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РЕДАКЦИОННА СТАТИЯ
EDITORIAL

Sir William Osler описва факторите, свързани с раз-
витието на инфекциозния ендокардит още в ранната 
1800 г. по следния начин: “...изнемощели и с разпуснати 
навици на невъздържаност и излагане на превратнос-
тите на жегата и студа... вторично от други причини...
първична ревматична треска...”. В края на същотото 
столетие (1896 г.) българският лекар от Нова Загора 
– Георги Танев, в своя дисертационен труд “Сифи-
литичен ендокардит”, защитен във Fridrich-Wihelms’s 
Universität  в Берлин, потвърждава значението на си-
филитичното възпаление като основен рисков фактор, 
наред с предшестващите вродени или придобити сър-
дечни аномалии.

През последните 30 години се наблюдава промяна в 
рисковите фактори, свързани с инфекциозния ендокар-
дит. Dr. Watanaкunakur през 1978 г. е един от първите, 
който отбелязва, че “типичният” пациент с инфекциозен 
ендокардит, отдавна не се представя така в по-голяма 
част от случаите, постъпващи в медицинските центро-
ве. Неговата хипотеза е, че медицинският прогрес, по-
специално инвазивните процедури, играят важна роля в 
еволюцията на причините за инфекциозен ендокардит. 
Понастоящем въз основа на съвременните проучвания 
се разграничават 3 основни рискови популации:

пациенти с предразполагащи клапни лезии и об-• 
ществено свързана бактериемия;

пациенти с интравенозно лекарствено приложение;• 
нова група пациенти с инфекциозен ендокардит, • 

свързана със здравни грижи.
Тази последна група са предимно възрастни пациен-

ти, лекувани амбулаторно и в домашни условия с парен-
терални интравенозни средства и поставяне на катетри. 

Техническият медицински прогрес в основните 
диагностични методики и терапевтични техники – ехо-
кардиографията и хирургичната интервенция в акти-
вен стадий на инфекциозен ендокардит, значително 
повлияха смъртността и прогнозата на заболяването.

Напредъкът в ехокардиографската техника, включ-
ващ хармоничното изображение, трансезофагеалната и 
3-измерната ехокардиография увеличават диагностич-
ната точност при пациентите с инфекциозен ендокар-
дит. Големите ехокардиографски критерии за диагноза-
та инфекциозен ендокардит включват установените с 
трансторакална и трансезофагеална ехокардиография 
вегетации, абсцеси и нова парапротезна регургитация.

Освен диагностична стойност ехокардиографията 
има съществено значение и за прогностичната оценка 
при пациентите – присъствие и ширина на вегетации, 
перивалвуларно разширение на инфекцията, тежест 
на клапната регургитация, определят лоша прогноза.

Ехокардиографското мониториране в динамика при 
лечението на пациентите с инфекциозен ендокардит има 
определяща роля и за решението за терапевтичния под-
ход – медикаментозен или хирургичен, както и за пре-
ценката на  възможностите за консервативна хирургия. 

Най-честите микроорганизми, изолирани при ин-
фекциозен ендокардит, остават стрептококите, но в 
последното десетилетие се наблюдава тенденция към 
повишена честота на стафилококовия инфекциозен 
ендокардит – от 20% през 1991 г. до 30% през 1999 г., в 
повечето случаи Staphylococcus aureus при възрастни 
пациенти и повече при интравенозната злоупотреба 
(наркомания). Нараства опастността и от резистент-
ност към антибиотици на микробиологичните патогени 
както от стрептококовата, така и от стафилококовата 
група. Резистентността към антибиотичното лечение, 
наред със забавянето на диагнозата инфекциозен ен-
докардит и/или неподходящата терапия са основните 
причини за високата смъртност. Това налага и стрикт-
ното спазване на последните уточнени изисквания 
на Европейското кардиологично дружество от 2009 г. 
(Guidelines on the prevention, diagnosis, and treatment of 
infective endocarditis (new version 2009), за включване 
на инфекциозния ендокардит в диференциалната ди-
агноза на всеки пациент с фебрилитет, септицемия и 
сърдечна шумова находка.

Особено съществено и необходимо е спазването 
на уточнените индикационни профилактични схеми за 
антибиотично приложение при рисковите за инфекцио-
зен ендокардит групи пациенти като препоръки клас I, 
независимо че са базирани на ниво С доказателства.

Така с обединени усилия и сътрудничеството на 
личния лекар и лекарите специалисти – кардиолози, 
микробиолози и сърдечни хирурзи,  и посредством съ-
временните знания за диагностичния и терапевтичния 
подход при пациентите с инфекциозен ендокардит ще 
се намали болестността, инвалидизирането и смърт-
ността от това много сериозно усложнение на сърдеч-
но-съдовите заболявания*.

ИНФЕКЦИОЗЕН ЕНДОКАРДИТИНФЕКЦИОЗЕН ЕНДОКАРДИТ−− МОДЕРНИЯТ СБЛЪСЪК СЪС СТАРАТА БОЛЕСТ МОДЕРНИЯТ СБЛЪСЪК СЪС СТАРАТА БОЛЕСТ

Т. Донова

INFECTIVE ENDOCARIDTIS: A MODERN CLASH WITH AN OLD DISEASEINFECTIVE ENDOCARIDTIS: A MODERN CLASH WITH AN OLD DISEASE

T. Donova

*Материали по темата в броя – стр. 19 и 28
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METABOLIC SYNDROME, INFLAMMATION (CRP) AND CARDIOVASCULAR RISKMETABOLIC SYNDROME, INFLAMMATION (CRP) AND CARDIOVASCULAR RISK

N. Gocheva
National Heart Hospital

Резюме: Концепцията за възпалението като основен фактор в атеросклеротичния процес революционизира разбирането за 
сърдечно-съдовите болести през последните години. Възпалението освен това е и главният елемент, свързан с вул-
нерабилността на фиброзната атеросклеротична плака. Първичните проинфламаторни цитокини включват разтвори-
ми медиатори като IL-1β и TNF-α. Разнообразни клетъчни типове, включително гладкомускулни и ендотелни клетки, 
могат да продуцират IL-6. Изложени на въздействието му, хепатоцитите увеличават експресията си за C-реактивен 
протеин (С-reactive protein − CRP). Високосензитивният (hs) CRP в момента е единственият биомаркер за възпаление, 
предоставящ информация за активността в еволюцията на атеросклерозата при пациенти с метаболитен синдром. 
Данни от проучвания сочат, че индивиди с повишени нива на hs-CRP > 3 mg/L и с метаболитен синдром имат 2 пъти 
по-висок риск от развитие на коронарна болест. Понижаването на нивата на hs-CRP се смята за основна терапев-
тична цел при пациентите с абдоминално затлъстяване и инсулинова резистентност. Интервенциите за намаляване 
възпалителната активност използват различни стратегии, включително лечение с антилипемични средства: статини 
(доказателства за противовъзпалителен ефект) и фенофибрат (PPAR-α aгонист). Съвсем актуални са данните, които 
доказват, че намалението на hs-CRP при пациенти с метаболитен синдром води и до значимо намаление на нивото 
на сърдечно-съдовия риск.

