. Последните са свързани с малката група, кое-
то не позволи статистически анализ в подгрупите с 
ДКМП и ИБС. Не всички пациенти са осъществили 
по 4 контролни прегледа. Някои от кривите на цвет-
ния TDI са анализирани при ниска кадрова честота 
(под 100 f/s). Даваме си сметка, че предложеният 
протокол е доста сложен. 

Генералните проблеми при анализа, които се 
обсъждат и в други проучвания [7, 21, 22], произли-

зат от бифазния характер на скоростната крива на 
тъканния доплер в латералната и задната стена. В 
повечето ЕхоКГ апарати липсва софтуер за точно 
определяне времето на фазите на сърдечния ци-
къл. Има силна зависимост на резултатите за strain 
и SR от ъгъла на доплеровия сигнал. Особено труд-
на е интерпретацията при дилатирани и люлеещи 
се сърца.

Няма публикации, които сравняват данни, полу-
чени при работа с различни ЕхоКГ апарати. Това е 
първото проучване в литературата, където асинхро-
нията се изследва с апарат, който не е модел на GE.
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ВЪВЕДЕНИЕ

Метаболитният синдром (МС) се характеризи-
ра с различно по степен съчетание на висцерално 

затлъстяване, нарушен глюкозен и липиден мета-
болизъм (нисък HDL холестерол, повишени нива на 
триглицеридите) и артериална хипертония (АХ) [1, 
3, 5].
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Резюме: Метаболитният синдром (МС) представлява съчетание на висцерално затлъстяване, нарушен глюкозен и липиден 
метаболизъм и артериална хипертония. Целта на настоящото проучване е оценка на рисковия профил и честотата 
на възникване на съдови усложнения при пациенти с МС. В проведеното от нас ретроспективно проучване са вклю-
чени 122 последователни пациенти от общо 2619 пациенти с данни за МС. Пациентите са анализирани по отношение 
на рисковия профил и честотата на съдовите усложнения. Преобладаващата част от пациентите (37,7%) са във 
възрастовата група 55-65 год., по-често жени (57,4%). Артериалната хипертония е водещ рисков фактор (98,4%), 
следвана от дислипидемията (73,0%) и захарния диабет тип 2 (43,4%). Миокарден инфаркт и мозъчен инсулт сe 
установяват при 16,4%, а хронична артериална недостатъчност на крайниците – при 13,9% от пациентите. Заключе-
нието е, че метаболитният синдром е важен медицински, социален и икономически проблем, свързан с висок риск 
от съдови усложнения.
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Този синдром засяга 1 от всеки 5 лица в ико-
номически развитите и развиващите се страни в 
Европа, Северна Америка, Азия и Австралия, като 
се наблюдава тенденция за значимо нарастване с 
възрастта (oт средно 7% при лица на възраст < 40 
год. до 44% при възраст > 55 год.) [1, 12].

В клиничната кардиологична и ендокринологич-
на практика за поставяне на диагнозата метабо-
литен синдром най-често се прилагат критериите, 
предложени от Международната диабетна феде-
рация (МДФ) през 2005 г.: метаболитен синдром е 
налице при един задължителен критерий – централ-
но затлъстяване, оценено като обиколка на талията 
≥ 94 cm за мъжете и ≥ 80 cm за жените (за кавказка-
та раса) или индекс на телесната маса (ИТМ) > 30 и 
поне два допълнителни критерия [12]:

повишени триглицериди ≥ 1,7 mmol/L;• 
понижени нива на HDL ≤ 1,03 mmol/L при мъже-• 

те и ≤ 1,29 mmol/L при жените;
систолно (САН) и/или диастолно (ДАН) артери-• 

ално налягане > 130/85 mm Hg;
плазмени нива на глюкозата > 5,6 mmol/L на • 

гладно или ЗД;
Към тези критерии Световната здравна органи-

зация (СЗО) добавя още един – албуминурия [3, 11, 
12].

Целта на настоящото проучване е оценка на 
рисковия профил и честотата на възникване на съ-
дови усложнения при пациенти с МС. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

В проведеното от нас ретроспективно проуч-
ване са включени 122 последователни пациенти 
от общо 2619 пациенти, хоспитализирани в КПВБ 
„Проф. д-р Ст. Киркович” за периода януари-декем-
ври 2008 г. От тях 70 са жени (57,4%) и 52-ма мъже 
(42,6%), средна възраст за общата група 63,1 ± 11,9 
(27-88) год. 

Включващи критерии са клинични и инстру-
ментални данни за метаболитен синдром, като са 
използвани критериите, предложени от МДФ (нали-
чието и степента на затлъстяване са оценени чрез 
изчисляване на ИТМ).

Проведените физикални и инструментални 
изследвания при постъпването на пациентите об-
хващат: измерване на ръст, тегло и определяне на 
ИТМ; двукратно измерване на артериалното наля-
гане (АН) на двете ръце в седнало положение, след 
5 min покой, през интервал от 2 min, както и проба 
за ортостатизъм на 1-вата и 5-ата min след изпра-
вяне; лабораторна оценка на липидния и глюкозния 
профил сутрин на гладно; електрокардиографско, 
ехокардиографско и доплер-ехографско изследва-
не на сърцето. Данните за наличието на хронична 

артериална недостатъчност на долните крайници 
(ХАНК) са получени от предхождаща амбулаторна 
доплер-сонография на периферни артериални съ-
дове.

Пациентите са анализирани по отношение на 
рисковия профил за сърдечно-съдово (ССЗ) и мо-
зъчносъдово заболяване (МСЗ), честотата на реа-
лизираните коронарни и мозъчносъдови инциден-
ти, както и наличието на ХАНК.

Статистическата обработка на данните (t-тест 
на Student, тест на Pearson, ANOVA) е осъществена 
чрез статистическа програма SPSS, версия 16,0. 

РЕЗУЛТАТИ

От преминалите през клиниката пациенти за пе-
риод от 1 год. 4,7% са с данни за МС. Преобладават 
пациентите във възрастовата група 55-65 год. – 
46 (37,7%) (фиг. 1).

Фиг. 1. Разпределение на пациентите с МС по възраст

По отношение на степента на затлъстяване 
най-голям е процентът на пациентите с лека сте-
пен (ИТМ 30-34) – 37 (70,8-72,5% от жените и 68,6% 
от мъжете). Пациентите с умерена (ИТМ 35-39) и 
изразена (ИТМ > 40) степен на затлъстяване са съ-
ответно 8 (15,0%) и 7 (14,2%). Разделянето на из-
следваната група по пол показва значими разлики 
в степента на затлъстяване при пациентите с ИТМ 
> 34. Умерената степен на затлъстяване е по-чес-
то срещана при пациентите от женски пол – 17,4%, 
срещу 11,8% при мъжете. Пациентите с изразено 
затлъстяване са по-често мъже – 19,6% спрямо 
10,1% при жените.

Анамнеза за АХ се установява при 120 (98,4%) 
от изследваните лица, без статистически значима 
разлика по отношение на пола – 52-ма (100%) от 
мъжете и 68 (97,1%) от жените. Данните показват 
преобладаване на пациентите с АХ с неизвестна 
давност – 37 (30,3%), и на лицата с давност на АХ 
> 20 год. – 33 (27,0%), със статистически значима 
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разлика между жените и мъжете за втората подгру-
па. При 17 (13,9%) от пациентите давността на АХ е 
10-20 год., при 23-ма (18,9%) – 5-10 год., и 12 (9,8%) 
са с давност на АХ < 5 год. (фиг. 2).

Деветдесет и девет (81,1%) от пациентите (82,2% 
жени и 78,8% мъже) с МС и АХ провеждат редовно 
антихипертензивно лечение. При 16 (17,6%) антихи-
пертензивната терапия включва 1 медикамент (15,1% 
за жените и 21,1% за мъжете), при 42-ма (46,2%) – 2 
медикамента (50,9% за мъжете и 39,5% за жените), 
при 28 (30,8%) – 3 медикамента (26,4% за мъжете и 
36,8% за жените), при 5 (5,5%) – 4 медикамента (7,5% 
за жените и 2,6% за мъжете), р < 0,05.

Средното САН, измерено при хоспитализира-
нето, е 144,5 ± 16,6 (110-220) mm Hg, средно ДАН 
– 89,3 ± 8,4 (60-120) mm Hg. Средните САН и ДАН 

при жените са 144,6 ± 17,6 (110-220) и съответно 
87,9 ± 7,8 (60-110) mm Hg. Средните САН и ДАН при 
мъжете са 144,4 ± 15,3 (120-180) и съответно 91,1 ± 
8,8 (80-120) mm Hg.

По отношение на степента на АХ преоблада-
ващата част от включените пациенти са с АХ I ст. 
– 45 (36,9%), 20 (16,4%) са с АХ II ст., 6 (4,9%) – с 
АХ III ст. Осем от пациентите (6,6%) са с изолирана 
систолна, а други 5 (4,1%) – с изолирана диастол-
на хипертония. Стойности на АН < 140/90 mm Hg 
се установяват при 1/3 от изследваните пациенти. 
След разделяне на пациентите по пол статистиче-
ски значима разлика се установява за подгрупите с 
нормално АН и умерена АХ, при които преоблада-
ват мъжете, докато в подгрупата пациенти с лека 
степен на АХ преобладават жените (фиг. 3).
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Средната измерена сърдечна честота (СЧ) 
при пациентите с МС е 81,7 ± 17,50 (44-160) уд./min, 
за жените – 82,6 ± 19,4 (57-160), а за мъжете – 80,4 
± 4,5 (44-140) уд./min.

Нарушен глюкозен метаболизъм (НГТ) се уста-
новява при 58 (47,5%) от пациентите (48,6% от же-
ните и 46,1% от мъжете). Захарен диабет тип 2 (ЗД 
тип 2) е налице при 53-ма (43,4%), нарушен глюко-
зен толеранс – при 5 (4,1%), без значими разлики по 
отношение на пола.

От пациентите с МС и ЗД тип 2 при 29 (54,7%) 
се провежда лечение с перорални антидиабетни 
медикаменти, лечение с инсулин – при 10 (18,9%), 
а при други 5 (13,2%) е препоръчан контрол на на-
рушения глюкозен метаболизъм чрез диета. При 7 
(13,2%) от пациентите с данни за ЗД тип 2 не е про-
веждано антидиабетно лечение.

Средното кръвнозахарно ниво, определено на 
гладно, е 7,80 ± 3,18 (3,70-26,50) mmol/L за общата 
група, за жените – 7,77 ± 3,33 (4,00-26,50), за мъже-
те – 7,84 ± 3,02 (3,70-17,40) mmol/L. 

При пациентите със ЗД тип 2 и НГТ кръвно-
захарните нива, определени на гладно преди ко-
рекция на лечението, са 9,72 ± 3,73 (6,10-26,50) и 
съответно 6,72 ± 0,61 (6,10-6,92) mmol/L. Средното 
кръвнозахарно ниво при пациентите, лекувани с 
перорални антидиабетни медикаменти, е 10,23 ± 
4,30 (6,20-26,50), при лекуваните с инсулин – 9,88 ± 
3,54 (6,10±17,40), при лицата само с диетолечение 
– 8,92 ± 2,54 (7,10-13,90). 

