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Резюме. Според данни на Националния статистически институт през 2009 г. основна причина за смъртност сред 
българското население са болести на сърдечно-съдовата система (71 306 случая – 34 987 мъже, 36 319 
жени). Сред рисковите фактори за болестност и смъртност от сърдечно-съдови заболявания артериал-
ната хипертония (АХ) заема водещо място. През 2009 г. Европейското дружество по хипертония направи 
преоценка на препоръките за лечение на АХ от 2007 г. При определени състояния се дава предим-
ство в избора на една група пред друга антихипертензивни медикаменти: при захарен диабет, нарушен 
глюкозен толеранс – АСЕ инхибитори (АСЕI), ангиотензин рецепторни блокери (АРБ); при метаболитен 
синдром: АСЕI, АРБ, калциеви антагонисти. Според химичната си структура АСЕI се разделят на четири 
групи, съдържащи: сулфхидрилна група, карбоксилна група, хидрохлоридна, фосфорилна група. Moexipril 
e представител на АСЕI, съдържащи сулфхидрилна група, при който има доказана ефективност в по-
нижаване на артериалното налягане и допълнителни органопротективни ефекти, характерни за класа 
медикаменти.

Ключови думи: АСЕ инхибиция, moexipril, артериална хипертония, органна протекция
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Summary. According to the National Statistical Institute of Bulgaria in 2009 the main reason for death among the Bulgarian population 
are the diseases of the cardiovascular system (71 306 cases − 34 987 men, 36 319 women). Among the risk factors for 
illness and death from cardiovascular diseases arterial hypertension (AH) takes the leading place. In 2009 the European 
Society of Hypertension announced the reassessment of the guidelines from 2007 for treatment of AH. In some cases, 
one of the antihypertensive drugs is preferred over another: in diabetes mellitus, impaired glucose tolerance − АСЕ 
inhibitors (АСЕI), angiotensin receptor blockers (ARB); metabolic syndrome: АСЕI, АRB, CA. According to the chemical 
characteristics, АСЕI are divided into four groups, containing: sulfhydryl, carboxyl, hydrochloride, phosphoryle group. 
Moexipril belongs to the АСЕI containing sulfhydril group and has a proven effi cacy in controlling the blood pressure and 
additive organ protection typical for that group drugs.
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Според данни на Националния статистиче-
ски институт през 2009 г. основна причина за 
смъртност сред българското население са бо-
лести на сърдечно-съдовата система (71 306 
случая − 34 987 мъже, 36 319 жени). Сред рис-
ковите фактори за болестност и смъртност от 
сърдечно-съдови заболявания артериалната 
хипертония (АХ) заема водещо място. Тя е и 
причина за преждевременната смърт на 7,1 
млн. души годишно. Това определя АХ не само 
като здравен проблем на отделния пациент, но 
и като проблем със съществена икономическа 
значимост. Приблизително 44% от европейци-
те на възраст между 35 и 74 години страдат от 
АХ. По последни данни от няколко обширни 
проучвания в България АХ във възрастовата 
група над 45 г. се среща при над 50% от обща-
та популация. 

През 2009 г. Европейското дружество по 
хипертония направи преоценка на препоръ-
ките за лечение на АХ от 2007 г. [4]. В съот-
ветствие с тези препоръки към изграждането 
на оптимална антихипертензивна терапия се 
пристъпва след оценка на тоталния сърдечно-
съдов риск (ССР), която се основава както на 
изявените, така и на субклиничните органни 
увреждания. 

Според препоръките всички класове анти-
хипертензивни медикаменти могат да бъдат 
ефективни като средство на избор при начал-
на антихипертензивна моно- или комбинирана 
терапия в зависимост от индивидуалната ха-
рактеристика и поносимост на пациента. При 
определени състояния се дава предимство в 
избора на една група антихипертензивни ме-
дикаменти пред друга: 

захарен диабет (ЗД), нарушен глюкозен  •
толеранс (НГТ): АСЕ инхибитори (АСЕI), ангио-
тензин-рецепторни блокери (АРБ)

метаболитен синдром: АСЕI, АРБ, калци- •
еви антагонисти (KA) [3]. 

Според съвременните препоръки АСЕI са 
средство на избор при миокарден инфаркт 
(МИ) и сърдечна недостатъчност (СН) поради 
доказаните им благоприятни ефекти върху ле-
вокамерното ремоделиране и левокамерната 
функция. Известна е и ролята им за намалява-
не на левокамерната хипертрофия (ЛКХ), ко-
ято се дължи не само на антихипертензивния 

им ефект. Доказано е, че ЛКХ е важен рисков 
фактор за сърдечно-съдовата заболяемост 
(ССЗ) и смъртност независимо от стойностите 
на артериалното налягане (АН).

Към групата на АСЕI спадат медикамен-
ти, които конкурентно инхибират ангиотензин 
конвертиращия ензим. ACE е неспецифичен 
ензим, участващ в превръщането на неактив-
ния октапептид ангиотензин I в ангиотензин 
II. Органните ефекти на ангиотензин II са раз-
нообразни, засягащи артериалните съдове, 
сърцето, надбъбречните жлези, мозъка, бъб-
реците.

Доказана е ролята на ангиотензин II и върху 
симпатикусовия тонус, фибринолизата, възпа-
лението, пролиферативните и атеросклеротич-
ните процеси.

Според химичната си структура и по-точно 
според групата, свързана с Zn атом в молеку-
лата им, АСЕI се разделят на четири групи, съ-
държащи: 

сулфхидрилна група: Benazepril, Captopril,  •
Zofenopril.

хидрохлоридна група: Moexipril. •
карбоксилна група: Enalapril, Lisinopril,  •

Quinapril, Perindopril, Ramipril, Trandolapril.
фосфорилна група: Fosinopril. •

Фармакокинетичният профил варира в за-
висимост от групата, към която принадлежи 
съответният АСЕI. Абсорбцията е от 25 до 
75%, като храната не намалява степента на 
абсорбция, а при някои АСЕI само забавя ско-
ростта ù. Някои ACEI са прекурсори (pro-drugs) 
и придобиват активност едва след хидроли-
за в черния дроб или гастроинтестиналния 
тракт. Максимална плазмена концентрация се 
достига 1-6 часа след първоначалния прием. 
Прекурсорите са по-липофилни и се транс-
портират свързани с протеини в плазмата до 
тъканите, където се превръщат в активни съ-
единения. Екскрецията на ACEI е предимно 
бъбречна, но Moexipril, Fosinpril, Trandalopril 
и Zofenopril се характеризират с балансира-
на бъбречна и чернодробна екскреция. Ско-
ростта на екскрецията определя и плазмения 
полуживот, а оттам и продължителността на 
действие на ACEI. Captopril е с най-бърза ек-
скреция и краткотрайно действие (< 6 часа) 
(табл. 1).
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Значителен брой клинични проучвания, в 
това число и мултицентрови, рандомизирани, 
плацебо-контролирани с висока доказател-
ствена стойност, потвърдиха ползите от тера-
пията на АХ с ACEI за намаляване на сърдеч-
но-съдовата болестност и смъртност. 

Moexipril e представител на АСЕI като 
клас антихипертензивни медикаменти, при 
който има доказана ефективност в понижа-
ване на АН. Клиничните проучвания върху 
антихипертензивния ефект на медикамента 
в сравнение с пацебо или с други класове 
антихипертензивни средства включват паци-
енти с лека, умерена и тежка АХ. Ефектът на 
Moexipril е тестван и във фиксирана комби-
нация с ниски дози Hydrochlorothiazide (HTZ). 
По-голяма част от проучванията са двойно-
слепи, рандомизирани, мултицентрови крат-
косрочни и малка част са отворени дълго-
срочни проучвания. При всички изследвания 
Moexipril е прилаган еднократно дневно бла-
годарение на дългия си полуживот (10 часа) 
в дози от 7.5 до 30 mg. 

Няколко големи мултицентрови плацебо-
контролирани проучвания в Европа и САЩ за 
период от 8 до 12 седмици сравняват ефекта 
на Moexipril с плацебо при пациенти с лека до 
умерена артериална есенциална хипертония. 
При еднократна доза 7.5-15 mg медикаментът 
осигурява ефективен контрол на АН за повече 

от 24 часа и намалява с 4 до 11 mm Hg СДАН 
в сравнение с плацебо при процент на отговор 
на терапията 48-61% за групите, получаващи 
7.5 и 15 mg Moexipril, и съответно 29 и 34% при 
плацебо-групите.

Антихипертензивният ефект и безопасност-
та на Moexipril са обект на някои сравнителни 
проучвания при лека до умерена АХ (SDBP 
95-114 mm Hg). Ендократният прием на ме-
дикамента се сравнява с еднократен прием 
на 25 mg хидрохлоротиазид, Atenolol 25-50 
mg, Metoprolol 100 mg, Verapamil SR 120-240 
mg, Nitrendipine 20 mg и двукратен прием на 
Captopril 25-50 mg. Moexipril не демонстрира 
по-малка ефективност в антихипертензивния 
си ефект в сравнение с гореизброените меди-
каменти.

Мoexipril 7.5-15 mg e доказано ефективен 
антихипертензивен медикамент и добавен към 
HCTZ 25 mg в сравнение с Verapamil SR 120-
240 mg или към Nifedipine SR 20 mg, добавени 
към HCTZ 25 mg [2].

При мултифакторни проучвания Moexipril в 
дози от 3.75 до 30 mg и HCTZ от 3.125 до 50 
mg демонстрират по-добър антихипертензивен 
ефект във фиксирана комбинация, отколкото 
приеманите поотделно медикаменти. 

Ползата от приложението на АСЕI e не само 
от понижаването на АН, но и от специфичния 
груповообусловен органопротективен ефект. 

Таблица 1. Фармакокинетични характеристики на АСЕI. (Froshlich et al. 1991; Edling et al. 1995; Stimpel et al. 1995)

Медикамент  Дозаb 

(p.o.) Aбсорбция (%) Сmax
(μg/L)

tmax
(h)

t1/2
(h)

Свързване с 
протеин (%) 

Път на 
елиминация

аBenazepril 10 37 200c 1.5c 10-11 95 Ч + Б

Captopril 100 75 800 1.0 < 2 30 Б
аEnalapril 10 60 30-40c 3.5c 11c 50c Б + Ч
аFosinopril 10 32 100c 3.0c 12c 95c Б + Ч

Lisinopril 10 25 38 7.0c 12 10 Б
аMoexipril 15 23 25c 2.0c 10c 72c Ч + Б
аPerindopril 8 75 12 3-7c 3-10c 60c Б + Ч
аQuinapril 40 60 1456c 1.38c 2 97c Б + Ч
аRamipril 10 60 33.6c 2.1c 2-4c 56c Б + Ч
аTrandalopril 2 10 2.8c 4-10c 10a 60c Б + Ч

а АСЕI като „pro-drugs”
b дози, използвани за изследване на фармакокинетиката на медикамента, които невинаги съответстват на фармакологичните дози
c изходен медикамент
Б – бъбречна екскреция; Ч – чернодробна екскреция;
Сmax – максимална концентрация на медикамента; tmax – време до достигане на максимална концентрация
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Проучвания доказват, че благоприятните 
ефекти на АСЕI се дължат едновременно на 
инхибицията на синтеза на ангиотензин II и на 
разграждането на брадикинина [10]. Ангиотен-
зин II проявява своя ремоделиращ ефект върху 
сърдечно-съдовата система чрез директния си 
пролиферативен ефект и също така индирект-
но чрез стимулиране на синтеза на ендотелин 
1 и 3, трансформиращия растежен фактор b1 
(TGF-b1) и протоонкогени (c-fos, c-ju и c-mic), 
които имат тъканен пролиферативен ефект. 
Обратен антипролиферативен ефект има бра-
дикининът директно или чрез стимулацията на 
синтеза на простагландин Е2 (PGE2) и азотен 
оксид (NO) [5, 9] (фиг. 1).

Множество клинични проучвания доказват, 
че левокамерната хипертрофия (ЛКХ) е самос-
тоятелен рисков фактор за сърдечно-съдова 
смъртност. 

Показатели за ЛКХ са ЛК маса (ЛКМ) и ин-
дексът на ЛКМ (ЛКМ/телесна повърхност), ко-
ито се определят като абнормни, когато са от 
2.5 до 5% над горната граница за възрастното 
население. Индекс на ЛКМ ≥ 25 g/m2 се опреде-
ля над 95‰. Директна и правопропорционална 
връзка съществува между ЛКМ и ССР, включи-
телно и риска от коронарна артериална болест 
(КАБ), СН, инсулт и внезапна сърдечна смърт. 
ЛКМ над горната граница се определя като 
самостоятелен предсказващ фактор за сър-
дечно-съдови инциденти, особено фатални, и 
независимо от АН и КАБ. При пациенти с КАБ 

смъртността се увеличава от 2 до 3 пъти при 
ЛКХ. Резултатите от Фрамингамската кохорта 
показват, че всяко повишаване на индекса на 
ЛКМ над 50 g/m2 води до повишаване на отно-
сителния риск за ССЗ с около 1.49 при мъжете 
и 1.57 при жените.

ЛКХ е важен рисков фактор за заболяе-
мост и смъртност при ССЗ независимо от АН. 
При проучване, включващо 7682 пациенти, се 
установява, че при групата с ЛКХ, оценена от 
ЕКГ в покой, има най-висок риск за КАБ с фа-
тален изход. Резултатите от Фрамингамската 
кохорта също показват, че при пациенти със 
сума на R-вълната в AVL и S-вълната във V3 ≥ 
23 mV има най-висок ССР. Ако при проследя-

ване на тези пациенти се 
наблюдава намаляване 
на волтажа или подобре-
ние на реполяризацион-
ните промени (само при 
мъжете), рискът и прогно-
зата се подобряват с над 
50%. Обратно, ако волта-
жът от ЕКГ се повишава 
периодично, при 2-годиш-
но проследяване рискът 
се удвоява.

Освен ЛКМ и индексът 
на ЛКМ друг показател, 
свързан със ССЗ, е ЛК гео-
метрия [6, 7]. Има опреде-
лени 4 типа ЛК геометрия:

концентрична ЛКХ; •
ексцентрична ЛКХ; •
концентрично ремоделиране; •
нормална ЛК геометрия. •

Концентричната ЛКХ е асоциирана най-сил-
но със ССЗ и смъртност.

Патофизиологичните механизми, които 
водят до ЛКХ, включват едновременно хемо-
динамични (повишено АН, миокарден стрес и 
повишен артериален стифнес на централните 
артерии) и нехемодинамични фактори (гене-
тични, активация на симпатикусовата нервна 
система и RAAS системата). Доказано е, че ан-
гиотензин II води до фибробластна активация, 
синтез и освобождаване на цитокини, растежни 
фактори и миокардна фиброза. Алдостеронът 
е свързан с повишаване на колагеновите влак-

Фиг. 1. Механизъм на действие на ACEI
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на в миокарда, което води до интерстициална 
камерна фиброза.

Moexipril повлиява нехемодинамичните ме-
ханизми на ЛКХ чрез допълнителен антипроли-
феративен механизъм, който е доказан in vitro. 
Медикаментът инхибира естроген-зависимия 
растеж на неонатални фибробласти.

Проучвания с Moexipril при пациенти с 
АХ и ЛКХ доказват благоприятните групово-
обусловени ефекти на АСЕI [1, 8]. Проучва-
нето Moexipril and REgression (MORE) включ-
ва 426 пациенти с АХ и индекс на ЛКМ > 149 
g/m2. Медикаментът е добавен към антихипер-
тензивната терапия и е титриран до достигане 
на таргетни стойности на АН < 140/90 mm Hg. 
След 6-месечно проследяване средното АН е 
понижено от 161/97 mm Hg до 136/82 mm Hg 
(p < 0.0001) и съответно индексът на ЛКМ – от 
149 ± 51 g/m2 до 137 ± 47 g/m2 (p < 0.0001). До-
пълнително се наблюдават два резултата: 

намаляване размерите на лявото пред- •
сърдие едновременно с намаляване на разме-
рите на ЛК и индекса на ЛКМ;

подобряване на ЛК диастолна функция,  •
оценена чрез повишаване на Е/А от 0.91 до 
0.94 (р < 0.0005);

значимо редуциране на пулсовото наляга- •
не от 12.5 mm Hg дo 9.8 mm Hg (p < 0.01).

Съществува добре известна връзка между 
пулсовото налягане и ССЗ и смъртност.

Тези резултати определят ползата от прило-
жението на Moexipril, добавен към антихипер-
тензивната терапия, с положителните ефекти 
на АСЕ инхибиторите не само като антихипер-
тензивно средство.

Доказаните сигурни ползи от приложението 
на ACEI в терапевтичната схема на пациентите 
със ССЗ и усложненията им определят воде-
щото им място в комбинацията от медикамен-

ти, съобразно индивидуалния подход, степен 
на ССР и придружаващи заболявания.

Moexipril е хидрохлориден АСЕ инхибитор 
с удължено действие, който е подходящ за ле-
чение на лека до умерена АХ при еднократен 
прием на дози от 7.5, 15 и 30 mg като моноте-
рапия или в комбинация с HCTZ или калциеви 
антагонисти. Moexipril като представител на 
класа медикаменти притежава всички допъл-
нителни благоприятни ефекти на АСЕ инхиби-
торите.
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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Кръвоснабдяването на сърцето има някои 
характерни особености, които го отличават от 
това на останалите органи, а именно:

основната част (2/3) от коронарния кръво- −
ток при здравото сърце е през време на диас-
толата;

дори и при покой сърцето има максимална  −
кислородна екстракция от кръвта (максимална 
артерио-венозна разлика – сатурация на Нв с 
кислород на Sinus coronarius – 25-35%) [29];

единственият начин за увеличаване на  −
кислорода към сърцето е увеличаването на ко-
ронарния кръвоток [16].

ПРОМЕНИ В КОРОНАРНИЯ РЕЗЕРВ ПРИ БОЛНИТЕ СЪС СЪРДЕЧНА ПРОМЕНИ В КОРОНАРНИЯ РЕЗЕРВ ПРИ БОЛНИТЕ СЪС СЪРДЕЧНА 
НЕДОСТАТЪЧНОСТ*НЕДОСТАТЪЧНОСТ*

П. Гацов
Кардиологична клиника, УБ „Лозенец”

CORONARY RESERVE CHANGES IN PATIENTS WITH HEART FAILURECORONARY RESERVE CHANGES IN PATIENTS WITH HEART FAILURE

P. Gatzov
Cardiology Clinic, UH „Lozenets”

Резюме. При болните със сърдечна недостатъчност се развиват множество патологични механизми, които водят до по-
нижаване на коронарния резерв. Това понижение предхожда клиничната изява на сърдечната недостатъчност 
и има важна прогностична стойност за прогресирането на заболяването. Микроваскуларната рарефикация и 
пониженото коронарно тласкащо налягане са само част от механизмите за понижения коронарен резерв. Влоше-
ният коронарен резерв увеличава склонността на миокарда към исхемия и допълнително уврежда миокардната 
функция. Някои медикаментозни и немедикаментозни терапевтични стратегии могат да подобрят коронарния 
резерв и прогнозата при тези болни.

Ключови думи: коронарен кръвоток, коронарен резерв, сърдечна недостатъчност
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Summary. In patients with heart failure, many pathologic mechanisms occur, leading to coronary fl ow reserve decrease. Such a 
decrease occurs before the symptomatic heart failure and has an important prognostic value for the progression of the 
disease. Microvascular rarefi cation and the decrease in coronary driving pressure are only some of mechanisms leading 
to coronary fl ow reserve decrease. Impared coronary reserve makes the myocardium more prone to ischaemia and 
additionally impares myocardial function. Some drugs and non-drug treatment strategies can improve coronary reserve 
and prognosis in such patients.
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Разликата между аортното и вътрекамерно-
то налягане в систола и диастола е основната 
движеща сила на коронарния кръвоток. Това 
е т.нар. „тласкащо кръвта” налягане (“driving 
pressure”). То е различно в различните фази 
на сърдечния цикъл, което води до вариации 
в кръвотока от систола до диастола. Средна-
та стойност на коронарния кръвоток при покой 
при здрави хора е 1,0 ± 0,2 ml/min/g миокардна 
тъкан [21]. Основните енергийни източници за 
работата на сърцето при нормални условия по 
реда на важност са: свободни мастни кисели-
ни, глюкоза, лактат, пируват и аминокиселини. 
Енергийният разход на миокарда при покой е, 
както следва: най-голям за осигуряване на ме-
ханичната работа (контракция) на миофибрили-
те, на второ място за осигуряване на мускулната 
релаксация (диастолна функция), след това за 
основния клетъчен метаболизъм и на последно 
място за електрическата активност [3]. 

РЕГУЛАЦИЯ НА КОРОНАРНИЯ КРЪВОТОК

Различните части на коронарната система 
оказват различно съпротивление на кръвотока. 
При покой най-голямо е съпротивлението на мал-
ките артерии (под 300 микрона) и артериолите 
(т.нар. „резистивни съдове”) и най-малко на голе-
мите епикардни съдове [4]. Съпротивлението на 
малките артерии обаче е променливо и зависи от 
тонуса на гладката мускулатура в стените им. Про-
менливият им тонус води до промяна в големината 
на кръвотока, достигащ до миокарда. Този тонус се 
определя от медиатори, отделяни от миоцитите и 
стените на артериолите и отразява промените в 
потребностите на миокарда. Процесът на промяна 
в тонуса на резистивните съдове в отговор на про-
менящите се нужди на миокарда от кръв се нарича 
“коронарна авторегулация” [3]. Физиологичните и 
патофизиологичните фактори, определящи голе-
мината на коронарния кръвоток, са:

1) сърдечна честота;
2) миокарден контрактилитет;
3) стрес на сърдечната стена.
При всеки конкретен болен големината на 

коронарния кръвоток се определя от следните 
фактори:

1) коронарната анатомия;
2) промените в хемодинамиката (сърдечна 

честота, пред- и следнатоварване [19];
3) състоянието на микроциркулацията – т.е. 

доколко резистивните съдове (артерии и арте-
риоли) имат нормална функция.

Тонусът на резистивните съдове се модули-
ра от редица системни и локално синтезирани 
медиатори: от вегетативната нервна система 
– адреналин, норадреналин и ацетилхолин; 
местно синтезирани фактори – аденозин, ен-
дотелин, NO, синтезиран от ендотела хиперпо-
ляризиращ фактор – EDHF, брадикинин, прос-
тациклин, тромбоксан а-2, серотонин, вазопре-
син, ангиотензин II, Ca йони [13]. 

Наличието на колатерално кръвоснабдява-
не и приложението на различни съдоразширя-
ващи медикаменти оказват влияние върху ко-
ронарния кръвоток и резерв [1, 27].

НАЧИНИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КОРОНАРНИЯ 
КРЪВОТОК

Разработени са инвазивни и неинвазивни 
методи за измерване на коронарния кръвоток. 
Основните инвазивни методи са следните: 

а) интракоронарна доплер-сонография [11];
б) термодилуция в коронарната артерия (фиг. 1);
в) миокардна и коронарна дензитометрия;
г) термодилуция в коронарния синус;
д) брой на ангиографските кадри за преми-

наване на контраста през коронарната артерия 
(TIMI Frame Count) [7].

Фиг. 1. Измерване на коронарния кръвоток и резерв посред-
ством термодилуция в коронарната артерия

Тези методи се използват в експериментал-
ни условия или в условията на катетъризаци-
онната лаборатория.