Ключови думи: възпаление, С-реактивен протеин, атеросклероза, статини, фенофибрат, метаболитен синдром
Адрес 
за кореспонденция: доц. д-р Н. Гочева, дм, Национална кардиологична болница, ул. Коньовица № 65, 1309 София, e-mail: ngotcheva@abv.bg

Summary: The realization that infl ammation plays a primary role in atherosclerosis has revolutionized the understanding of cardiovascular 
disease in recent years. Infl ammation strongly infl uences the vulnerability of the fi brous cap. Рrimary pro-infl ammatory cytokines 
include the soluble mediators IL-1β and TNF-α. Multiple cell types including vascular smooth muscle and endothelial cells can 
produce IL-6. When exposed to IL-6, hepatocytes augment their expression to proteins of acute phase response, including 
notably C-reactive protein (CRP). Hs-CRP is the only blood-based biomarker of infl ammation to date providing prognostic 
information about development of atherosclerosis and also about diagnosis of metabolic syndrome. Trial results suggest that 
individuals with elevated hs-CRP > 3 mg/L and metabolic syndrome have twice the relative risk of CVD than those with levels 
below these values. The hs-CRP reduction now is considered a central therapeutic target in abdominal obesity and insulin 
resistance states. Interventions to reduce the infl ammatory activity use different strategies including statins (evidence for anti-
infl ammatory effects) and fenofi brate (PPAR-α agonist). More relevant on population bases are the data proving that hs-CRP 
reduction in patients with metabolic syndrome is associated with signifi cant CV risk decrease.

Key wоrds: infl ammation, atherosclerosis, C-reactive protein, statin, fenofi brate, metabolic syndrome
Адрес 
за кореспонденция: Assoc. Prof. N. Gocheva MD, PhD, National Heart Hospital, 1309 Sofi a, Bulgaria, e-mail: ngotcheva@abv.bg

*Материалът е представен на Симпозиума “Метаболитен синдром и сърдечно-съдов риск”, 20-21 ноември 2009, х-л Дедеман Принцес 
− София
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Острият миокарден инфаркт или внезапната 
сърдечна смърт често са първата клинична изява на 
коронарната болест на сърцето. При по-голяма част 
от пациентите обаче първата проява на болестта 
се свързва със стенокардия, транзиторни исхемич-
ни атаки, периферна съдова болест или с комбина-
цията между тях. Тези основни клинични белези се 
съпровождат често от т.нар. рискови фактори – зат-
лъстяване, захарен диабет, подагра, или от вероят-
на генетична връзка, изявена чрез фамилна ранна 
коронарна болест. В средата на ХХ век започва ак-
тивно търсене на състояния, които биха могли да 
доведат до предиспозиция за изява на фатално или 
нефатално остро сърдечно коронарно заболяване. 
Данните от Фрамингамското проучване доведоха до 
появата на концепцията за т.нар. рискови фактори 
и значението им за появата и еволюцията на коро-
нарната болест. Тези рискови фактори фактически 
детерминират таргетите за провеждането на пър-
вичната и вторичната профилактика на коронарните 
усложнения. С развитието на познанията за практи-
ческото използване на профилактични действия на-
раства и необходимостта от въвеждане на допълни-
телни нови критерии за определяне на пациентите с 
най-висок риск за повтаряне на сърдечните услож-
нения и за методи, които могат да намалят тяхно-
то влияние. Изследванията на фундаменталната и 
клиничната медицина бяха насочени към откриване 
на допълнителни нови рискови фактори, които мо-
гат да концентрират вниманието преди появата на 
клиничните белези за коронарна артериална болест. 
Патолози от времето на Вирхов (средата на ХІХ век) 
допускат възможността възпалението да играе клю-
чова роля в патогенезата на атеросклерозата. Почти 
век по-късно биохимиците откриват протеин, опре-
делен като С-реактивен протеин (CRP), в серума на 
пациенти с пневмококова пневмония и впоследствие 
при други възпалителни състояния, вкючително ос-
тър ревматичен пристъп. Откриването на повише-

ни нива на CRP и при пациенти с остър коронарен 
синдром води до отместване на фокуса на внимани-
ето към изследване важността на възпалението като 
един от основните тригери за изява на остра коро-
нарна болест.

През 1997 г. Ридкер и сътр. публикуват данни 
от проспективно изследване (Physicians’ health 
study) на нивата на CRP, определяни в началото 
на проучването, което проследява влиянието на 
лечението с аспирин за възникване на миокарден 
инфаркт. Два са основните изводи, които се полу-
чават от анализите на този научен проект. Първо, 
релативният риск от поява на миокарден инфаркт 
по време на проучването при здрави мъже е три 
пъти по-висок при лицата, чиито нива на C-реак-
тивен протеин са най-високи, в сравнение с тези, 
при които концентрациите на C-реактивен протеин 
се локализират в най-ниския квартил. Тези дан-
ни, потвърдени и от последващи допълнителни 
изследвания, утвърждават C-реактивния протеин 
като важен рисков фактор и критерий за по-висока 
вероятност за поява на остър коронарен синдром. 
Нещо повече, индивидите с високи концентрации 
на СRP имат по-голяма полза от лечението с ас-
пирин по отношение на честотата на коронарни 
усложнения. Развитието на методиката за опре-
деляне концентрациите на CRP с въвеждането на 
норми за концентрациите на т.нар. високосензити-
вен CRP (hs-CRP) допълва нейното клинично зна-
чение. Навлизането на този метод тласна напред 
възможността за практическото му въвеждане като 
критерий (биомаркер) с достатъчна сензитивност, 
специфичност и относително ниска цена при оп-
ределяне на вероятността за възникване на остър 
коронарен синдром. Специална полза има опреде-
лянето на CRP за пациенти с интермедиерен риск, 
определен според конвенционалните клинични 
рискови фактори (напр. критериите на Фрамингам, 
фиг. 1).

Фиг. 1. СRP допринася за допълнителна прогностична информация към дефиницията на АТР ІІІ за МС
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Биомаркерите по принцип имат главно три 
основни функции. На първо място, нивата на би-
омаркера могат да бъдат сигнал за бъдещ риск 
за поява на сърдечно-съдови (СС) усложнения и 
да позволят идентификацията на индивиди, кои-
то изискват специално внимание и предиктивни 
мерки. Втората функция на избран биомаркер е 
възможността за използването му като качествен 

таргет в провеждането на профилактични дейст-
вия. И още, биомаркерът може да бъде критичен 
елемент в актуалното ниво на активност на под-
лежащия патологичен процес. Такива свойства 
се откриват при дефиниране концентрациите на 
високосензитивния CRP и го определят като ва-
жна брънка във веригата на атеросклеротичния 
процес (табл. 1).

Таблица 1. Плазмени биомаркери за предикция на СС усложнения

Биомаркер Проучвания Стандарти-
зирани 
изследвания

Допълнително 
значение към 
липидно 
скриниране

Допълнително 
значение към
Framingam Risk 
Score

hsCRP ++++ +++ +++ +++

sICAM-1 ++ +/- + -

SAA ++ - + -

IL-6*18 ++ - + -

миелоперок
сидази

+ +/- +/- -

Lp-PLA2 +/- +/- +/- -

sCD40L + - - -

Субклиничните форми на системно възпале-
ние предизвикват нарастващ интерес във връзка 
с вероятността за участие в патофизиологията на 
свързани помежду си болестни състояния, най-вече 
в патофизиологията на захарния диабет и метабо-
литния синдром. Обединяващото звено в патофи-
зиологичната основа на тези състояния е инсули-
новата резистентност. Инсулиновото действие се 
проявява чрез свързване с мембранните рецепто-
ри на инсулин-чувствителните клетки с последва-
ща активация на киназна каскада, медиираща от 
своя страна разнообразни метаболитни прояви. 
Свързването на инсулина стимулира вътрешна ти-
розинкиназна рецепторна активност, свързана от 
своя страна с процеси на фосфорилиране, триге-
риращи централни сигнални процеси. Разделянето 
на инсулиновите рецептори от техните централни 
ефектори е първичният механизъм, чрез който въз-
палителните фактори водят до поява на инсули-
нова резистентност. Няколко серин/треонин кина-
зи, включително JN киназа (Jun N-terminal protein 
kinase) или инхибитор на NF-κB киназа (IKK), се 
активират от инфламаторни стимули при абдоми-