Данни за дислипидемия се установяват при 89 
(73,0%) от пациентите с МС – при 52 (74,3%) от же-
ните и 37 (71,2%) от мъжете. Повишени нива на об-
щия холестерол се наблюдават при 43 (82,7%) от же-
ните и 32 (86,5%) от мъжете. Средната стойност на 
общия холестерол е 6,25 ± 0,80 (5,22-9,28) mmol/L. 
Повишени нива на LDL холестерола се установя-
ват при 18 (34,6%) от жените и при 14 (37,8%) от 

мъжете, като средната стойност на този показател 
е 3,71 ± 0,59 (3,00-5,55) mmol/L. Понижени нива на 
HDL холестерола се наблюдават при 24 (46,1%) от 
жените и при 18 (48,6%) от мъжете, средната стой-
ност за всяка от двете групи е съответно 1,11 ± 0,13 
(0,84-1,28) и 0,84 ± 0,16 (0,46-1,00) mmol/L. Пови-
шени нива на триглицеридите са констатирани при 
18 (34,6%) от мъжете и съответно при 21 (56,8%) от 
жените (р < 0,05). Средната стойност на серумните 
триглицериди е 2,38 ± 0,69 (1,71-5,08) mmol/L.

В табл. 1 са представени стойностите на из-
следваните лабораторни показатели при пациенти-
те с МС и дислипидемия при постъпването им (оп-
ределени на гладно, преди корекция на лечението). 
Статистически значими разлики между двата пола 
са налице единствено по отношение на честотата 
на хипертриглицеридемията, както и на средните 
стойности на триглицеридите (преобладаване на 
този показател и по-високи измерени стойности при 
мъжете), р < 0,05.

Тютюнопушачи са 38 (31,2%) от хоспитализира-
ните пациенти с МС, със значими разлики по отно-
шение на пола – 27 (51,9%) от мъжете и 11 (15,7%) 
от жените. Давността на тютюнопушенето варира 
от 20 до 40 год. и за двата пола, средно 33,3 ± 11,5 
год. за мъжете и 25,0 ± 10,0 год. за жените. Броят 
на изпушените цигари дневно е 18,0 ± 10,1 (3-40), 
за мъжете – 18,9 ± 3,0 (12-20), а за жените 16,33 ± 
20,6 (3-40).

По отношение на реализираните съдови инци-
денти 20 (16,4%) от пациентите с МС са с преживян 
миокарден инфаркт, други 20 (16,4) са с преживян 
мозъчен инсулт, а 5 (4,1%) – с миокарден инфаркт и 
мозъчен инсулт. Пациентите с ХАНК са 17 (13,9%). 
Установява се, че мозъчносъдовите инциденти се 
наблюдават сигнификантно повече при жените и 
липсва значима разлика за останалите събития 
(фиг. 4).

Таблица 1. Лабораторни показатели при пациентите с МС

Пол Миним. Максим. Средно Ст. отклонение

Жени

Общ холестерол 5,22 9,28 6,24 0,87

LDL холестерол 3,00 4,69 3,81 0,55

HDL холестерол 0,84 1,28 1,11 0,13

Триглицериди* 1,71 3,66 2,23 0,49

Мъже
Общ холестерол 5,28 7,72 6,27 0,69
LDL холестерол 3,07 5,55 3,64 0,62

HDL холестерол 0,46 1,00 0,84 0,16

Триглицериди* 1,72 5,08 2,61 0,89

*р < 0,05
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ОБСЪЖДАНЕ

Честотата на МС в световен мащаб нараства, 
засягайки > 20% от населението на Европа и > 40% 
на САЩ [7]. 

Резултатите от нашето изследване подкрепят 
данните от международните проучвания за разпрос-
транението на МС – 4,7% от пациентите, хоспитали-
зирани по различен повод в КПВБ, са с клинични и 
лабораторни данни за МС. Тази честота е значимо 
по-ниска за съответната възрастова група спрямо 
честотата на МС, установена от много европейски 
и американски проучвания. Във възрастта > 55 год. 
резулатите от европейските проучвания показват 
преобладаване на мъжкия пол, докато проучвания, 
проведени в САЩ, показват преобладаване на жен-
ския пол [17]. Резултатите от нашето проучване по-
казват по-значимо засягане на женския пол – 57,4% 
от пациентите с МС са жени.

Затлъстяването е задължителен критерий в 
констелацията на МС [2]. Резултатите от нашето 
проучване показват преобладаване на пациентите 
с лека степен на затлъстяване (ИТМ 30-34). Такива 
са 70,8% от включените пациенти с МС, като няма 
значима разлика по отношение на пола.

По отношение на придружаващите РФ водеща 
е АХ. Тя е основен РФ за сърдечно-съдови и мо-
зъчносъдови усложнения в световен мащаб. Ар-
териална хипертония се установява при 98,4% от 
пациентите в нашето проучване, без значими раз-
лики по отношение на пола. Преобладаващата част 
(81,1%) от тях провеждат антихипертензивно лече-
ние – най-често комбинирано, включващо 2 (34,4%) 
или 3 (23,0%) медикамента. Данните от измерване-
то на АН при постъпването показват недостатъчно 

ефективен амбулаторен контрол върху АХ въпреки 
провежданото лечение. Задоволителен контрол на 
АН (< 140/90 mm Hg) се установява при 31,1% от 
нашите пациенти. Резултатите са сходни с тези за 
страните от Западна и Централна Европа и Север-
на Америка [9]. По-добър е контролът на АХ при мъ-
жете (38,5%) в сравнение с жените (25,5%). 

Дислипидемията е вторият по честота РФ при 
изследваните от нас пациенти с МС. Нашите данни 
подкрепят резултатите, представени от други авто-
ри, за честотата на отделните рискови фактори в 
констелацията на МС. 

Сравнителният анализ при нашите пациенти 
показва статистически значими разлики в установе-
ните промени в липидния статус между двата пола 
единствено по отношение на хипертриглицериде-
мията (преобладаване на мъжете).

Третият по честота РФ при пациентите с МС, 
включени в нашето изследване, е нарушен глю-
козен метаболизъм, с преобладаване на ЗД тип 2 
(кръвнозахарни нива > 7 mmol/L на гладно и > 11 
mmol/L на 2-рия час след хранене), без значима 
разлика по отношение на пола – 43,4%. Нашите ре-
зултати за честотата на ЗД тип 2 при пациенти с МС 
се различават в голяма степен от тези, представени 
от автори на други сходни проучвания. Eaton и сътр. 
[8] съобщават за ЗД тип 2 при 5,2% от изследвани-
те от тях пациенти с МС, Stern и сътр. [17] – 4,1%, 
Wingard и сътр. [21] – 6,4%, проучвания NHANES II 
и III – 27,5 и 86,0%.

Тютюнопушене – доказан РФ за повишена сър-
деч но-съдова и мозъчносъдова заболяемост и смър-
тност, се установява при голяма част от включените 
в изследването пациенти, със значима разлика по 
отношение на пола (58,8% за мъжете и съответно 
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18,2% за жените), чието влияние върху риска от съ-
дови усложнения [9] не може да бъде пренебрег-
нато предвид давността и средния брой цигари 
дневно.

Всеки от рисковите фактори в констелацията на 
МС има независимо и значимо влияние върху риска 
от възникване на съдови усложнения. Съчетание-
то на няколко РФ – абдоминално затлъстяване, АХ, 
нарушен липиден и/или глюкозен толеранс, пови-
шава многократно риска за ССЗ [4, 9, 20, 22].

Резултатите от нашето проучване потвърждават 
данните за висок риск от съдови усложнения при 
пациентите с МС. Преживян миокарден инфаркт се 
установява при 16,4%, мозъчен инсулт – също при 
16,4%, като женският пол е засегнат 2 пъти по-чес-
то в сравнение с мъжкия, съчетание от инфаркт и 
инсулт – при 4,1%, ХАНК – при 13,9%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение трябва да отбележим, че МС е 
значим здравен и социален проблем, засягащ в 
най-голяма степен лицата във възрастовата група 
55-65 год., по-често жени. Преобладаващата част от 
пациентите са с лека степен на затлъстяване (ИТМ 
30-34). Артериалната хипертония е водещ рисков 
фактор в констелацията на МС, следвана от дисли-
пидемия и ЗД тип 2. Установява се незадоволите-
лен амбулаторен контрол върху РФ при пациентите 
с МС, преди всичко АХ и ЗД, като резултатите от 
нашето проучване показват много висок риск от съ-
дови усложнения при тези пациенти.
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Резюме: Целта на настоящото проучване беше да се проучи връзката между неинвазивно определеното чрез трансторакална 
ехокардиография левокамерно налягане на пълнене и инвазивно определеното по време на дясна сърдечна катетери-
зация средно пулмокапилярно налягане. В проучването участваха 31 пациенти на възраст между 37 и 78 год. в синусов 
ритъм с редуцирана фракция на изтласкване на лявата камера (ФИ 20-48%), от които 13 пациенти – с ляв бедрен 
блок (ЛББ). Левокамерното налягане на пълнене се определяше ехокардиографски чрез отношението Е/Еа*, получено 
от ранните диастолни скорости на пулс-доплер (Е-вълна) и пулс-тъканен доплер (Еа-вълна). Всички пациенти бяха 
изследвани от върхова позиция на четирикухинен срез. Еа-вълната определяхме от септалната и от латералната част 
на митралния клапен пръстен (МКП), като калкулирахме и средна аритметична величина на двете използвани позиции. 
Пулмокапилярното налягане (ПКН) измервахме по време на дясна сърдечна катетеризация в интервал от 30 до 60 
min след осъществената ехокардиография. От получените хемодинамични криви използвахме средната стойност на 
пулмокапилярното налягане. При пациентите без ЛББ (n = 18) анализирахме силната корелация между левокамерното 
налягане на пълнене и средното пулмокапилярно налягане за всички използвани позиции на МКП при определянето 
на Еа-вълната (r = 641/r = 607/r = 641). Използването на усреднена позиция дава допълнителни клинични ползи: лес-
но приложимо линейно уравнение с висока статистическа значимост и малката стандартна грешка: средно ПКН (mm 
Hg) = 6,7 + Е/Еа (усреднена позиция). С чувствителност от 77% бихме могли да предскажем, че при отношение Е/Еа ≥ 10,65, 
изчислено като усреднена стойност, получена от септалната и от латералната част на МКП, очакваното средно ПКН 
ще бъде ≥ 14 mm Hg. Със специфичност от 80% бихме могли да предскажем, че при същото отношение средно ПКН 
няма да бъде по-ниско от 14 mm Hg. Пациентите с ЛББ (n = 13) имаха сигнификантно (p = 0,036) по-ниска степен на 
корелация на изследваното отношение (r = 451/r = 413/ r = 454) в сравнение с пациентите без ЛББ. Използването на 
обяснително уравнение за изчисляване на ЛК налягане на пълнене прави неинвазивния подход при пациенти без ЛББ 
алтернатива на дясната сърдечна катетеризация в случаите, когато инвазивният подход не е абсолютно наложителен. 
При пациентите с ЛББ не можем да препоръчаме обяснително уравнение. 