Съществуват множество неинвазивни методи 
за измерване на коронарния кръвоток. Най-често 
използваните са: [12, 17, 20, 21, 24, 28, 30]:

а) трансторакална ехокардиография (ТТЕ);
б) трансезофагеална ехокардиография (ТЕЕ);
в) позитрон-емисионната томография (РЕТ); 
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г) 201Tl и 99Tc сцинтиграфия (SPECT);
д) ядрено-магнитен резонанс (ЯМР;) 
е) натрупване на радиомеркер (133Xe);
ж) миокардна контрастна ехокардиография 

в реално време (RTMCE). 

КОРОНАРЕН РЕЗЕРВ
Коронарният кръвоток може да се повиши 

от 3 до 5 пъти за сметка на вазодилатация на 
резистивните съдове (артерии и артериоли с 
калибър под 300 μm) – състояние, наречено 
миокардна хиперемия. Способността на ко-
ронарните артерии да повишават неколко-
кратно количеството на кръвта, достигащо 
до миокарда в отговор на повишени нужди 
от кислородна доставка, се нарича коро-
нарен резерв (КР) (КL Gould `74) [8]. Коро-
нарният резерв се измерва, като коронарният 
кръвоток при максимална хиперемия се отнесе 
към този при покой. Нормалната стойност на 
коронарния резерв е от 3 до 5 [3]. Коронарни-
ят резерв може да бъде понижен при намален 
максимален (хиперемичен) коронарен кръво-
ток, при увеличен базален (при покой) кръво-
ток или при съчетание на двете. Максималният 
кръвоток е понижен при обструкция на големи-
те („епикардни”) коронарни артерии, напри-
мер при атеросклеротични стенози, или при 
обструкция на малките („резистивни”) съдове 
(напр. при т.нар. синдром “Х”) [3]. Базалният 
кръ воток е повишен при състояния с повишено 
сърдечно пред- и следнатоварване, тахикар-
дия, миокардна хипертрофия [19]. 

ПРОМЕНИ В КОРОНАРНИЯ РЕЗЕРВ 
ПРИ СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ
Много са причините за намалението на ко-

ронарния резерв при болните със сърдечна 
недостатъчност. Механизимите за неговото на-
маление са както понижаване на максималния 
коронарен кръвоток, така и (в някои случаи) по-
вишаване на базалния. Рискови фактори като 
напреднала възраст, артериална хипертония 
водят до разреждане на плътността на малки-
те артериални съдове на единица миокардна 
тъкан – т.нар. микроваскуларна рарефикация. 
Според Hoenig и сътр. микроваскуларната ра-
рефикация води до намалена максимална хи-
перемия, понижен коронарен резерв и склон-
ност към миокардна исхемия [10]. Авторите об-
съждат възможността за активиране на гените, 
отговорни за неоангиогенезата, с цел предпаз-
ване от васкуларна рарефикация. 

При болни след миокардна реперфузия 
(първична коронарна ангиопластика) при пър-
ви в живота миокарден инфаркт коронарният 
резерв в инфарктната артерия е важен предик-
тор за миокардната помпена функция и бъде-
щи нежелани сърдечно-съдови събития. Коро-
нарен резерв под 1,7 е свързан с по-лоша пом-
пена функция и по-чести сърдечни усложнения 
в рамките на периода на проследяване [14]. В 
друго проучване Takahashi и сътр. определят 
КР от 1,3 като граница, под която пациентите 
показват при проследяването по-лоша лево-
камерна систолна функция и повече нежелани 
събития, в това число смърт, реинфаркт и сър-
дечна недостатъчност [23].

При болните с идиопатична дилатативна 
кардиомиопатия (ИДКМП) се установява по-
нижен коронарен резерв (позитрон-емисионна 
томография с (H(2)(15)O преди и след венозна 
инфузия на аденозин), като това понижение е 
по-голямо, когато болните са с предсърдно 
мъждене [18]. При тях с помощта на ендо-
миокардна биопсия е установена капилярна 
рарефикация, като болните със значително 
понижен КР имат най-изразена рарефикация 
[26]. При ИДКМП пониженият КР корелира с 
понижената систолна функция на лявата ка-
мера, определена посредством dP/dt [15]. 
Aras и сътр. изследват кръвотока в коронар-
ния синус преди и след интравенозен дипи-
ридамол при болни с исхемична дилатативна 
кардиомиопатия и при здрави контроли. Въп-
реки че големината на кръвотока при покой е 
еднаква за двете групи, максималният хипе-
ремичен кръвоток след дипиридамол е досто-
верно по-нисък при болните. Авторите стигат 
до извода, че пониженият коронарен резерв 
при болните с исхемична ДКМП е допълните-
лен фактор за по-нататъшното влошаване на 
помпената им функция [2]. При болните след 
сърдечна трансплантация КР е важен пред-
сказващ фактор за нежелани сърдечно-съдо-
ви събития. Tona и сътр. определят КР под 2,6 
като предсказващ с 62% специфичност и 91% 
сензитивност настъпването на нежелани съ-
бития (смърт от сърдечен произход, коронар-
но стентиране или сърдечна недостатъчност) 
при болни след трансплантация [25].

На фиг. 2 схематично са представени основ-
ните фактори, водещи до понижаване на коро-
нарния резерв при болните с дилатативна кар-
диомиопатия. Пониженият коронарен резерв и 
свързаната с това миокардна исхемия затварят 
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порочния кръг на влошаване на миокардната 
систолна и диастолна функции и задълбочава-
не на изявата на сърдечна недостатъчност. 

Фиг. 2. Механизъм на възникване на понижен на коронарен 
резерв при болните с дилатативна кардиомиопатия

Болните с хипертрофична кардиомиопатия 
(ХКМП) показват понижен коронарен резерв, 
като последният е по-нисък, когато става дума 
за пациенти с изразена симптоматика (стенокар-
дия, синкопи и сърдечна недостатъчност). По-
ниженият КР е свързан с по-лоша дългосрочна 
прогноза при тези пациенти [5]. В експеримент 
при мишки Hartley и сътр. установяват, че ми-
окардната хипертрофия и ремоделиране след 
създаване на изкуствена аортна стеноза водят 
до ранно намаление на коронарния резерв, още 
преди изявата на сърдечна недостатъчност [9]. В 
резюме, при болните с обструктивна ХКМП пони-
женото систолно аортно налягане, повишеното 
диастолно левокамерно налягане и миокардна-
та хипертрофия с непропорционално развитие 
на микросъдовете водят до понижен коронарен 
резерв (фиг. 3). Често възникващото в хода на 
болестта предсърдно мъждене е допълнителен 
фактор към засилването на този процес. 

Фиг. 3. Механизъм на възникване на понижен коронарен резерв 
при болните с хипертрофична кардиомиопатия

МЕТОДИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КОРОНАРНИЯ
РЕЗЕРВ ПРИ БОЛНИТЕ СЪС СЪРДЕЧНА 
НЕДОСТАТЪЧНОСТ

Редовните физически натоварвания се от-
разяват благоприятно на коронарния резерв 
при болните със сърдечна недостатъчност и 
влошена левокамерна систолна функция. В 
проучването на Santos и сътр. 23-ма болни с 
изявена СН и левокамерна дисфункция са раз-
делени на две групи – на медикаментозно ле-
чение и редовни физически упражнения и само 
на медикаментозно лечение. След 4 месеца 
пациентите от групата с физически упражне-
ния показват значително повишение на коро-
нарния резерв (1.81 спрямо 3.05, p < 0.001) и 
максималната кислородна консумация (1.51 
спрямо 1.46, p = 0.03) при стрес-тест в сравне-
ние с тези само на медикаменти [22]. В друго 
проучване едномесечното лечение с Nebivolol 
води до достоверно увеличение на КР при бол-
ни с идиопатична ДКМП [6]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При болните със сърдечна недостатъчност 
се развиват различни патофизиологични про-
цеси, водещи до понижаване на коронарния 
резерв – микросъдова рарефикация, повишен 
базален, намален максимален кръвоток и по-
нижаване на коронарното тласкащо налягане. 
При различните типове подлежащо заболяване 
преобладават различни механизми за намален 
КР. Някои медикаментозни и немедикаментоз-
ни терапевтични похвати могат да подобрят КР 
при тази група болни. 
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БЪЛГАРСКА КАРДИОЛОГИЯ
том ХVІ, 2010, № 3ДРУЖЕСТВО 

НА КАРДИОЛОЗИТЕ 
В БЪЛГАРИЯ

ОБЗОРИ
REVIEWS

Сърдечната недостатъчност (СН) е клини-
чен синдром вследствие на затруднено пълне-
не и/или затруднено изтласкване на кръвта от 
сърцето, с основни клинични прояви от задух и 
лесна умора.

СН е голям социален проблем, увеличаващ 
се с напредване на възрастта, естествена ево-

люция на живота, както и краен етап в кръга 
на Braunwald вследствие на основни сърдеч-
но-съдови заболявания. Успехите в лечението 
и профилактиката на болестите на сърцето, 
водещи до удължаване на живота на населе-
нието, водят и до увеличаване на процента на 
пациентите със СН. В развитите страни в Ев-

ЛЕЧЕНИЕ НА ХРОНИЧНАТА ЗАСТОЙНА СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ ЛЕЧЕНИЕ НА ХРОНИЧНАТА ЗАСТОЙНА СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ 
С БЕТА-БЛОКЕРИ*С БЕТА-БЛОКЕРИ*
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TREATMENT OF CHRONIC CONGESTIVE HEART FAILURE TREATMENT OF CHRONIC CONGESTIVE HEART FAILURE 
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Резюме. Сърдечната недостатъчност е социален проблем, който с развитие на обществата и удължаване продължи-
телността на живота ще става все по-голям. На този етап успехите в медикаментозната терапия се свързват 
до голяма степен с бета-блокерите. От контраиндикирани в миналото, в настоящия момент те са медикаменти, 
които са в състояние да удължат живота на болния с хронична застойна сърдечна недостатъчност. От всички 
бета-блокери само четири са индикирани при нейното лечение. От голямо значение за успеха при приложението 
им са правилният подбор на пациентите, изборът на бета-блокер, титрирането и достигане на таргетни дози. 
Трябва да се познават и началните неблагоприятни моменти в лечението.
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Summary. Heart failure is a social problem, which will grow with the development of the societies and increased continuance of life. 
At present, the successful drug therapy is to a great extent connected with beta blockers. Being contraindicated in the 
past, nowadays they are agents that may prolong patient’s life in chronic congestive heart failure. Only four of all beta 
blockers are indicated for heart failure treatment. The correct patient’ choice as well the choice of beta blocker and its 
titrating and reaching the target doses are of great signifi cance for the success in their application. The initial adverse 
moments in the treatment should be known too.
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ропа и САЩ процентът на СН достига до 2% от 
населението.

Основни причини за СН са артериалната 
хипертония и исхемичната болест на сърцето 
(ИБС).

От различните форми на СН с най-голямо 
значение и честота е хроничната застойна сър-
дечна недостатъчност (ХЗСН).

Основните методи на повлияване на ХЗСН 
са немедикаментозното, медикаментозното и 
хирургичното лечение [3]. Обект на коментар 
ще бъде преди всичко медикаментозното лече-
ние и мястото на бета-блокерите (ББ).

Успехите в медикаментозното лечение през 
последните години се свързват основно с по-
тискането на две системи – симпатикусовата и 
ренин-ангиотензин-алдостероновата система 
(РААС).

Диуретиците повлияват значително симпто-
мите на ХЗСН, но не променят прогнозата.

От съществено значение за всеки тип ле-
чение е то да удължава живота на болния. По 
отношение на ХЗСН това са инхибиторите на 
ангиотензин-конвертиращия ензим (АСЕ), ан-
гиотензин-рецепторните блокери (АРБ), алдос-
тероновите антагонисти и бета-блокерите.

Историята на приложение на ББ при СН е 
кратка. Допреди 10 год. тяхното предписване 
се считаше за грешка. Впоследствие след пуб-
ликуването на няколко рандомизирани проуч-
вания [4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15] плахо нараства-
ше процентът на пациентите, лекувани с ББ. В 
настоящия момент страхът от тяхното прило-
жение е преодолян, като нерядко се стига до 
изписването им при неиндикирани болни, като 
такива с остра СН. 

ББ са индикирани при пациенти с фракция 
на изтласкване (ФИ), по-малка от 40%, както и 
при пациенти след миокарден инфаркт с ІІ-ІV 
функционален клас СН [3]. 

Ако съществуваше мнението, че лечението 
на СН с дигиталис е изкуство, то това опреде-
ление важи до голяма степен и за ББ. Могат 
да бъдат посочени някои проблеми, свързани 
с приложението на ББ при ХЗСН:

избор на бета-блокер; •
ефект на първите дози; •
достигане до таргетна доза; •
възрастни; •

диабетици; •
ХОББ; •
ХАНК; •
потентност; •
метаболитна неутралност. •

ИЗБОР НА ББ

Класическите качества, които определят ББ, 
са β-блокиращ ефект, липофилност, селектив-
ност и вътрешна симпатикомиметична актив-
ност. Някои ББ имат допълнителни свойства, 
като освобождаване на NO, α-блокиращ ефект 
и антиоксидационен ефект. От патофизиоло-
гичен аспект трудно е да се каже кое е опре-
делящо в тяхното позициониране. Резултатите 
от четири големи рандомизирани проучвания 
COPERNICUS, CIBIS II, MERIT- HF, SENIORS 
дават основание на експертите да препоръчат 
следните ББ за лечение на ХЗСН: Bisoprolol, 
Carvedilol, Metoprolol succinate, Nebivolol. Ре-
зултатите от тях показват, че ББ сигнификант-
но снижават смъртността – ефект, реализиран 
на фона на пълна терапия за СН, включваща и 
АСЕ инхибитор.

В анкета, проведена в доболничната помощ 
сред 24 кардиолози и 77 общопрактикуващи 
лекари (ОПЛ), 19,5% от ОПЛ и 4,5% от карди-
олозите смятат, че Atenolol трябва да се изпис-
ва за лечение на СН.

ЕФЕКТ НА ПЪРВИТЕ ДОЗИ

Известно е, че при около 1/3 от пациентите 
в началото е възможно влошаване на СН. Това 
се свързва с понижаването на контрактилитета, 
сърдечната честота, нарушената вентилация, 
повишеното пулмонално налягане и перифер-
но съдово съпротивление. Клиничните после-
дици са засилване на диспнеята, мускулната 
слабост, намален физически капацитет. Това е 
цената, която трябва да плати пациентът, за да 
живее по-дълго.Тези ефекти създават недове-
рие към лечението и изискват активна намеса 
от страна на лекаря. Nebivolol повлиява в по-
малка степен контрактилитета, пулмоналното 
и периферното съдово съпротивление. 

Не трябва да се надценява ефектът на ББ 
и да се допуска грешка, като се включват при 
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изострена СН. Те не са спасителна терапия 
при влошаване на СН. Пациентите трябва да 
са клинично стабилни, без необходимост от 
покачване дозата на диуретиците, с отпимална 
терапия в това число АСЕ инхибитор или АРБ. 
При пациенти, хоспитализирани по повод вло-
шена СН с вече налична терапия с ББ, дозата 
на медикамента може да се редуцира, а при 
тежки случаи и да се спре.

Първоначалните неблагоприятни ефекти 
на ББ не трябва да са причина за по-рядкото 
им изписване в амбулаторни условия. Подбо-
рът на хемодинамично стабилни пациенти, 
бавното титриране на дозата, контролът на 
теглото и проявите на СН са предпоставка за 
добър къмплайънс. 

Пациенти, понасящи по-лесно бета-блока-
дата, са:

стабилни пациенти І-ІV ФК; −
хипертоници; −
сърдечна честота  − > 90 min;
с къса продължителност на СН  − < 24 месеца;
дилатативна КМП. −

Пациенти, понасящи по-трудно бета-блока-
дата, са:

с бивентрикуларна тежка дисфункция; −
АН  − < 100 mm Hg;
сърдечна честота  − < 60 уд./min;
ХОББ. −

ДОСТИГАНЕ НА ТАРГЕТНА ДОЗА

При приложение на ББ при ХЗСН е необхо-
димо достигането на т.нар. таргетни дози, при-
лагани при клиничните проучвания (табл. 1). 
Достигането на тези дози се смята за предпос-
тавка да се постигнат същите ползи в реални 
условия. 

Таблица 1. Начални и таргетни дози за ББ при СН

Бета-блокер Начална доза (mg) Таргетна доза 
(mg дневно)

Bisoprolol 1,25 10

Metoprolol succinate 12,5/25 200

Carvedilol 3,125 50

Nebivolol 1,25 10

Лечението започва с начална доза, коя-
то се прилага еднократно с изключение на 
Carvedilol, където приемът е два пъти дневно. 
При липса на симптоми от влошаване на СН, 
хипотония, брадикардия дозата се удвоява 
през 2-4 седмици до достигане на прицелната 
доза. В три от големите рандомизирани проуч-
вания процентът на пациентите на максимал-
на доза ББ е около 65%. Този процент обаче 
не може да се достигне в реалната клинична 
практика. Анкетата сред общопрактикуващите 
лекари показа, че само при 3% се достига тар-
гетната доза на Carvedilol. Най-честата причи-
на за ниските дози на ББ е ранното достигане 
на ниска честота и страх от брадикардията. 
Често стои въпросът, как да повишаваме доза-
та, след като сърдечната честота е забавена. 
Трябва да се убедим, че наистина има бради-
кардия и да изследваме пациента след физи-
ческо усилие или с Холтер-ЕКГ. Трябва да се 
подчертае, че различните ББ имат различен 
ефект върху честотата. Nebivolol в най-малка 
степен я забавя. При Carvedilol с достигане на 
максималната доза се описва покачване на 
честотата в сравнение с предхождащата доза. 
Този ефект се свързва с доминиране на алфа-
блокадата. Не трябва да забравяме, че резул-
татите от клиничните проучвания се очакват 
при достигане на таргетната доза на ББ.

ПРИЧИНИ ЗА ОТПАДАНЕ НА ББ ПРИ СН

Като се анализира процентът на прием на 
ББ при ХЗСН в болнична обстановка в Карди-
ологична клиника на МУ – Пловдив, се устано-
ви, че при 62% е възможно приложението на 
медикамента. Най-честата причина за отпада-
не на ББ е хронична обструктивна белодробна 
болест (ХОББ), проводни нарушения, брадикар-
дия, влошаване симптомите на СН, хипотония.

По отношение на белодробната вентилация 
се предпочитат по-високо селективните Bisoprolol, 
Nebivolol, както и съображението, че последният 
не влошава пулмоналната хипертония.

Метаболитната неутралност на ББ се под-
чертава в по-голяма степен при лечението 
на артериалната хипертония [12], отколкото 
при СН. Някои клинични проучвания, срав-
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нявайки отделните ББ, показват [1, 2, 6, 11, 
13], че Carvedilol намалява гликирания хемо-
глобин, а Nebivolol подобрява инсулиновата 
сензитивност. В крайна сметка най-важното 
качество на ББ е да удължават живота на па-
циента със СН.

От всичко казано може да се предложат ня-
колко практични съвета при приложението на 
ББ при ХЗСН:

Започване на лечението при стабилни 1. 
пациенти. ББ не са спасителна терапия при 
изос трена СН.

Началната доза трябва да бъде ниска. 2. 
Покачването да става бавно, като препоръчи-
телната доза се достига за 4-7 седмици.

При пациенти с напреднала СН началото 3. 
да бъде в болнична обстановка през първите 
48 часа. 

При 5-10% от пациентите през първите 4. 
няколко дни до една седмица може да се на-
блюдава влошаване. През първите 2-3 дни да 
се мониторират: АН, сърдечна честота, телес-
но тегло, ЕКГ, белези на декомпенсация.

В случаи на клинично влошаване:5. 
да се опитаме да коригираме придружа- −

ващата терапия.
при неуспех преоценка на ситуацията, да  −

не се спира рязко бета-блокерът.
Временната нетолерантност към ме-6. 

дикамента да не се смята като трайна нето-
лерантност. Бъдещи опити са възможни. Не-
възможността на пациента да понася 12.5 mg 
Carvedilol може да се счита за медикаментозна 
нетолерантност.

В случаи на тежки хемодинамични нару-7. 
шения да се започне добутаминова инфузия. 

Благоприятният ефект върху ЛК функция 8. 
е дозозависим.

Благоприятният ефект на бета-блокера се 9. 
усилва от АСЕ инхибитор, поради което е жела-
телно двата медикамента да се дават заедно.

На пациента трябва да се разясни, че: 10. 
страничните ефекти могат да се получат рано, 
но като цяло лечението трябва да продължи; 
симптоматично подобрение може да не се по-
лучи през първите месеци, т.е. трябва да се из-
чака; дори симптомите да не се повлияят дос-
татъчно, лечението може да повлияе изхода на 
заболяването. 

В заключение може да се каже, че трябва 
да използваме по-често ББ при ХЗСН, да не се 
страхуваме от първоначалните неблагоприят-
ни ефекти и да се стремим да достигаме пре-
поръчаните таргетни дози.
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УВОД

Агресивните терапии, които намаляват рис-
ка, са показани при пациенти с исхемична бо-
лест на сърцето (ИБС) за подобряване на пре-
живяемостта, за намаляване на повтарящите 
се събития и подобряване на качеството на 
живот на тези пациенти. 3-хидрокси-3-метил-
глутарил-коензим А редуктазните инхибитори 
(статините) се употребяват в превенцията на 

ИБС като таргет за намаляване на повишени-
те нива на нископлътностните липопротеини 
(LDL) и за подобряване на нивото на липидния 
профил. Към момента статиновата терапия е 
често недостатъчна за постигането на значи-
телно намаляване на риска при много пациен-
ти с ИБС, което често изисква употребата на 
комбинирана терапия, за да бъдат достигна-
ти таргетните цели. В този обзор се обсъждат 
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Резюме. Комбинираната терапия на дислипидемиите е необходима при пациенти с много висок риск, които все още не са 
достигнали оптималната терапевтична цел. Секвестрантите на жлъчните киселини (холестирамин, колестипол, 
колесевелам хидрохлорид), Niacin (с удължено освобождаване) и Ezetimibe намаляват LDL холестерола с 15 до 
20% в зависимост от дозата. 15 до 20% намаляване на LDL холестерола е еквивалент на утрояване на дозата 
на статина. При всяко удвояване на дозата на статина има допълнително намаляване на LDL холестерола с при-
близително 6%. Поради тази причина употребата на комбинирана терапия с по-горе споменатите не-статинови 
медикаменти води до намаляване на LDL в равна или в по-силна степен, отколкото най-високата доза статин. 
Комбинираната терапия може успешно да бъде използвана за максимална безопасност на липидопонижаваща-
та терапия.
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Summary. Combination therapy that further improves the lipid profi le appears to be frequently necessary for patients at very high 
risk who have not yet achieved the optional therapeutic target. Bile acid sequestrants (cholestyramine, colestipol, and 
colesevelam hydrochloride), niacin (extended release), and ezetimibe reduce LDL cholesterol by 15 to 20%, depending 
on the dose. A 15 to 20% decrease in LDL cholesterol is approximately equivalent to tripling the dose of the statin. For 
every doubling the dose of the statin, there is a further decrease in LDL cholesterol of approximately 6%. Therefore, the 
use of combination therapy with the aforementioned nonstatin drugs re sults in LDL cholesterol reductions equivalent to 
or greater than the highest dose of the statin. Combination therapy can be successfully utilized to maximize safety of 
lipid-lowering therapy.
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възможностите на комбинираната терапия на 
дислипидемията, подчертавайки възможност-
ите, които са достъпни за максималното нама-
ляване на риска от ИБС.