нално затъстяване, хиперлипемично състояние, ар-
териална хипертония, захарен диабет. Глюкозният 
дисметаболизъм се генерира от невъзможността 
на тъканите да отговорят на действието на инсу-
лина успоредно с невъзможността за продукция на 
достатъчно инсулин за преодоляване на резистент-
ността. Хипотезата, че абдоминалното затлъстява-
не като основна клинична проява на метаболитния 
синдром е най-важният промотер на проинфлама-
торно състояние, се счита за фактически доказана. 
Първата молекулна връзка между абдоминалното 
затлъстяване и възпалението се смята за изясне-
на още преди 10 години от Hotamisligil и сътр. Тех-
ните разработки демонстрират, че възпалителният 
цитокин туморонекротизиращ фактор-α (TNF-α) е 
с поддържаща се експресия в адипозната тъкан и 
има подчертано изразена експресия при модели с 
абдоминално затлъстяване. Изразеността на TNF-α 
допринася значително за проявите на инсулинова 
резистентност. Възпалителни медиатори, подобни 
на TNF-α и свързани с имунната система, имат по-
добни форми на експресия с ефекти върху инсули-
новото действие на нивото на тъканите. Имунният 
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отговор се модулира не само от възпалителни ци-
токини, откриващи се при пациенти с метаболитен 
синдром, но и от хормони с адипоцитен произход. 
Такива са лептин, адипонектин, резистин, визафтин. 
Хиперлипидемията от своя страна при пациенти 
с адипозно затлъстяване може да увеличи нивото 
на инсулинова резистентност, както и да поддържа 
възпалението. Ектопичното натрупване на липиди в 
мускулите, черния дроб и α-клетките също индуцира 
инсулинова резистентност. Обаче мастните кисели-
ни и техните производни са естествени ендогенни 
агонисти на чернодробните Х-рецептори (LXR) и на 
някои от семейството на пероксизомните пролифе-
ратор-активирани рецептори (PPAR) на лиганд-ак-
тивираните транскрипционни фактори, свързването 
на които естествено потиска възпалителната генна 
експресия. Пътищата на действие на PPAR агонис-
тите са аналогични за макрофагите и адипоцитите 
и функционират в голямата си част чрез инхибиция 
на NF-κB, транскрипционен фактор, който освен 
други цели стимулира и продукцията на множест-
вени възпалителни механизми, включително TNF-α 
и IL-6. Връзката между метаболитните и имунните 
пътища, респективно възпалението, се подкрепя 
и от данните за подобие в биологичните функции 
на адипоцитите и макрофагите при пациенти с ад-
ипозно затлъстяване и захарен диабет. При същите 
пациенти се намира натрупване на макрофаги око-
ло съдовете на адипозната тъкан, но дали възпали-
телната инфилтрация има връзка с появата на ин-
сулинова резистентност при затлъстяване, остава 
несигурно. Известно е обаче, че и двата клетъчни 
типа синтезират цитокини, протеини, свързващи 
мастните киселини (FABPs), рецептори за ядрени 
хормони и други фактори. Макрофагите могат да 
асимилират липиди и да се трансформират в ате-
росклерозни пенести клетки. Подобни активности 
се наблюдават и при адипоцитите. При подходящи 
условия преадипоцитите биха могли да проявят 
фагоцитна функция и дори да се диференцират в 
макрофаги. Препокриването в ролите на адипоци-
тите и макрофагите е съвместимо с аналогичност 
на имунния отговор.

Във връзка с посочените данни са и експери-
менталните резултати, сочещи директна роля на 
CRP в патогенезата на инсулиновата резистентност 
и появата на захарен диабет. IL-6, цитокин, свързан 
със синтеза на чернодробен CRP, е също и важна 
адипоцит-сигнална молекула, освобождаваща се от 
висцералните и подкожните мастни депа. Биологич-
ните връзки на IL-6 с възпалението обясняват асо-

циацията между затлъстяването, инсулиновата ре-
зистентност и повишените нива на hs-CRP. Въпреки 
че все още научната информация не е достатъчна 
за изграждане на окончателна теория за връзката 
между възпалението и метаболитния синдром със/
без захарен диабет, налице са известни клинич-
ни данни, подкрепящи тази връзка. През 1996 г. 
Mеndall и сътр. намират значима позитивна връзка 
между нивата на глюкозата на гладно и концентра-
циите на hs-CRP. Впоследствие наблюдения върху 
здрави недиабетици чрез използване на метода 
НОМА-IR заедно с интравенозния тест за глюкозен 
толеранс за оценка на инсулиновата резистентност 
установяват, че тези параметри корелират с нивата 
на hs-CRP. Проспективни данни от Women’s Health 
Study (WHS) демонстрират връзки между hs-CRP 
и последващо развитие на захарен диабет тип 2. 
Високите концентрации на hs-CRP се асоциират с 
4 пъти по-висок риск за диабет. Едновременно се 
установява, че нивата на hs-CRP корелират с ни-
вата на IL-6, което допълнително подкрепя идеята 
за корелацията между възпалението и появата на 
диабет. Нивата на hs-CRP, изглежда, предиктират 
вероятността за поява и на метаболитен синдром. 
Предиктивни резултати също така допускат, че из-
следването на hs-CRP може да допринесе за до-
пълнителна прогностична информация за диагно-
зата на метаболитния синдром в предиктирането 
на сърдечно-съдови усложнения. В проучването 
Women’s Health Study вероятността за преживяе-
мост без съдови усложнения е статистически раз-
лична, ако се добави и информация за hs-CRP 
към базисните данни за наличие на метаболитен 
синдром. Жени с повишени нива на hs-CRP над 
3 mg/L и метаболитен синдром имат два пъти по-
висок релативен риск за сърдечно-съдова болест 
в сравнение с жените с нива под 3 mg/L. Подобно 
почти идентично взаимодействие се наблюдава в 
проучването WOSCOPS в анализ, извършен през 
2003 г. (Sattar et al., Circulation). Въз основа на съ-
щите критерии за hs-CRP нива и наличието или 
липсата на метаболитен синдром пациентите са 
разделени в 4 основни групи. Данните показват, 
че честотата на усложнения от коронарна болест 
е най-висока при пациенти с метаболитен синд-
ром и hs-CRP над 3 mg/L. Резултати, получени 
от изследвания на National Health and Nutrition 
Examination survey (NHANES) – 2000 г., потвърж-
дават нарастването на риска при пациенти с ме-
таболитен синдром и повишени нива на hs-CRP 
над 3 mg/L. 
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Като се вземат под внимание известните до 
момента данни, хипотезата за критичната роля на 
възпалението в активацията на процесите на ате-
рогенеза е изключително привлекателна. Още по-
вече, че концентрациите на hs-CRP могат да бъдат 
използвани в клиничната практика като достатъч-
но сигурен белег за определяне нивото на риска 
от възникване на сърдечно-съдови усложнения. 
Следователно интервенциите, които въздействат 
върху нивата на hs-CRP, имат потенциалната въз-
можност да намалят нивото на сърдечно-съдовия 
риск. Най-важните от тях са промените в стила 
на живот, прекратяване на тютюнопушенето, уве-
личаване на системните физически натоварва-
ния, намаляване на теглото. Установено е също 
така, че някои от използваните класове фарма-
кологични агенти също повлияват по различни 
пътища нивата на CRP. Такива фармакологични 
агенти, за които има доказателства в тази насока, 
са: антитромбоцитните медикаменти – аспирин и 
клопидогрел, АСЕ инхибиторите, някои хормони, 
медикаменти с действие върху липидния метабо-
лизъм, напр. статините чрез техните плейотропни 
ефекти и фенофибрат с действие на PPAR-α аго-
нист (контрол върху гени, включени в липидния 
транспорт и оксидация). 

Тъй като най-важен е ефектът върху нивата 
на сърдечно-съдовия риск, фокусът на изложени-
ето ще бъде лечението с антилипемичните меди-
каменти, възможностите им за понижаване нива-
та на CRP, респективно изявата на противовъз-
палителни ефекти и клиничните доказателства за 
това. 