Ключови думи: левокамерното налягане на пълнене, средното пулмо-капилярно налягане, пулс тъканен Доплер,  дясна сърдечна 
катетеризация.
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Summary: The aim of the present study was to investigate the relationship between the left ventricular fi lling pressure determined by 
transthoracic echocardiography and invasively measured mean pulmonary capillary wedge pressure determined during the 
time of right-side heart catheterization. We enrolled 31 patients between 37 and 78 years of age in sinus rhythm with reduced 
left ventricular ejection fraction (EF 20-48%) 13 of whom were with left bundle branch block. Left ventricular fi lling pressure 
was measured by transthoracic echocardiography and relation between E/Ea was derived by early diastolic velocities of pulse 
Doppler (E-wave) and pulse tissue Doppler (Ea-wave). All the patients were investigated in a left lateral decubital 
position from an apical window in four chamber view. We estimated consecutively the peak velocity of the Ea-wave from the

*Според последните препоръки на Американската и Европейската асоциации по  ехокардиография, левокамерното налягане на пълнене са изразява с унифицирано 
отношение Е/е’ или Е/Е’ (2009 г.). Доскоро липсваше консенсус по въпроса и съществуваваше двойнствена номенклатура (Е/Еа = Е/Е’ = Е/е’)
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УВОД
Определянето на левокамерното (ЛК) налягане 

на пълнене е важно с оглед на оптимизирането на 
камерната функция. Обичайният подход е инвазивно 
хемодинамично мониториране с поставяне на катетър 
в белодробната артерия. Неинвазивен метод, който 
може конкурентно да бъде използван, е определяне 
на отношението Е/Еа чрез трансторакална ехокарди-
ография (ТТЕ) с пулс- (ПД) и пулс-тъканен доплер 
(ПТД), особено при пациенти с редуцирана ЛК фрак-
ция на изтласкване под 50%, при които възможност-
ите на класическия ПД на трансмитралния кръвоток 
са ограничени. Възможността на методиката да бъде 
пълноправна алтернатива на дясната сърдечна кате-
теризация (ДСК) в оценката на ЛК преднатоварване 
определя категорични ползи за пациента по отноше-
ние на безопасност, контрол в хода на провежданото 
лечение, детайлизиране на диагнозата, определяне 
на прогноза, мониториране на хемодинамичния ста-

тус и ръководене на терапията. Съществена полза на 
методиката е по-малката зависимост от ограничения-
та на т.нар. лош ехографски прозорец.

Доказано е, че отношението Е/Еа на ранните ди-
астолни скорости, получени чрез ПД и ПТД ехокарди-
ография от апикална четирикухинна позиция, е точен 
индикатор на ЛК налягане на пълнене и корелира до-
бре с инвазивно определеното средно пулмокапиляр-
но налягане (ПКН) в сравнение с други доплер показа-
тели [14]. Отношението Е/Еа корелира с пре-а-вълната 
от ЛК тонометрия [11] и е показателна стойност за ЛК 
налягане през периода на диастаза, за разлика от ле-
вокамерното теледиастолно налягане (ЛКТДН), което 
се измерва непосредствено след края на а-вълната 
и преди началото на ЛК изометрична контракция. ЛК 
налягане на пълнене и ЛКТДН не са еднозначни поня-
тия. Използването на отношението Е/Еа като метод за 
неинвазивна оценка на ЛКТДН или респективно ПКН 
предполага въвеждането на принципно различни ко-
рекционни коефициенти (фиг. 1).

septal and lateral site of the mitral annulus. Additionally, average value of both used positions was calculated. Pulmonary capillary 
wedge pressure (PCWP) was assessed during the time of right-side heart catheterization, 30 to 60 min after echocardiographic 
examination. We compared the left ventricular fi lling pressure with the mean value of pulmonary capillary wedge pressure. In 
patients without left bundle branch block, we analyzed strong correlation between left ventricular fi lling pressure and mean 
pulmonary capillary wedge pressure for all used positions of the mitral annulus from which the Ea-wave was determined 
(r = 641/r = 607/r = 641). The usage of the average position gave us additional clinical benefi ts as follows: an 
easy applicable linear equation with high signifi cance and low standard error of estimation: mean PCWP = 6,7 + 
Е/Еа (average position). With sensitivity of 77% we could predict elevated mean PCWP ≥ 14 mm Hg if the estimated ratio between 
E/Ea is ≥ 10.65, and if Ea-wave was calculated as an average value between septal and lateral sites of the mitral annulus. 
With specifi city of 80% we could predict also that the mean PCWP will not be lower than 14 mm Hg at the same ratio. The 
patients with left bundle branch block had signifi cantly (p = 0,036) lower level of correlation of the investigated ratio (r = 451/r = 
413/r = 454) compared to patients without such block. The usage of explanative equation to estimate the left ventricular fi lling 
pressure offers a noninvasive approach to patients without left bundle branch block. This is an alternative of right side heart 
catheterization when invasive approach is not necessary. We can not recommend explanative equation in patients with left 
bundle branch block. 

Key words left ventricular fi lling pressure, mean pulmonary capillary wedge pressure, pulse wave tissue Doppler, right heart catheterization
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ПРЕДПОСТАВКИ

Отношението Е/Еа > 6 корелира с ПКН > 13 mm 
Hg; r = 0.84; p < 0.0001; средното отклонение на 
предвидено от изчислено инвазивно ПКН е 0.4 ± 2.2 
mm Hg [6]. Няма консенсус по отношение на това коя 
част на МКП има по-висока информативна стойност 
за оценка на Еа-вълната когато се определя ЛК на-
лягане на пълнене [9, 11, 12, 13]. На настоящия етап 
съществува съгласие по отношение на ЛК налягане 
на пълнене при пациенти със сърдечна недостатъч-
ност и запазена фракция на изтласкване [4]. Дефи-
нират се три типа отношение Е/Еа със съответното 
им отношение към ЛК налягане на пълнене. Е/Еа > 
15 съответства на увеличено ЛК налягане на пълне-
не, Е/Еа < 8 съответства на нормално ЛК налягане 
на пълнене и Е/Еа между 8 и 15 е зона, в която ре-
зултатът е неинтерпретабилен (т.нар. сива зона). По-
следните препоръки на Американската асоциация 
по ехокардиография (ASE) е да се използват същите 
три типа на Е/Еа отношение при определяне на ЛК 
налягане на пълнене и за пациентите със сърдечна 
недостатъчност и редуцирана ФИ. Проблем остава 
“сивата зона”, където се препоръчва т.нар. стъпков 
алгоритъм от няколко ехокардиографски изследва-
ния, доуточняващи левокамерното преднатоварване 
[10]. Съществуват доказателства, че отношение Е/Еа 
> 9 съответства на повишено ЛК налягане на пъл-
нене > 15 mm Hg при пациенти с ХИБС, прекаран 
миокарден инфаркт и понижена ФИ на ЛК < 50%, (r > 
0.71, p < 0.05) [11].

Пациентите с абнормна кинетика на интервен-
трикулния септум (ЛББ и деснокамерно пейсиране) 
са със слаба корелация между отношението Е/Еа и 
ПКН, сравнени с пациентите с нормална кинетика 

(r = 0.86/ r = 0.36). Този факт прави анализа на ЛК 
налягане на пълнене чрез отношението Е/Еа при 
тази група от пациенти неприложим [3].

ЦЕЛ

Целта на проучването е да се провери хипоте-
зата, че ТТЕ може да бъде алтернатива на дясната 
сърдечна катетеризация (ДСК) при определянето 
на ЛК налягане на пълнене особено при пациенти, 
при които инвазивният подход по една или друга 
причина би могъл да се избегне. 

Главна цел на настоящото проучване беше да 
се проучи силата на връзката между определеното 
чрез ТТЕ ЛК налягане на пълнене чрез отношение-
то Е/Еа и изчисленото по време на ДСК средно ПКН 
при пациенти с редуцирана ФИ. Задачата беше 
да намерим корекционен коефициент, константа и 
обяснително уравнение, свързващи двете изслед-
вани вариабилни (отношението Е/Еа и ПКН). Тряб-
ваше да направим оценка на равнината на МКП, 
от която определената Еа-вълна, респективно от-
ношението Е/Еа имат най-силна корелация с инва-
зивно изчисленото ПКН. Трябваше да оценим имат 
ли статистически значима стойност нарушенията в 
кинетиката на интервентрикулния септум за използ-
ване на отношението Е/Еа като неинвазивен показа-
тел на ЛК налягане на пълнене.

ДИЗАЙН НА ПРОУЧВАНЕТО

Изследването е проспективно едногодишно. На 
фиг. 2 е представен дизайнът на проучването.

Фиг. 2. Дизайн на проучването
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ПАЦИЕНТИ

В проучването участваха 31 пациенти на въз-
раст между 37 и 78 год. Пациентите с високостепен-
на митрална инсуфициенция (n = 14), умерена и ви-
сокостепенна митрална стеноза (n = 5), предсърдно 
мъждене (n = 10), митрална клапна протеза (n = 4) и 
констрикция на перикарда (n = 1) бяха изключени от 
проучването. Всички останали участници подписа-
ха предварително информирано съгласие (n = 31). 
Пациентите разделихме в две групи според диагно-
стицираната сърдечна патология – група с неисхе-
мична дилатативна кардиомиопатия (ДКМП, n = 18) 
и група с исхемична кардиомиопатия (ИКМП, n = 13). 
Пациентите с неисхемична ДКМП бяха етиологично 
уточнени в следните подгрупи: идиопатична ДКМП 
(n = 10) и алкохолна ДКМП (n = 8). При четирима 
от болните с идиопатична ДКМП имаше доказател-
ства за преболедувана инфекция с кардиотропни 
вируси. От всички пациенти с неисхемична ДКМП 
четирима (n = 4) имаха ЛББ в ЕКГ. На всички паци-
енти в групата е направена през предходната една 
година СКАГ, която показва коронарни артерии без 
хемодинамично значими стенози. Пациентите с 
исхемична КМП бяха етиологично уточнени в две 
подгрупи: с прекаран миокарден инфаркт/инфаркти 
(МИ) (n = 9) и с хронична стабилна ангина пекторис 

(n = 4). Всички пациенти от тази група имаха про-
ведени СКАГ/ПКИ, доказващи наличната коронарна 
патология. От всички лица с исхемична КМП девет 
(n = 9) имаха ЛББ в ЕКГ. 

МЕТОД

На участниците в проучването беше проведена 
ТТЕ с ПТД и ДСК. 

ТТЕ – Използвахме ехокардиографски апарат 
АLOKA PROSOUND SSD5500 SV, оборудван с 2,5 
MHz трансдюсер. Всички пациенти бяха изследва-
ни от върхова позиция на четирикухинен срез. ЛК 
налягане на пълнене беше определяно чрез отно-
шението Е/Еа. Е-вълната получавахме чрез ПД на 
трансмитралния кръвоток с пробен обем, фиксиран 
на върховете на митралната клапа по време на ди-
астола. Еа-вълната получавахме чрез ПТД от сеп-
талната и от латерална част на МКП. Допълнително 
калкулирахме при анализа на Еа-вълната усреднена 
стойност на двете използвани позиции (септална + 
латерална/2) (фиг. 3а и 3б). Всички ехокардиограф-
ски измервания се правеха при краен експириум за 
5 до 10 последователни сърдечни съкращения, като 
крайният резултат се усредняваше от пет последо-
вателни сърдечни цикъла. Всички ехокардиограф-
ски записи се съхраняваха на дигитален носител.