РЕАЛНОСТ НА КОМБИНИРАНАТА ТЕРАПИЯ

Към момента само малък процент от паци-
ентите, включително и тези с ИБС, успяват да 
достигнат целите за липидните нива. Ранното 
използване на агресивна ефективна липидопо-
нижаваща терапия е важно за достигането на 
таргетните липидни нива при все повече уве-
личаващия се брой на пациентите, които са из-
ложени на риск за развитието на ИБС. Добре е 
известно, че сърдечно-съдовата полза за паци-
ентите с хронична ИБС е по-голяма при понижа-
ването на липидите по-ниско от сегашната хо-
лестеролова цел (LDL холестерол < 1.8 mmol/l). 
Комбинираната терапия повишава възможност-
та за достигането на таргетните липидни нива, 
особено при пациентите с остатъчен риск. Съ-
ществуват различни причини за комбинирана 
терапия, които повлияват както ендогенните, 
така и екзогенните пътища на холестеролов 
синтез. Те включват: невъзможност за достига-
не на LDL целите, недостигане на non-HDL це-
лите, безопасността на високи дози статини и 
остатъчния риск въпреки статиновата терапия 
при много пациенти с ИБС [1, 34].

ТРУДНОСТИ В ДОСТИГАНЕ НА ТАРГЕТНИ СТОЙНОСТИ

Невъзможност за достигането на LDL 
целите. Сега ранната ефективна, агресивна те-
рапия за понижаване на липидите е достъпна и 
е от особена важност за постигане на таргетните 
липидни нива при по-голям брой пациенти, като 
употребата на комбинирана медикаментозна 
терапия допълнително увеличава възможност-
та за достигането на таргетните липидни нива.

Статините се използват като таргет за пони-
жаването на завишените LDL нива, както и за 
подобряването на нивото на липидния профил. 
Статините имат други не-LDL понижаващи 
ефекти, сред които са понижаването на триг-
лицеридите (ТГЛ) и повишаването на HDL хо-
лестерола, което вероятно също допринася за 
намаляването на риска. Други терапии със зна-
чителни не-LDL понижаващи ефекти като фи-

братите и Niacin, които намаляват ТГЛ и пови-
шават HDL холестерола, също са показали, че 
намаляват ИБС събитията, въпреки по-слабия 
им LDL понижаващ ефект. В момента въпреки 
тези терапевтични възможности голям брой от 
пациентите с ИБС не успяват да постигнат LDL 
целите. National Cholesterol Education Program 
Adult Treatment Panel III (NCEP ATP III) ръковод-
ството подчерта, че при високорискови паци-
енти с нисък HDL холестерол трябва са се взе-
ме предвид комбинираната терапия с фибрат 
или никотинова киселина допълнително към 
LDL понижаващия медикамент. Други широко 
използвани липидоповлияващи медикаменти 
са фибратите, Niacin, интестинално активните 
медикаменти като Ezetimibe и колесевелам [7, 
24, 36].

Липса на достигане на целите за non-HLD 
холестерола. NCEP ATP III потвърди повишава-
щите се данни за връзката между хипертригли-
церидемията и ИБС, използвайки ръководства, 
които определят non-HLD холестерола като 
вторичен таргет за терапия при пациенти с по-
вишени нива на триглицериди. Нивата на апо-
липопротеин В, който отразява общия брой на 
циркулиращите атерогенни частици (LDL плюс 
VLDL), се свързват с ИБС риск повече, отколко-
то концентрацията на LDL холестерола.

Установено е, че е необходима по-агресив-
на терапия за достигане на non-HDL холесте-
роловите цели, отколкото LDL холестеролови-
те цели. В проучването Atorvastatin Cholesterol 
Effi cacy and Safety Study (ACCESS) по-малко 
от пациентите, които са на статинова терапия, 
достигат до non-HDL холестероловите таргети 
в сравнение с LDL холестероловите таргети. 
Например при терапия Atorvastatin 72% от па-
циентите достигат до LDL холестеролови нива 
≤ 2.5 mmol/l в сравнение с 60%, които достигат 
до non-HDL холестеролови нива ≤ 3.2 mmol/l 
(нивата съответстват на популационния пер-
сентил за non-HDL холестеролов еквивалент 
към този за LDL холестеролова концентра-
ция от 2.5 mmol/l). След достигането на LDL 
холестероловите цели нивата на non-HDL хо-
лестерола могат да бъдат повлияни по-агре-
сивно чрез намаляване на LDL холестерола 
или използвайки стратегии, при които таргетът 
е намаляване на VLDL холестерола. Както и 
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превалирането на увеличаващата се хипер-
триглицеридемия, така и подобрените усилия 
за достигането на non-HDL холестероловите 
цели имат възможността да окажат значителен 
ефект върху ИБС.

Остатъчен риск при статиновата терапия.
Съществува важно клинично предизвикател-
ство при намаляването на остатъчния ИБС 
риск с оптимална терапия без увеличаването 
на страничните ефекти. Комбинираната тера-
пия изглежда, че е най-подходяща при пациен-
ти с висока честота за инциденти въпреки опти-
малната статинова терапия. Като допълнение 
към промяната на начина на живот употребата 
на комбинирана терапия при ИБС е призна-
та стратегия за оптимално повлияване с цел 
предпазване или забавяне на болестността и 
смъртността, която е свързана с ИБС и нейни-
те рискови фактори. Сегашните препоръки за 
предпазване от ИБС и терапевтичен съвет е 
употребата на комбинирана терапия за висо-
корискови пациенти, вкл. тези с комбинирана 
хиперлипидемия и диабетна дислипидемия.

В светлината на проучванията за оста-
тъчния риск за ИБС инциденти в определени 
субгрупи комбинираната терапия изглежда 
най-подходяща за пациенти с висока честота 
на инциденти въпреки оптималната статинова 
терапия. Обновеното ръководство на NCEP 
ATP III препоръчва възможна LDL цел по-нисък 
от 1.8 mmol/l при пациенти с много висок риск, 
вкл. тези с установено сърдечно-съдово за-
боляване заедно с множество главни рискови 
фактори, тежки или зле контролирани рискови 
фактори, множество компоненти на метаболит-
ния синдром или остри коронарни синдроми. В 
националното проучване за къмплайънса към 
NCEP ATP III при 75% от пациентите се среща 
дефиницията за много висок риск, а само 18% 
са с нива на LDL холестерола, по-ниски от 1.8 
mmol/l. Само 4% са с нива на LDL холестеро-
ла, по-ниски от 1.8 mmol/l, и нива на non-HDL 
холестерола, по-ниски от 2.5 mmol/l, като ни-
вата на триглицеридите са били по-високи от 
5.0 mmol/l. Тези данни потвърждават употреба-
та на по-агресивна статинова терапия, както и 
използването на комбинирана терапия за на-
маляване на остатъчния риск при статиновата 
терапия [24].

Приложение на високи дози статини. 
Опасенията относно безопасността на високи 
дози статини и свързаните с това странични 
ефекти възникнаха в резултат на статин-свър-
заната миотоксичност, вкл. некроза на скелет-
ната мускулатура, която може да доведе до 
животозастрашаваща рабдомиолиза, както и до 
трайното повишаване на чернодробните ензи-
ми. Настоящите засилени опасения за рабдо-
миолиза се свързват отчасти с клиничния опит 
с Cerivastatin (Baycol; Bayer corp.; west Haven, 
CT). Този статин е свързан с повишаване на 
честотата на фатална рабдомиолиза с около 80 
пъти повече в сравнение със съобщената често-
та на наличните по това време статини, по-точ-
но Atorvastatin (Lipitor; Pfi zer inc, New York, NY), 
Fluvastatin (Lescol Lescol XL; Novartis, Hanover, 
NJ), Lovastatin (Mevacor; Merck & Co, West Point, 
PA), Pravastatin (Pravachol; Bristol-Myers Squibb, 
Princeton, NJ) и Simvastatin (Zocor; Merck& Co).

Въпреки съобщеното появата на мускулно-
свързани странични ефекти в клиничните про-
учвания на статините е ниска. Малко клинични 
проучвания са с достатъчна големина, продъл-
жителност или дизайн да уловят рабдомиоли-
зата. Като допълнение се използват различа-
ващи се дефиниции за странични ефекти. Не-
фатална рабдомиолиза се дефинира като мус-
кулни симптоми плюс креатинкиназа 40 пъти 
над горната граница на нормата. В проучване-
то Heart Protection Study – най-голямото кли-
нично проучване на статиновата терапия към 
момента, е съобщено за 5 случая (0.05%) на 
нефатална рабдомиолиза при пациенти, прие-
мащи Simvastatin 40 mg, в сравнение с три слу-
чая (0.03%) при пациенти, приемащи плацебо. 
Въпреки че честотата на абсолютните събития 
за рабдомиолиза остава ниска за всички дози 
на одобрените статини, най-високата одобрена 
доза на статина има повишен риск от мускулни 
странични ефекти. Поради това важно клинич-
но предизвикателство остава допълнително да 
се намали оставащият риск за ИБС при опти-
мална статинова терапия, без да се повлияе 
на безопасността на пациента [2-4]. 

НАМАЛЯВАНЕ НА НИСКОПЛЪТНОСТНИТЕ 
ЛИПОПРОТЕИНИ

Могат да се използват различни комбини-
рани терапии, като таргетът е намаляването 
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на LDL холестерола. Те включват комбинирана 
терапия на статин плюс Ezetimibe или статин 
плюс секвестрант на жлъчните киселини [14, 
18, 20, 21, 23, 26, 29, 33]. 

Статини плюс Ezetimibe. Намаляването 
на LDL холестерола може да бъде подобрено 
чрез комбиниране на статин с Ezetimibe. Ком-
бинираната терапия на Ezetimibe със статин 
е била оценявана в различни рандомизирани 
клинични проучвания при пациенти с първична 
хиперхолестеролемия. Ezetimibe 10 mg заедно 
със Simvastatin 10 mg води до намаляване на 
LDL холестерола с 44%, подобно на наблюда-
ваното при монотерапия със Simvastatin от 80 
mg. Комбинираната терапия с Ezetimibe 10 mg 
и Simvastatin в дози от 10 до 80 mg води до 
намаляване на триглицеридите с 26 до 31% и 
повишаване на HDL холестерола с 8 до 11%. 
Също така, сравнено с монотерапията, ед-
новременната употреба на Ezetimibe 10 mg 
с аторвастатин 10, 20, 40 или 80 mg води до 
значителни подобрения в нивата на LDL холес-
терола (намаляване с 12%), HDL холестерола 
(повишаване с 3%), триглицеридите (намале-
ние с 8%) и високочувствителния С-реактивен 
протеин (намаляване с 10%).

Проучване сравнява монотерапията с 
Lovastatin 10 mg, 20 или 40 mg или Ezetimibe 10 
mg спрямо комбинирана терапия на Ezetimibe 
10 mg с Lovastatin 10, 20 или 40 mg. Комбини-
раната терапия води до допълнително намаля-
ване на LDL холестерола с 14%, повишаване 
на HDL холестерола с 5% и намаляване на 
триглицеридите с 10% в сравнение с моноте-
рапията с Lovastatin. Ezetimibe плюс Lovastatin 
осигуряват средно намаляване на нивата на 
LDL холестерола с 33 до 45%, медианата на 
концентрацията на триглицеридите се пони-
жава от 19 до 27%, а средните нива на HDL 
холестерола се повишават с 8 до 9%, в зависи-
мост от дозата на статина. 

Освен това в сравнение с монотерапия 
комбинираната терапия с Ezetimibe 10 mg и 
Pravastatin 10, 20 или 40 mg води до значител-
но допълнително намаляване на LDL холесте-
рола и нивата на триглицеридите в сравнение 
с Pravastatin самостоятелно (Р < 0.01). Ком-
бинираната терапия понижава нивата на LDL 
холестерола с 34 до 41% и триглицеридите с 

21 до 23%, повишава HDL холестероловите 
нива със 7.8 до 8.4%, в зависимост от дозата 
на Pravastatin [5, 13, 17, 32]. 

Статини плюс секвестранти на жлъчните 
киселини. Клиничните ползи от употребата 
на секвестранти на жлъчни киселини са били 
демонстрирани в различни клинични проучва-
ния, вкл. проучванията Lipid Research Clinics 
Coronary Primary Prevention Trial и Familial 
Atherosclerosis Treatment Study. Колесевелам 
хидрохлорид (Welchol; Sankyo Pharma Inc., 
Parsippany, NJ) е неабсорбируемо липидопо-
нижаващо средство, което може да се използ-
ва като монотерапия или като комбинирана 
терапия за намаляване на нивата на LDL хо-
лестерола при пациенти с хиперхолестерине-
мия (ХХ). Комбинираната терапия на колесеве-
лам хидрохлорид и Lovastatin, Simvastatin или 
Atorvastatin може значително да намали нивата 
на LDL холестерола при пациенти с ХХ.

Нискодозовата комбинирана терапия с ко-
лесевелам хидрохлорид (2.3 g) и Lovastatin 10 
mg води до понижаване на нивата на LDL хо-
лестерола с 34% (1.5 mmol/l Р < 0.0001), когато 
се използват едновременно, и 32% (1.3 mmol/l; 
Р < 0.0001), когато се използват поотделно при 
пациенти с първична ХХ.

Комбинираната терапия на Simvastatin 10 и 
20 mg и колесевелам хидрохлорид 2.3 g и 3.8 
g води до средно понижаване на LDL холесте-
роловите нива при всички активни групи, под-
ложени на лечение (Р < 0.0001). Групите, под-
ложени на комбинирана терапия, имат средно 
понижаване на нивата на LDL холестерола от 
42% (-1.8 mmol/l, Р < 0.0001 в сравнение с из-
ходните нива), което превъзхожда намаление-
то от Simvastatin 10 mg (-26%, -1.5 mmol/l) или 
20 mg (-34%, -1.7 mmol/l), самостоятелно, или 
за колесевелам хидрохлорид 2.3 g (-8%) или 
3.8 g (-16%), самостоятелно (Р < 0.001).

В допълнително проучване едновремен-
ната употреба на колесевелам хидрохлорид 
3.8 g и Atorvastatin 10 mg или 1.8 mmol/l води 
до понижаване на LDL холестероловите нива 
с 12 до 53% при всички активни групи на ле-
чение (Р < 0.01). Комбинираната терапия води 
до значително намаляване на нивата на LDL 
холестерола (48%) в сравнение с колесевелам 
хидрохлорид (12%) или ниска доза Atorvastatin 
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(38%), самостоятелно (Р < 0.01), но подобно 
намаляване на LDL холестерола е постигнато 
с Atorvastatin 1.8 mmol/l (53%). Като допълне-
ние, общите нива на холестерола са намалени 
с 6 до 39% при всички активни групи на лече-
ние, а HDL холестероловите нива се повиша-
ват значително за всички групи (Р < 0.05) [19, 
10, 25, 31].

КОМБИНИРАНА ДИСЛИПИДЕМИЯ

Non-HDL холестеролът корелира добре 
с концентрацията на апо-В и поради това се 
използва като добър заместител за определя-
нето на общия брой циркулиращи атерогенни 
частици. В съгласие с тази взаимовръзка, про-
учвания са показали, че non-HDL холестеро-
лът е до известна степен по-силен предиктор 
за риска от сърдечно-съдови заболявания и 
смъртност, отколкото LDL холестерола.

Статини плюс фибрати. Фибратите, най-
вероятно чрез ефект, медииран от перокси-
зом пролифератор-активиран рецептор-алфа 
(PPAR-алфа), може обратимо да повишат кре-
атинина и хомоцистеина, като това не е свър-
зано с повишен риск за бъбречна недостатъч-
ност в клиничните проучвания. При пациентите 
с комбинирана дислипидемия комбинацията 
на фибрат и статин може да се използва, за 
да се завиши редукцията на LDL холестерола 
и триглицеридите и едновременно да се пови-
шат нивата на HDL холестерола.

Фибратите се свързват с лекостепенно по-
вишен риск за миопатия (< 1%), холелитиаза 
и венозни тромбози. В клиничните проучвания 
при пациентите без повишени ТГЛ и/или нисък 
HDL холестерол фибратите се свързват с по-
вишаване на несърдечно-съдовата смъртност. 
Обикновено Gemfi brozil трябва да се избяг-
ва при комбинирането му със статини. Пред-
почитаната възможност е използването на 
Fenofi brate, който не е свързан с инхибиране 
на статиновия метаболизъм. Съветът към кли-
ницистите е да определят серумния креатинин 
преди използването на фибрат и да променят 
дозата в съответствие с бъбречното уврежда-
не. Рутинното мониториране на креатинина не 
се препоръчва, но ако пациентът има клинич-
но значимо повишаване на креатинина, трябва 

да бъдат изключени други възможни причини, 
които водят до повишаване на креатинина. 
Тогава може да се обмисля прекратяването 
на терапията или намаляване на дозата. Ади-
тивните ефекти на Simvastatin и Fenofi brate 
върху липидните параметри са били определе-
ни в проучването Simvastatin Plus Fenofi brate 
for Combined Hyperlipidemia (SAFARI). Моноте-
рапията със Simvastatin 20 mg се сравнява с 
комбинирана терапия на Simvastatin 0.5 mmol/l 
плюс Fenofi brate 160 mg дневно при пациенти с 
комбинирана хиперлипидемия (нива на тригли-
церидите на гладно ≥ 1.7 mmol/l и ≤ 5.7 mmol/l, 
LDL холестерол > 3.4 mmol/l). При сравнението 
с монотерапията средното понижаване на ни-
вата на LDL холестерола е значително нама-
лено (Р < 0.001) без появата на медикаментоз-
носвързани сериозни странични ефекти.

Статин плюс Niacin. Комбинацията на ста-
тин и Niacin е употребявана за намаляване на 
остатъчния сърдечно-съдов риск. Niacin често 
е добавян към статин при пациенти с комби-
нирана хиперлипидемия, главно ако нивата на 
HDL са ниски или липопротеиновите нива са 
високи. Въпреки че статините са показали при-
близително намаляване на сърдечно-съдовите 
инциденти с 30%, комбинираната терапия със 
статини и Niacin води до намаляване със 75%. 
Това значително понижаване на ИБС инциден-
тите предполага, че други ефекти на Niacin, 
като намаляване на ТГЛ, редукция на липопро-
теините и повишаване на HDL холестерола, 
може да допринасят за неговите ползи.

Прибавянето на Niacin към статин е въз-
можна комбинация поради това, че Niacin има 
най-силен ефект върху повишаването на кон-
центрациите на HDL холестерола. Множество 
проучвания доказават безопасността на тази 
комбинация и ефективността на инхибирането 
на прогресията на атеросклерозата. Повечето 
от проучванията са използвали или незабавно 
освобождаващ се Niacin или Niacin с удължено 
освобождаване (Niaspan, Abbott Laboratories, 
North Chicago, IL). Поради безопасността на 
комбинирането на Niacin с удължено освобож-
даване и статин се наблюдава повишен инте-
рес при употребата на комбинираната терапия 
за максимално намаляване на риска при паци-
ентите с дислипидемия.
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Както се установи от проучването Arterial 
Biology for the Investigation of the Treatment 
Effects of Reducing Cholesterol (ARBITER) 2, до-
бавянето на Niacin с удължено освобождаване 
към статиновата терапия води до повишаване 
на HDL холестероловите нива с 21% и нама-
ляване на прогресията на атеросклерозата, 
което е определено с промяна в индекса ин-
тима-медия плътност на каротидната артерия 
в сравнение със статиновата монотерапия при 
пациенти с известна ИБС и ниски нива на HDL 
холестерол.

В проучването HDL-Atherosclerosis Treatment 
Study (HATS) комбинацията Simvastatin (10-20 
mg дневно) плюс Niacin (2-4 g дневно) води до 
значително редуциране на риска за съчетаната 
сърдечно-съдова крайна точка (смърт поради 
коронарни причини, потвърден миокарден ин-
фаркт или инсулт или реваскуларизация) с 90% 
в групата, лекувана със Simvastatin и Niacin, в 
сравнение с плацебо (Р = 0.03). Ка то допълне-
ние, комбинираната терапия Simvastatin-Niacin 
води до 0.4% регресия на коронарната стеноза, 
а прогресия – в другите групи на лечение, при-
емащи само антиоксиданти; Simvastatin плюс 
Niacin плюс антиоксиданти или плацебо (Р < 
0.001). Проучванията, оценяващи терапията 
статин плюс Niacin, логично показаха ефектив-
ността в повишаването на HDL холестерола и 
намаляване на ТГЛ и LDL холестерола. Допъл-
нителни проучвания, сравняващи статиновата 
монотерапия с комбинацията статин-Niacin, по-
казват, че статините и Niacin имат допълващи 
се ефекти върху HDL холестерола. Още повече, 
че ангиографските проучвания показаха ефекта 
на статин-Niacin комбинираната терапия върху 
забавянето на прогресията на ИБС [6, 8, 9, 11, 
12, 15, 16, 27, 28, 30, 37, 38].

Статин плюс омега-3-мастни киселини. 
PUFAs са показали, че намаляват нивата на 
триглицеридите с 20 до 30% и до 50% при па-
циенти с тежка хипертриглицеридемия (ТГЛ 
> 8.47 mmol/l). При проучванията на комбинира-
ната терапия със статини и n-3 PUFAs спадане-
то на LDL холестерола е било от 13 до 24%, на 
ТГЛ – от 27 до 30%, когато PUFAs са използва-
ни в комбинация с правастатин 40 mg дневно 
или Simvastatin 20 mg дневно. Комбинираната 
терапия с Atorvastatin 10 mg води до значител-

но намаляване на концентрациите на малките 
плътни LDL частици и повишава нивата на HDL 
холестерола в сравнение с монотерапията.

Високо пречистените, фармакологично по-
добрени формули на омега-3 мастни масла от 
морски риби съдържат високи концентрации 
на ЕРА и DHA (440 и 260 mg съответно и общо 
800 mg ЕРА + DHA) и 4 mg (6 IU) витамин Е 
във всяка капсула от 1 g. Предписването на 
морски масла с омега-3-мастни киселини е 
индикирано при пациенти с хипертриглицери-
демия, като е показало значително намалява-
не на серумните ТГЛ с 19 до 55% в доза от 4 
капсули дневно, като периодът на приемане 
е от 6 седмици до няколко години. Когато се 
комбинират с Gemfi brozil и Simvastatin, морски-
те масла намаляват допълнително нивата на 
ТГЛ с 37% и съответно 46%. В скорошно про-
учване, което оценява комбинираната терапия 
със Simvastatin 40 mg и омега-3 мастни кисе-
лини етилови естери 4 g дневно, медианата 
на процента на намаляване на non-HDL холес-
терола е значително по-висока, отколкото при 
приема на плацебо плюс Simvastatin (9 срещу 
2.2%, Р < 0.001). Като допълнение, комбини-
раната терапия значително понижава нивата 
на ТГЛ (29.5%) и VLDL холестерола (27.5%), 
повишава HDL холестерола (3.4%) и намалява 
отношението общ холестерол/HDL холестерол 
(9.6%; Р ≤ 0.001 срещу плацебо за всички) [12, 
18, 34-36].