Статините са група медикаменти, които имат 
потенциал за понижаване нивата на холестерола 
и неговите субфракции, свързани с развитието на 
атеросклероза. Успоредно с тези ефекти са гене-
рирани и данни, които говорят за наличие и на до-
пълнителни т.нар. плейотропни въздействия, които 
не могат да се отнесат само към постигнатата ко-
рекция в липидния профил. Доказано е например, 
че статините могат да намалят честотата на пост-
трансплантационната артериопатия и инсулта, да 
проявят имуномодулиращи действия, да влияят 
върху ендотелната дисфункция. Статините могат да 
индуцират натрупване на ендотелна азотен окис-
синтетаза и да елиминират по този начин неблаго-
приятните последствия, свързани с възпалението. 
Налице са и клинични доказателства за тези въз-
действия в проучвания за вторична профилактика, 
като например CURE и CARE, както и в проучвания 

за първична профилактика – AFCAPS/TexCAPS. 
Наблюдението в изследването CARE върху нама-
лението на hs-CRP след лечение със статин и на-
личието на минимална корелация между степента 
на редукцията в стойностите на LDL холестерола 
(нискодисперсна фракция на холестерола) впо-
следствие се потвърждава и в други проучвания. 
Субанализ на резултатите от AFCAPS/TexCAPS 
подсказват, че лечението със статин намалява ни-
вата на hs-CRP с около 15% при липса на значима 
корелация с LDL холестерол-концентрациите при 
здрави индивиди. Тези допълнителни данни създа-
ват основата на хипотезата, че статиновата терапия 
би могла да бъде клинично ефективна за първична 
профилактика на коронарни усложнения и при хора 
без хиперлипидемия, но с повишени базисни нива 
на hs-CRP, и довеждат до старта на проучването 
JUPITER, чиито резултати бяха представени в края 
на 2008 г. от Paul Ridker – AHA. Докладвани бяха 
резултати, според които лечението със статин (ро-
зувастатин – 20 mg) води до 50% намаление на сър-
дечните усложнения, инсулта и сърдечно-съдовата 
смърт. Успоредно с това се наблюдава намаление 
на смъртността с 20%. Крайният основен извод е, 
че ако даден индивид има нормални и дори ниски 
нива на холестерола и неговите фракции, но при 
наличие на повишени нива на hs-CRP, приложени-
ето на статин намалява статистически достоверно 
нивата на неговия сърдечно-съдов риск. Подгрупов 
анализ в същото проучване при пациенти с метабо-
литен синдром без известно сърдечно заболяване 
показва, че приложението на статин води до изклю-
чително силно намаление на коронарните усложне-
ния и смъртността, редуцирайки нивата на hs-CRP 
с 37%. Последните данни от JUPITER представят и 
доказателство, че лечението със статин при пациен-
ти с метаболитен синдром би могло да бъде потен-
циален метод за намаление на вторичните крайни 
цели: честотата на новопоявил се захарен диабет, 
дълбока венозна тромбоза, костни фрактури.

Към липидопонижаващите средства освен 
статините спадат и фибратите. Налице са по-нови 
данни за възможностите на фенофибрат, подоб-
но на статините, да влияе върху възпалителни-
те процеси в артериалната стена. Този ефект се 
проявява чрез действието като PPAR-α агонист, 
което се изразява в потискане на възпалението и 
протромботичните последствия при пациенти със 
захарен диабет и метаболитен синдром. Въпре-
ки че лечението със статини е високоефективно, 
част от лекуваните пациенти не понижават нивото 
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на сърдечнто-съдовия риск под таргетните нива, 
което се демонстрира в резултатите от клинични 
проучвания. Остатъчното ниво на риска за съдови 
усложнения в проучвания като HPS (25%), CARE 
и LIPID (22%), PROSPER (20%) и ASCOT (10%) 
потвърждава, че между пациентите, лекувани 
със статини, има и такива, които не понижават 
достатъчно нивото на своя риск за ИБС. Такива 
са обикновено пациентите с т.нар. метаболитен 
профил – нисък HDL холестерол и високи концен-
трации на триглицеридите. Фенофибратът, който 
е и PPAR-α агонист, води до намаление на атеро-
генния потенциал на LDL холестерола чрез кон-
вертиране на проатерогенните малки плътни LDL 
частици и намалява склонността на LDL холесте-
рола към оксидиране. Клинични опити показват, 
че тези ефекти на фенофибрата се съпровождат 
и от успоредно намаление на концентрациите на 
hs-CRP и интерлевкин-6 (IL-6), на металопротеи-
наза-9 (ММР-9), както и на моноцитния химиотак-
сичен протеин-1 (МСР-1) в плазмата. Ключовите 
изводи от клиничните изследвания с фенофибрат 
сочат, че ползата от него за намаляването на сър-
дечно-съдовия риск се обяснява само частично 
с корекцията в липидния профил. Най-вероятно 
нелипидните противовъзпалителни и антитром-
бозни ефекти имат по-голямо значение за повли-
яване процесите на атерогенеза, специално при 
пациенти с метаболитен синдром със или без из-
явен захарен диабет. Изследването FIELD дока-
за, че тези ефекти на фенофибрат се проявяват и 
при пациенти със захарен диабет тип 2, когато се 
използва за първична профилактика на сърдеч-
но-съдова болест. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Възприемането на възпалението като осно-
вен фактор в развитието на атеросклерозата ре-
волюционизира до голяма степен разбирането 
за природата на този процес. Трансформира се 
концепцията, че нивата на холестерола са основ-
ният фактор в еволюцията на заболяването, и в 
момента то се разглежда като динамичен процес, 
доминиран от локални и циркулиращи фактори на 
възпалението. Възпалението медиира развитие-
то, прогресията и възникването на усложнения, 
свързани с атеросклеротичните плаки в артери-
алните съдови стени. Възпалителните стимули, 
продуцирани от първични проинфламаторни ци-
токини, могат да се амплифицират (усилват) чрез 

индукцията в производството на IL-6. Множество 
клетъчни типове, включително съдови гладкомус-
кулни и ендотелни клетки, могат да продуцират 
големи количества на IL-6, когато са изложени на 
влиянието на IL-1β и TNF-α. Под действието на 
IL-6 хепатоцитите увеличават експресията на ос-
трофазови протеини, включително фибриноген, 
PAI-1, серумен амилоид А (SAA) и С-реактивен 
протеин. CRP се смята от съвременната наука 
за най-важния компонент, участващ във всяка 
фаза на атерогенезата. В момента C-реактивният 
протеин е и най-мощният биомаркер, използван 
за оценка на активността на атеросклеротичния 
процес, както и за оценка на ефективността на 
провежданото лечение. Нивата на CRP в конте-
кста на наличието на метаболитен синдром сочат 
рязко повишаване нивата на сърдечно-съдовия 
риск. Високите концентрации на CRP предикти-
рат с голяма достоверност появата на инсулино-
ва резистентност. Между медикаментите, които 
имат изразено влияние върху нивата на CRP и 
следователно върху активността на атерогене-
зата, са липидопонижаващите средства – ста-
тините и фенофибратът. Клинични проучвания 
доказват, че тези медикаменти проявяват своя 
ефект, използвани както за първична, така и за 
вторична профилактика на сърдечно-съдовите 
усложнения. Те имат специално място за пони-
жаване честотата на коронарни усложнения при 
пациенти с метаболитен синдром със или без за-
харен диабет и чрез контрола върху активността 
на възпалението.
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Резюме: Перкутанната коронарна интервенция стана един от основните методи на лечение на исхемичната болест на сърцето 
през последните 30 години. Балонната дилатация подготвя коронарната артерия за последващото имплантиране на 
коронарния стент и в някои случаи може да е окончателното лечение при болния. По-новото поколение коронарни 
стентове направи възможно т.нар. директно стентиране, при което липсва предварителна балонна дилатация. Опитът 
показва, че директното стентиране трябва да се извършва при правилно подбрани болни и от опитни оператори. Раз-
дуването на балон в стента след неговото имплантиране, наречено балонна постдилатация, спомага за правилното 
му разгъване и намалява нежеланите събития в бъдеще. Постдилатацията с неразтегливи балони води до по-добра 
позиция на стента спрямо съдовата стена и вероятно до по-малко усложнения впоследствие. Прецизното извършване 
на коронарната интервенция (в това число с балонна пре- и постдилатация) при имплантиране на медикамент-из-
лъчващи стентове е не по-малко важно, отколкото при т.нар. голи метални стентове. Интраваскуларният ултразвук е 
важен инструмент за оценка на правилното имплантиране на коронарните стентове и подобряването на резултатите 
от перкутанните коронарни интервенции. 