А  Б   

а) ПД на трансмитрален кръвоток б) ПТД от латералната част на МКП

Фиг. 3

ДСК. ПКН се измерваше по време на ДСК в 
ангиографска лаборатория в интервал от 30 до 
60 min след осъществената ехокардиография. 
Преди началото на ДСК системата за налягане 
се балансираше към нула и при легнал пациент 
се адаптираше към нивото на средната аксилар-
на линия. ДСК извършвахме с достъп през вена 
феморалис по модифициран метод на Seldinger, 
обичайно с 6 или 7 Fr катетри pulmo ball. Стреме-

жът ни беше кривите на налягане да се получа-
ват в краен експириум при задържане на диша-
нето, а върхът на катетъра да е по възможност 
вклинен в зона 3 на белия дроб. Коректността на 
позицията на катетъра определяхме чрез посто-
янен рентгеноскопичен и хемодинамичен кон-
трол (характеристика на кривата). От получени-
те хемодинамични криви използвахме средната 
стойност на ПКН (фиг. 4).
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Статистически методи на анализ

Статистическите резултати обработихме със 
SPSS13.0. За да оценим силата на корелация 
между изследваните двойки вариабилни, използ-
вахме линейнорегресионен модел на анализ и 
корелационен коефициент на Pearson. Анализът 
на данните в подгрупите направихме с помощта 
на нечифтен t-тест. Данните са представени като 
средни стойности със съответното стандартно 
отклонение. За статистически значима приехме 
стойност на p < 0,05. 

РЕЗУЛТАТИ

В проучването участваха общо 31 пациенти, от ко-
ито 24 – мъже (77,4%), и 7 – жени (22,6%), на възраст 
между 37 и 78 год. (фиг. 5 и 6). Пациентите имаха нор-
мално разпределение по възраст, като преобладаваха 
участниците мъже в съотношение приблизително 3:1.

Създадохме два основни модела за анализ: за 
пациентите с ЛББ и за пациентите без ЛББ. За всеки 
от тези основни модели създадохме по три варианта, 
зависими от използваната при анализа на вълната Еа 
част от МКП – септална, латерална или усреднена на 
двете позиции. На табл.1 представяме резултатите от 
анализа на данните, получени за пациентите без ЛББ.
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Данните от статистическия анализ дават основа-
ние за следните заключения: налице е силна корела-
ция между двете изследвани вариабилни и по трите 
използвани начина за определяне на Еа вълната. Не-
зависимо от този принципен извод са налице някои 
особености от клинично значение. Първо, латерална-
та част на МКП и усреднената позиция имат най-ви-
сок коефициент на корелация с инвазивно изчисле-
ното ПКН, като латералната част в допълнение има 
по-малка стандартна грешка на изчисление, което 
автоматично би могло да направи тази позиция, по-
зиция на избор при определяне на вълната Еа. Второ, 
проблем на тази позиция е по-сложното за клинична-
та практика линейно уравнение в сравнение с това 
на усреднената позиция. Трето, сериозен проблем на 

латералната позиция са често срещаните промени в 
сегментната кинетика, които неминуемо рефлектират 
в кинетиката на МКП и ще водят до сериозни грешки 
в прилагането на обяснителните уравнения. Този про-
блем до известна степен може да се атенюира чрез 
усредняване на позицията. Четвърто, константите и 
коефициентите, които са калкулирани за нуждите на 
обяснителното уравнение при усреднената позиция, 
имат по-малка стандартна грешка в сравнение с тези 
на уравнението при латералната позиция. В заклю-
чение, според нашите данни при определянето на 
ЛК налягане на пълнене за оценка на Еа-вълната би 
следвало да се използва средна аритметична стой-
ност от ранните диастолни скорости на септалната и 
латералната части на МКП.

Таблица 1. Линейнорегресионен анализ при пациенти с ФИ < 50% без ПЛББ

Е/Еа от латералната част на МКП и инвазивно изчисленото ПКН 

n = 18 Значения Стандартна 
грешка Сигнификантност

95% доверителен интервал

Долна граница Горна граница

Pearson (r) r = 0,641 4,4 p = 0,003 - -

Константа 1,5 4,404 p = 0,03 -4,748 14,834

Коефициент 1,525 0,424 p = 0,003 0,592 2,458

Уравнение ПКН = 1,5 + (1,5 X Е/Еа) 

 Е/Еа от медиалната част на МКП и инвазивно изчисленото ПКН 

n = 18 Значения Стандартна 
грешка Сигнификантност

95% доверителен интервал

Долна граница Горна граница

Pearson (r) r = 0,607 4,4 p = 0,006 - -

Константа 9,1 3,422 p = 0,016 1,890 16,331

Коефициент 0,75 0,238 p = 0,006 0,248 1,252

Уравнение ПКН = 9,1 + (0,75X Е/Еа) 

Е/Еа – при усреднена на двете използвани позиции и инвазивно изчисленото ПКН

n = 18 Значения Стандартна 
грешка Сигнификантност

95% доверителен интервал

Долна граница Горна граница

Pearson (r) r = 0,641 5,414 p =0,03 - -

Константа 6,7 3,789 p = 0,04 1,217 14,773

Коефициент 1,0 0,313 p = 0,03 0,417 1,738

Уравнение ПКН = 6,7 + Е/Еа 
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На фиг. 7 и 8 представяме групиране на корела-
ционните точки около линиите на регресия за двете 
изследвани вариабилни, като коефициентите на ко-
релация са съответно r = 0,641 и r = 0,601.

Прави впечатление липсата на особена раз-
лика в степента на групиране около регресионна-
та линия, независимо от начина на определяне на 
отношението Е/Еа. Този факт доказва, че е налице 
еднакво силна връзка между ЛК налягане на пълне-
не, определено неинвазивно чрез отношението Е/
Еа, и инвазивно изчисленото ПКН, без особена за-
висимост от частта на МКП, която се използва за 
определяне на Еа-вълната.

Пациентите в синусов ритъм с ФИ < 50% с ЛББ 
показват по-слаба степен на корелация в сравне-
ние с пациентите без ЛББ. Според коефициента 
на Pearson силата на корелация между двете ва-
риабилни може да бъде определена като умерена. 
Липсва обаче достатъчна статистическа сигнифи-
кантност както за самия коефициент, така и за ком-
понентите на дефинираното обяснително уравне-
ние, поради което не можем да го препоръчаме за 
клинични цели. Този извод важи за всички използ-
вани позиции на МКП, включително и усреднената 
при определянето на Еа-вълната. От особено зна-
чение е и фактът, че не успяхме да достигнем до 
статистическа достоверност при валидизирането 
на методиката (определяне на чувствителност и 
специфичност) при тази група пациенти. 

Чувствителността и специфичността на ТТЕ да 
предсказва ПКН чрез отношението Е/Еа при пациен-
ти с редуцирана фракция на изтласкване на ЛК в си-
нусов ритъм без ПЛББ проучихме, като създадохме 
ROC крива, която включва 18 пациенти от общо 31 
изследвани. Зададохме предел (cut-off) за ПКН от 14 
mm Hg, при който кривата показа статистическа дос-

товерност (p = 0,043) при площ под кривата 0,815. 
Анализът на тази крива показа, че: с чувствителност 
от 77% бихме могли да предскажем, че при отноше-
ние Е/Еа ≥ 10,65, изчислено като усреднена стойност, 
получена от септалната и от латералната част на 
МКП, очакваното средно ПКН ще бъде ≥ 14 mm Hg. 
Със специфичност от 80% бихме могли да предска-
жем, че при същото отношение средното ПКН няма 
да бъде по-ниско от 14 mm Hg (табл. 2, фиг. 9).

На табл. 3 представяме основните характерис-
тики на ROC кривите, които построихме за паци-
ентите без ПЛББ, при които използвахме септал-
ната или латералната част на МКП при анализа на 
Еа-вълната, както и ROC кривите за пациентите с 
ПЛББ, определени чрез трите варианта за анализ 
на Еа-вълната. Две са основните неща, които пра-
вят впечатление – първо, при пациентите без ПЛББ 
прави впечатление загубата на сигнификантност 
на кривите без значение от използваната позиция 
(латерална или септална) и второ, при пациентите 
с ПЛББ нямат сигнификантност създадените криви 
за нито един от използваните варианти за анализ 
на Еа-вълната (табл. 3). 
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ОБСЪЖДАНЕ

Резултатите от проучването се доближават до 
тези, получени от D’Souza и сътр. [3]. Принципните 
различия са в дизайна, където не е имало ограниче-
ние за ЛК ФИ, пациентите са изследвани в условията 
на интензивно отделение и при определянето на Еа-
вълната са използвани само септалната и латерална 
та част на МКП. Общото в двете проучвания е изво-
дът, че при пациентите с абнормна кинетика на ин-
тервентрикулния септум (ЛББ) отношението Е/Еа не 
може надеждно да се използва като показател на ЛК 
налягане на пълнене, независимо от това коя част от 
МКП ще се използва при определяне на Еа-вълната. 

В проучване, проведено от Mansencal и сътр. 
[11], се доказва силна корелация на ЛК налягане, на 
пълнене, определено чрез отношението Е/Еа и пре-
а-вълната от ЛК тонометрия, при пациенти с ИБС 
след прекаран миокарден инфаркт в синусов ритъм 
без ЛББ с ФИ < 50%. В нашето проучване групата 
пациенти с ИКМП с ФИ < 50% са предимно паци-

ентите с ЛББ, при които не можахме да дефинира-
ме сигнификантна зависимост между ЛК налягане 
на пълнене и ПКН. За пациентите с неисхемична 
ДКМП без ЛББ дефинирахме Е/Еа ≥ 10,65/ ПКН ≥ 14 
mm Hg, докато Mansencal и сътр. дефинират – Е/Еа 
≥ 9 / пре-а ≥ 15 mm Hg за пациенти, преживели МИ 
с ФИ < 50% без ЛББ.

На настоящия етап няма консенсус коя част на 
МКП е най-подходяща за определяне на Еа-вълната. 
Според Piyush M и сътр. [13] използването на септал-
ната част на МКП превъзхожда (макар и минимално) 
латералната при определяне на Еа-вълната в отно-
шението Е/Еа. В част от проучванията е използвана 
септалната част на МКП [8, 11], в други – латерална-
та част на МКП [2, 9], като съществуват малко данни 
за т.нар. усреднена позиция на двете най-често из-
ползвани позиции [5, 12]. В нашето проучане постиг-
нахме най-добри резултати за усреднената позиция 
на септалната и латерална част на МКП при опреде-
ляне на Еа-вълната за пациентите без нарушения в 
кинетиката на интервентрикулния септум.

Таблица 2.

Пациенти (n) Позитивни – 18 Негативни – 13

Площ под кривата Стандартна 
грешка

Асимптотична 
сигнификантност

95% доверителен интервал

Долна граница Горна граница

0,815 0,111 0,043 0,597 1,034

Ea – като средна стойност на 
септална и латерална част 
на МКП 

Е/Еа ПКН Чувствителност Специфичност

10,65 ≥ 14mmHg 77% 80%

Таблица 3. Пациенти без ПЛББ – Ea от латерална част на МКП

Площ под кривата Стандартна 
грешка

Асимптотична 
сигнификантност

95% доверителен интервал

Долна граница Горна граница

0,785 0,115 0,068 0,559 1,010

Пациенти без ПЛББ – Ea от септалната част на МКП

0,777 0,121 0,076 0,539 1,014

Пациенти с ПЛББ – Ea като средна стойност на септалната и латерална част на МКП

0,667 0,192 0,361 0,289 1,044

Пациенти с ПЛББ – Ea от латералната част на МКП

0,600 0,155 0,752 0,296 0,904

Пациенти с ПЛББ – Ea от септалната част на МКП

0,600 0,155 0,752 0,296 0,904
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ЛК налягане на пълнене, оценено чрез отноше-
нието Е/Еа, и връзката му с инвазивно определено-
то средно ПКН е проучено детайлно от S. F. Nagueh 
и сътр. [9]. Авторите дефинират линейно уравне-
ние между двете изследвани вариабилни, което е 
независимо от сърдечната честота и ФИ на ЛК, и 
е валидизирано за латералната част на МКП при 
определяне на Еа-вълната. В нашето проучване 
постигнахме най-висока сигнификантност на резул-
татите при линейно уравнение, в което Еа-вълната 
е усреднена от септалната и латералната част на 
МКП при пациенти с ФИ < 50%. В крайните изводи 
по отношение на ефикасност на метода двете про-
учвания нямат принципни разлики. Няма принципна 
разлика и във формираното уравнение, когато се 
използва латералната част на МКП. 