Тежка хипертриглицеридемия. Според 
NCEP ATP ІІІ ръководството статините се пре-
поръчват като начална терапия за намаляване 
на нивото на LDL холестерола и non-HDL холес-
терола при пациенти с хипертриглицеридемия 
(2.3 mmol/l). Обаче статиновата монотерапия 
често е недостатъчна за достигането на non-
HDL холестероловите цели. При пациентите 
с персистираща хипертриглицеридемия (≥ 2.3 
mmol/l) към статинова терапия се препоръчва 
добавянето на ТГЛ понижаващ медикамент 
като терапевтична възможност за понижаване 
на non-HDL холестероловите нива.

Диета, бедна на мазнини и прости въглехи-
драти, е препоръчителна за намаляване на хи-
ломикроните и VLDL. Ако диетичната терапия 
не доведе до успех, медикаментозната терапия 
включва Niacin или фибрат. Фибратите са пре-
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поръчителна терапия при пациентите с пър-
вично нарушение при повишени нива на ТГЛ и 
нисък HDL холестерол. Комбинираната терапия 
както с фибрат и Niacin, така и с фибрат и оме-
га-3 мастни киселини може да бъде използвана 
за овладяване на хипертриглицеридемията.

НИСКО НИВО НА ВИСОКОПЛЪТНОСТНИ 
ЛИПОПРОТЕИНИ

Резултатите на Фрамингамското проучване 
показват, че с всяко намаляване на HDL хо-
лестерола с 0.52 mmol/l рискът за ИБС се уве-
личава с 50%. Други проучвания, включител-
но Honolulu Heart Study, Israeli Ischemic Heart 
Disease Study, Belgian Interuniversity Research 
on Nutrition and Health Study, Poland and United 
States Collaborative Study on Cardiovascular 
Epidemiology, установяват, че ниските серумни 
нива на HDL холестерол предразполагат към 
развитието на ИБС.

Фармакологичната терапия е индикирана за 
повлияването на ниските нива на HDL холесте-
рола, когато промяната в начина на живот не 
е достатъчна за достигането на прицелните 
цели. Ръководството NCEP ATP ІІІ подчертава, 
че при високорискови пациенти с ниски нива 
на HDL холестерол трябва да се мисли за ком-
бинирана терапия като допълнение към LDL 
понижаващата терапия. Традиционно, главни-
те класове медикаменти, които се използват за 
повлияване на ниските нива на HDL холесте-
рол, са статините, Niacin и фибратите.

Niacin е най-ефективният HDL холестерол 
повишаващ медикамент, въпреки че специфич-
ният механизъм на действие на Niacin не е на-
пълно известен. Изглежда, че Niacin намалява 
апо-В секрецията, като по този начин понижава 
и VLDL, и LDL, повишава апо-А1 и намалява ли-
попротеин (а).

Фибратите са PPAR-алфа лиганди и водят 
до повишаване на експресията на липопроте-
ин-липазата, намаляват експресията на апо-С 
ІІІ, което води до подобряване на катаболизма 
на ТГЛ богатите частици. Фибратите повиша-
ват също експресията на апо-А-І и апо-А-ІІ, 
като общият резултат е намаляване на хипер-
триглицеридемията и повишаване на нивата 
на HDL холестерола.

Комбинираната терапия често е индики-
рана за овладяване на ниските нива на HDL 
холестерол при пациенти с ИБС. Възможност-
ите включват статин-комбинирана терапия с 
Ezetimibe, фибрати или Niacin. Добавянето на 
Niacin към статините е най-вероятната комби-
нация, защото Niacin има най-силни ефекти 
върху повишаването на нивата на HDL холес-
терола. Добавянето на фибрат е желателно, 
когато нивата на ТГЛ са повишени.

По-нов подход за повишаване на нивата 
на HDL холестерола е чрез инхибиране на хо-
лестерил естер транспортния протеин (СЕТР). 
СЕТР играе важна роля в холестероловия мета-
болизъм, защото е отговорен за транспорта на 
холестеролови естери от HDL към LDL и VLDL. 
Резултатите от скорошни клинични проучвания 
поставиха под въпрос употребата на поне един 
от СЕТР инхибиторите – торцетрапиб, който е 
показал повишаване на кръвното налягане и 
не е оказал ефект върху намаляването на про-
гресията на коронарната атеросклероза. Раз-
работват се обаче други СЕТР инхибитори.

Друг подход за повишаване на HDL холес-
терола включва инфузия на мутантни форми 
на апо-АІ като апо-АІ милано, делипидиран 
HDL, орални апо-АІ миметици, както и апо-АІ 
милано генен трансфер. Допълнителни нови 
терапии, които могат да засилят повишаването 
на HDL холестероловите нива, включват акти-
ватори на ядрени рецептори – чернодробния Х 
и фарнезоид Х рецептор, които може също да 
стимулират обратния холестеролов транспорт, 
и PPAR агонистите, които могат да повлияват 
един или няколко PPAR рецептора – алфа, 
делта, гама.

БЕЗОПАСНОСТ НА КОМБИНИРАНАТА ТЕРАПИЯ

Въпреки че комбинираната терапия е ши-
роко употребявана и често се препоръчва от 
експертите за повлияване на хипертонията и 
диабета, за лечението на дислипидемията тя 
рядко се прилага в клиничната практика. В про-
учването National Cholesterol Education Program 
Evaluation Project Utilizing Novel E-Technology 
(NEPTUNE)2 Survey само 5% от пациентите, 
приемащи лечение, са на комбинирана те-
рапия. Схващането за страничните ефекти, 
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свързани с комбиниране на статин с Niacin или 
фибрат, е една от основните причини тази ком-
бинирана терапия да не се използва широко в 
практиката. Слагането на етикет върху всички 
статини с предупреждения относно комбинира-
нето им с Niacin и фибрати доведе до налагане 
на мнението, че благоприятните ползи трябва 
да надхвърлят повишения риск за миопатия. 
Безпокойството относно комбинирането на Ni-
a cin със статин се основава на ранни съобще-
ния за случаи на миопатия при комбинация на 
Lovastatin с високи дози Niacin (≥ 2.5 g дневно). 
Поради това, че Niacin не повлиява фармако-
кинетиката на Lovastatin, и заради факта, че 
при много високи дози монотерапия с Niacin 
се е наблюдавала хепатотоксичност, най-ве-
роятното обяснение за случаите на миопатия, 
свързана с комбинацията статин-Niacin, е чер-
нодробното увреждане вследствие на Niacin-
токсичност, което води до забавен клирънс 
на статините и до повишен риск за миопатия. 
Статин-индуцираната миопатия почти винаги е 
свързана с фактори, повишаващи площта под 
кривата, като повишена доза, хипотиреоиди-
зъм, бъбречно или чернодробно увреждане, 
или медикаменти, които взаимодействат със 
статиновия метаболизъм, напр. цитохром Р450 
3А4 инхибиторите. При липсата на хепатоток-
сичност не е вероятно Niacin да повиши риска 
за статинова миопатия. След първите две съ-
общения за миопатия с Niacin и Lovastatin не 
са съобщени допълнителни случаи в медицин-
ската литература [14, 26].

Оценката на статиновата терапия от US 
Food and Drud Administration (FDA) Adverse 
Event Reporting System (AERS) показва, че 
сравнението с преди и след оттеглянето на 
Cerivastatin показва значително повишаване 
на съобщенията за странични ефекти на ста-
тиновия клас като цяло. Анализите за съотно-
шението на докладите показват, че появата на 
розувастатин-свързаните странични ефекти е 
подобно на другите статинови медикаменти. 
Анализите на месечно докладваната честота 
са показали, че съобщенията за розувастатин-
свързаната рабдомиолиза и бъбречна недос-
татъчност се повишават след съобщаването 
за специфични странични ефекти от масовите 
медии. Моделът за съобщаване на странични-

те ефекти след въвеждането на Rosuvastatin е 
сравним с наблюдавания и при другите стати-
ни, като не е подобен на тези на Cerivastatin.

Съобщенията за страничните ефекти на 
Medwatch program на FDA са показали намале-
на честота на миопатия, свързана с употреба 
на статин заедно с Niacin. Niacin с удължено 
освобождаване (extended release), който има 
ниска честота на хепатотоксичност, особено 
когато се сравнява с продължително освобож-
даващия се Niacin (sustained release), е имал 
малко съобщения за миопатия в данните на 
AERS въпреки изписването на няколкостотин 
хиляди рецепти в комбинация със статин. По 
тази причина данните на AERS, въпреки че не 
са заключителни, подкрепят безопасността на 
дози на extended-release Niacin до 2 g дневно в 
комбинация със статин.

Във връзка с фибратната терапия, изглеж-
да, че има клинично значима разлика в безопас-
ността при комбинацията статин с Gemfi brozil в 
сравнение с Fenofi brate. Има поне 60 съобще-
ния за случаи на Gemfi brozil-статинова миопа-
тия в медицинската литература в сравнение 
с два случая за Fenofi brate в комбинация със 
статин. Скорошни прегледи на FDA AERS дан-
ните са установили, че честотата на миопатия 
с Gemfi brozil и статин е 30 пъти по-висока, от-
колкото комбинираната терапия с Fenofi brate. 
Cerivastatin в комбинация с Gemfi brozil е бил 
свързан с увеличаване на честотата на раб-
домиолиза с повече от 4000 пъти в сравнение 
със статиновата терапия самостоятелно. Съ-
общено е и за множество фатални случаи, кое-
то е довело до изтегляне на Cerivastatin от па-
зара. Анализите от данните за предписването 
и събитията, свързани с хоспитализиране, са 
изчислили, че честотата на рабдомиолизата, 
изискваща хоспитализация, от церивастатин в 
комбинация с Gemfi brozil е била поне 1 на де-
сет пациенти. Проучването Lipid and Diabetes 
Study, което е имало 2X2 факторен дизайн, 
използва комбинирана терапия Cerivastatin-
Fenofi brate или плацебо при повече от 2000 
пациенти с диабет (> 1000 за повече от 12 сед-
мици), преди проучването да бъде прекратено 
поради изтеглянето на церивастатина от паза-
ра. При пациентите, приемащи комбинацията 
на Cerivastatin с Fenofi brate, не са докладва-
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ни случаи на миопатия. При оценяването на 
Veterans Administration базата данни за двего-
дишен период (01.10.2002 г. до 30.09.2003 г.) 
обхваща 93 677 пациенти, приемащи комбина-
ция на Gemfi brozil и статин, и 1830 пациенти, 
приемащи Fenofi brate със статин по време на 
периода на оценяване. За двегодишното оце-
няване е имало 149 случая на рабдомиолиза 
или остра тубулна некроза при 93 677 пациен-
ти, приемащи Gemfi brozil с някакъв статин, като 
общата честота е 0.16%. Не са наблюдавани 
случаи на рабдомиолиза и остра тубулна не-
кроза при 1830 пациенти, приемащи Fenofi brate 
с някакъв статин. Следователно данните на 
AERS и информацията от Lipid and Diabetes 
Study потвърждават значително по-високата 
граница на безопасност за комбинирането на 
статин с Fenofi brate, отколкото с Gemfi brozil. 
Причината за тази много по-висока склонност 
на Gemfi brozil да повишава риска за миопатия 
със статини най-вероятно се дължи на разли-
ки във фармакокинетичните взаимодействия 
на двата фибрата. Липофилните статини се 
хидролизират от цитохром Р450 ензимите, за 
да се повиши тяхната водна разтворимост и да 
се подложат на бъбречна екскреция. Статините 
се метаболизират по друг вторичен път, извес-
тен като глюкуронидиране. Gemfi brozil използва 
същата фамилия на глюкуронидиращи ензими, 
както статините, а Fenofi brate използва различ-
на ензимна фамилия. Това обяснява значител-
но повишената площ под кривата на статините 
при комбинация с Gemfi brozil, докато Fenofi brate 
няма значителен ефект върху кръвната концен-
трация на статините. Gemfi brozil е също мощен 
ензимен ихибитор на цитохром Р450 (CYP2C8), 
който е метаболитен път за Cerivastatin. По-
силно изразеното повишаване на площта под 
кривата за Gemfi brozil и Cerivastatin може би е 
поради двата ефекта – CYP2C8 и глюкурониди-
рането. Розиглитазонът и репаглинидът също 
се метаболизират с CYP2C8 и кръвните им кон-
центрации се повишават с Gemfi brozil, но не и с 
Fenofi brate. По тази причина Gemfi brozil е про-
блемен за комбинирана терапия не само със 
статини, но и с антидиабетни медикаменти, ко-
ито използват CYP2C8 метаболитния път. При 
пациенти с диабет, за които се знае, че имат 
положителен ефект от употребата на статини, 

но са с висок остатъчен риск, комбинираната те-
рапия с фенофибрат, изглежда, че е по-подходя-
ща за добавяне към лечението с цел по-добро 
овладяване на липидния профил, както и за из-
бягването на значителните проблеми, свързани 
с безопасността на Gemfi brozil. Проучването The 
Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes 
(ACCORD) е напът да определи повишените 
клинични ползи от добавянето на Fenofi brate към 
лечението на пациентите, приемащи симваста-
тинова терапия. Проучването Atherothrombosis 
Intervention in Metabolic Syndrome with low HDL/
High Triglycerides and Impact on Global Health 
Outcomes (AIM-HIGH) ще оцени възможните 
клинични ползи от повишаването на нивата на 
HDL холестерола с Niacin при пациенти с ИБС и 
метаболитен синдром [22]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Комбинираната терапия, която допълни-
телно ще подобри липидния профил, изглеж-
да, че е често необходима за пациенти с много 
висок риск, които все още не са достигнали оп-
тималната терапевтична цел. Важно откритие 
от NEPTUNE II е, че използването на комбини-
раната терапия не се е различавало през 2003 
г. (9.6%) в сравнение с наблюдаваната сред 
участниците от Lipid Treatment Assessment 
Project (L-TAP) – 10.2%, през 1990. Секвестран-
тите на жлъчните киселини (холестирамин, ко-
лестипол, колесевелам хидрохлорид), Niacin (с 
удължено освобождаване) и Ezetimibe нама-
ляват LDL холестерола с 15 до 20% в зависи-
мост от дозата. 15 до 20% намаляване на LDL 
холестерола е еквивалент на утрояване на 
дозата на статина. При всяко удвояване на до-
зата на статина допълнително намалява LDL 
холестерола с приблизително 6%. Поради тази 
причина употребата на комбинирана терапия 
с по-горе споменатите нестатинови медика-
менти води до редукция на LDL в равна или в 
по-силна степен, отколкото най-високата доза 
статин. Комбинираната терапия може успешно 
да бъде използвана за максимална безопас-
ност на липидопонижаващата терапия.

Използването на комбинирана терапия е по-
влияно от мнението, че Gemfi brozil и статините 
повишават риска от миопатия. Други липодопо-
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нижаващи медикаменти, като Niacin с удължено 
освобождаване, Ezetimibe и Fenofi brate, нямат 
фармакокинетично взаимодействие със стати-
ните, поради което страничните ефекти на тези 
комбинации са по-малко. Благодарение на това 
се оформя тенденцията към развитие на нова 
ера от клинични проучвания, които ще изслед-
ват успешността от комбинираната терапия за 
повлияване на сърдечно-съдовия риск.

СОБСТВЕН ОПИТ С КОМБИНИРАНО ЛЕЧЕНИЕ 
СЪС СТАТИН И ФИБРАТ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ИБС 
И ТЕЖКА СМЕСЕНА ДИСЛИПИДЕМИЯ

Проучени са 18 пациенти с ИБС (клинич-
ни, електрокардиографски и ангиографски 
данни) от Кардиологична клиника на Меди-
цинския университет – Пловдив, и тежка сме-
сена дислипидемия (общ холестерол 8.7 ± 

3.4 mmol/l, триглицериди 5.4 ± 2.3 mmol/l, HDL 
холестерол 0.8 ± 0.3 mmol/l). На първия етап 
при всички пациенти се започна лечение с 10 
mg Rosuvastatin за 1 месец със задоволителен 
ефект върху показателите от рутинния липиден 
профил, но без достигане на таргетни нива на 
LDL холестерола ≤ 2.6 mmol/l, препоръчани от 
международните ръководства за високориско-
ви пациенти. На втория етап към лечението се 
прибави Fenofi brate 160 mg и на втория месец 
от началото на проучването се проследиха ре-
зултатите от рутинен липиден профил, черно-
дробни ензими (АСАТ, АЛАТ, ГГТП) и креатин-
фосфокиназа. Само при един пациент се ус-
танови двукратно повишаване на стойностите 
на креатинфосфокиназата, което не беше при-
дружено с клинични данни за миалгия. Поради 
това комбинираното лечение при този пациент 
не беше преустановено (табл. 1).

Таблица 1. Различия в процента на редукция на LDL холестерола при монотерапия със статин и при комбинира-
но лечение със статин и фибрат

% LDL редукция Брой x ± Sx
Sx t p

1 етап – Rosuvastatin 10 mg

2 етап – Rosuvastatin 10 mg + Fenofi brate 160 mg

28

28

39,07 ± 0,13

62,62 ± 0,07

2,38

 3,73
- 2,62  < 0,05

В заключение можем да кажем, че ком-
бинираното лечение на 10 mg Rosuvastatin с 
Fenofi brate 160 mg се толерира много добре – 
без значими прояви на миопатия и хепототок-
сичност.
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Резюме. Късният рецидив на значим обструктивен градиент в лявата камера след успешна алкохолна септална абла-
ция (АСА) при хипертрофична обструктивна кардиомиопатия (ХОКМ) често е съпроводен с повторната поява 
на първоначалните симптоми – умора, ангина или синкоп. В настоящата статия описваме нашия опит с трима 
пациенти с повторна поява едновременно на обструктивен градиент в изходния тракт на лявата камера и 
симптоми от 7 до 23 месеца след успешна АСА. Въпреки че рецидивът на градиента се наблюдава на нивото 
на средата на камерата и при трите случая постигнахме симптоматично подобрение и редукция на градиента 
след пейсиране в областта на върха на дясната камера. Ефектът беше траен и при проследяването до шес-
тия месец показа добър физически капацитет и липса на обструктивен градиент в изходния тракт на лявата 
камера. Нашето наблюдение е, че пейсирането е безопасна и ефективна терапевтична възможност в тази 
клинична ситуация вероятно поради синергичен ефект с предходната алкохолна септална цикатризация. По-
стоянната кардиостимулация може да бъде предложена като по-малко инвазивна алтернатива на оператив-
ното лечение за пациенти с рецидив на обструктивен градиент в изходния тракт на лявата камера на нивото 
на средата на камерата след АСА.

Ключови думи: хипертрофична кардиомиопатия, постоянно пейсиране, алкохолна септална аблация
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Summary. Recurrence of symptoms after successful alcohol septal ablation (ASA) in Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy 
(HOCM) and recurrence of Left Ventricular Outfl ow Tract Obstruction Gradient (LVOTG) above 50 mm Hg pose a 
therapeutic dilemma. We describe our experience with permanent pacing in 3 patients with relapse of both LVOTG 
and symptoms 7 to 23 months after successful ASA. Although outfl ow tract gradient recurrence was observed at the 
mid-ventricular level we were able to achieve symptomatic improvement and LVOTG reduction after right ventricular 
apical pacing in all 3 cases. The effect was sustained and at the 6th month of follow-up echo-stress tests confi rmed good 
exercise capacity and no LVOTG. We speculate that pacing may have synergistic effect with previous alcohol septal 
scarring. We found pacing to be safe and effective treatment in this particular clinical scenario. It could be proposed as a 
niche treatment for patients with recurrence of LVOTG at mid-ventricular level after ASA. 
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ВЪВЕДЕНИЕ

Алкохолната септална аблация (АСА) се 
превръща в разпространен метод за лечение 
на симптоматична хипертрофична обструк-
тивна кардиомиопатия (ХОКМП) и обструкти-
вен градиент в изходния тракт на лявата ка-
мера в покой над 50 mm Hg. Повторната по-
ява на симптомна обструкция на изходния 
тракт на лявата камера е приблизително 10% 
през първите 2 години след АСА [1, 3]. Пред-
лагат се няколко обяснения за това – непъл-
но ремоделиране на септума поради неточна 
локализация на ятрогенната лезия, малък 
размер на инфаркта, субоптимална тъканна 
концентрация на етанол или подценяване на 
съществуваща хирургична патология, напри-
мер масивна калциноза на митралния клапен 
пръстен [2, 3, 10].

От друга страна, постоянната кардиости-
мулация не се препоръчва като рутинен метод 
за лечение при ХОКМ. Поради липса на добри 
критерии за подбор на „респондери” насто-
ящите препоръки са за пейсиране при ХОКМ 
само в случай на съпътстваща брадикардия 
или наличие на индикации за поставяне на 
имплантируем кардиовертер-дефибрилатор 
[3, 5]. Докладани са единични случаи на добро 
повлияване на симптомите и градиента при 
по-редкия вариант на динамична подклапна 
обструкция на ниво папиларни мускули, т.нар. 
ХОКМП с обструкция в средата на лявата ка-
мера [14].

Терапевтичните възможности за симптома-
тични пациенти с висок остатъчен обструкти-
вен градиент в изходния тракт на лявата каме-
ра след АСА включват хирургия, повторна АСА, 
постоянно пейсиране и медикаментозна тера-
пия. Логично е да се предположи, че постоян-
ното пейсиране има синергичен ефект върху 
обструктивния градиент в изходния тракт на 
лявата камера след субоптимална АСА и може 
да се опита, преди да се вземе решение за 
повторна АСА или хирургична миектомия.

Представяме нашия опит с имплантация на 
постоянен пейсмейкър при трима пациенти с 
ХОКМП и с повторна поява на симптоми и об-
структивен градиент в средата на лявата ка-

мера след първоначално успешна алкохолна 
септална аблация.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

АСА беше направена в Клиниката по ин-
тервенционална кардиология към УМБАЛ 
“Св. Анна” на 61 пациенти със симптома-
тична ХОКМ на фона на медикаментозна 
терапия за периода от октомври 2004 г. до 
октомври 2007 г. Подбрани бяха пациенти с 
типично систолно движение напред (SAM) на 
платната на митралната клапа и инвазивно 
измерен обструктивен градиент в изходния 
тракт на лявата камера над 50 mm Hg в покой 
или при провокация. Използваната техника е 
описана в отделна статия и не се различава 
съществено от описаната в литературата [6]. 
Накратко през over-the-wire балон катетър 
в септален клон се инжектира 95% етанол 
след позитивен тест за редукция на наляга-
нето – тонометричен тест (ТМТ). Дозата се 
определяше според дебелината на септума 
– 1 ml/cm според ехографската оценка. При 
несигурен резултат от ТМТ ехо-контраст се 
инжектира през надутия балон, за да очертае 
частта от септума, която се кръвоснабдява от 
септалното клонче. Дългосрочният успех се 
дефинира като обструктивен градиент в из-
ходния тракт на лявата камера в покой под 20 
mm Hg и/или 50% редукция на обструктивния 
градиент в изходния тракт на лявата камера 
в покой или при провокация, съпроводена с 
облекчаване на симптомите. Успех беше по-
стигнат при 53-ма пациенти (87%), които бяха 
проследени средно 21 месеца [3-35]. 

Повторна поява на обструктивен градиент 
в изходния тракт на лявата камера и симп-
томи се констатираха при 9 пациенти (16%) 
през периода на проследяване. 6 пациенти 
бяха успешно лекувани с повторна АСА, а 
при трима избрахме постоянна кардиостиму-
лация от апекса на дясната камера, тъй като 
ехографското изследване показа миграция 
на обструкцията към средата на камерата и 
липса на SAM. По-долу накратко ще опишем 
симптомите при представянето и проследява-
нето на тези пациенти.
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Промените в обструктивния градиент в из-
ходния тракт на лявата камера след АСА и при 
проследяването са показани на табл. 1.