Ключови думи: коронарна артериална болест, перкутанна коронарна интервенция, коронарно стентиране, неразтегливи балони, 
интраваскуларен ултразвук
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Summary: Percutaneous coronary intervention became one of the main methods of treatment of coronary artery disease in the last 30 
years. Coronary balloon dilatation prepares coronary artery for further stent implantation and in some cases could be the 
defi nitive treatment of the patient. Newer stent generation made possible the so called direct stenting in which there is no 
balloon predilation. Clinical practice has shown that direct stenting must be accomplished in selective cases and by experienced 
operators. The balloon infl ation in the stent after its implantation, the so called coronary postdilation, helps in proper stent 
deployment and results in fewer adverse events in the future. Postdilation with noncompliant balloons results in better stent 
apposition to the vessel wall and probably to fewer complications in the future. Precise coronary intervention (including balloon 
pre-and postdilation) in drug-eluting stent implantation is at least as important as in the so called bare metal stent implantation. 
Intravascular ultrasound is an important tool in estimation of proper coronary stent implantation and in coronary interventions 
results improvement. 
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Перкутанните коронарни интервенции (ПКИ) 
през последните години се превърнаха в един от 
най-широко използваните методи за лечение на 
исхемичната болест на сърцето (ИБС). Балонната 
коронарна дилатация и коронарното стентиране са 
основните прилагани методи на ПКИ. Исторически 
предхождаща коронарното стентиране, балонна-
та коронарна дилатация продължава да е важен 
елемент от интервенционалната кардиология, 
като може да предхожда коронарното стентиране 
(балонна предилатация) или да бъде необходим 
елемент за доразгъването на стента след негово-
то имплантиране (постдилатация). В известна част 
от случаите самостоятелната балонна дилатация 
може да бъде окончателното лечение при дадения 
болен. Коронарното стентиране от първоначално 
„спасяваща” (“bail out”) процедура, предпазваща от 
коронарна оклузия вследствие на остра дисекация 
или тромбоза, се превърна в рутинна лечебна про-
цедура при по-голямата част от болните. В редица 
проучвания коронарното стентиране доказа своите 
преимущества над чистата балонна ангиопластика 
по отношение на развитието на рестенози в зоната 
на третираната артерия. Въпреки това при около 
20% от случаите на имплантиране на т.нар. „голи” 
метални стентове (“bare” metal stents – BMS) се раз-
вива рестеноза, която може да доведе до пълна ок-
лузия на артерията, възобновяване на стенокардни-
те оплаквания и дори миокарден инфаркт. В опит за 
преодоляването на този проблем през последните 
10 години бяха разработени ново поколение стен-
тове, чиито метални опори (“стратове”) са покрити 
с медикаменти, потискащи клетъчното разрастване 
и по този начин предпазващи от рестеноза. Въпре-
ки значителния успех в това направление и ясните 
предимства на тези т.нар. “медикамент-излъчващи 
стентове – МИС” (drug eluting stents – DES), от ос-
новно значение за добрите резултати от ПКИ и по-
настоящем е прецизното техническо извършване 
на коронарната интервенция. 

БАЛОННА КОРОНАРНА ПРЕДИЛАТАЦИЯ

Предилатацията представлява раздуване на ба-
лон за коронарна ангиопластика с цел преодолява-
не на коронорната стеноза и подготовка на съда за 
потенциално стентиране. Тя е задължителен еле-
мент в случаите на тотална съдова оклузия, критич-
на стеноза и в силно извити и калцирани участъци. 
Освен това балонът, използван за предилатация, 
служи като сравнителен маркер за дължината на 

стенозата и диаметъра на третирания съд. В зоните 
след критична коронарна стеноза, поради намале-
ния кръвоток и оттук и понижената кръвоток-зави-
сима вазодилатация, артерията е в колапс и раз-
мерът ѝ е под действителния. Измерването (вкл. с 
количествена коронарна ангиография – quantitative 
coronary angiography, QCA) на този участък на съда 
е неточно и подценява неговия калибър. Балонната 
предилатация, възстановявайки кръвотока по ар-
терията, спомага за възстановяването на реалния 
съдов калибър. Също така балонната коронарна 
предилатация улеснява преминаването на други 
коронарни устройства и използването на други ме-
тодики, като например катетър за интраваскуларен 
ултразвук (ИВУЗ) за оценка на размера на арте-
рията. Липсата на адекватна предилатация в зони 
с „твърди” стенози може да доведе до невъзмож-
ност за правилно раздуване на стента и опасност 
от неговото рестенозиране и тромбозиране [23, 45]. 
Подготовката на страничния и основния клон при 
стентиране на бифуркационни коронарни лезии 
е задължителна при някои типове стенози и из-
ползвани бифуркационни техники [41]. Например 
предилатация на основния и страничния клон е за-
дължителна при т.нар. „SKIRT” техника, при т.нар. 
„провизионална” техника, когато страничният клон 
има остиална стеноза или ъгълът на излизането 
му от основния съд е неблагоприятен; при стенти-
ране тип „кюлоти” и при стентиране тип „V-stenting” 
и т.н. [34, 35]. 

Докато в миналото балонната коронарна дила-
тация беше често използвана самостоятелна тера-
певтична техника, то в днешно време тя рядко ос-
тава самостоятелно дефинитивно лечение (т.нар. 
POBA – plain old balloon angioplasty), и то основно в 
съдове с малък калибър, в участъци, неподходящи 
за стентиране. 

Рутинното извършване на балонна предилата-
ция има и някои недостатъци. Тя увеличава съдо-
вата травма, което от своя страна дава тласък на 
процеси като съдово възпаление, тъканна проли-
ферация и развитие на рестеноза [24]. В някои слу-
чаи предилатацията увеличава риска от периферна 
емболизация, както е при ПКИ на (стари) венозни 
графтове и при тромботична коронарна оклузия, 
при остър миокарден инфаркт [25]. Има проучва-
ния, че предилатацията увеличава честотата на 
инфарктите при ПКИ на венозни графтове [25]. За-
дължителната предилатация увеличава общото и 
рентгеновото време за болния и оператора, както и 
количеството използван контраст [4]. Това води до 
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оскъпяване на процедурата и може да влоши бъ-
бречната недостатъчност при болния [21]. 

За това понастоящем балонната предилатация 
се препоръчва в случаите на извити, калцирани съ-
дове и съдове с малък калибър; при критични сте-
нози и хронични коронарни оклузии, както и при не-
ясен размер на съда, дистално от стенозата [7,11]. 
Също така тя се препоръчва рутинно при възраст-
ни болни, при предстояща оценка с ИВУЗ на тежко 
стенотичен участък и при малък опит с директното 
стентиране [43]. 