ИЗВОДИ

ЛК налягане на пълнене, оценено чрез отношение-
то Е/Еа, показва висока статистическа корелация с ин-
вазивно полученото средно ПКН при пациенти в сину-
сов ритъм с редуцирана фракция на изтласкване на ЛК 
и без наличен ЛББ. Този извод има клинично значение, 
когато изследването на Еа-вълната се прави последо-
вателно от септалната и латералната част на МКП и 
полученият резултат се усреднява. В този случай по-
лученото линейно уравнение, свързващо двете вари-
абилни (ПКН и Е/Еа), придобива удобен за клиничната 
практика вид и достатъчна статистическа сигнифи-
кантност. Самостоятелното изследване от септална-
та и латералната част на МКП не носи допълнителни 
клинични ползи. Използването на обяснително уравне-
ние за изчисляване на ЛК налягане на пълнене прави 
неинвазивния подход чрез ТТЕ алтернатива на дясна-
та сърдечна катетеризация при пациентите, при кои-
то инвазивният подход не е абсолютно наложителен. 
Освен това количественият анализ на левокамерното 
преднатоварване може да се окаже от изключителна 
клинична полза за пациентите, при които отношението 
Е/Еа попада в т.нар. сива зона и според сега препоръч-
вания диагностичен алгоритъм се налагат допълни-
телни уточняващи ехокардиографски изседвания.

КЛИНИЧНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Според нашите резултати използването на ТТЕ като 
алтернативен неинвазивен метод на дясната сърдечна 
катетеризация е възможно при следните уточнения: 

първо, методът е приложим при пациенти в  −
синусов ритъм без ЛББ с ФИ на ЛК < 50%, 

второ, с чувствителност от 77% бихме могли  −
да предскажем, че при Е/Еа ≥ 10,65, изчислено като 
усреднена стойност, получена от септалната и от 
латералната част на МКП, очакваното средно ПКН 
ще бъде ≥ 14 mm Hg; със специфичност от 80% би-
хме могли да предскажем, че при същото отношение 
средно ПКН няма да бъде по-ниско от 14 mm Hg,

трето, с много висока статистическа сигнифи- −
кантност бихме могли да препоръчаме за клинична 
употреба следното линейно уравнение, свързващо 
двете вариабилни: 

средно ПКН = 6,7 + Е/Еа (усреднена стойност)

Също така, основавайки се на резултатите от наше-
то проучване при пациентите с ЛББ, макар и да същест-
вува умерена корелация между Е/Еа и средно ПКН, не 
можем да препоръчаме обяснително уравнение, свърз-
ващо двете вариабилни, тъй като не успяхме да постиг-
нем дори и гранична статистическа сигнификантност 
при опита да валидизираме методиката, т.е. да опреде-
лим нейната чувствителност и специфичност.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Едно ограничение на това проучване е малкият 
брой на пациентите в някои от подгрупите за анализ. 
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Резюме: Целта на проведеното проучване беше да се валидизира връзката между лонгитудиналната систолна функция и фрак-
ция на изтласкване (ФИ) при пациенти със запазена глобална систолна функция на лявата камера (ЛК). В проучването 
участваха 86 пациенти със запазена ФИ, на възраст между 20 и 89 години, разпределени в група с артериална хипертония 
(АХ), група със сърдечна недостатъчност и запазена фракция на изтласкване на ЛК, група с ИБС, както и контрални групи 
за всяка една от споменатите. Използвана беше трансторакална ехокардиография (ТТЕ) с тъканен доплер-ехокардио-
графия (ТДЕ). ФИ се определяше по модифициран метод на Симпсън. Лонгитудиналната систолна функция на ЛК се 
анализираше чрез средната систолна скорост на скъсяване на митралния клапен пръстен (СрсссМКП) в два режима: 
пулс-тъканен доплер ехокардиография (ПТДЕ) и цветно кодиран М-мод тъканен доплер-ехокардиография (цвМ-модТДЕ). 
СрсссМКП се калкулираше като средно аритметична величина за шест стандартни позиции на митралния ринг от апикал-
на позиция. СрсссМКП показа умерена корелация с ЛК ФИ (r = 0,352; r = 0,335) за двата режима на изследване (р = 0,001; 
р = 0,002). СссМКП от предната част на МКП на двукухинна позиция показа като самостоятелно използвана позиция най-
близка корелация с ФИ и за двата режима на изследване (r = 0,432; p < 0,0001/цвМ-модТДЕ, r = 0,324; p = 0,002/ПТДЕ). 
С чувствителност от 90% при СрсссМКП ≥ 5,48 cm/s можем да предскажем ФИ ≥ 53% и със специфичност от 67% да от-
хвърлим ФИ ≤ 53% при същата скорост. Можем да препоръчаме следното уравнение: ФИ = 51,5 + 2 х СрсссМКП, валидно 
за режим на изследване с цвМ-модТДЕ. ПТДЕ има чувствителност от 77% при СрсссМКП ≥ 0,093 cm/s да предскаже ФИ 
≥ 57% и специфичност от 67% да отхвърли ФИ ≤ 57% при същата скорост. Можем да препоръчаме следното уравнение: 
ФИ = 45,2 + 190,2 х СрсссМКП. В случаите, когато ФИ на ЛК не може сигурно да бъде определена, ТДЕ може да бъде 
използван като алтернативен метод на изследване. Не се налагат корекции в обяснителните уравнения за пол, възраст, 
степен на АХ, диастолна дисфункция, както и при пациентите с ИБС.

Ключови думи: ФИ на лява камера, лонгитудинална систолна функция на ЛК, СрсссМКП, цвМ-модТДЕ, ПТДЕ.
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за кореспонденция:

д-р И. Даскалов, Клиника по кардиология, ВМА, бул.” Г.Софийски” № 3,1606 София, тел. 9225781, 
GSM 0888632771, e-mail: ivodaskalov@mail.bg 

Summary: The goal of the conducted study was to validate the relationship between longitudinal systolic function of the left ventricle (LV), 
and ejection fraction (EF). 86 patients with preserved EF, aged from 20 to 89 years were successfully enrolled in the study and 
divided in groups as followed: with arterial hypertension (AH), heart failure (HF) with preserved ejection fraction, coronary heart 
disease (CHD) and control groups for every one mentioned. The analysis of the LV longitudinal systolic function was assessed 
according to the average peak mitral annular descent velocity in two consecutive regimens: PW and colour M-mode TDI. The 
average peak systolic velocity was calculated for every regimen separately, as a sum of velocities divided to a sum of used 
positions. The velocities were obtained from six mitral annular sites. The average peak mitral annular descent velocity showed 
good correlation with left ventricular EF (r = 0,352; r = 0,335) for both regimens of investigation (p = 0,001; p = 0,002).
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УВОД

За първи път в историята на трансторакал-
ната ехокардиография (ТТЕ) Файгенбаум и сътр. 
предлагат като метод за оценка на лявата каме-
ра (ЛК) по дългата ос измерване на митралното 
клапно изместване. Те предполагат, че сърцето 
има постоянен външен контур и сърдечният връх 
е относително стационарен по време на сърдеч-
ния цикъл, като движението на митралния клапен 
пръстен (МКП) може да повлияе левокамерната 
(ЛК) контракция и релаксация по дългата ос чрез 
т.нар. механизъм на реципрочна помпа. Движени-
ето на МКП към апекса води до изтласкване на 
ударен обем в аортата и засмукване на кръвен 
обем в лявото предсърдие от белодробните вени. 
Движение в обратната посока води до засмуква-
не на кръвен обем в ЛК от лявото предсърдие. 
Проучвания с използване на сърдечен ЯМР по-
твърждават тезата, че надлъжното скъсяване на 
ЛК участва в систолата. 

ПРЕДПОСТАВКИ

Анализът на движението на МКП може да бъде 
използван за оценка на ЛК систолна функция по 
дългата ос [14, 27, 30]. Движението на МКП коре-
лира добре с ЛК фракция на изтласкване (ФИ), из-
мерена посредством различни методи, включващи 
двуразмерна ТТЕ [2], контрастна вентрикулография 
[3] и радионуклидна вентрикулография [1, 23]. Тази 
зависимост според някои автори е повече логари-
тмична, отколкото линейна [7]. Съществува корела-
ция между средната систолна скорост на скъсяване 
на МКП (СрсссМКП), изчислена с цветно кодиран 
М-мод тъканен доплер-ехокардиография (цвМ-
модТДЕ) от шест стандартни позиции и ФИ на ЛК 

(за пациенти с ФИ от 17 до 80%) [12]. СрсссМКП > 
5,4 cm/s има най-близка корелация с радионуклидно 
изчислената ФИ на ЛК, по-голяма от 50% (сензитив-
ност 88% и специфичност 97%) [18-24]. Методиката 
има висока чувствителност по отношение на мини-
малните (ранните) промени в контрактилитета на 
ЛК [6, 11]. ЛК функия по дългата ос – както систолно 
скъсяване, така и диастолно удължаване, може да 
бъде нарушена при пациенти със симптоми на сър-
дечна недостатъчност (СН) и запазена глобална ЛК 
систолна функция, оценена чрез ЛК ФИ [4, 5, 15, 21, 
25, 29, 31].

ЦЕЛ 

Целта на проведеното проучване беше да 
се оцени силата на връзката между СрсссМКП, 
анализирана в режим на цвМ-модТДЕ и пулс-тъ-
канен доплер-ехокардиография (ПТДЕ), и ТТЕ 
изчислената ФИ при пациенти със запазена ФИ. 
Наша задача беше да намерим корекционен ко-
ефициент, константа и обяснително уравнение, 
свързващи двете изследвани вариабилни, ва-
лидни за всеки от използваните режими на из-
следване. Допълнителна задача беше да оценим 
влиянието на други фактори, модифициращи 
връзката между изследваните вариабилни, като: 
пол, възраст, наличие и степен на артериална 
хипертония (АХ), диастолна дисфункция и исхе-
мична болест на сърцето (ИБС). Важна задача от 
практически характер бе да се направи оценка 
на равнината на МКП, която има най-близка ко-
релация с ФИ на ЛК.

Дизайн 
Проучването е проспективно едногодишно. На 

фиг. 1 е представен дизайнът на проучването. 

Peak mitral annular descent velocity from anterior corner of the mitral ring in apical 2-chamber view correlated most 
closely with TTE estimated EF for the both regimens of investigation. Peak mitral annular descent velocity average ≥ 5.48 
cm/s from color M mode TDI had a sensitivity of 90% for an EF ≥ 53% and specificity of 67% to reject EF ≤ 53% for the 
same velocity. We recommend to use following equation: EF = 51,5 + 2 х average рeak mitral annular descent velocity. 
Peak mitral annular descent velocity average ≥ 0,093 cm/s from PW TDI had a sensitivity of 77% for an EF ≥ 57% and 
specificity of 67% to reject EF ≤ 57% for the same velocity. We recommend to use following equation: EF = 45,2 + 190,2 
х average рeak mitral annular descent velocity. The data collected from our study provide high diagnostic accuracy 
especially when EF is difficult to asses. It is not necessary to correct equations by sex, age, arterial hypertension, 
diastolic dysfunction or coronary heart disease. 