При пациент 1 при началната процедура 
2,2 ml алкохол се инжектираха в първата сеп-
тална перфорантна артерия с пълно премах-
ване на обструктивния градиент в изходния 
тракт на лявата камера и намаляване на сте-
пента на митралната регургитация. Ранното 
проследяване показа редуциране на градиен-
та с подобряване на функционалния клас, но 
12 месеца след АСА се представи със синкоп 
и ехографски данни за рецидив на динами-
чен систолен градиент между 30 и 60 mm Hg 
на нивото на средата на ЛК и без SAM. По по-
добен начин пациенти 2 и 3 се представиха 
7 и 23 месеца след успешна АСА с рецидив 

на ангина при усилие и ехографски данни за 
рецидив на вътрекамерния градиент в покой 
(табл. 1) въпреки лечението с оптимални дози 
бета-блокер. Инвазивната оценка на тримата 
пациенти установи вътрекамерен систолен 
градиент на налягането на нивото на папи-
ларните мускули с оформяне на дистална ку-
хина (фиг. 1). И при тримата ехокардиографи-
ята доказа изразено изтъняване на базалния 
септум, както може да се очаква късно след 
АСА, и относително хипокинетичен сърдечен 
връх с „целуване” на средните сегменти на 
лявата камера при запазена фракция на из-
тласкване. Впечатлението е, че субаортната 
обструкция рецидивира сравнително късно и 
мигрира в средата на камерата.

А  B 
Фиг. 1. Стрелките показват локализацията на вътрекамерната обструкция при пациент N 1 преди АСА − А (подклапно с типичен SAM), 
и при рецидива на градиента – B (в средата на ЛК с оформяне на дистална камера)

На двама пациенти (N 2 и 3) бяха имплан-
тирани пейсмейкъри тип DDD с пасивни елек-
троди, позиционирани на върха на дясната ка-
мера и ухото на дясното предсърдие. На един 
пациент (N 1) беше имплантиран пейсмейкър 
тип VVI поради предсърдно мъждене. При им-
плантацията деснокамерният електрод целе-
насочено беше имплантиран максимално бли-
зо да апекса на ДК. Не се направи оценка на 
непосредствения ефект на пейсирането върху 
обструктивния градиент в изходния тракт на 

лявата камера. При пациентите с двукухинна 
стимулация се програмира най-дългият PV 
интервал с пълно камерно захващане, опре-
делено по морфологията на QRS-комплекса в 
12-канална ЕКГ. При двукухинните стимулато-
ри това наложи програмиране на PV интервала 
на 160 и 180 msec за пациент 2 и 3 съответни. 
При пациент N 1 се наложи радиофреквентна 
аблация на AV възела поради лоша контролна 
честота въпреки максимални дози бета-бло -
кер (до 400 mg метопролол). Процедурата бе-
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ше извършена в друга болница (НКБ – София) 
1 месец след имплантацията на кардиостиму-
латора. След което телеметричното просле-
дяване със съответния програматор показа, 
че 99% камерно захващане е постигнато при 
всички пациенти. И тримата пациенти бяха 
проследени до шестия месец с ехокардиогра-
фия и стрес-тест.

Обструктивните градиенти в изходния тракт 
на лявата камера в покой, измерени ехограф-
ски преди АСА, при повторна поява на симп-

томи и на шестия месец след пейсирането, са 
показани на табл. 1.

При контролния преглед на 6-ия месец 
всички пациенти достигнаха натоварване 5 
METS по модифициран Bruce-протокол. Спо-
ред анамнезата се постигна подобрение на ФК 
непосредствено след имплантацията на карди-
остимулатора при пациенти 2 и 3 и след пости-
гане на контрол на честотата и непрекъсната 
стимулация при пациент 1. Ехографското про-
следяване показа трайно нисък вътрекамерен 
градиент.

Таблица 1

Пациент
No

Подклапен градиент 
в покой преди АСА
( mm Hg)

Подклапен градиент 
в покой 3 месеца 
след АСА

Вътрекамерен градиент 
в покой при регистриране 
на рецидива (mm Hg)

Вътрекамерен градиент 
в покой след постоянна 
стимулация (mm Hg)

1 80 16 30-60 16

2 55 12 60 20

3 50 16 30 0

ОБСЪЖДАНЕ

Въпреки обещаващите първоначални ре-
зултати постоянното пейсиране намира все 
по-малко място като лечение на първи избор 
за резистентна на медикаментозна терапия 
ХОКМ поради ниската честота на успех (в срав-
нение с миектомия и АСА), доказана в рандо-
мизирани проучвания. Причините за тези не-
задоволителни резултати от първичното DDD 
пейсиране са неясни. Възможно обяснение е 
невъзможността да се постигне изцяло обрат-
но възбуждане на септума в значителна част 
от пациентите поради къс АV интервал или 
поради технически фактори – невъзможност 
да се постави електродът близо до върха на 
дясната камера. Възможно е също голямата 
септална хипертрофия да насочва систолния 
кръвоток в лявата камера, така че той да избут-
ва митралния клапен апарат в левокамерния 
изходен тракт дори при минимална контракция 
на септума [9]. До настоящия момент предик-
торите за успех не са установени. В нашата 
клиника пейсирането е лечение на първи из-

бор само при редките случаи на обструкция на 
нивото на средата на камерата, като опитът ни 
от 4 пациенти е положителен (непубликувани 
данни), подобно на някои публикувани случаи. 
Това е минимално инвазивна процедура с до-
бър ефект върху симптомите и нисък риск за 
пациента, за разлика от резултатите от АСА и 
хирургия, които не могат да бъдат предсказани 
в тази популация [9, 10, 11]. Факторите, воде-
щи до неуспех на АСА, също са неизяснени. 
На базата на проучвания, проследяващи па-
циенти след АСА с ядрено-магнитен резонанс, 
може да се екстраполира, че при значителна 
част от пациентите след аблация локализаци-
ята на инфаркта е встрани от зоната на контакт 
между предното митрално платно и септума 
[10]. В този случай ремоделирането на септу-
ма не води до разширяване на изходния тракт 
и потенциалното решение е повторна АСА или 
хирургия. В описаните от нас случаи обаче на-
блюдавахме добре локализиран цикатрикс, за 
което свидетелства изчезването на SAM и лип-
сата на съпровождащата го митрална регурги-
тация. Това ни дава основание да допуснем, че
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причината за късен рецидив на градиента е по-
скоро в промяната на механиката на контрак-
ция след късното ремоделиране на базалния 
септум.

При нашите пациенти след първоначално 
успешна АСА се наблюдава дисталното из-
местване (от субаортно ниво към папиларните 
мускули) на нивото на обструкция и трансфор-
миране на типична субаортна стеноза в лявата 
камера тип „пясъчен часовник”. Доколкото ни е 
известно, няма описан такъв случай в литера-
турата. Постоянната кардиостимулация се ока-
за ефективна за контролиране на симптомите, 
подобно на случаите с ХОКМП с локализация 
на обструкцията в средата на камерата.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Открихме специфичен ход на прогресия на 
ХОКМ след първоначално успешна АСА. Спо-
ред нашия опит постоянното деснокамерно 
пейсиране може да бъде предложено като те-
рапевтична възможност при пациенти с поява 
на обструктивен градиент на нивото на средата 
на камерата след АСА. То се оказва безопасно 
и ефективно и не изключва по-нататъшна хи-
рургична интервенция. 
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Резюме. Целта на проучването е да се изследват индивидуалната и груповата (между двама независими изследователи) 
възпроизводимост на част от често използваните ехокардиографски параметри като фракция на изтласкване 
(ФИ), изчислена по метода на Симпсън, отношението Е/е′, Sm и Smaver от шест стандартни позиции на митралния 
клапен пръстен (МКП) в режим на цветно кодиран М-мод тъканен доплер ехокардиографския (цвМ-мод ТДЕ) и 
пулс-ТДЕ. 
Материал и методи: В проучването участваха 40 пациенти (сърдечно здрави, пациенти с АХ със и без диас-
толна дисфункция, ИБС, неисхемична и исхемична дилатативна кардиомиопатия (ДКМП), разпределени в че-
тири групи от по 10 човека. Индивидуалната (intra-observer reproducibility) и възпроизводимостта между двама 
независими ехокардиографисти (inter-observer reproducibility) беше анализирана чрез коефициента на вариране 
(CV%, coeffi cient of variance). 
Резултати: Индивидуалната възпроизводимост за ФИ показа стойности от 2 до 3%, а на резултатите от двама 
независими изследователи − от 2.5 до 3.5% ± 1%. Изчислените Sm и Smaver с цвМ-мод ТДЕ показаха по-висока 
степен на възпроизводимост на индивидуалните и на груповите резултати в сравнение с ПТДЕ (4.0 ÷ 10.0% 
съответно 4.0 ÷ 10.0% ± 3.0% срещу 8.5 ÷ 13.0% съответно 9.0 ÷ 15.0% ± 2.0%). Smaver показа 38 ÷ 42% по-добра 
индивидуална и 42 ÷ 44% по-добра групова възпроизводимост на резултатите за цвМ-модТДЕ в сравнение с 
ПТДЕ. Отношението Е/е′ показа най-висока възпроизводимост, когато е′ се изчислява като средно аритметична 
стойност от септалната и латералната част на МКП (8.2 ÷ 9% ± 3.7). 
Заключение: Според резултатите за възпроизводимост на Sm и Smaver използването на ПТДЕ не дава до-
пълнителни предимства пред изследването в режим на цвМ-мод ТДЕ. Възпроизводимостта на отношението 
Е/е′ зависи от начина на получаване на е′. ФИ, изчислена по метода на Симпсън, има отлична възпроизво-
димост.

Ключови думи: ехокардиографски параметр/индивидуална възпроизводимост, групова възпроизводимост, коефициент на ва-
риабилност
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Summary. The aim of the study was to investigate intra- and interobserver reproducibility of the part of some commonly used 
echocardiographic parameters as EF estimated by Simpson’s method, the E/e’ ratio, Sm and Smaver obtained from the six 
standard positions of the mitral annulus using colour coded M-mod TDE and PW TDE. 
Materials and methods: Forty patients were enrolled in the study (healthy subjects, patients with AH with or without 
diastolic dysfunction, CHD, ischemic and nonischemic DCMP) randomized in four groups. Intra- and interobserver 
reproducibility was analysed by coeffi cient of variance (CV%).  
Results: EF shows intraobserver reproducibility 2-3% and interobserver reproducibility from 2.5% ± 1% to 3.5% ± 1%. 
Colour M-mode TDE estimated Sm and Smaver show higher intra- and interobserver reproducibility than PW TDE obtained 
velocities (4.0 ÷ 10.0% respectively 4.0 ÷ 10.0% ± 3.0% against 8.5 ÷ 13.0% respectively 9.0 ÷ 15.0% ± 2.0%). Smaver 
by colour M-mod TDE shows 38 ÷ 42% better intraobserver and 42 ÷ 44% interobserver reproducibility than PW TDE 
data. The Е/е′ ratio shows the highest reproducibility when the е′ is estimated as mean value from the septal and lateral 
part of the mitral annulus (8.2 ÷ 9% ± 3.7). 
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УВОД

Фракцията на изтласкване (ФИ) на лявата 
камера (ЛК) е ехокардиографският параметър 
с изключително важно значение при пациен-
тите със сърдечно заболяване [3, 8], особе-
но при наличие на сърдечна недостатъчност 
(СН) [7, 11]. В серия от проучвания ФИ е била 
изследвана като вариабилна и основен кри-
терий за селекция на пациентите [1, 4, 15]. 
Количественото определяне на параметъра 
чрез двуразмерна ехокардиография в четири 
и двукухинен срез от апикална позиция чрез 
ръчно очертаване на ендокардния контур е 
най-често използваната техника в клинични 
условия (бипланарен метод на Симпсън) [14]. 
Възпроизводимостта на резултатите от из-
следването е свързана със следните важни 
уточнения:

Прецизната оценка на ФИ е процес, кой- •
то отнема време (при визуална оценка с ръчно 
очертаване на ендокарда). Дефицитът на вре-
ме е често явление в клиничната практика.

Точната оценка на ФИ има силна корела- •
ция с опита и тренинга на ехокардиографиста, 
извършващ изследването. Липсата на опит 
води до сериозни грешки в изчисленията. Ин-
дивидуална вариабилност, по-голяма от 5%, 
показва лична грешка, а групова – неточност 
на единия или и на двамата изследователи, из-
вършили измерванията [9, 10].

Наличието на некачествен ехокардио- •
графски образ компрометира точната оцен-
ка. Некачественият образ би могъл в извест-
на степен да бъде подобрен чрез прилагане-
то на автоматизиран анализ на ендокардния 
контур [6, 20]. Този метод (подход) е полезен 
при липсата на достатъчно ехокардиограф-
ски опит.

При един и същи пациент резултатите от  •
изследваната ФИ чрез различни методи (дву-
размерна ехокардиография, радиоизотопна 
и контрастна вентрикулография, ядрено-маг-
нитен резонанс) не корелират и това не е ре-
зултат на грешка [12]. Възпроизводимостта на 
резултатите също не е една и съща. Тя коре-
лира със способността на метода за оценка 
на сърцето от възможно най-много равнини, а 
така също и от способността на метода за най-
добро контрастиране на ендокарда. 

Триразмерната ехокардиография в реал- •
но време (3D real time) е показала по-добра ко-
релация на резултатите от изследване на ФИ 
с тези от ядрено-магнитния резонанс в срав-
нение с двуразмерната ехокардиография (r = 
0.94, r = 0.85) [2].

Редица проучвания са ориентирани основ-
но върху възпроизводимостта на данните, по-
лучени от тъканната доплер-ехокардиография 
(ТДЕ) [13, 18, 21, 22]. Една от най-добрите на-
учни публикации, цитирана по този въпрос, е 
на Vinereanu и сътр. [22]. В режим на пулсова 
ТДЕ (ПТДЕ) възпроизводимостта на резултати-
те между двама изследователи е била по-ви-
сока за лонгитудиналните пикови скорости (от 
10 до 16%) в сравнение с радиалните пикови 
скорости (от 14 до 20%). Най-висока индиви-
дуална възпроизводимост на данните е постиг-
ната за латералната част на митралния клапен 
пръстен (МКП) – от 9 до 17%. Същите автори 
подчертават факта, че при цветно кодираната 
ТДЕ възпроизводимостта на данните е по-доб-
ра в сравнение с тази при ПТДЕ. Максималната 
индивидуална и групова възпроизводимост за 
зрителна интерпретация на цветно кодирана-
та ТДЕ на средноаритметичната систолна ско-
рост на МКП (Smaver), изразени като абсолютни 
стойности, са били от 6 до 9% и съответно от 7 

Conclusion: According to the results from the comparative analysis of the Sm and Smaver, there are no additional 
benefi ts using PW TDE. The EF demonstrates excellent reproducibility. The reproducibility of the Е/е′ ratio depends on 
the way of obtaining of е′.

Key words: intraobserver reproducibility, interobserver reproducibility, coeffi cient of variance
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до 8%. Когато и системното отклонение (bias) e 
било съобразено, крайните резултати са били 
от 4 до 10% и от 0 до 11%. 

Отношението Е/е′ е един от най-възпро-
изводимите показатели за оценка на левока-
мерното налягане на пълнене (ЛКНП) съот-
ветно на пулмо-капилярното налягане (ПКН) 
[16]. Серия от проучвания са установили, че 
Е/е′ има висока предсказваща стойност по от-
ношение на риска от настъпване на сериозни 
странични събития при пациенти след остър 
миокарден инфаркт, при пациенти с артери-
ална хипертония (АХ), при пациенти с тежка 
вторична митрална инсуфициенция, при па-
циенти в краен стадий на хронична бъбречна 
недостатъчност, при пациенти с предсърдно 
мъждене, както и при пациенти с кардиоми-
опатии (КМП) [5, 17, 19].

ЦЕЛ: Цел на проучването беше да се из-
следва индивидуалната (intra-observer re-
pro ducibility) и груповата възпроизводимост 
(меж ду двама изследователи, inter-observer 
reproducibility) на част от често използваните в 
клиничната практика конвенционални ехокар-
диографски и ТДЕ параметри като ФИ, изчис-
лена по модифицирания бипланарен метод 
на Симпсън, отношението Е/е′, при е′, изчис-
лена от септална и латерална позиция и като 
средноаритметична на двете позиции на МКП, 
систолните скорости (Sm) от шест стандарт-
ни позиции на МКП и средноаритметичната 
систолна скорост на МКП (Smaver) в режим на 
цветно кодирана М-мод ТДЕ (цвМ-мод ТДЕ) и 
ПТДЕ. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

В проучването участваха общо 40 пациен-
ти, разпределени в четири групи от по 10 чове-
ка, както следва: I група – сърдечно здрави (n = 
10) по възраст и по пол подобни на участници-
те в останалите групи, II група – пациенти със 
запазена ФИ (n = 10), включваща равен брой 
участници с АХ и диастолна дисфункция (n = 4) 
и АХ без диастолна дисфункция (n = 4), както и 
пациенти с исхемична болест на сърцето (ИБС, 
n = 2), III група – пациенти с редуцирана ФИ на 
ЛК (n = 10), от които половината с неисхемична 

ДКМП (n = 5), другата половина с ИКМП, IV гру-
па – пациенти с редуцирана ФИ на ЛК (n = 10), 
от които половината с пълен ляв бедрен блок 
(ПЛББ) в ЕКГ (n = 5). 

Участниците в това проучване бяха опреде-
лени чрез рандомизация от обща група пациен-
ти, участващи в ехокардиографско и интервен-
ционално проучване с дясна сърдечна катете-
ризация, както следва: на 259 пациенти със за-
пазена ФИ, от които 97 с АХ (34 с лека, 32 с уме-
рена и 31 с тежка АХ), 97 с АХ и прояви на СН 
със запазена ФИ (35 с нарушена релаксация, 31 
с псевдонормализация и 31 с рест рикция), 65 с 
ИБС, от които 34 със стабилна ангина пекторис 
и 31 с нестабилна ангина пекторис, 31 пациенти 
без сърдечно заболяване, както и 105 пациенти 
с редуцирана ФИ на ЛК, от които 55 с неисхе-
мична ДКМП и 51 с ИКМП. От всички пациенти с 
редуцирана ФИ 31 бяха с ПЛББ в ЕКГ. 

На всички участници в проучването беше 
проведена трансторакална ехокардиография с 
ТДE в два режима: цвМ-мод ТДЕ и ПТДЕ. Ехо-
кардиографското изследване се провеждаше 
при пациент, разположен в легнало, ляво полу-
странично положение. Стремежът беше всич-
ки измервания да се правят в краен експириум 
на изследвания пациент или при невъзмож-
ност при леко повърхностно дишане. Използ-
ваният ехокардиографски апарат беше АLOKA 
PROSOUND SSD5500 SV, оборудван с 2,5 MHz 
трансдюсер. Следпроцедурно резултатите 
се обработваха със специализиран софтуер 
АLOKA D4D. Всички ехокардиографски записи 
се съхраняваха на дигитален носител. Прото-
колът за възпроизводимост включваше едни и 
същи протоколни ехокардиографски показате-
ли: ФИ по модифициран бипланарен метод на 
Симпсън, пикова средна систолна скорост (peak 
mean velocity-Sm; cm/s) от шест стандартни 
позиции на МКП за цвМ-мод ТДЕ, средноарит-
метична систолна скорост от шест стандартни 
позиции на МКП (Smaver) за цвМ-мод ТДЕ, пи-
кова систолна скорост (peak velocity-Sm; cm/s) 
от шест стандартни позиции на МКП за ПТДЕ и 
средноаритметична систолна скорост от шест 
стандартни позиции на МКП (Smaver) за ПТДЕ, 
E (m/s), e′лат. (m/s), e′септ. (m/s), E/e′лат., E/e′септ., 
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E/e′усредн., повторени за един пациент от един 
изследовател (intra-observer reproducibility) и за 
същия пациент от двама независими изследо-
ватели (inter-observer reproducibility) в 30-мину-
тен интервал.

Статистически анализ
Количествените вариабилни са предста-

вени като средни стойности със съответното 
стандартно отклонение (± SD). Индивидуална-
та вариабилност (intra-observer reproducibility) 
на получените резултати, както и вариабил-
ността между двама независими ехокардиог-
рафисти (inter-observer reproducibility) беше 
изследвана чрез коефициента на вариране 
(CV%, coeffi cient of variance). Коефициентът 
беше изчислен по формулата [13]: 

CV% = [(резултат 1 – резултат 2) / средно-
аритметичната стойност на резултат 1 и 2] x 100.

Системното отклонение (systematic bias) 
между повтарящите се измервания, както и 
аритметичните разлики за всяка двойка вари-
абилни бяха оценени с анализ на Bland-Altman 
[3]. 

РЕЗУЛТАТИ

Средните стойности на ФИ, резултатите от 
Bland-Altman анализа, както и коефициентите 
на вариабилност (CV%) за един и двама изсле-
дователи са представени на таблица 1. В ана-
лиза са включени пациентите без подлежащо 
сърдечно заболяване (I гр.), пациентите със 
запазена ФИ (II гр.) и пациентите с редуцирана 
ФИ (III и IV гр.).

Таблица 1. Определяне на възпроизводимост на ФИ по модифициран метод на Симпсън

Ср. стойност
± SD

Bland-Altman
(95% CI) CV% Ср. стойност

± SD
Bland-Altman
(95% CI)

CV%, 
± SD

Един изследовател (intra-observer) Двама изследователи (inter-observer)

ФИ (%)
I гр. (n = 10) 65.0 ± 1.5 1.1 

(-0.5 ÷ 1.5) 2.5 64.00 ± 2.5 0.5
(-1.2 ÷ 1.4) 3.0 ± 1.0

ФИ (%) 
II гр. (n = 10) 64.0 ± 2.5 1.2 

(-1.5 ÷ 1.5) 2.5 63.00 ± 3.75 0.3
(-0.2 ÷ 1.4) 3.5 ± 1.0

ФИ (%) 
III гр. (n = 10) 35.0 ± 2.0 0.1 

(-1.5 ÷ 1.5) 2.0 33.00 ± 3.50 1.3
(-0.2 ÷ 1.4) 3.0 ± 1.0

ФИ (%) 
IV гр. (n = 10) 31.5 ± 4.0 -0.2 

(-1.5 ÷ 1.5) 3.0 30.00 ± 2.75 1.4
(-0.2 ÷ 1.8) 2.5 ± 1.0

Анализът показа индивидуална вариабил-
ност на резултатите за ФИ, изчислена по мето-
да на Симпсън, в границите от 2 до 3% (средна 
стойност 2.5%) и на резултатите от двама не-
зависими изследователи от 2.5 до 3.5% ± 1% 
(средна стойност 3%). Аритметичните разлики 
между минималния и максималния коефици-
ент на вариабилност в групите нямат статисти-
ческо значение (p = 0.19). Възпроизводимостта 
на ФИ не зависи по никакъв начин от наличие-
то на сърдечно заболяване (I гр.), от абсолют-

ната стойност на параметъра (II и III гр.) или от 
наличието на ПЛББ в ЕКГ (IV гр.).