ДИРЕКТНО СТЕНТИРАНЕ 

Създаването на стентове с нисък профил и го-
ляма гъвкавост, монтирани върху полуразтегливи 
балони, създаде предпоставки за прилагане на 
директно коронарно стентиране. При тази техника 
липсва балонна предилатация. Привържениците на 
директното стентиране изтъкват като преимущест-
ва по-кратката процедура, с по-малко лъчево време 
за болния и оператора, съответно и по-малкото ко-
личество използвани материали – коронарни бало-
ни и контрастно вещество [4]. Това безспорно води 
до по-малки разходи за ПКИ. Друг важен аргумент 
е намаляването на съдовата травма, което от своя 
страна редуцира възпалителния отговор и потен-
циално намалява коронарните рестенози. В проуч-
ването на Li и сътр. при 39 болни, интервенирани 
със Sirolimus-излъчващи стентове и разпределени 
в две групи: група с ДС и група с предилатация, са 
изследвани маркерите за възпалителна реакция. 
Авторите установяват по-ниски нива на С-реактив-
ния протеин и интерлевкин-16 в групата с ДС [24]. 
Cuisset и сътр. установяват повишени коронарно 
съдово съпротивление и сърдечен тропонин Т при 
болните с предилатация в сравнение с ДС [10]. Ди-
ректното стентиране, извършено от опитни опера-
тори, води до намаление с 50% на нежеланите сър-
дечни събития – НСС (major adverse cardiac events 
– MACE), и с 50% на рестенозите 6 месеца след 
процедурата [10]. В никое от проучванията, срав-
няващи ДС със стентиране с предилатация, няма 
истинска рандомизация и оттам пълна сравнимост 
на групите. Практически във всички проучвания от 
група за ДС са изключени силно извити, калцирани 
съдове и хроничните оклузии [3, 10, 13, 27]. В едно 
проучване на ПКИ на венозни графтове директното 
стентиране има тенденция да намали перипроце-
дурните инфаркти [25], въпреки че отдалечените 
резултати в сравнение с групата с предилатация не 

се различават. В проучването DIPOL ДС с контрол 
на резултата посредством ИВУЗ води до по-добри 
късни резултати (намалени НСС на 6-ия месец) в 
сравнение с ДС, контролирано с количествена ко-
ронарна ангиография [18]. В проучването SIRIUS-
DIRECT болните, стентирани директно със стент 
„CYPHER”, имат същите отдалечени резултати, 
както тези след предилатация, но с по-малко рес-
тенози по ръбовете на стента [27]. В предварително 
подбрана група болни в проучването TAXUS ATLAS 
DIRECT STENT авторите сравняват ДС с тази с пре-
дилатация и установяват по-малък процент ресте-
нози и реваскуларизация на прицелния съд (target 
vessel revascularization – TVR) [33]. В регистър, 
включващ проспективно 1603-ма болни, разделени 
в две групи – с ДС и след предилатация, Alidoosti 
и сътр. установяват по-малко перипроцедурни ми-
окардни инфаркти в групата с ДС [2]. Общата често-
та на MACE обаче в двете групи не се различава. И 
в този случай също става въпрос за изключване на 
болни със силно извити и калцирани съдове и таки-
ва с малък калибър. Описани са случаи на руптура 
на венозен графт след директно стентиране [8].

Противниците на ДС изтъкват недостатъци, като 
липсата на 100% процедурен успех, невъзможност-
та за приложение на техниката при силно извити, 
калцирани и малокалибрени съдове, трудността 
при високостепенни стенози точно да се прецени 
диаметърът на дисталния участък на съда, дори 
след приложението на интракоронарен нитрогли-
церин, както и вероятното “остъргване” на медика-
мента от повърхността на медикамент-излъчващите 
стентове от по-старо поколение [28]. Използването 
на полуразтегливи балони за повечето от стенто-
вете прави разгъването им нехомогенно, особено 
при по-ниски налягания на имплантиране и в зони с 
калцификация на артерията [14, 36]. Не на послед-
но място, техниката на ДС трябва да се прилага от 
опи тни оператори [10]. По-долу са изброени случа-
ите, при които е подходящо извършването на ДС: 

некритични стенози;• 
в неизвити и некалцирани участъци;• 
съдове над 2,75 mm;• 
венозни (стари!) коронарни графтове;• 
болни с бъбречна недостатъчност;• 
многоклонова ПКИ.• 

БАЛОННА КОРОНАРНА ПОСТДИЛАТАЦИЯ

Приложението на първите поколения коронар-
ни стентове, монтирани върху разтегливи балони, 
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беше свързано със задължителна балонна постди-
латация [1, 5, 19, 46]. По-късно, независимо от на-
влизането на стентове върху полуразтегливи бало-
ни, позволяващи имплантирането им при по-високи 
налягания, постдилатацията остава важен елемент 
от ПКИ. Изследвания с ИВУЗ показват, че независи-
мо от ангиографски оптималното позициониране на 
стента в голям процент от случаите се открива не-
пълна апозиция на стента и неадекватното му раз-
гъване [39]. В няколко от тези проучвания – STRUT, 
CRUISE и AVID, непълното разгъване на непокрити с 
медикамент метални стентове е от 4 до 22% [16, 38, 
44]. В проучвания с медикамент-излъчващи стенто-
ве този процент е от 24 до 28 [15]. Едновременно 
с това непълното разгъване и позициониране на 
стента срещу съдовата стена е свързано с по-чести 
рестенози, стент-тромбози и реваскуларизация на 
таргетния съд (TVR) [20, 22, 23, 29]. По този начин 
балонната постдилатация се превръща във важен 
елемент от ПКИ, осигуряваща сигурно позициони-
ране („прилепване”) на стента към съдовата стена 
и намаляване на последващите усложнения. Още 
през 1995 г. Colombo и сътр. показват чрез ИВУЗ, 
че коронарното стентиране може да бъде надеждно 
извършено и да не налага последващо антикоагу-
лантно лечение, ако стентът бъде разгънат добре 
(апозициониран) и всички стратове са плътно при-
лепнали («вбити») в съдовата стена [9]. Създадени 
са ИВУЗ критерии за оптимално позициониране на 
стента [12]. Като причини за възможно неоптимално 
разполагане на стента се изтъкват: подценяването 
на реалния размер на артерията (особено в случаи-
те на директно стентиране), раздуването на балона 
на стента на малко атмосфери, „разтегливостта” на 
балона на стента, наличието на тежка фиброза и 
калциноза на сегмента, както и голям обем атеро-
склеротична плака в тази зона [36]. Раздуването на 
балона на стента на недостатъчно високо налягане 
и непълна апозиция на стента се смята за по-често 
срещано при използването на медикамент-излъч-
ващи стентове поради страх от травмиране на съ-
седни до стента участъци и разчитане на действи-
ето на медикамента за предпазване от рестенози 
[26, 28, 42]. В няколко проучвания (POSTIT, CRUISE 
и TULIP) водената с ИВУЗ постдилатация води до 
увеличаване на минималната площ на съда в стен-
та (minimal stent area – MSA) и намаляване на рева-
скуларизацията на третирания съд [6, 16, 31]. Други 
проучвания, като RESIST, OPTICUS и PRESTO, не 
потвърждават ползата от ИВУЗ в това отношение 
[30, 32, 40]. 