Key words: left ventricular EF, longitudinal systolic function of the LV, average Peak mitral annular descent velocity, color M mode TDI, 
PW TDI 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Пациенти
В проучването участваха 86 пациенти (n = 86) 

на възраст между 20 и 89 години. Всички участници 
подписаха предварително информирано съгласие. 

Критериите, които използвахме при дефинира-
нето на подгрупата с АХ, са основани на препоръ-
ките на Европейското дружество по кардиология 
от 2007 г. [17]. Част от пациентите имаха таргетно 
органно увреждане – ЛК хипертрофия и СН със за-
пазена систолна функция на ЛК. Разпределението 
на пациентите по отношение на диастолната функ-
ция на ЛК представяме на табл. 2.

Диастолната функция на ЛК беше изследвана 
при всички пациенти с пулс-доплер от апикална 

позиция на четирикухинен срез при пробен обем, 
фиксиран между върховете на митралната клапа. 
Дефинициите, които използвахме, са основани на 
препоръките за оценка на диастолната функция на 
ЛК на Американската асоциация по ехокардиогра-
фия [19].

Критериите, които използвахме за да дефи-
нираме групата на пациентите с ИБС, са, както 
следва: САП – типична гръдна болка при физи-
ческо усилие, позитивен стрес-тест, позитивна 
СКАГ или предишна ПКИ, АКБ, преболедуван 
МИ. НАП, ОМИ дефинирахме с клинични дока-
зателства за остра оклузия на коронарна арте-
рия. Разпределението на пациентите с ИБС, ко-
ито имат и придружаваща АХ, е представено на 
табл. 3.

Фиг. 1

Таблица 2. Сърдечна недостатъчност при запазена систолна функция на ЛК

АХ Нормална диастолна функция Нарушена релаксация Рестрикция Общо
Лека 13 11 2 26
Умерена 8 24 6 38
Тежка 0 0 0 0
Общо 21 35 8 64

Таблица 3. Исхемична болест на сърцето (ИБС)

АХ САП НАП ОМИ Общо

Лека 17 0 2 19

Умерена 17 3 0 20

Тежка 0 0 0 0

Общо 34 3 2 39
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Контролната група от пациенти се формира, 
както следва: за АХ от 22-ма пациенти с нормални 
стойности на АН (n = 22), за ИБС от 47 пациенти без 
клинични данни за коронарна болест на сърцето (n 
= 47) и за пациентите със СН при запазена систол-
на функция на ЛК от 43-ма души с ехокардиограф-
ски доказателства за нормална диастолна функция 
на ЛК (n = 43).

МЕТОД

На всички участници в проучването извършихме 
ТТЕ с ТДЕ. Използвахме ехокардиографски апарат 
АLOKA PROSOUND SSD5500 SV, оборудван с 2,5 
MHz трансдюсер. Следпроцедурно резултатите 
обработихме със специализиран софтуер АLOKA 
D4D. Лонгитудиналната систолна функция анализи-
рахме с ТДЕ в два режима – цвМ-модТДЕ и ПТДЕ. 
Изследването започваше с двуразмерна ТДЕ от 
апикална позиция на четирикухинен срез за ориен-
тиране на пробния обем към стандартните позиции 
за оценка на МКП. Стандартните позиции, които из-
ползвахме, са: четирикухинен срез – инферосеп-

тална и латерална, двукухинен срез – инфериорна 
и антериорна, трикухинен срез – антеросептална 
и постериорна. Систолните скорости се определя-
ха за двата режима последователно за всяка една 
от шестте стандартни позиции на МКП. СрсссМКП 
се изчисляваше като средно аритметично на сума-
та от получените скорости, разделена на броя на 
използваните позиции. В режим на цвМ-модТДЕ 
систолните скорости се анализираха след автома-
тично (или ръчно) очертаване на ендокардната по-
върхност (tracing) на три последователни сърдеч-
ни съкращения. Автоматичен анализ изчислява 
систолната, средната, ранната и късната диастол-
на скорост в зоната на интерес. По теоретични съ-
ображения ще споменем, че очакваният систолен 
пик при ръчен анализ (не се препоръчва) се на-
мира на около 100 ms след началото на QRS-ком-
плекса в ЕКГ отвеждането на ехографския запис 
(фиг. 2), ФИ на ЛК бе изчислявана по модифицира-
ния метод на Симпсън. Изчисленията се правеха 
последователно от дву- и четирикухинен срез на 
върхова позиция за три последователни сърдечни 
съкращения.

  

  

Фиг. 2 

На фиг. 2 е представена двуразмерна ТДЕ (до-
лен ред снимки) от три стандартни позиции на МКП 
(латерална, антериорна и антеросептална) и корес-
пондиращ цвМ-модТДЕ (горен ред снимки). На пър-
вата снимка са анализирани три комплекса, а на 
втората е усреднена систолната скорост. В горния 
край на снимките е разположена време-скоростната 
графика, която на последната снимка сме увеличи-
ли със съответните буквени означения. Систолната 
скорост, която маркираме за изчисляване, е Sm (S2) 
(материал на автора 2008 г.).

В режим на ПТДЕ систолните скорости се ана-
лизираха в момента на изследването (on-line). След 
оптимално позициониране на пробния обем в жела-
ната зона на интерес и оптимизиране на изхода до 
около 1 cm в режим на двуразмерна ТДЕ се преми-
наваше към режим на ПТДЕ. На получената спек-
трограма се определяше систолната скорост по по-
зицията на точка S2. Анализираха се три комплекса 
и се изчисляваше моментна средна стойност (фиг. 
3). Стремежът беше всички измервания да се пра-
вят в краен експириум.
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Таблица 6
Режим на изследване с цвМ-модТДЕ Доверителен интервал

Значение Стандартна грешка Сигнификантност Долна граница Горна граница
Pearson (r) r = 0,352 5,546 р = 0,001 − −

Константа 51,462 3,676 р < 0,0001 44,151 58,772

Коефициент 1,991 0.577 р = 0,001 0,844 3,139

Уравнение ФИ = 51,5 + 2 х СрсссМКП

Режим на изследване с ПТДЕ

Pearson (r) r = 0,335 5,584 р = 0,002 − −

Константа 45,191 5,802 р < 0,0001 33,654 56,728

Коефициент 190,218 58,429 р = 0,002 74,026 306,410
Уравнение ФИ = 45,2 + 190,2 х СрсссМКП
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  Фиг. 4. 
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Фиг. 3. Представени са двуразмерна ТДЕ и кореспон-
диращ ПТДЕ. Систолната скорост се определя чрез 
маркиране на S в дадения пример или S2, когато има 
два систолични върха (материал на автора 2008 г.)

Статистически методи на анализ
Статистически анализ на резултатите беше 

направен със SPSS ver.13.0. за Windows. За да 
оценим силата на корелация между изследвана-
та двойка вариабилни (СрсссМКП и ФИ на ЛК), 
използвахме линейно-регресионен анализ и ко-
релационен коефициент на Pearson. Анализът в 
подгрупите направихме с помощта на нечифтен 
t-тест (independent samples). Данните са предста-
вени като средни стойности със съответното стан-
дартно отклонение. За статистически значима при-
ехме стойност на p < 0,05. 

РЕЗУЛТАТИ

Анализирахме цялата група пациенти (n = 86) с 
линейно-регресионен анализ и на табл. 6 представя-

ме получените константи, коефициенти и обяснителни 
уравнения, свързващи двете изследвани вариабилни. 

Изводът, които направихме, е, че между двата 
режима на ТДЕ изследване не съществува практи-
ческа разлика, когато се използват за анализ на ФИ 
на ЛК чрез СрсссМКП. От клинична гледна точка 
това означава, че те могат да бъдат взаимно заме-
няеми (конкурентни) и чрез обяснително уравнение 
да бъдат използвани в зависимост от специфични-
те нужди на клиничната ситуация. 

Анализът на резултатите коя част на МКП (са-
мостоятелно) има най-висока информативна стой-
ност при оценка на лонгитудиналната систолна 
функция показа, че предната част на МКП е с най-
висок коефициент на корелация, с най-висока ста-
тистическа значимост и за двата режима на изслед-
ване (r = 0,432; p < 0,0001/цвМ-модТДЕ; r = 0,324; p 
= 0,002/ПТДЕ).

Чувствителността и специфичността за режи-
ма на изследване с цвМ-модТДЕ проучихме, като 
създадохме ROC крива за пациентите с ФИ ≥ 53%, 
която включва 83 от общо 86 пациенти и показва 
статистическа достоверност при площ под кривата 
0,843. Анализът на тази крива показа, че с чувстви-
телност от 90% бихме могли да предскажем, че при 
СрсссМКП ≥ 5,48 cm/s ФИ на ЛК ще бъде ≥ 53%. 
Със специфичност от 67% бихме могли да предска-
жем, че при същата СрсссМКП, ФИ няма да бъде 
по-ниска от 53% (фиг. 4).
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Чувствителността и специфичността за режи-
ма на изследване с ПТДЕ проучихме, като създа-
дохме ROC крива за пациентите с ФИ ≥ 57%, която 
включва 77 от общо 86 пациенти и показва статис-
тическа достоверност при площ под кривата 0,756. 
Анализът на тази крива показа, че с чувствител-
ност от 77% бихме могли да предскажем, че при 
СрсссМКП ≥ 0,093 cm/s ФИ на ЛК ще бъде ≥ 57%. 
Със специфичност от 67% бихме могли да преска-
жем, че при същата СрсссМКП ФИ няма да бъде 
по-ниска от 57%.

Полът и възрастта могат да променят дефи-
нираните вече отношения между ФИ и СрсссМКП. 
Анализирахме тенденцията за отслабване на сила-
та на връзката между двете вариабилни при жени 
(r = 0.5 – мъже/r = 0.4 – жени при цвМ-модТДЕ, r = 
0.4 – мъже/r = 0.3 – жени при ПТДЕ). Установихме 
и полови разлики в СрсссМКП – по-високи скорос-
ти при мъже и по-ниски при жени (6,3/6,2 m/s при 
цвМ-модТДЕ, 0,0988/0,0979 m/s при ПТДЕ). Тези 
разлики не са статистически сигнификантни (p = 
0,672/0,726) и не налагат корекция във вече дефи-
нираните уравнения. 

С напредване на възрастта силата на връзка-
та между ФИ и СрсссМКП отслабва и паралелно 
СрсссМКП се понижава. Статистическа сигнифи-
кантност имат резултатите за групите от 20 до 80 
год. Не се налагат обаче корекции в обяснителните 
уравнения за различните възрастови групи.

Анализът на данните в подгрупите пациенти с 
АХ, диастолна дисфункция и ИБС показа, че при 
пациентите с АХ без диастолна дисфункция е нали-
це тенденция за отслабване на силата на връзката 
между ФИ и СрсссМКП първо от наличието на АХ (r 
= 0.5/r = 0.44) и второ от степените на АХ ( r= 0.44/r = 
0.4). При пациентите с АХ и диастолна дисфункция 
наблюдавахме обратната тенденция за нарастване 
на силата на връзката между изследваните вари-
абилни, степенно зависима от тежестта на диастол-
ната дисфункция на ЛК (r = 0.33/r = 0.45/r = 0.83).