На табл. 2 са представени резултатите от 
анализа за пациенти със запазена ФИ на ЛК 
(II гр.), включващ: сърдечно здрави, пациенти 
с АХ, пациенти с АХ и диастолна дисфункция 
и пациенти с ИБС. Анализът включва Sm и 
Smaver (средна стойност със съответното стан-
дартно отклонение) от шест стандартни пози-
ции на МКП за цвМ-мод ТДЕ и за ПТДЕ, повто-
рени за един пациент от един изследова-
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тел (intra-observer reproducibility) и за същия 
пациент от двама независими изследователи 
(inter-observer reproducibility), системното откло-
нение (systematic bias) между повтарящите се 

измервания, както и аритметичната разлика за 
всяка двойка измервания, отразени чрез анали-
за на Bland-Altman, и коефициента на вариране 
между две независими измервания (CV%).

Таблица 2

Един изследовател (intra-observer) Двама изследователи (inter-observer)

II гр.
n = 10

Ср. стойност
± SD

Bland-Altman
(95% CI) CV% Ср. стойност

± SD
Bland-Altman
(95% CI)

CV%, 
± SD

цвМ-мод ТДЕ

Smлат.
 (cm/s) 6.95 ± 0.98 0.5 

(-2.2 ÷ 2.2) 4.5 6.85 ± 0.90 0.3
(0.0 ÷ 0.5) 4.0 ± 0.5

Smсепт. 
(cm/s) 5.96 ± 0.78 1.2 

(-1.2 ÷ 1.2) 5.0 6.00 ± 1.00 2.2
(0.1 ÷ 2.4) 6.0 ± 1.0

Smант.
(cm/s) 6.26 ± 0.89 -2.5

(-3.0 ÷1.0) 6.0 6.20 ± 0.95 -2.8
(-3.0 ÷ -0.5) 7.0 ± 2.5

Smинф.
 (cm/s) 6.62 ± 0.82 2.3

(-1.0 ÷ 2.5) 5.0 6.45 ± 1.12 1.4
(-1.1 ÷ 2.8) 6.5 ± 2.0

Smантсепт.
(cm/s) 5.87 ± 1.01 1.0

(-1.5 ÷ 1.5) 10 5.75 ± 0.82 1.5
(0.2 ÷ 2.3) 8.0 ± 3.0

Smпост.
(cm/s) 6.46 ± 1.15 0.25 

(-1.5 ÷ 1.5) 9.5 6.55 ± 0.95 0.95
(-0.2 ÷ 1.0) 8.0 ± 1.5

Smaver. 
(cm/s) 6.36 ± 0.79 -2.7

(-3.0 ÷ -1.0) 6.6 6.30 ± 0.80 -2.5
(-3.5 ÷ -1.5) 6.6 ± 1.5

ПТДЕ

Smлат.
(cm/s) 8.70 ± 1.87 0.7

(-1.0 ÷ 2.0) 8.5 8.60 ± 1.60 2.5
(-3.5 ÷ 1.5) 9.0 ± 1.0

Smсепт. 
(cm/s) 8.05 ± 1.31 1.13

(-1.5 ÷ 1.5) 9.0 8.10 ± 1.40 2.3
(-0.2 ÷ 2.4) 10.0 ± 1.0

Smант.
(cm/s) 8.15 ± 1.56 -2.02

(-3.0 ÷ 0.0) 11.0 8.10 ± 1.30 -1.8
(-2.4 ÷ 0.6) 12.0 ± 1.5

Smинф.
(cm/s) 8.60 ± 1.79 1.3

(-1.2 ÷ 5.5) 10.5 8.50 ± 1.79 1.4
(0.0 ÷ 2.1) 11.0 ± 1.5

Smантсепт.
(cm/s) 7.50 ± 1.24 -2.1

(1.3 ÷ 5.5) 13.0 7.30 ± 1.83 -1.1
(-2.2 ÷ -0.3) 14.0 ± 2.5

Smпост.
(cm/s) 8.20 ± 1.25 1.5 

(-1.0 ÷ 1.95) 12.5 8.40 ± 1.75 2.2
(0.1 ÷ 2.5) 13.0 ± 2.0

Smaver. 
(cm/s) 8.20 ± 1.25 3.1 

(-4.5 ÷ 1.5) 10.75 8.15 ± 1.56 2.0
(-0.1 ÷ 2.1) 11.5 ± 1.5
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В режим на цвМ-мод ТДЕ анализът показа 
най-добра възпроизводимост както на инди-
видуалните, така и на резултатите от двама 
изследователи за Sm от латералната част на 
МКП (4.5-4.0% ± 0.5), следвана от септалната 
част (5-6.0% ± 1.0), от долната част (5.0-6.5% 
± 2.0) и Sm от предната част на МКП (6.0-7.0% 
± 2.5). По-ниска е индивидуалната и груповата 
възпроизводимост при изследване, проведено 
по дългата ос на ЛК в трикухинен срез, къде-
то коефициентите на вариабилност (CV%) за 
антеросепталната част на МКП са 10.0-8.0% ± 
3.0, а за задната част на МКП – съответно 9.5-
8.0% ± 1.5. 

В режим на ПТДЕ най-добра възпроизводи-
мост както на индивидуалните, така и на гру-
повите резултати показа Sm също от латерал-

ната част на МКП (8.5-9.0% ± 1.0), следвана от 
тази на септалната част (9.0-10.0% ± 1.0), на 
долната част (10.5-11.0% ± 1.5) и на предната 
част на МКП (11.0-12.0% ± 1.5). По-ниска инди-
видуална и групова възпроизводимост показа-
ха резултатите при изследване, проведено по 
дългата ос на ЛК в трикухинен срез, с коефици-
енти на вариабилност (CV) за антеросептална-
та част на МКП, 13.0-14.0% ± 2.5, а за задната 
част на МКП съответно 12.5-13.0% ± 2.0.

На табл. 3 са представени резултатите от 
анализа за пациенти с редуцирана ФИ на ЛК 
(III гр.), включващ: пациенти с неисхемична ди-
латативна кардиомиопатия (ДКМП) и пациенти 
с идиопатична кардиомиопатия (ИКМП). Ана-
лизът включва същите параметри и режими, 
както при пациентите със запазена ФИ на ЛК.

Таблица 3

Един изследовател (intra-observer) Двама изследователи (inter-observer)

II гр.
n = 10

Ср. стойност
± SD

Bland-Altman
(95% CI) CV% Ср. стойност

± SD
Bland-Altman
(95% CI)

CV%, 
± SD

цвМ-мод ТДЕ

Smлат.
(cm/s) 3.80 ± 1.14 0.0 

(-2.0 ÷ 2.0) 4.0 3.95 ± 1.10 0.3
(0.0 ÷ 0.5) 4.5 ± 0.5

Smсепт. 
(cm/s) 3.16 ± 1.15 0.2 

(-1.0 ÷ 1.0) 4.8 3.26 ± 1.20 0.3
(0.1 ÷ 0.4) 6.0 ± 1.0

Smант.
(cm/s) 3.28 ± 0.80 -4.2

(-11.0 ÷-2.5) 6.2 3.38 ± 0.64 2.8
(-1.4 ÷ 3.6) 7.0 ± 2.5

Smинф.
(cm/s) 3.51 ± 1.04 2.3

(-1.2 ÷ 2.5) 5.4 3.45 ± 1.14 1.4
(-1.1 ÷ 2.8) 6.5 ± 1.0

Smантсепт.
(cm/s) 3.41 ± 0.82 -1.1

(-1.3 ÷ 1.5) 9.6 3.30 ± 0.43 1.2
(0.2 ÷ 2.3) 10.0 ± 3.0

Smпост.
(cm/s) 3.67 ± 0.97 0.5 

(-1.5 ÷ 1.5) 8.8 3.75 ± 0.58 0.95
(-0.2 ÷ 0.6) 9.0 ± 2.5

Smaver. 
(cm/s) 3.40 ± 0.71 -2.5

(-0.4 ÷ -4.6) 6.4 3.50 ± 0.24 -2.49
(-0.4 ÷ 1.6) 7.0 ± 0.5

ПТДЕ

Smлат.
(cm/s) 4.30 ± 1.59 0.1 

(-1.0 ÷ 2.0) 10.0 4.30 ± 1.59 0.5
(-1.5 ÷ 1.5) 10.5 ± 1.5

Smсепт. 
(cm/s) 4.00 ± 1.45 1.1 

(-1.5 ÷ 1.5) 10.4 4.00 ± 1.45 0.3
(-0.2 ÷ 1.4) 11.0 ± 1.0

Smант.
(cm/s) 4.20 ± 1.63 -2.2

(-3.0 ÷ 3.0) 11.8 4.20 ± 1.63 -1.8
(-2.4 ÷ 0.6) 13.0 ± 2.5

Smинф.
(cm/s) 4.30 ± 1.37 2.1

(-1.2 ÷ 5.5) 12.0 4.30 1.37 1.4
(0.0 ÷ 2.1) 12.0 ± 1.5

Smантсепт.
(cm/s) 4.10 ± 1.32 -2.1

(1.3 ÷ 5.5) 13.0 4.10 ± 1.32 -1.1
(-2.2 ÷ -0.3) 15.0 ± 2.0

Smпост.
(cm/s) 4.30 ± 1.53 1.8 

(-1.95÷1.95) 12.5 4.30 ± 1.53 2.2
(0.1 ÷ 2.5) 14.0 ± 3.0

Smaver. 
(cm/s) 4.20 ± 1.12 3.1 

(-4.5 ÷ 1.5) 11.6 4.2 ± 1.12 2.0
(-0.1 ÷ 2.1) 12.6 ± 0.5
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В режим на цвМ-мод ТДЕ анализът на дан-
ните показа най-добра възпроизводимост както 
на индивидуалните резултати, така и на резул-
татите от двама изследователи за систолната 
скорост от латералната част на МКП (4.0-4.5% 
± 0.5), следвана от тази на септалната част 
(4.8-6.0% ± 1.0), на долната част (5.4-6.5% ± 
1.0) и на предната част на МКП (6.2-7.0% ± 2.5). 
По-ниска е както индивидуалната, така и гру-
повата възпроизводимост на резултатите при 
изследване, проведено по дългата ос на ЛК в 
трикухинен срез, където коефициентите на ва-
риабилност (CV) за антеросепталната част на 
МКП са 9.6-10.0% ± 3.0, а за задната част на 
МКП са съответно 8.8-9.0% ± 2.5. 

В режим на ПТДЕ най-добра възпроизводи-
мост както индивидуална, така и групова по-
каза също систолната скорост от латералната 
част на МКП (10.0-10.5% ± 1.5), следвана от 
тази на септалната част на МКП (10.4-11.0% ± 
1.0), на долната част на МКП (12.0-12.0% ± 1.5) 
и на предната част на МКП (11.8-13.0% ± 2.5). 
По-ниска индивидуална и групова възпроизво-
димост показаха резултатите при изследване, 

проведено по дългата ос на ЛК в трикухинен 
срез, с коефициенти на вариабилност (CV) за 
антеросепталната част на МКП 13.0-15.0% ± 
2.0, а за задната част на МКП съответно 12.5-
14.0% ± 3.0.

На табл. 4 са представени сравнителните 
резултати от максималната индивидуална и 
групова вариабилност на изчислените Sm за 
двата режима на изследване при пациентите 
със запазена и редуцирана ФИ. 

На табл. 5 са представени резултатите от 
анализа за пациенти с редуцирана ФИ на ЛК 
(IV гр.), включващ следните ехокардиограф-
ски параметри: E (m/s), e′лат. (m/s), e′септ. (m/s), 
E/e′лат., E/e′септ., E/e′усредн., като средни стойно-
сти със съответното стандартно отклонение, 
системно отклонение и аритметична разлика 
между всяка двойка измервания, както и ко-
ефициентът на вариабилност между всяка 
двойка измервания, повторени за един па-
циент от един изследовател (intra-observer 
reproducibility) и за същия пациент от двама 
независими изследователи (inter-observer 
reproducibility).

Таблица 4. Индивидуална и групова възпроизводимост

Индивидуална възпроизводимост Групова възпроизводимост

цвМ-мод ТДЕ ПТДЕ цвМ-мод ТДЕ ПТДЕ

Запазена ФИ 4.5-10.0% 8.5-13.0% 4.0-8.0% ± 3.0 9.0-14.0% ± 2.5

Редуцирана ФИ 4-9.6% 10-13.0% 4.5-10.0% ± 3.0 10.5-15.0% ± 2.0

Таблица 5

Един изследовател (intra-observer) Двама изследователи (inter-observer)

III гр.
n = 10

Ср. стойност
± SD

Bland-Altman
(95% CI) CV% Ср. стойност

± SD
Bland-Altman CV%, ± SD

E (m/s) 0.75 ± 0.23 0.02
(-0.01 ÷ 0.05) 2.5 0.73 ± 0.23 0.02

(0.01 ÷ 0.04) 3 ± 0.5

e′лат.
(m/s) 0.082 ± 0.003 0.0 

(-2.0 ÷ 2.0) 10 0.070 ± 0.002 0.3
(0.0 ÷ 0.5) 9.8 ± 4.5

e′септ. 
(m/s) 0.055 ± 0.0025 0.2 

(-1.0 ÷ 1.0) 8.4 0.064 ± 0.003 0.3
(0.2 ÷ 0.4) 9.2 ± 3.7

E/e′лат. 9.12 ± 0.75 -4.2
(-11.0 ÷ 2.5) 9.8 10.42 ± 0.75 3.8

(-1.4 ÷ 5.6) 12 ± 2.5

E/e′септ. 13.40 ± 0.50 2.1
(-1.2 ÷ 5.5) 11.4 11.40 ± 0.85 2.4

(0.1 ÷ 4.8) 12 ± 4.7

E/e′усредн. 11.20 ± 0.25 -2.1
(1.3 ÷ 5.5) 8.2 10.89 ± 0.25 1.2

(0.2 ÷ 2.3) 9 ± 3.7
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Анализът на данните показва най-добра 
възпроизводимост както на индивидуалните, 
така и на резултатите от двама независими из-
следователи за доплер-данните на трансмит-
ралния кръвоток (2.5-3% ± 0.5). По-ниска е ин-
дивидуалната и груповата възпроизводимост 
на резултатите от определянето на е′-вълната, 
както и при изследване на отношението Е/е′. Е’ 
от септалната част на МКП показва по-добра 
възпроизводимост в сравнение с латералната 
част на МКП (8.4 ÷ 9.2% ± 3.7 срещу 10 ÷ 9.8% 
± 4.5). Отношението Е/е′ показва най-висока 
възпроизводимост на резултатите, когато е′ се 
изчислява като средноаритметична стойност 
от септалната и латералната част на МКП (8.2 
÷ 9% ± 3.7). 

ОБСЪЖДАНЕ

Това е ехокардиографско подпроучване, 
проведено от двама експерти ехокардиогра-
фисти, имащи за цел да изследват независимо 
един от друг вариабилността на определени 
ехокардиографски параметри. Резултатите не 
могат да бъдат използвани като общовалидни, 
защото са установени при определени спе-
цифични условия (локална лаборатория със 
собствени стандарти, специфична характерис-
тика на изследваната популация от пациенти, 
специфични технически характеристики на 
ехокардиографския апарат). Важно пояснение 
е, че експертната оценка за възпроизводимост/
вариабилност на ехокардиографските резулта-
ти (не само в това проучване) се различава от 
оценката на неексперт изследовател. 

Като обобщение на резултатите за възпро-
изводимост на данните от изследване на ФИ 
може да се каже, че ФИ, определена по мо-
дифицирания бипланарен метод на Симпсън, 
има отлична възпроизводимост. Установените 
разлики между минималния и максималния 
коефициент на вариабилност в изследваните 
групи пациенти нямат статистическо значение. 
Възпроизводимостта на ФИ не зависи по ника-
къв начин от наличието на сърдечно заболя-
ване (I гр.), от абсолютната стойност на пара-
метъра (II и III гр.) или от наличието на ПЛББ в 
ЕКГ (IV гр.). 

Като обобщение на резултатите от анализа 
за възпроизводимост на систолните скорости 
на МКП, изчислени чрез двата ТДЕ режима, 
при пациенти със запазена и редуцирана ФИ 
може да се каже следното:

1) цвМ-мод ТДЕ показва по-висока степен 
на възпроизводимост и по-ниска степен на ва-
риабилност както на индивидуалните, така и 
на груповите резултати в сравнение с ПТДЕ. 
Максималната индивидуална и групова вари-
абилност за двата режима на изследване е по-
казана на табл. 4 в раздел статистика. 

2) И за двата ТДЕ режима на изследване 
по-ниската възпроизводимост на резултатите 
по дългата ос на ЛК в трикухинен срез би могло 
да се обясни с по-трудното техническо изпъл-
нение на позицията.

3) Smaver. показва приблизително 38-39.6% (за-
пазена/редуцирана ФИ) по-добра индивидуална 
възпроизводимост и 42-44.4% по-добра групова 
възпроизводимост на резултатите за режим на 
изследване с цвМ-мод ТДЕ в сравнение с ПТДЕ. 

От участващите ехокардиографски пара-
метри в отношението Е/е′ най-добра възпро-
изводимост показва Е-вълната. Този извод е 
по-скоро още едно потвърждение на серия от 
проучвания, намиращи ниска вариабилност на 
параметъра при висока корелативна зависи-
мост със средното ПКН. 

Вълната е’ от септалната част на МКП по-
каза по-добра възпроизводимост в сравнение 
с латералната част. Най-вероятната причина 
за този резултат е благоприятната анатомична 
ориентация на септалната част на МКП, която 
при изследване от апикална позиция се намира 
успоредно на доплеровия курсор, и респектив-
но ъгълът, който сключва с доплеровия лъч, е 
приблизително 0°, така че очакваната грешка на 
метода би следвала да е неизмеримо малка. Ос-
вен това сърдечният връх е относително стаци-
онар и септалната част на МКП се влияе слабо 
от транслационните и ротационните движения 
на сърцето по време на сърдечния цикъл. 

Вълната е’ от латералната част на МКП по-
каза по-слаба възпроизводимост в сравнение 
със септалната част. Най-вероятните причини 
са две: първо, по-неблагоприятна анатомична 
ориентация на латералната част в сравнение 
със септалната и второ, латералната част на 
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МКП често отразява сегментни нарушения, 
предадени от латералната ЛК стена при паци-
енти с клинично значима ИБС.

Отношението Е/е′ показва най-висока въз-
производимост на резултатите, когато е′ се из-
числява като средноаритметична стойност от 
септалната и латералната част на МКП. Най-
вероятната причина за този резултат е, че така 
се атенюират недостатъците на двете позиции 
на МКП, когато се използват самостоятелно за 
изследване на отношението Е/е′.

ИЗВОДИ

Средните стойности за индивидуална и групо-
ва възпроизводимост на показателя ФИ при всич-
ки изследвани групи пациенти са в съответствие с 
международните стандарти за показателя [9]. 

Според сравнителния анализ за възпро-
изводимост на резултатите от изследването 
на Sm и Smaver. използването на ПТДЕ не дава 
допълнителни предимства пред изследването 
в режим на цвМ-мод ТДЕ, въпреки че методът 
има предимството за незабавен анализ на дан-
ните (on-line analysis). В режим на цвМ-мод ТДЕ 
анализът е постпроцедурен (post processing) 
и техническата обработка на данните отнема 
малко повече време.

Отношението Е/е′ показва най-висока въз-
производимост на резултатите, когато е′ се из-
числява като средноаритметична стойност от 
септалната и латералната част на МКП. 
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Амилоидозата представлява хетероген-
на група от заболявания, общото при които е 
натрупването на депозити от протеинни ком-
плекси, съдържащи амилоид, в екстрацелу-
ларната тъкан. В зависимост от формите на 
проявление тя може да е дифузна или локална 
(т.нар. амилоидни формации), а в зависимост 

от начина на възникване – първична или вто-
рична (системна). Системната амилоидоза се 
представя с натрупване на амилоидни депози-
ти във вътрешните органи, съдовете, съедини-
телната тъкан и довежда до фатален край при 
приблизително 1 на 1000 пациенти в развитите 
страни.

НЕИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА АМИЛОИДОЗА НА МИОКАРДА – ПРЕДСТАВЯНЕ НЕИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА АМИЛОИДОЗА НА МИОКАРДА – ПРЕДСТАВЯНЕ 
НА ДВА СЛУЧАЯ И ОБЗОР НА ЛИТЕРАТУРАТАНА ДВА СЛУЧАЯ И ОБЗОР НА ЛИТЕРАТУРАТА
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2Клиника "Кардиология", УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” – София
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Резюме. Ангажирането на сърцето при амилоидоза е често и се асоциира с лоша прогноза при средна продължителност 
на живота от 6-8 месеца. Диагностицирането на сърдечната амилоидоза изисква хистологично изследване на 
тъкан от миокарда, което е инвазивно и невинаги успешно изследване. Това прави всеки неинвазивен метод за 
диагностика, стратификация на риска и определяне на подходящо терапевтично поведение изключително ат-
рактивен. В статията представяме клиничната картина, ЕКГ, ехокардиографската и магнитнорезонансната томо-
графска (МРТ) находка при двама пациенти със сенилна сърдечна амилоидоза. И при двата случая МРТ образът 
е характерен с типична патологична кинетика на гадолиниевия контраст в късната фаза на контрастиране на 
миокарда и интензивно субендокардно контрастиране.

Ключови думи: късно контрастиране при МРТ, сърдечна амилоидоза, кардиомиопатии, амилоид
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Summary. Cardiac involvement in systemic amyloidosis is common, associated with a poor prognosis, with a median survival of 
only 6-8 months. Confi rmation of cardiac involvement requires pathologic examination of multiple endomyocardial tissue 
samples which is invasive and not always successful. That is the reason every noninvasive method for diagnosis, risk 
stratifi cation, and appropriate prescription of care, to become highly attractive. We present the clinical features, ECG, 
echocardiographic and magnetic resonance imaging (MRI) fi ndings in two cases of cardiac amyloidosis. Both cases were 
presented with characteristic pattern of abnormal myocardial and blood-pool Gadolinium kinetics coupled with global 
subendocardial late enhancement. 
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Клинично болестта се представя в мо-
мента, когато доведе до функционални раз-
стройства при дифузната форма, или окаже 
компресия на съседни тъкани и органи или 
формира туморна маса при локализираната 
форма [1].

С нарастването на преживяемостта при па-
циентите с хронични заболявания честотата на 
вторичната амилоидоза нараства и все по-чес-
то създава диференциалнодиагностични за-
труднения. Сърдечната амилоидоза е причина 
за настъпване на летален изход при повече от 
половината от пациентите с AL (amyloid light 
chain) форма и обикновено е единствена мани-
фестация при пациентите с TTR (transthyretin-
related) форма, известна още като сенилна 
сърдечна амилоидоза. Натрупването на фиб-
рилерни протеинни комплекси в интерстици-
ума на миокарда довежда до диастолна дис-
функция, прогресираща до рестриктивна кар-
диомиопатия. 

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

Представяме два случая на сенилна форма 
на амилоидоза на миокарда, изявени клинич-
но с картината на сърдечна недостатъчност и 
с образ от ехокардиографското и магнитноре-
зонансното изследване, характерен за т.нар. 
амилоидна кардиомиопатия. 