В крайна сметка постдилатацията в стента се 
смята от особена важност за неговото правилно 
позициониране и като резултат от това – за изклю-
чително важна за близките и отдалечените резулта-
ти от коронарното стентиране. По-долу са дадени 
някои от случаите, при които е особено препоръ-
чително извършването на балонна постдилатация 
в стента: 

ниско налягане (< 12 атм.) при имплантиране • 
на стента;

калциран сегмент;• 
високостепенна стеноза (плака с голям обем);• 
голяма разлика в диаметъра между проксима-• 

лен и дистален сегмент;
остиални стенози;• 
бифуркации със стентиране на страничния • 

клон;
дълга стеноза с няколко стента;• 
съдове с малък диаметър.• 

РОЛЯТА НА ИВУЗ ЗА ПРАВИЛНОТО 
ИЗВЪРШВАНЕ НА ПКИ

Според Romagnoli и сътр. „ИВУЗ трябва да се 
приема за златен стандарт за проверка на край-
ния резултат от ПКИ и би трябвало да се препоръч-
ва в тези ситуации, при които съществува риск от 
субоптимална имплантация на стента” [37]. Първо-
то проучване, използващо точни ИВУЗ критерии за 
оптимално позициониране на стента, е MUSIC [12]. 
Доказано е, че при 13 до 70% от случаите с анги-
ографски оптимално позициониране на стента с 
ИВУЗ се откриват белези за неговото непълно пози-
циониране: непълна апозиция на всички стратове 
към съдовата стена по цялата дължина на стената, 
минимална площ в стента < 90% от площта на ос-
реднения референтен участък, несиметрично екс-
пандиране на стента и др. Неправилно разгъване 
на стента е установено и при до 28% от случаите 
на използване на медикамент-излъчващи стентове 
[15]. В проучванията POSTIT, CRUISE и TULIP, ИВУЗ 
котролираната постдилатация води до постигане на 
по-голяма минимална площ на артерията в стента и 
в крайна сметка – до по-добри клинични резултати 
– като значимо намаляване на реваскуларизациите 
на третирания съд [6, 16, 31]. В други проучвания 
обаче (RESIST, OPTICUS, PRESTO, SIPS) задъл-
жителната оценка с ултразвук и последващата ко-
рекция на резултата от стентирането не показват 
убедителна полза, що се отнася до дългосрочните 
клинични резултати [17, 30, 32, 40]. С навлизането 
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на медикамент-излъчващите стентове ролята на ИВУЗ 
става по-голяма за правилния подбор на размера на 
стента и доказването на неговото правилно позицио-
ниране. Понастоящем ИВУЗ се препоръчва преди ПКИ 
за оценка на характеристиката на атеросклеротичната 
стеноза и действителния диаметър на съда в зоната 
на стентирането, а след имплантирането на стента – 
за оценка на правилното му експандиране, особено в 
случаи с голяма вероятност за малапозиция на стента 
– калцирани съдове, бифуркации и т.н. 

БАЛОННА ПОСТДИЛАТАЦИЯ С НЕРАЗТЕГЛИВ 
БАЛОН ЗА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ ИЛИ С РАЗТЕГЛИВ
БАЛОН С ПО-ГОЛЯМ ДИАМЕТЪР

В ежедневната практика при липса на оптимален 
резултат от стентирането постдилатацията на стента 
често се извършва с полуразтеглив балон с по-го-
лям диаметър от този на стента. Това води до неп-
ропорционално разширение в различните зони, като 
там, където стената на съда е по-еластична, може 
да има свръхразширение, докато в зони с повише-
на твърдост (калциран участък) може да не се полу-
чи адекватно разширение на артерията. В зоните на 
свръхразширение има опосност от руптура на съда, а 
неразширените зони са потенциални места за ресте-
нози и тромбози. Увреждането от балона с по-голям 
диаметър на зона извън стента може да доведе до 
дисекация. Изходът от тази ситуация е в използване-
то на неpазтегливи (non compliant) балони. Тези ба-
лони са с много по-нееластични стени и не променят 
(или променят минимално) своята форма и диаметър 
в много широк диапазон (до 24 атм.) на инфлацион-
но налягане. Постдилатацията с тези балони води до 
предсказуемо и равномерно разширение в зоната на 
стента и постигане на адекватна позиция на стента 
спрямо стената. Най-често използваните неразтегли-
ви балони в нашата лаборатория са Powersail RX, 
Cordis DuraStar и Quantum Maverick (фиг. 1).

Фиг. 1. Форма на три типа неразтегливи балони (от горе на 
долу: Cordis “Dura Star”, “Quantum Maverick” и “Powersail”) с ед-
накъв диаметър и дължина – 3,0/15 mm при т.нар. „rated burst” 
налягане

ПРЕДИЛАТАЦИЯ, ПОСТДИЛАТАЦИЯ И ДИРЕКТНО
СТЕНТИРАНЕ ПРИ ИМПЛАНТИРАНЕ
НА МЕДИКАМЕНТ-ИЗЛЪЧВАЩИТЕ СТЕНТОВЕ

Правилата за предилатация важат и в случаите 
на имплантиране на медикамент-излъчващи стен-
тове (МИС). Липсата на адекватна предилатация 
може да доведе до невъзможност за експандиране 
на стента, невъзможност за преминаване през него 
на неразтеглив балон за постдилатация и в крайна 
сметка до неговото тромбозиране. Днес се приема 
като неправилна практиката за избягване на преди-
латация и постдилатация и отдаване на предпочи-
тание на директното стентиране при имплантира-
нето на МИС. Въпреки че в някои проучвания, като 
SIRIUS-DIRECT, пре- и постдилатацията са свърза-
ни с по-висок процент на рестенози по ръбовете на 
МИС [27], в други проучвания е доказано, че и при 
МИС рестенози и стент-тромбози възникват тогава, 
когато има непълно разгъване и неправилно пози-
циониране на стента спрямо съдовата стена (на-
пример при стент с по-малък от необходимия диа-
метър, калцирани и ангулирани сегменти и др.) [15]. 
Сега се смята, че постдилатацията с неразтегливи 
балони за високо налягане, за постигане на макси-
мална площ на съда в стента и правилното му цир-
кулярно ръзгъване, с плътно прилепване на всички 
стратове към съдовата стена е от не по-малка (а 
може би и от по-голяма) важност при МИС, отколко-
то при непокритите с медикамент стентове. 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Докато предилатацията е важна и в много от • 
случаите неизбежна, то постдилатацията (по пре-
ценка на оператора) е от полза за правилното раз-
гъване на стента.

Постдилатацията с балони за високо налягане • 
носи редица предимства над тази с полуразтегливи 
балони с по-голям размер.

Използването на ИВУЗ значително подобрява • 
непосредствените и отдалечените резултати от ПКИ.

Всички тези правила важат с пълна (и дори • 
по-голяма) сила при използване на МИС.

Директното стентиране (в това число с МИС) • 
трябва да се прилага от опитни оператори и в се-
лектирани случаи.
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Резюме. Целта на настоящия литературен обзор е да се направи сравнителен преглед на съвременните публикации, пос-
ветени на бактериемии и инфекциозни ендокардити, причинени от Staphylococcus aureus, и той да бъде съпоста-
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като “златен стандарт”. Обсъждат се съвременните препоръки за лечение на стафилококовите бактериемии и 
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Staphylococcus aureus (S. aureus) е най-честият 
причинител на бактериемии, предимно в индустри-
ализираните страни [15, 20, 21, 28, 56, 73]. В САЩ 
той е пръв по честота причинител при вътреболнич-
ните, и втори – при амбулаторно възникналите бак-
териемии [51]. В много европейски страни също е 
водещ причинител [71]. По данни на BulSTAR (http://
www.bam-bg.net) у нас за последните 10 години за-
ема едно от първите три водещи места. В Медицин-
ския институт на МВР (МИ – МВР) S. aureus, наред 
с Escherichia coli (E. coli) и коагулазоотрицателните 
стафилококи (CoNS), е сред първите три най-чес-
ти причинители (фиг. 1). Както се вижда от фиг. 1, 
броят на хемокултурите с трите бактериални вида 
се увеличава по години. Водещата честота на бак-
териемиите с E. coli е свързана с по-високия отно-
сителен дял на пациенти с уроинфекции.

Бактериемиите със S. aureus (БSau) се харак-
теризират с по-висока смъртност и костват значи-
телни ресурси [45, 51, 54]. Това се дължи главно на 
животозастрашаващите усложнения, вкл. инфекци-
озен ендокардит, и на хематогенно/метастатично 
развитите инфекции [20, 52].