Съществуват разлики и в СрсссМКП между 
контролната група и пациентите с АХ, както и при 
пациентите с различна степен на АХ със или без 
диастолна дисфункция. При пациентите с АХ без 
диастолна дисфункция са налице малко по-висо-
ки СрсссМКП (6,45 m/s – цвМ-модТДЕ, 0,0988 m/s 
– ПТДЕ) в сравнение с пациентите с диастолна дис-
функция (6,21/6,01 m/s цвМ-модТДЕ, 0,0988/0,0979 
m/s ПТДЕ), като е налице успоредно понижение за 
всяка следваща степен на АХ, респ. диастолна дис-
функция (6,07 m/s цвМ-модТДЕ, 0,0979 m/s ПТДЕ). 
Тези разлики имат статистическа значимост и за 
двата режима на ТДЕ изследване (p = 0,036/0,05). 
Изводът, които направихме е, че възникването и 
еволюцията на АХ е свързана с леко понижение 

на лонгитудиналната систолна функция на ЛК и 
диастолната дисфункция допълнително влошава 
систолната контракция на ЛК по дългата ос. Тази 
минимална систолна дисфункция не може да бъде 
причина за клиничните прояви при пациентите със 
сърдечна недостатъчност. В повечето случаи те са 
резултат на повишеното крайно диастолно наляга-
не в ЛК, което се дължи на подлежащата диастолна 
дисфункция. Важното е, че тези начални промени в 
систолната контракция на ЛК по дългата ос при па-
циентите с АХ със или без диастолна дисфункция 
могат да се използват като маркер за оптимизиране 
и/или ревизиране на провежданата терапия. Това е 
едно от предимствата на метода на ТДЕ да открива 
началните промени в контрактилитета на ЛК тогава, 
когато ФИ на ЛК е все още запазена.

Според нашите резултати връзката на ИБС с 
отношението между ФИ и СрсссМКП е без клинич-
но значение по отношение на дефинираното вече 
уравнение за общата група пациенти. Въпреки това 
е налице тенденцията за по-нисък коефициент на 
корелация и СрсссМКП при пациентите с ИБС (r = 
0.29/6,34/6,25 m/s) в сравнение с контролната група 
(r = 0.6/6,38 m/s), както и вътрегрупово на пациен-
тите с ОКС (6,2 m/s) в сравнение с пациентите със 
САП (6,34 m/s) при липса обаче на статистическа 
сигнификантност (p = 0,828). 

Общият извод, до който достигнахме при паци-
ентите с АХ, сърдечна недостатъчност със запа-
зена фракция на изтласкване на ЛК и ИБС, е, че 
независимо от наличните тенденции не се налагат 
корекции в обяснителните уравнения. Причината за 
това е, че липсва статистически значима разлика 
във формираните константи и коефициенти от тези, 
валидни за общата група. 

ОБСЪДЖАНЕ

Резултатите от проучването се отнасят за се-
лектирана група от пациенти със запазена ФИ и не 
могат да бъдат интерпретирани или прилагани при 
други условия или ситуации. Две са основните кли-
нични ползи. Първо, дефинира се уравнение, свъз-
ващо СрсссМКП и ФИ на ЛК (количестен анализ), и 
второ, въведе се скорост/предел (cut-point), от коя-
то ФИ на ЛК може да бъде определена качествено 
(запазена/понижена). Клиницистът трябва сам да 
прецени необходима ли е точна количествена оцен-
ка на ФИ чрез обясниително уравнение или е дос-
татъчно да се използва измерването на СрсссМКП, 
за да се определи качествено ФИ. Използването на 
обяснителни уравнения за съжаление има няколко 
сигурни недостатъка: трудно се възприемат от ши-
роката клинична практика (сложен математичен мо-
дел); рядко се вграждат в обслужващите програми 
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на ехографите, поради различни причини; самите 
уравнения имат стандартна грешка при изчислява-
нето, която трябва винаги да се има предвид. По-
ради тези съображения вероятно по-ефективно би 
било да се помнят една (или две) стойност(и), от 
които би могло да се дефинира ФИ на ЛК като за-
пазена или понижена, т.е. да се направи качествен 
анализ. 

Резултати от сходни проучвания
Резултатите от нашето проучване се доближа-

ват до получените от Gulati и сътр. [12]. Принципни-
те различия са в дизайна, където не е имало огра-
ничение за запазена ФИ и начина на определяне 
(радиоизотопна вентрикулография). Общото в две-
те проучвания е докладваната висока ефикасност 
на цвМ-модТДЕ да предсказва по изчислената Ср-
сссМКП ФИ на ЛК. В нашето проучване използвахме 
и ПТДЕ. Дефинираните уравнения са базирани на 
линейно-регресионен анализ и в двете проучвания. 
Голямата разлика е, че в нашето проучване участва 
селектирана група от пациенти със запазена ФИ на 
ЛК, при които крайният вид на константи, коефици-
енти и обяснителни уравнения има различен вид от 
общата популация, проучена от Gulati и сътр. 

В метаанализ Emilsson и сътр. доказват, че 
връзката между систолното скъсяване на МКП и ФИ 
е нелинейна и че линейната регресия надценява 
ФИ в долния диапазон от стойности [7, 8]. Основ-
ната разлика с нашето проучване е в използвания 
метод. Emilsson и сътр. използват М-модТТЕ. Общо 
за двете проучвания е изводът, че връзката между 
систолното скъсяване на МКП и ФИ най-прецизно 
се описва от линейна регресионна крива за пациен-
тите с ФИ > 45%. 

В проучванията, проведени до момента, не се 
доказва сигурна зависимост на лонгитудиналната 
систолна функция на ЛК от пола. В последните ре-
зултати, публикувани от проучването Copenhagen 
City Heart Study [18], е установена такава връзка. В 
нашето проучване достигаме до същия извод. Две 
са големите разлики в проучванията: първо, в броя 
пациенти и второ, в използвания метод. Методът, 
който използват Mogelvang R и сътр. [18], е двураз-
мерна цветнокодирана ТДЕ. 

Повечето изследователи поддържат тезата, че 
лонгитудиналната систолна функция се понижава с 
възрастта [16, 22, 26]. Нашите резултати подкрепят 
тази хипотеза. Основните разлики са в дизайна и в 
използвания метод. Съществуват група изследова-
тели, които в своите проучвания не стигат до подоб-
ни изводи.

Три проучвания доказват, че пациентите с АХ са 
с по-ниски систолни и ранни диастолни скорости по 
дългата ос на ЛК [10, 28]. Vinereanu и сътр. съоб-
щават, че пациентите с АХ и ЛК хипертрофия имат 

19% по-ниски систолни и 21% по-ниски ранни диас-
толни скорости, сравнени с пациентите без АХ [27]. 
В най-скоро публикуваните данни на Copenhagen 
City Heart Study [18] тези резултати се потвържда-
ват, но освен това се прави същият извод и за па-
циенти с ИБС. В нашето проучване наблюдавахме 
подобна тенденция за намаляване на систолната 
функция на ЛК по дългата ос, която е зависима от 
възникване на АХ и от степента на АХ. Разликите с 
другите проучвания са в използвания метод, броя 
на участниците и в дизайна. 

Шест проучвания поздържат хипотезата, че па-
циентите със СН и запазена глобална систолна 
функция имат лекостепени нарушения в лонгитуди-
налната систолна функция на ЛК [4, 31]. В нашето 
проучване достигаме до същия извод. Разликите 
с другите проучвания са основно в предпочитания 
метод на изследване – цвМ-модТДЕ, двуразмерна 
ТДЕ, ПТДЕ или комбинация от тях. 

Fukuda и сътр. в проучване, проведено с ПТДЕ, 
доказват, че при отсъствие на изявена регионал-
на асинергия най-подходящото място за оценка 
на лонгитудиналната ЛК систолна функция са сво-
бодната ЛК стена и латералният край на МКП [9]. 
Vinereanu и сътр. в проучване с ПТДЕ потвържда-
ват този резултат, като в допълнение съобщават, 
че оценката на междукамерния септум е по-малко 
информативна, вероятно поради предоминиране-
то на циркулярни миокардни фибри, влиянието на 
транслационни и ротационни движения на сърцето 
и активността на дясната камера [27]. Isaaz пре-
поръчва при наличие на значителни нарушения в 
кинетиката на ЛК изследването задължително да 
се извърши най-малко в четири от шестте стан-
дартни позиции на МКП [13]. Според нашите ре-
зултати равнината на МКП, която има най-близка 
корелация с ФИ на ЛК, е предната част на МКП, за 
разлика от докладваната латерална част на МКП 
от повечето автори. 

ИЗВОДИ

Пациентите, които нямат оптимална ехограф-
ска проекция на ендокардния контур, могат да бъ-
дат изследвани с достатъчна точност от апикална 
позиция с ТДЕ като алтернативен метод. Достатъч-
но за анализ е изследването да се извърши в че-
тири от шестте стандартни позиции на МКП, като 
се изключи по-трудната за техническо изпълнение 
апикална позиция по дългата ос на ЛК. За практи-
чески цели анализът е възможен дори от една рав-
нина – предната част на МКП. Емпирично правило 
остава, че при значими нарушения в кинетиката на 
ЛК задължително се правят и шестте позиции, след 
което се изчислява средно аритметична стойност. 
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СрсссМКП има умерена корелация с ФИ на ЛК и 
много висока статистическа сигнификантност и за 
двата режима на ТДЕ. Зависимостта, която свърз-
ва двете величини за режим на изследване с цвМ-
модТДЕ, е: ФИ = 51,5 + 2 х СрсссМКП. С чувстви-
телност от 90% бихме могли да предскажем, че при 
СрсссМКП ≥ 5,48 cm/s ФИ ще бъде ≥ 53%. Със спе-
цифичност от 67% бихме могли да предскажем, че 
при същата СрсссМКП ФИ няма да бъде по-ниска 
от 53%. ПТДЕ има чувствителност от 77% да пред-
скаже ФИ ≥ 57% при СрсссМКП ≥ 0,093 cm/s и спе-
цифичност от 67% да отхвърли ФИ ≤ 57% при съща-
та скорост. С много висока статистическа достовер-
ност можем да препоръчаме следното уравнение: 
ФИ = 45,2 + 190,2 х СрсссМКП. 

Не се налагат корекции в обяснителните урав-
нения за пол, възраст, степен на артериална хипер-
тония, диастолна дисфункция, както и при пациен-
тите с ИБС. 
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ВЪВЕДЕНИЕ

Аритмогенната деснокамерна дисплазия/кар-
диомиопатия (АДД/К) е миокардно заболяване, 
често пъти фамилно, което се характеризира със 
структурни и функционални аномалии на дясната 

камера в резултат на заместване на миокарда с 
мастна и/или фиброзна тъкан. Процесът може да 
бъде дифузен или сегментен и да засегне и лявата 
камера. Най-често заболяването се изявява с раз-
лични камерни аритмии [2]. Катетърната аблация 
на камерна тахикардия при подлежаща АДД/К се 
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прилага сравнително отдавна [10]. След навлизане-
то на електроанатомичния мепинг в практиката той 
също започна да се прилага при характеризирането 
и аблационното лечение на камерните тахикардии 
при АДД/К [1, 7, 11].