Първи случай:
Пациентка на 71 години, хоспитализи-

рана за пореден път поради обострена зас-

тойна сърдечна недостатъчност с давност от 
2-3 години. Преди 5 години е установена не-
фросклероза на десния бъбрек без данни в 
анамнезата за артериална хипертония и заха-
рен диабет. При физикалното изследване се 
установи отслабено до липсващо дишане в 
дясната белодробна основа и дребни влажни 
хрипове двустранно, тахиритмична сърдечна 
дейност 110/min и артериално налягане 90/60 
mm Hg. Резултатите от лабораторните изслед-
вания са в референтни граници, включително 
стойностите на урея и креатинин. От сърдеч-
ните биомаркери изследваният тропонин І е 
леко повишен – 0,42 ng/ml, при норма 0,4 ng/
ml. Рентгенографията на бял дроб и сърце по-
каза наличие на плеврален излив в дясната 
гръдна половина, хиперволемични хилусни 
сенки при относително запазени размери на 
сърдечните кухини. На ЕКГ се регистрира си-
нусов ритъм, нисък волтаж в периферните от-
веждания, патологична прогресия на R-зъбе-
ца в прекордиалните отвеждания и дифузни 
реполяризационни промени (фиг. 1). 

При ехокардиографското (ЕхоКГ) изследва-
не се установиха значително задебелени стени 
на лявата камера (20 mm) (фиг. 2а), малка ле-
вокамерна кухина с теледиастолен обем 60 ml 
и фракция на изтласкване (ФИ) 50%. С пулсова 
Doppler-ЕхоКГ се регистрира рестриктивен тип 
левокамерно диастолно пълнене (фиг. 2б), а с 
цветна Doppler-ЕхоКГ – умерена митрална и три-
куспидална регургитация. Индиректно се измери 
систолно пулмонално налягане 50 mm Hg.

Фиг. 1. ЕКГ със синусов ритъм, нисък волтаж в периферните отвеждания, патологична прогресия на R-зъбеца в прекордиалните отвеж-
дания и дифузни реполяризационни промени
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При пациентката се проведе лечение с ди-
уретици, нитрати, малка доза бета-блокер и 
антикоагуланти, което доведе до редуциране 
на белодробния застой. Десет дни след изпис-
ването се наложи повторна хоспитализация 
поради обострена сърдечна недостатъчност, а 
след 1 месец се регистрира летален изход.

Съмнението за наличието на кардиоми-
опатия насочи пациентката за магнитнорезо-
нансно (МР) изследване, което се проведе на-
тивно с оценка на функцията на сърцето и с 
последващо контрастиране и изобразяване на 
fi rst-pass и late enhancement ефекта. Последо-
вателно се изпълниха IR T1 в аксиален план за 
визуализиране на структурите в гръдния кош, 
перикарда и плеврите, Т1 и Т2 секвенции по 

късата ос на сърцето за оценка на структурата 
на левокамерния миокард, FIESTA с цел дина-
мична оценка на контрактилитета на лявата 
камера, fi rst pass и late enhancement след про-
мяна на IR с оглед оптимално контрастиране 
на миокарда спрямо интравентрикуларната 
контрастирана кръв.

При пациентката камерният миокард се 
визуализира дифузно задебелен, представен 
с хомогенен сигнал в Т1 и Т2 секценциите. От-
носително дилатирани са двете предсърдия 
(фиг. 3). 

Оценката в динамичните серии показа аб-
нормна диастолна функция при ФИ – 48%, 
маса на левокамерния миокард – 98 g/m2, и 
краен диастоличен обем – 60 ml (фиг. 4а, б). 

а)  б) 
Фиг. 2. а) Двуразмерна ЕхоКГ. Представен парастернален образ по дългата ос с отбелязан междукамерен септум (МКС); б) PW-Doppler 
ехокардиография с регистрация на митралния кръвоток

Фиг. 3. Axial T1 WI with double inversion recovery dark blood показва равномерно задебелен левокамерен миокард. Дебелината на ЛК 
стена, измерена на нивото на хордите, е 20 mm. Вижда се относително голямото количество плеврална течност в дясната плеврална 
кухина, както и белезите на компресия на белодробния паренхим в основата
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Втори случай:
Пациентка на 64 години, хоспитализирана 

за прояви на тежка застойна сърдечна недос-
татъчност. От една година има оплаквания от 

лесна умора и тежест в гърдите с постепен-
на прогресия. Преди 5 месеца пациентката е 
прекарала исхемичен мозъчен инсулт. Отрича 
други заболявания, включително артериална 

а)  б) 

Фиг. 4. FIESTA изображения през средната трета на сърцето по късата ос в диастола и систола демонстрират намалена вентрикуларна 
функция. Ясно се представя и наличието на малко количество перикарден излив

При промяната на инверсионното време 
(inverse recovery – IR) с оглед нулиране на 
сигнала от левовентрикулния миокард се ус-
танови парадоксален ефект, като най-добър 
контраст се постигна при IR стойности от 160 
msec. Във фазата на late-enhancement 8 min 

след апликиране на контрастната материя 
левокамерният миокард показа нееднородно 
контрастиране с интензивно субендокард-
но и субепикардно контрастиране както на 
левите, така и на десните сърдечни кухини 
(фиг. 5а, б).

а)  б) 
Фиг. 5. Late-enhancement серията 8 min след апликиране на контрастната материя – установява се интензивно субендокардно и субе-
пикардно контрастиране на миокарда. Прави впечатление подобен ефект на контрастиране и на деснокамерния миокард, представен 
по-ясно на образите по дългата ос на сърцето (б)
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хипертония и фамилна обремененост. При фи-
зикалното изследване се установи шиен вено-
зен застой, отслабено до липсващо в основите 
везикуларно дишане, тахиритмична сърдечна 
дейност с честота 120/min, приглушени сър-
дечни тонове без шумове и артериално наля-
гане 100/60 mm Hg. Резултатите от лаборатор-
ните изследвания показаха хипопротеинемия с 
общ белтък 50 mmol/l и албумин 28 mmol/l, при 
липса на други отклонения. Рентгенография-
та на белите дробове и сърцето е с данни за 
двустранни плеврални изливи, плоскостни ате-
лектази вляво и умерено увеличени сърдечно-
съдови размери. На ЕКГ се регистрира нисък 

волтаж в периферните отвеждания и QS-фор-
ми в прекордиалните отвеждания при синусов 
ритъм (фиг. 6). 

От проведената ехокардиография се ус-
тановиха задебелени стени на лявата (17 
mm) и на дясната камера (8 mm). Лявата ка-
мера е без данни за дилатация (теледиасто-
лен размер 42 mm), с ФИ 48%, рестриктивен 
тип пълнене и с отношение Е/E’= 29 (пикова 
скорост на ранния митрален кръвоток Е към 
ранната диастолна скорост на митралния 
анулус Е’). Регистрира се ниска систолна 
скорост на медиалния митрален анулус Sm 
2,96 cm/s (фиг. 7). 

Фиг. 6. ЕКГ със синусов ритъм, нисък волтаж в периферните отвеждания и QS-форми в прекордиалните отвеждания

Фиг. 7. PW-тъканна Doppler-ехокардиография с регистрация на скоростите на митралния анулус
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Прегледът от невролог показа латентна 
десностранна рефлекторна хемипареза, хеми-
хипестезия и отслабени до липсващи рефлек-
си. При проведената електромиография се 
регистрираха промени, характерни за аксона-
лен тип полиневритна увреда. След 11-дневно 
лечение с диуретици, дигиталис и антикоагу-
ланти застойната сърдечна недостатъчност се 
овладя и пациентката беше дехоспитализира-
на. При проследяване в рамките на 3 месеца 
при пациентката се наложи емболектомия на 
брахиалната артерия и нова хоспитализация 
за влошена сърдечна недостатъчност. На 5-ия 
месец при поредна хоспитализация за обост-
рена хиподебитна и застойна сърдечна недос-
татъчност пациентката екзитира.

По време на първата хоспитализация паци-
ентката беше насочена за МР изследване на 
сърцето с оглед изключване на неисхемична 
кардиомиопатия. Клиничната картина, ЕКГ и 
ЕхоКГ данни, както и наличието на полиневро-
патия, поставиха в диференциалнодиагности-
чен план на първо място диагнозата амилоид-
на кардиомиопатия.

На МР изследването, проведено в услови-
ята на ЕКГ синхронизация по вече описания 
протокол, се установи неголямо количество 
плеврална течност вдясно, довеждаща до ком-
пресия на подлежащия белодробен паренхим 
(фиг. 8а). Левокамерният миокард се визуали-
зира дифузно задебелен, представен с хомоге-
нен сигнал в Т1 и Т2 секвенциите. На четирику-
хинния срез се представят отношенията между 
двете предсърдия и камери, състоянието на 
митралната и трикуспидалната клапа и пози-
цията и структурата на междупредсърдната 
преграда (фиг. 8 б).

Оценката на контрастните серии, както и при 
първата пациентка, установи по-късо инверсион-
но време при опитите за нулиране на сигнала от 
левовентрикулния миокард, като най-добър сиг-
нал се постигна при IR стойности от 15 msec. Във 
фазата на late-enhancement 8 min след аплики-
ране на контрастната материя левокамерният 
миокард показа нееднородно контрастиране с 
интензивно субендокардно и субепикардно кон-
трастиране както на левите, така и на десните 
сърдечни кухини (фиг. 9 а, б).

а)  б) 

Фиг. 8. Представени са аксиален образ при IR серия на изследване, демонстриращ наличието на плеврален излив вдясно и компресия 
на подлежащия белодробен паренхим (а). На четирикухинния срез (б) се представят ясно дилатацията на двете предсърдия и намале-
ните размери на лявата камера при относително задебелен миокард
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ОБСЪЖДАНЕ

Понятието амилоидоза включва група забо-
лявания, характеризиращи се с натрупване на 
амилоид в различни органи и структури. Раз-
личните форми на амилоидоза се различават 
на базата на строежа на амиолоидните фи-
брили. Формата, наименувана AL amyloidosis 
и означавана в миналото като първична ами-
лоидоза, е най-честа. При нея акумулираният 
амилоид нарушава тъканната архитектура и 
води да сериозни увреждания на функцията 
на засегнатия орган. Това най-често са бъбре-
ците, сърцето, черният дроб и периферните 
нерви. Тази форма се среща с приблизително 
еднаква честота при мъже и жени в 30-те им 
години. При 50% от тези пациенти клиниката 
се води от нарушение на диастолната функция 
на сърцето с клиничните белези на дясна сър-
дечна недостатъчност. Фамилната амилоидоза 
е по-рядко, автозомно-доминантно заболяване 
с различна степен на пенетрация и води до за-
сягане предимно на нервната система и сър-
цето. Трета е т.нар. сенилна форма, при която 
изключително се засяга сърдечният мускул. 
В последните десетилетия тази форма зачес-
тява във връзка с увеличената преживяемост 
на населението [2]. Сенилната амилоидоза 
се представя клинично с бавно прогресираща 
инфилтративна кардиомиопатия. Тя изключи-
телно рядко засяга пациенти под 60 години, но 
честотата ù достига до 36% при тези над 80 год. 
Пациентите обикновено се представят с клини-
ката на конгестивна сърдечна недостатъчност, 

карпален тунел синдром и някои екстракарди-
ални прояви. ЕКГ промените се доминират от 
такива на ляв бед рен блок или други проводни 
нарушения, а ЕхоКГ картина се води от задебе-
лените стени, предимно на левия миокард. Не-
зависимо от напредналата възраст и значими-
те миокардни промени тези пациенти показват 
по-добра преживяемост в сравние с AL амило-
идозата. Реактивната системна амиолоидоза е 
резултат от свръхпродукция на неимуноглобу-
линови протеини АА и по-рядко се съпътства 
от увреждане на миокарда. Същевременно тя 
представлява най-сериозната форма по отно-
шение на далечната преживяемост и се асо-
циира с редица хронични инфламаторни със-
тояния, свързани с повишената продукция на 
серумен амилоид A protein (SAA). 

Патологичната картина се представя 
от амилоидни депозити, състоящи се главно 
от протеинни фибрили, серумен амилоид Р и 
свързани глюкозаминогликани. Характерно е 
оцветяването с Congo red. Макроскопски сър-
цето показва увеличена маса на левокамерния 
миокард, увеличена дебелина на левокамер-
ната стена, твърда текстура с бледа субендо-
кардна повърхност. Амилоидни депозити се 
установяват както в левокамерния, така и в 
деснокамерния миокард и на нивото на интер-
вентрикулния и интератриалния септум. Харак-
терно е доминиращото отлагане на амилоид в 
субендокардните зони и слабо представена 
фиброза. Друг характерен белег е ангажиране-
то на перивазалните пространства от амилоид, 

а)  б) 

Фиг. 9. Наличие на интензивно, предимно субендокардно контрастиране на миокарда във фазата на късното контрастиране (a – срез по 
късата ос). Подобни промени се намират и в левопредсърдната стена, представено на косия срез на левите сърдечни кухини (б)
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без това да води до промяна в ширината на съ-
довия лумен.

Диагнозата амилоидоза се поставя след 
биопсиране на засегнатата тъкан и хистоло-
гично доказване на амилоидни депозити. При 
кардиогенната форма на заболяването това 
невинаги е възможно, тъй като миокардната 
биопсия е инвазивен метод с множество пост-
процедурни усложнения на фона на увредения 
миокард. Не е за пренебрегване и възмож-
ността за грешка при биопсиране на неправил-
ното място. American College of Cardiology и 
European Society of Cardiology в своите препо-
ръки за добра медицинска практика определят 
ендомиокардната биопсия в клас IIа, ниво на 
доказателственост С, когато е свързана с кли-
никата на сърдечна недостатъчност и необяс-
нима рестриктивна кардиомиопатия [3]. 

Зачестяването на вторичните и сенилните 
форми на амилоидоза налага прилагането на 
неинвазивни диагностични прийоми с висока 
диагностична стойност.

Ехокардиографията е първи метод на из-
бор при кардиогенната форма на амилоидоза. 
Типичната находка се представя с намалени 
общи размери на лявата камера, бивентрику-
ларно и междупредсърдно задебеляване на 
стената, увеличени размери на предсърдията и 
в късния стадий – наличие на рестриктивен тип 
на промяна на камерното пълнене [4]. Всъщ-
ност интерпретацията „хипертрофия” на мио-
карда не е съвсем коректна, тъй като в случая 
се касае за инфилтрация, а не за истинска ми-
оцитна хипертрофия. В някои случаи се описва 
и т.нар. зърниста ехоструктура на миокарда. 
Всички тези белези са характерни, но не пато-
гномонични. В редица случаи комбинацията от 
нисковолтажните ЕКГ промени, ЕхоКГ проме-
ни, възрастта на пациента и липсата на арте-
риална хипертония могат да насочат клинично-
то мислене в посока на сърдечна амилоидоза, 
както е в представените от нас случаи [5, 6]. 
Rahman и сътр. установяват, че комбинацията 
от нисковолтажно ЕКГ и увеличена дебелина 
над 1,98 cm на интервентрикулния септум по-
казва чувствителност и специфичност от 72% 
и съответно, 91%, при позитивна и негативна 
предиктивна стойност от 79% и 88% [18].

През последните години магнитнорезо-
нансната томография се налага все по-ши-
роко при диагностицирането на миокардната 
амилоидоза като високочувствителен и неин-
вазивен метод. Редица публикации извеждат 

специфични белези, на базата на които може 
да се постави етиологична диагноза с висока 
степен на вероятност, като се избегне миокард-
ната биопсия [7, 8, 9].

Магнитнорезонансното изследване на сър-
цето трябва да се провежда при съответната 
подготовка на пациента с оглед осигуряването 
на оптимален комфорт по време на относи-
телно дълготрайното изследване. Правилният 
подход към пациента предполага следването 
на няколко последователни стъпки с оглед по-
лучаване на максимална анатомична и функ-
ционална информация от сърцето, а именно: 

1. Характеризиране на миокардната и клап-
ната структура и функция.

2. Разграничаване на исхемичните от не-
исхемичните причини за възникване на сър-
дечното заболяване.

3. Стратификация на риска [10]. 
След синхронизация с ЕКГ цикъла и диша-

нето се препоръчва последователното провеж-
дане на Dual IR T1 WI с оглед визуализиране 
на структурите в гръдния кош, изобразяване 
на целия медиастинум, перикарда и плеврите. 
Често поради сърдечната недостатъчност тези 
пациенти се представят с белези на кардиоге-
нен застой, инфилтрати в нискостоящите зони 
в паренхима на двата бели дроба, различни по 
големина плеврални и/или перикардни изливи. 
Наложителна е оценката на перикарда, както и 
изключване на белези за констрикция. В пред-
ставените два случая са налице споменатите 
индиректни белези на дясна сърдечна недос-
татъчност, като степента на изява на перикард-
ния и плевралния излив е различна. 

Последващите серии следват основните 
равнини на изобразяване на сърцето – четири-
кухинен и двукухинен по дългата и късата ос. 
Конвенционалните Т1 и Т2 спин-ехо секвенции 
осигуряват анатомична оценка на миокарда, 
оценка на сигналния интензитет, както и опре-
деляне на отношенията между левите и дес-
ните сърдечни кухини. При амилоидозата на 
миокарда не се откриват промени в сигналната 
характеристика, като единствен белег е увели-
чената дебелина на левокамерния миокард. 
Дебелината на интервентрикулния септум – 17 
и 20 mm, съответно при двете пациентки е зна-
чима, като задебелена се представя и стена-
та на дясната камера, по-демонстративно при 
втората пациентка. Комбинацията на увели-
чена миокардна маса с нисковолтажно ЕКГ е 
високосуспектно за инфилтративна форма на 
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кардиомиопатия, чийто най-чест представител 
е амилоидната кардиомиопатия [16]. Редица 
изследвания показват висока чувствителност 
(72-79%) и специфичност (91-100%) на тази 
комбинация при пациентите с амилоидна кар-
диомиопатия [17].

Функционалната оценка се провежда с т.нар. 
steady-state free precession сегментирани серии, 
които позволяват динамична оценка на сърдеч-
ните контракции, отношенията между левите и 
десните сърдечни кухини в систола и диастола, 
движението на интервентрикулния септум и 
клапите. Доброто отграничаване между стена-
та на сърдечните кухини и изпълнената с кръв 
кухина позволява изчисляването на дебелината 
на миокарда в крайна систола и диастола, както 
и основните параметри, като маса на миокарда, 
фракция на изтласкване и краен систолен и ди-
астолен обем на двете камери. 

Диагностичната секвенция е контрастната, 
която според редица автори дава почти пато-
гномоничен образ при амилоидозата на сър-
цето. Последователно изпълнените fi rst-pass и 
late-enhancement серии позволяват оценка на 
миокардната перфузия в динамика. В изслед-
ването си върху 29 пациенти със системна 
амилоидоза R. Y. Kwong и съавт. доказват ти-
пично субендокардно натрупване на гадолини-
еви хелати при относително по-бързо отмиване 
(wash-out) в сравнение с контролна група паци-
енти [11]. Подобни промени описват и Maceira 
и сътр., които при сравняване на модела на 
контрастиране между хистологично доказана 
кардиачна амилоидоза и пациенти с промени 
в миокарда при артериална хипертония уста-
новяват, че при групата със сърдечна амило-
идоза в 69% е налице субендокардно или ди-
фузно късно контрастиране на миокарда при 
липса на контрастиране в контролната група. 
Те установяват също разлика в контрастиране-
то на миокарда при пациентите с AL формата 
(64%) и TTR формата (100%). В същото про-
учване се установява корелация между начина 
на контрастиране на миокарда и нарушенията 
във функцията и масата на левокамерния мио-
кард при пациентите с доказана сърдечна ами-
лоидоза [8].

Във фазата на късно контрастиране аспек-
тът на изобразяване на миокарда се сравнява 
с оцветката на зебра поради ивичестия харак-
тер от редуващите се интензивно контрасти-
ран субепикарден и субендокарден слой при 
относително нискосигнален миокарден слой. 

Този феномен се обяснява с факта, че амило-
идът има по-късо постконтрастно Т1 време от 
това на околния миокард. Промените засягат 
равномерно стената както на лявата, така и 
във висок процент от случаите на дясната ка-
мера, което корелира тясно с хистологичните 
промени и типа на отлагане на амилоидни де-
позити в миокарда. Някои автори съобщават 
за подобни промени и в стените на двете пред-
сърдия, отразяващи амилоидните депозити в 
целия миокард, както е и в представените от 
нас случаи. Тази атипична кинетика на гадоли-
ниевите контрасти е описана само в случаите 
на амилоидоза и е пряко свързана с начина на 
отлагане и отмиване на контрастната материя 
от патологично засегнатите зони в миокарда.

Недостатък на представените случаи е 
липсата на хистологична верификация, но с 
оглед на тежкото състояние на пациентите 
и напредналата възраст беше преценено, 
че вероятността от усложнение след про-
веждане на ендокардна биопсия е голяма. 
Същевременно беше обсъдено, че евенту-
алното хистологично и имунологично до-
казване на типа на суспектната амилоидоза 
не би повлияло терапевтичния подход към 
пациентите. База за поставяне на диагноза-
та амилоидна кардиомиопатия при сенилна 
форма на амилоидоза беше корелацията 
между клиничните данни, нисковолтажното 
ЕКГ, рестриктивния тип камерно пълнене, 
тежката застойна сърдечна недостатъчност, 
хипертрофията на сърдечните камери при 
увеличена маса на миокарда и повишените 
стойности на сърдечните биомаркери. До-
пълнителна подкрепа на клиничната диагно-
за е находката от магнитнорезонансното из-
следване, което показа характерна кинетика 
на гадолиниевия контраст с бърз клирънс на 
контрастната материя и интензивното ран-
но субендокардно контрастиране на всички 
сърдечни кухини. 

Диференциалната диагноза е широка и 
включва основните причини за възникване на 
сърдечна недостатъчност от исхемичен и не-
исхемичен тип.

Исхемичната кардиомиопатия се характе-
ризира с доминиращо субендокардно разполо-
жени зони на късно контрастиране, кореспон-
диращи на необратимата миокардна некроза и 
следващи басейна на коронарния съд [12].

Неисхемичните кардиомиопатии показват 
различен тип на късно контрастиране, често 
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с характерен изглед, позволяващ идентифи-
цирането им на базата на образите, получени 
във фазата на т.нар. late enhancement. Хипер-
трофичната кардиомиопатия се представя с 
абнормно задебеляване на миокарда, довеж-
дащо до обструкция на изходящия тракт на ля-
вата камера. Контрастирането в късната фаза 
се представя с характерен образ, пунктифор-
мено, засягащо предимно средната трета на 
миокарда, най-често на нивото на свързване на 
интервентрикулния септум и свободната стена 
на дясната камера, или върха на сърцето при 
съответния фенотип на проява на заболяване-
то [13]. При тези пациенти повишеният сигнал 
след апликиране на контрастната материя се 
дължи на акумулирането ù в колагена, отложен 
в миокарда [14]. Това определя и взаимовръз-
ката между степента на късно контрастиране и 
тежестта на заболяването.