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Представяме жена на 69 години с 9-годишна 
анамнеза за рецидивираща мономорфна продъл-
жителна камерна тахикардия с морфология на ляв 
бедрен блок и лява горна електрична ос, ясно види-
ма VА дисоциация и честота около 170 уд./min (фиг. 
1). Тахикардията е с добра субективна поносимост, 
но рецидивира многократно при лечение с пропа-
фенон, амиодарон и соталол и се купира само с 
електрокардиоверсия, като само през последните 
3 месеца има 5-кратни електрокардиоверсии. При-
дружаващите заболявания са артериална хиперто-
ния, инсулинонезависим захарен диабет и амиода-
рон-индуциран хипотиреоидизъм, понастоящем в 
еутиреоидно състояние.

Електрокардиограмата в синусов ритъм де-
монстрира непълен десен бедрен блок, ляв пре-
ден фасцикуларен блок, отрицателни Т-вълни 
в отвеждания ІІ, ІІІ, аVF, V1-6, и епсилон-вълна 
– постоянна в отвеждане V3 и интермитентна в 
отвеждания V1-2 (фиг. 2). Ехокардиографски се 
установява лява камера с нормални размери, 
обеми и фракция на изтласкване, левокамерна 
хипертрофия, липса на значими клапни лезии. 
Дясната камера (ДК) е дилатирана до 45 mm, 
с изразена трабекуларизация и трикуспидална 
недостатъчност до ІІ степен. При 64-срезова 
мултидетекторна компютърна томография на 
сърцето се установяват проходими коронарни 
артерии, дилатирана ДК с изразена трабекула-
ризация и хипертрофичен модераторен банд, 
както и ограничени зони на а/дискинезия на вър-
ха и базата на ДК по долната стена. Проведени-
те изследвания дават достатъчно основание да 
се приеме наличието на АДД/К по общоприетите 
критерии [6].

Поради честите рецидиви на продължителна ка-
мерна тахикардия под медикаментозна терапия и не-
обходимостта от много чести кардиоверсии се реши 
да се извърши електрофизиологично изследване и 
катетърна аблация с помощта на електроанатомичен 
мепинг. Принципите на електроанатомичния мепинг 
и специално на използваната от нас система EnSite 
NavX (St. Jude Medical, Inc., St. Paul, MN, USA) са 
описани преди [8]. При електрофизиологичното из-
следване с бърза камерна стимулация във върха на 

ДК много лесно и закономерно се индуцира камерна 
тахикардия, идентична на клинично регистрираната. 
Тахикардията се понася много добре и се погасява 
също лесно и закономерно с въвеждане на 1 до 3 
камерни екстрастимула в диастола. Закономерното 
индуциране и погасяване на аритмията чрез стиму-
лационни прийоми предполага подлежащ реентри 
механизъм. В синусов ритъм се изгради анатомична 
карта на ДК с очертаване на трикуспидалния клапен 
пръстен и маркиране на местоположението на сно-

 

Фиг. 1. Клинична камерна тахикардия. Представени 
са всички периферни ЕКГ отвеждания, прекордиални 
отвеждания V1 и V6, интракардиална електрограма от 
ДК (RVA) и хисограма (His). С „А” са отбелязани пред-
сърдните потенциали, които не показват закономерност 
спрямо камерните – VА дисоциация

Фиг. 2. Повърхностна 12-канална ЕКГ в синусов ри-
тъм
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па на Хис. След това тахикардията се реиндуцира и 
върху анатомичната карта се създаде активационна 
и волтажна карта (фиг. 3 и 4).

Волтажният мепинг показва наличие на зона с 
патологично понижен биполярен волтаж (< 1.5 mV), 
обхващаща долната половина на базалния и сред-
ния септум, както и септалната половина на долната 
стена на входа на ДК. Освен това в нисковолтажна-
та зона на долната стена се очертават и две зони на 
плътен цикатрикс (липса на доловима електрическа 
активност и биполярен волтаж < 0.3 mV), като по-го-
лямата е дистална (към върха на ДК), а по-малката 
е проксимална (между трикуспидалния пръстен и 
дисталния цикатрикс). Между двете зони се формира 
мост с патологично понижен волтаж (~ 0.5 mV) (фиг. 
3). В този мост се регистрират нискоамплитудни фрак-
ционирани диастолни потенциали както по време на 
тахикардия, така и в синусов ритъм. Цялата област, 
съдържаща двата цикатрикса, съвпада с една от аки-
нетичните зони по долната стена на ДК, открита при 
многосрезовата компютърна томография.

Активационният мепинг по време на тахикардия 
показва пропагация на възбуждението, кръжаща по 
долната стена на ДК, около по-голямата дистална 
цикатрициална зона, като възбуждението протича 
от латерално към септално по миокардния мост 
между двата цикатрикса, след което от долната 
част на базалния/средния септум се разпространя-

ва ветрилообразно по останалата част на ДК (фиг. 
4). Така се потвърждава макрореентри механизма с 
използване на анатомично обособен реентри кръг.

След завършване на електроанатомичния ме-
пинг тахикардията беше погасена поради възник-
ване на задух и спад на артериалното налягане 
до 85/60 mm Hg, като почти веднага след това оп-
лакванията изчезнаха и артериалното налягане се 
нормализира. За съжаление при това се установи 
изместване на анатомичната карта спрямо систем-
ната позиционна референция, което възпрепятства 
по-нататъшното ú използване за нефлуороскопска 
навигация и аблация. По тази причина аблацията 
се извърши по флуороскопски ориентири и с кон-
венционален електрофизиологичен мепинг. Абла-
ционният катетър се насочи в зоната с цикатрици-
ален волтаж, където в синусов ритъм се регистри-
рат нискоамплитудни фракционирани диастолни 
потенциали. Оттам в посока към трикуспидалната 
клапа до самия клапен пръстен (фиг. 5) се прило-
жиха общо 8 радиофреквентни апликации. След 
аблацията тахикардията не може да се реиндуцира 
с бърза камерна стимулация до 240 уд./min, нито с 
програмирана камерна стимулация с въвеждане на 
единични, двойни и тройни екстрастимули.

Три месеца по-късно пациентката е без рецидив 
на тахикардията при лечение с ниска доза соталол.

  
Фиг. 3. Волтажна електроанато-
мична карта (долна стена на ДК) 
по време на тахикардия. С вио-
летово са означени зоните с нор-
мален миокарден волтаж (> 1.5 
mV), с преливащи се синьо, зелено, 
жълто и червено – с патологично 
понижен волтаж (< 1.5 mV), а двете 
сиви зони с неправилни очертания, 
отбелязани като „scar”, са плътен 
цикатрикс с волтаж < 0.3 mV. Чер-
вената ивица между двата цикатри-
кса (очертана от две бели линии и 
посочена с бяла стрелка) е мост с 
патологично понижен волтаж (~ 0.5 
mV), в който се регистрират ниско-
волтажни фракционирани диастол-
ни потенциали – израз на забавено 
провеждане. С „ТV” е маркиран три-
куспидалния пръстен

Фиг. 4. Активационна електро-
анатомична карта (долна стена 
на ДК) по време на тахикардия. 
С бял цвят са обозначени зоните с 
най-ранно ендокардно възбуждение, 
а с виолетово – с най-късно възбуж-
дение. Останалите цветове показват 
междинните времена на активира-
не. Посоката на кръжене на импул-
са е показана с жълта затворена 
стрелка. Зигзагообразната й част 
показва истмуса на кръга – мястото 
с бавно провеждане, което съвпада 
с миокардния мост, посочен на фиг. 
3. Навън от кръга възбуждението 
се разпространява ветрилообразно 
(пра ви те жълти стрелки)

Фиг. 5. Местоположение и посока на 
линейната радиофреквентна лезия 
(двете двойни червени линии, озна-
чени с „1” и „2”). Лезията (1) преси-
ча истмуса на реентри кръга (мостче-
то между двете цикатрициални зони), 
след което продължава (2) и до трикус-
пидалния пръстен. Така се прекъсва и 
втория потенциален реентри кръг, от-
белязан с прекъснати стрелки
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ОБСЪЖДАНЕ

Електроанатомичният мепинг и субстратната 
аблация при камерни тахикардии са описани, вклю-
чително и от нас [9, 11]. Представеният случай е ин-
тересен, доколкото  електроанатомичният мепинг 
и възможностите, които предоставя, са все още 
много слабо познати у нас, както и поради демон-
стрирането на връзката между подлежащия арит-
могенен субстрат и клиничната аритмия. В случая 
аритмогенният субстрат е представен от два цикат-
рикса и от образувания между тях изолиран канал 
от миокард с патологично понижен волтаж и заба-
вено провеждане. Разграничаващите стойности на 
биполярния волтаж при камерен мепинг са извест-
ни и общоприети, вкл. при АДД/К [3, 5]. Редукцията 
на биполярния волтаж  се дължи на фиброзиране 
или фибромастно заместване на миокарда. Deneke 
и сътр. показват, че при т.нар. цикатрициален вол-
таж (т.е. < 0.5 mV) не по-малко от 80% от дебелина-
та на миокарда е заместена от масивна фиброза. 
Патологично понижен волтаж (т.е. между 0.5 и 1.5 
mV) се установява в области, където миокардът е 
заместен с фиброза в 79 до 21% [4]. В такива об-
ласти миокардът е представен от остатъчни ниш-
ки и островчета, пръснати сред фиброзата, които 
показват забавено провеждане (израз на което са 
нискоамплитудните фракционирани потенциали) и 
са предпоставка за възникване на реентри. Описа-
но е и съвпадение между областите с патологично 
понижен волтаж и зоните с нарушена кинетика [3], 
каквото се откри и в представения случай.

Активационната карта, показваща пропагация-
та на ендокардното възбуждение по време на та-
хикардия, ясно демонстрира, че реентри кръгът е 
разположен около единия цикатрикс и че истмусът 
му съвпада със защитения бавнопровеждащ канал 
между двата цикатрикса.

Ясното изобразяване на кръга на аритмията и 
на аритмогенния субстрат позволява да се планира 
стратегия за аблация, при която радиофреквентни-
те лезии да бъдат прицелени в критично важна и 
лесно достъпна част на реентри кръга (фиг. 5). Ос-
вен това е възможно да се оцени и наличието на 
потенциални реентри кръгове, които също да бъдат 
прекъснати профилактично. Аблацията при АДД/К 
обикновено е палиативна процедура, тъй като фи-
бромастното заместване на миокарда прогресира и 
води до формиране на нови реентри кръгове, така 
че аблацията и на потенциалните кръгове може да 
доведе до по-дълготраен резултат. Принципно по-
ложение при аблацията на макрореентри аритмии 
е, че лезията трябва да пресича кръга между две 

електронепроводими структури – в случая това са 
двата цикатрикса. Втората част на радиофреквент-
ната лезия прекъсва потенциален истмус, също 
затворен между електронепроводими структури – 
проксималния цикатрикс и трикуспидалния клапен 
пръстен.

В заключение, активационният и волтажният 
електроанатомичен мепинг на макрореентри тахи-
кардия при структурно сърдечно заболяване позво-
ляват да се покаже ясно връзката между механи-
зма на аритмията и подлежащия субстрат. Освен 
това той позволява да се предприеме аблационна 
стратегия, при която с минимален брой радиофре-
квентни апликации да се прекъсне критичният ис-
тмус на кръга, както и потенциалните нови реентри 
кръгове.
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