Лечението е предимно неспецифично, като 
до момента няма етиологично лечение. Целта 
е да се постигне ремисия с ограничаване на 
натрупването на прекурсорите на амилоидни-
те белтъци, както и да се постигне качество на 
живот на пациентите с овладяване на физио-
логичните нарушения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сърдечната амилоидоза е само една пре-
зентация на системно заболяване, асоциирано 
с отлагане на амилоид в интерстициума на ре-
дица тъкани и органи. Липсата на единствено 
неинвазивно тест-изследване за диагностици-
рането ù налага комбинирането на диагнос-
тичните тестове в клиничната практика. Така 
комбинацията от нисковолтажна ЕКГ, находка-
та от ехокардиографското изследване и през 
последните години – находката от контрастно 
усиления магнитнорезонансен образ на мио-
карда, ни позволяват с голяма достоверност да 
установим ранно засягане на сърдечния мус-
кул. Това е от значение при някои от формите 
на кардиачна амилоидоза, като AL, при която 
химиотерапията би довела до ремисия на за-
боляването и подобрение на симптоматика. От 
друга страна, разграничаването на не-AL фор-
мите също е от значение поради факта, че в 
тези случаи се избягва неефективната химио-
терапия, както е в случаите на представените 
сенилни форми на болестта [15].
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НА КАРДИОЛОЗИТЕ 
В БЪЛГАРИЯ

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
CASE REPORTS

Лечението на БТЕ е едно от най-големи-
те предизвикателства в спешната медицина. 
Кардиогенният шок или систолна хипотония 
(систолно артериално налягане < 90 mm Hg) и 
наличието на деснокамерна (ДК) дисфункция 

(или недостатъчност) са два основни крите-
рия, които определят тежестта на БТЕ. Дока-
то всички пациенти с БТЕ изискват лечение 
с антикоагулант, системната тромболиза е 
показана при пациенти с висок риск от ранна 
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Резюме: Белодробната тромбoемболия (БТЕ), като усложнение на дълбоката венозна тромбоза, продължава да бъде во-
деща причина за смърт. Общата вътреболнична смъртност при болни с БТЕ достига до 25%, като при пациентите 
с масивна БТЕ, усложнена с кардиогенен шок, и изискващи кардиопулмонална ресусцитация (КПР) нараства до 
65%. Представяме клиничен случай на болен с рецидивиращ БТЕ – масивна форма, усложнен с остро белодроб-
но сърце, остра сърдечна и дихателна недостатъчност, лекуван с перкутанна катетърна фрагментация и тром-
баспирация на двете белодробни артерии, директна и системна фибринолиза, имплантиране на перманентен 
вена кава филтър и апаратна вентилация. 
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Summary: Acute pulmonary embolism in sequel of deep vein thrombosis carries an exceptionally high mortality rate. The overall 
mortality rate in all patients ranges 25% and increases in patients presenting with cardiogenic shock and necessitating 
cardiopulmonary resuscitation to 65%. We present а clinical case of recurrent, massive pulmonary embolism with acute 
RV and respiratory failure treated with catheter fragmentation and thrombaspiration from both pulmonary arteries, local 
and systemic thrombolysis, placement of permanent vena cava fi lter and mechanical ventilatory support.
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смърт. Когато пациентът е противопоказан за 
фибринолиза или тя е неуспешна, катетърната 
тромбфрагментация и аспирация или спешна-
та оперативна тромбектомия могат да бъдат 
животоспасяващи.

БТЕ настъпва от 3-7 дни след началото 
на дълока венозна тромбоза (ДВТ) и може да 
бъде фатална в 20% от случаите в първия 1 
час [1]. В 5-10% от случаите се представя с шок 
или хипотония, а в повече от 50 % без шок, с 
инструментални данни за ДК дисфункция, ко-
ето определя по-лошата прогноза. По-голяма 
смъртност (над 90%) настъпва при нелекувани 
болни, поради неразпозната БТЕ. По-малко от 
10% е смъртността при лекувана БТЕ [1]. 

В най-голямото проучване за ХД неста-
билни болни при БТЕ (MAPPET – Management 
Strategy and Prognosis of Pulmonary Embolism 
Registry) Kasper и колеги установяват вътре-
болнична смъртност от 22%, което е много 
повече, сравнено с данните от Urokinase in 
Pulmonary Embolism Trial (UPET) и Prospective 
Investigation of Pulmonary Embolism Diagnosis 
(PIOPED), където за хемодинамично (ХД) нес-
табилни болни тя е съответно 8 и 9.5% [2, 3]. 
Установено е сериозно увеличаване на смърт-
ността до 65% за пациенти, изискващи кардио-
пулмонална ресусцитация. В повечето случаи 
(91%) вътреболничната смъртност е непосред-
ствен резултат от тромбоемболичното събитие, 
само при малък брой болни се дължи на диаг-
ностичните и терапевтичните процедури (0.9% 
и съответно 1.0%). Пациентите със сигурни 
доказателства за БТЕ – пулмоангиография или 
белодробен скенер, имат смъртност от 11%, 
докато при лицата, на които тези процедури не 
са извършени, смъртността е 45% [3].

Според най-големия международен коопе-
ративен регистър за БТЕ (IСОРЕR) от просле-
дените 2392 пациенти от 52 големи институции 
в 7 държави при 2284 (95.5%) се установява 
немасивна форма на БТЕ, като при 29 (1.2%) 
диагнозата се поставя при аутопсия, а 90-днев-
ната смъртност настъпва при 332 (14.5%). От 
друга страна, 108 (4,5%) имат масивна БТЕ (ХД 
нестабилност със систолно АН < 90 mm Hg), 
от тях 16 (0,7%) са диагностицирани при аутоп-
сия, 90-дневната смъртност е висока – 51,9%, 
при 56 болни. От направения анализ на лечеб-

ните стратегии при тези 108 болни, при 73 от 
тях (67,5%) не е провеждана реперфузионна 
терапия, а само антикоагулантна. При 33-ма 
пациенти (30.5%) е проведена тромболиза, 
при 3-ма (2.7%) – хирургична емболектомия, 
и при 1 (0,9%) катетърна тромбаспирация. ДК 
дисфункция е идентифицирана като най-ва-
жния прогностичен фактор за вътреболнична-
та смъртност [4].

Фибринолизата е абсолютно показана за 
приложение при високорискови пациенти с 
персистиращ кардиогенен шок и/или персисти-
раща артериална хипотония (индикация клас I, 
A) [1].

В рандомизирани проучвания е доказано, 
че тромболизата бързо намалява тромбоем-
боличната обструкция и подобрява ХД параме-
три [5].

92% от пациентите могат да бъдат класи-
фицирани като респондери в първите 36 часа 
от фибринолизата на базата на клиничното и 
ЕхоКГ подобрение. Но тя може да бъде от пол-
за и при болни с давност на симптомите от 6-14 
дни [1]. Въпреки че фибринолизата се смята за 
животоспасяваща, при всеки болен трябва да 
се прецени наличието на контраиндикации и 
да се прецени рискът от кървене, който може 
да достигне и 3%. Според последните анали-
зи на ICOPER фибринолизата не намалява 
смъртността от БТЕ [6].

Според ICOPER интракраниална фатал-
на хеморагия настъпва при изненадващо 
висок процент от проследените 2454 болни 
– 3%, като при 22% от тромболизираните бо-
лни настъпва голямо кървене, а при 12% се 
налага хемотрансфузия [7, 8]. В проучване-
то MAPPET-3 (MAnagement strategies and 
Prognosis of Pulmonary Embolism-3 Trial), двой-
но сляпо, сравняващо rt-PA с хепарин и само 
хепарин при група от 256 болни с ДК дисфунк-
ция, но без хипотония и шок и с първични край-
ни точки – смърт или промяна в терапията, де-
финирана като нужда от катехоламини, open-
label тромболиза, ендотрахеална интубация, 
КПР или спешна тромбоектомия, първичната 
крайна цел настъпва при 25% от лекуваните 
само с хепарин болни, а при лекуваните с rt-PA 
и хепарин при 10% (Р 0.006). Не е наблюда-
вана интракраниална хеморагия [3]. Преглед 
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на 5 рандомизирани и контролирани проучва-
ния показва, че фибринолизата намалява ри-
ска от смърт или рекурентно БТЕ с 55%. В 11 
рандомизирани и контролирани проучвания с 
фибринолитик спрямо хепарин при 748 несе-
лектирани пациенти, голямо кървене настъпва 
при 9.1% от фибринолизираните и при 6.1% от 
лекуваните с хепарин (OR 1.42). Голямо кърве-
не настъпва по-често при масивна, отколкото 
при немасивна форма на БТЕ както при фиб-
ринолиза плюс хепарин, така и при хепарин са-
мостоятелно [9, 10]. Разликата в честотата на 
хеморагията вероятно се дължи на по-строгия 
контрол при провеждането на клинично проуч-
ване, сравнено с ежедневната клинична прак-
тика. Увеличеният BMI и пулмоангиографията 
също са били сигнификантни предиктори за 
хеморагия.

Пулмоангиографията е златен стандарт за 
обективизиране на дефект в изпълването или 
ампутация на пулмоналните артериални раз-
клонения. Смъртността по време на извърш-
ването ú е 0,2% в обобщени анализи от 5 про-
учвания на общо 5696 пациенти [1], главно при 
много болни лица със силно влошена ХД или с 
остра респираторна недостатъчност. Усложне-
нията с извършването ú включват перфорация 
или дисекация на кардиоваскуларните струк-
тури, сърдечна тампонада, белодробна хемо-
рагия, дистално емболизиране, кръвозагуба, 
аритмия, анафилактична реакция, контраст-
индуцирана нефропатия, съдови усложнения, 
псевдоаневризма, АV фистула. За минимали-
зиране на риска от перфорация или дисекация 
тя трябва да се извършва само в главните и ло-
барни пулмонални артерии, не в сегментните. 
Процедурата трябва да се прекрати при пости-
гане на хемодинамично подобрение и прием-
лив ангиографски резултат [11]. Според данни 
от PIOPED извършената при 1111 болни пул-
моангиография е била усложнена със смърт 
при 5 (0.5%), голямо нефатално кървене при 
9 (1%) и с малки несигнификантни усложнения 
при 60 (5%) болни. По-сериозни усложнения 
са наблюдавани при болните, лекувани в ин-
тензивно отделение: при 5 от 122-ма е имало 
фатално усложение (4%), а при 9 от 989 (1%) 
нефатално (p < 0.02). Увеличеното белодробно 
артериално налягане (БАН), обременяването с 

контраст и наличието на БТЕ не са увеличили 
честотата на усложненията [12, 13]. Бъбречна 
недостатъчност (БН), лека, или изискваща ди-
ализа, е установена при 13 от 1111 (1%). Тя е 
наблюдавана след ангиографията при възраст-
ни пациенти, които не са имали предшестваща 
БН [14].

Две са основните индикации за импланти-
ране на постоянен вена кава филтър: 1. Ма-
сивно кървене, което изключва антикоагулант-
на терапия и 2. Рецидивиращ БТЕ въпреки 
продължителната интензивна антикоагулантна 
терапия. 

Важно е да се знае, че филтрите не спират 
тромботичния процес. Напротив те осигуря-
ват дълговременна протекция, но се свързват 
с увеличена честота на дълбоката венонзна 
тромбоза при около 20% и на постфлебитен 
синдром при около 40% от случаите. Ранните 
усложнения, включително локална тромбоза 
на мястото на инсерцията, настъпват при 10% 
от болните. При 5-годишно проследяване при 
около 22% настъпва оклузия на вена кава, а 
при 9-годишно проследяване – при около 33%, 
въпреки адекватната антикоагулация [1, 5]. 
Конкретната оценка на ползата и риска от им-
плантирането на вена кава филтрите е трудно 
да се направи, поради непълното проследява-
не. Понастоящем системното имплантиране 
на вена кава филтри при пациенти с БТЕ не 
се препоръчва (индикация клас III, В). Показа-
но е само при пациенти с абсолютни противо-
показания за антикоагулация и при висок риск 
от развитие на рецидив на БТЕ (индикация IIb, 
В). Според най-голямото рандомизирано про-
учване PREPIC (Prévention du Risque d’Embolie 
Pulmonaire par Interruption Cave) при 8-годишно-
то проследяване вена кава филтрите намаля-
ват риска от БТЕ, но увеличеват риска от ДВТ и 
не променят преживяемостта [12]. Данните са 
от 396 (99%) пациенти, завършили проучване-
то. Симптомен БТЕ е настъпил при 9 пациен-
ти в групата с филтър (кумулативна стойност 
6.2%) и при 24 пациенти (15.1%) в групата без 
филтър (P = 0.008). Дълбока венозна тромбоза 
е настъпила при 57 пациенти (35.7%) в групата 
с филтър и при 41 (27.5%) в тази без филтър 
(P = 0.042). Постфлебитен синдром е наблю-
даван при 109 (70.3%) и 107 (69.7%) пациенти 



Клиничен случай на масивна белодробна емболия... 57

съответно със и без филтър. За 8 години 201 
(50.3%) пациенти са починали (103 с филтър и 
съответно 98 без филтър) [12].

Клиничен случай:
Представяме случая на 55-годишен мъж, 

приет за лечение по повод на оплаквания от 
пристъпен задух и стягане/болка в сърдечната 
област с изпотяване, с давност на симптомите 
от около 1.5 месеца, засилили се през послед-
ните 3 дни преди хоспитализацията.

Минали заболявания: Преди 23 години бо-
лният е преживял исхемичен мозъчен инсулт в 
басейна на ДЗМА (дясна задна мозъчна арте-
рия; потвърден с КТ), без последваща остатъч-
на неврологична симптоматика. От 17 години 
е с постфлебитен синдром след оперативно 
лечение на вени на десния крак. Има дългого-
дишна АХ, както и дислипидемия. 

Месец преди хоспитализацията двукратно 
е лекуван в районната болница поради неста-
билна ангина пекторис. От извършената коро-
нарна ангиография са налице данни за ости-
ална 50% стеноза на първия диагонален клон 
(D1). Пациентът провежда редовна терапия 
със: бизопролол 2 х 5 mg; нитрат 2 х 20 mg; 
триметазидим 2 х 1 табл.; индапамид ½ табл.; 
аспирин 100 mg; клопидогрел 1 табл. 

От обективното изследване се установиха: 
нарушено общо състояние, контактен, адеква-
тен. Нормостеничен хабитус. Афебрилен. Без 
шиен венозен застой. Симетричен гръден кош; 
отслабено везикуларно дишане с единични 
дребни влажни хрипове в двете белодробни 
основи. Ясни сърдечни тонове, ритмична сър-
дечна дейност с фр. 88 уд./min, АН 120/80 mm 
Hg. Коремът е мек, неболезнен, без органоме-
галия. Крайници – дясна подбедрица с обикол-
ка 46 cm, оточна, с трофични промени; лява 
подбедрица – 42 cm. 

Лабораторни изследвания при постъпване-
то показват: левкоцити 10,6; CRP 121.2; креа-
тинин 143; Д – димери 3.85; фибриноген 4.81. 
Кръвногазов анализ (КГА), на атмосферен въз-
дух – тежка хипоксемия, лека хипокапния, ком-
пенсирано рН. 

ЕКГ при постъпването (фиг. 1) – синусов ритъм, 
ЛПХБ, преходен S1, отрицателна Т-вълна във V1-
4, плоско положителна до V6. В динамика – сину-
сова тахикардия, отрицателна Т-вълна в III и aVF, 
позитивиране на Т-вълните по предната стена. 

Рентгенографията при постъпването (фиг. 
2) показа вляво крайхилусно, подхилусно и па-
ракардиално – средно плътно нехомогнно за-
сенчване.

 

Фиг. 1. ЕКГ при постъпването Фиг. 2. Rö-графия при постъпването

От ехокардиографията (ЕхоКГ) при пос-
тъпването се вижда, че ЛК е с нормални раз-
мери и обеми, хиперкинетична, запазена е 
систолната функция. Митралната и аортна-
та клапа са без органични промени. ДК е с 

увеличени размери – 40 mm, хиперкинетич-
на. Венозният доплер на долните крайници 
разкрива непълна реканализация на илео-
феморалната флеботромбоза вдясно; вляво 
– б.о.
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Около 60 часа от началото на болничния 
престой при оптимална. антикоагулация с хе-
парин и приложение на аспирин 100 mg паци-
ентът се оплака от внезапно настъпил силен 
задух, съпроводен от обилен кръвохрак и про-
яви на остра дихателна недостатъчност – из-
разена тахидиспнея и спад на О2-сатурация до 
78%, поради което беше интубиран и поставен 
на апаратна вентилация. Регистрирана е хи-
потония 90/60 mm Hg, коригирана с вливания 
и двойна катехоламинова инфузия в умерено 
високи дози. Извършената контролна ЕхоКГ ус-
танови остра дилатация на дясната камера до 
54/39 mm с хипокинезия на свободната стена, 
трикуспидална регургитация II ст. и БАН 50 mm 
Hg, дилатирана ДПВ (25 mm) без инспираторен 
колапс.

Осъществи се КТ пулмоангиография (фиг. 
3 и 4). Получените данни говорят за масивен 
двустранен централен белодробен тромбо-
емболизъм с изразени промени вляво и на-
личие на обширни зони на хипоперфузия и 
инфилтративни промени в белодробния па-
ренхим. Беше взето решение за извършване 
на инвазивно изследване и лечение – селек-
тивна пулмоангиография (фиг. 5 и 6). В дясна-
та феморална вена беше поставено 5-френ-
чово венозно дезиле, през което в ствола на 
белодробната артерия по 0.035-инчов водач 
беше пласиран 5-френчов Мultipurpose кате-
тър. След измерване на налягането в ство-

ла на белодробната артерия и регистриране 
на високостепенна белодробна хипертония 
беше направена селективна пулмоангио-
графия, която обективизира: БТЕ с масивни 
пристенни тромби в двата клона на БА – гор-
ни и средни разклонения (вероятно с раз-
лична давност). Едномоментно се извърши 
тромбфрагментация – по водача, служещ за 
опора в тромба, беше вкаран Pigtail катетър, 
който беше ротиран мануално. Чрез извър-
шената ротация и придвижване напред и на-
зад на катетъра се постигна задоволително 
фрагментиране на тромба. След изваждане-
то на водача се извърши тромбаспирация от 
двете белодробни артерии и се приложи ло-
кално, селективно фибринолитик (t-pA) 2 х 25 
mg в десния и левия клон на белодробната 
артерия, след което се регистрира покачва-
не на изходната О2-сатурация от 78 до 88%, 
с наличен кръвоток дистално от тромбозата 
(фиг. 7). След приключване на процедурата 
пациентът остана в стабилно ХД състояние, 
с добри показатели на дишането при апарат-
на вентилация, локалната фибринолиза се 
последва и от системна (t-pA 50 mg). Около 
4 часа след интервенцията се появи кървене 
– 300 ml ясна кръв от носоглътката, преодо-
ляно със задна тампонада, без значим спад 
на хемоглобина, прекрати се инфузията на 
фибринолитик, но не се наложи кръвопрели-
ване.

Фиг. 3. КАТ. на бял дроб Фиг. 4. КАТ на бял дроб
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Фиг. 7. Ляв клон на БА след тромбoаспирация и локална фиб-
ринолиза

В динамика се наблюдава редукция разме-
рите на ДК до 40 мм, намаляване на трикус-

пидалната регургитация до I-II ст и на бело-
дробното налягане, пациентът беше екстуби-
ран на 5-ия следпроцедурен ден. Контролният 
венозен доплер показа проходима ДПВ (долна 
празна вена) и илеофеморален сегмент дву-
странно и новопоявила се тромбоза на лявата 
поплитеална вена въпреки адекватната веноз-
на антикоагулация. Поради рецидивите на БТЕ 
и новопоявилата се дълбока венозна тромбоза 
на лявата поплитеална вена, въпреки опти-
малната антикоагулация с хепарин, болният 
беше преценен като показан за имплантиране 
на постоянен кава филтър, който се постави 
трансфеморално на 7-ия ден от хоспитализа-
цията. (фиг. 8). Регистрира се значителна поло-
жителна динамика в ЕКГ при изписването (фиг. 
9). Пациентът бе рехабилитиран по програма и 
изписан на 18-ия ден с амбулаторна терапия: 
аценокумарол, аспирин, верапамил, розувас-
татин, секретолитик.

Фиг. 5. Ляв клон на БА Фиг. 6. Десен клон на БА

 
Фиг. 8. Вена кава филтър Фиг. 9. ЕКГ при изписването
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ОБСЪЖДАНЕ

Целта на описания клиничен случай е да 
покаже съвременното поведение при паци-
ент с масивна форма на БТЕ, усложнена с 
остро белодробно сърце, остра сърдечна и 
дихателна недостатъчност. Представен е 
високорисков пациент с рецидивираща, ма-
сивна БТЕ при съпътстваща, нелекувана 
илеофеморална флеботромбоза. На този 
фон нововъзникналата остра ДК дилатация 
и дисфункция водят до бързо влошаване на 
хемодинамичните параметри. Максимално 
бързото провеждане на комплексни лечебни 
мероприятия – апаратна вентилация, кате-
търна тромбфрагментация и тромбоаспира-
ция, директна и системна фибринолиза и им-
плантирането на постоянен вена кава филтър 
предопределят бързото клинично стабилизи-
ране, намалението на БАН и благоприятния 
изход при този случай.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение искаме да отбележим, че 
според нас перкутанната механична катетърна 
фрагментация, комбинирана с фибринолитич-
но лечение, е добра терапевтична възможност 
при пациенти с масивна БТЕ.

Библиография
G u i d e l i n e s  on the diagnosis and management of acute 1. 

pulmonary embolism. – Eur. Heart J., 29, 2008, 2276-2315.
K i r s t e n ,  K. et al. The mortality of untreated pulmonary 2. 

embolism in emergency department patients. – J. Annemergmed., 
2004, № 10, 001.

K a s p e r ,  W. et al. Management Strategies and Determi-3. 
nants of Outcome in Acute Major Pulmonary Embolism: Results of a 
Multicenter Registry. – JACC, 30, 1997, 1165-1171.

G u p t a , S. B. et M. M. Gupta. Acute Pulmonary Embolism 4. 
Advances in Treatment. Journal of Association of Physicians of India, 
2008, 56, MAR, 185-191

G a b r i e l  Thabut, Dominique Thabut, Robert P. Myers, et 5. 
al. Thrombolytic Therapy of Pulmonary Embolism, A Meta-Analysis, 
Journal of the American College of Cardiology, 40, 2002, № 9.

Ta p s o n ,  V. F. Acute pulmonary embolismл – N. Engl. J. 6. 
Med., 358, 2008, 1037-52.

G r e g o r y ,  P. et al. Acute pulmonary embolism. Part II: 7. 
Treatment and Prophylaxis. – Circulation, 114, 2006, e42-e477.

G o l d h a b e r ,  S. Z., Modern treatment of pulmonary em-8. 
bolism. – Eur. Respir. J., 19, 2002; Suppl. 35, 22s–27s

K u c h e r ,  N. et S. Z. Goldhaber. Management of massive 9. 
pulmonary embolism, Circulation, 112, 2005, e28-e32

K u c h e r ,  N. et al. Massive pulmonary embolism. – Circula-10. 
tion, 113, 2006, 577-582.

S c h m i t z - R o d e ,  T. et al. Massive pulmonary embolism: 11. 
percutaneous emergency treatment by pigtail rotation catheter. - 
JACC, 36, 2000, 2.

E i g h t - Ye a r  Follow-Up of Patients With Permanent Vena 12. 
Cava Filters in the Prevention of Pulmonary Embolism: The PREPIC 
(Prévention du Risque d’Embolie Pulmonaire par Interruption Cave) 
Randomized Study The PREPIC Study Group. – Circulation, 112, 
2005, 416-422.

Z h o u  Wei-Zhong, et al. Value of percutanous catheter frag-13. 
mentation in the management of massive pulmonary embolism. – 
Chin. Med. J., 122, 2009, № 15, 1723-1727.

S t e i n ,  P. D. et al. Complications and validity of pulmonary 14. 
angiography in acute pulmonary embolism. – Circulation, 85, 1992, 
462-468.