S. aureus е един от сравнително малкото при-
чинители на инфекциозен ендокардит (ИЕ) при 
нормални сърдечни клапи (с леталитет около 20%, 
[25]), като е чест причинител при увредени (напр. 
при пролапс на митралната клапа) и особено при 
протезирани клапи, където леталитетът възлиза на 
43-51% [20, 49, 56]. ИЕ е и най-тежкото и най-често-
то усложнение на БSau (10% при възрастните, 13% 
при децата) [73]. Инфекциозен ендокардит със S. 
aureus (ИЕSau) е асоцииран по-често с тежък сеп-
сис – 39% спрямо 6%, тежки неврологични събития – 
18% спрямо 8%, и по-висока смъртност – 34% спря-
мо 10%, в сравнение с ИЕ с други причинители [73]. 
В международно проучване, обхващащо 1779 паци-
енти с ИЕSau, е установено, че 31% от случаите са 
били с усложнения: мозъчен инсулт, ем болизация, 
персистираща бактериемия и по-ви сока смъртност, 
отколкото при ИЕ, причинен от други микроорганиз-
ми [28]. Регистриран е 28% леталитет при наличие 
на сърдечни устройства, 29% при вътреболничните 
инфекции, 30% при участие на Methicillin-устойчиви 
S. aureus (MRSA) и 23% при Methicillin-чувствителни 
(MSSA).

Наред с нарастващата честота на БSau в света, 
според проспективни международни проучвания, 
се увеличава и честотата на ИЕSau [44, 73]. 

Честото използване на вътресъдови катетри в 
съвременните болници, най-вече в интензивните 
отделения и хирургията, и повишеният брой паци-
енти с нарушения в имунната система се смятат за 
отговорни за рязкото увеличение на стафилококо-
вите бактериемии и ендокардити през последните 
30 години [3, 34, 65].

Епидемиологичният анализ позволява да се ди-
ференцират честотата на засягане и особеностите 
на протичането при различни групи пациенти. При 
лица с клапни протези се докладва висока често-
та на ИЕSau. Едно проучване, проведено при 430 
пациенти, демонстрира 17% честота на ИЕSau, 
сигнификантно по-висока при венозните наркомани 
спрямо останалите – 46%, респективно 14% [63]. 
Десностранните ИЕ са по-чести при венозни нар-
комани – 60% спрямо 7%, докато сред пациентите, 
които не са наркомани, преобладават лeвостранни-
те ИЕ – 93% спрямо 30%. Усложненията обаче са с 
висока честота при всички болни с БSau и ИЕSau: 
дълбоко разположени екстракардиални инфекции 
са имали 85-89% от пациентите, 21-50% са били с 
тромбоемболии и 45-52% – с тежък сепсис [63].

Въз основа на обобщени литературни данни са 
обособени рисковите фактори и рисковите групи па-
циенти. В болниците основен източник на инфекция 
са колонизираните пациенти [51, 74]. На табл. 1 са 
представени рисковите групи пациенти за развитие 
на БSau и ИЕSau.

Таблица. 1. Рискови групи пациенти за Staphylococcus 
aureus бактериемии и ендокардити (адаптирано по F. 
Chang [13], A. Del Rio [20], V. Fowler [28] и K. Naber [51])

С по-висок риск за S. aureus 
бактериемии

С по-висок риск за S. aureus 
ендокардити

с предишна инфекция/колонизация  −
със S. aureus венозни наркомани −

с кожни възпаления/целулит при  −
приемането с клапни протези −

с централни венозни катетри − с вътресъдови устройства −

с уринарен катетър − със захарен диабет тип 1 −

с инфекция на хирургичното място − на хемодиализа −

венозни наркомани − получили лечение с Vancomycin −

с имуносупресия − инфектирани с MRSA −

на кортикостероидна терапия − с персистираща бактериемия/ −
температура

с чернодробно заболяване − с неизвестен източник на  −
инфекцията
с придобита в обществото  −
инфекция
с предишен инфекциозен  −
ендокардит

Известно е, че S. aureus е уникален микроор-
ганизъм с многобройни фактори на вирулентност: 
токсини и ензими, разрушаващи клетки и тъкани, 
обезпечаващи мощна инвазия, с механизми за при-
крепване към повърхности, образуване на биофилм 
и quorum sensing (комуникации между микробните 
клетки на молекулно ниво, осигуряващи по-добра 
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преживяемост) [39, 51, 56, 65, 73]. При инокулира-
нето им върху сърдечните клапи или вътресъдови 
устройства стафилококите често претърпяват адап-
тивни промени, които ги правят по-устойчиви на ан-
тибиотици или недостъпни за тяхното действие.

Важно е да се знае, че един от трима пациен-
ти с БSau развива едно или повече хематогенни 
усложнения още през първите 48 часа, до 72 часа 
(септичен шок, остър респираторен дистрес синд-
ром, дисеминирани вътресъдови усложнения) [28, 
73]. Усложненията могат да останат неразпознати 
до седмици, въпреки че водят до типични клинични 
симптоми. Например развитието на остеомиелит на 
гръбначния стълб се проявява с типична болка в 
гърба. Средното време на диагностицирането му е 
1-2 месеца. Честотата на останалите хематогенни/
метастатични усложнения е, както следва: септичен 
артрит – 30%, бъбречно засягане – 29%, менингит – 
28%, засягане на кожата и меките тъкани – 16%, за-
сягане на черния дроб и слезката – 13%, на костите 
– 11% [73]. При над половината от пациентите се 

намира повече от една локализация. При венозните 
наркомани БSau може да се усложни с белодробна 
емболия от ИЕ на трикуспидалната клапа, протича-
ща с типична плевритна болка и с учудващо нисък 
леталитет (< 10%) [73].

Друг съществен проблем е, че се увеличава и 
честотата на MRSA [3, 7, 32, 58, 59, 73]. Днес в САЩ 
около 50% от изолатите в интензивните отделения 
са MRSA,и 30% от стафилококовите бактериемии 
са с MRSA [3, 73]. Проспективното европейско про-
учване EARSS (http://www.rivm.nl/earss), в което 
участва и МИ – МВР, показа, че средната честота на 
MRSA през 2007 г. за Европа е 22%. За България за 
периода 1999-2007 тя се движи между 37 и 13%. В 
нашия институт също се наблюдава тенденция за 
увеличение на MRSA при бактериемиите (фиг. 2). 
Докато през 2003 г. не е имало нито един пациент с 
бактериемия с MRSA, а през 2004 г. – само 1 от 16 
случая (6.25%), през 2008 г. бяха доказани 15 MRSA 
бактериемии от общо 25 пациенти със S. aureus ин-
вазивни инфекции (60%).
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Пациентите с MRSA инфекция имат по-ло-
ша прогноза, отколкото с MSSA. Смъртността е 
особено висока при определени групи пациенти 
с MRSA-ИЕ – при вътреболнични инфекции тя е 
67%, а при пациенти на хемодиализа – 90% [20, 
75]. По-високият риск от леталитет при MRSA ве-
роятно се дължи и на по-високата честота на тежки 
съпътстващи заболявания, на персистираща бак-
териемия, емболи, полиорганна недостатъчност, 
които не позволяват клапно протезиране, тежки 
неинфекциозни заболявания, напреднала възраст 
и др. [73]. Напоследък като рисков фактор се има 
предвид и провеждащо се лечение с Vancomycin 
поради недостатъчния му бактерициден ефект 
(по-високи минимални потискащи концентрации), 
който не позволява ефективно повлияване в мяс-
тото на инфекцията [14, 73].

ОВЛАДЯВАНЕ НА ИНФЕКЦИИТЕ. 
АНТИБИОТИЧНА ТЕРАПИЯ

Овладяването на системните инфекции със S. 
aureus и днес, в антибиотичната ера, продължава 
да бъде предизвикателство [9-11, 23, 37]. Все още 
всеки четвърти пациент с БSau умира [73]. 

Следва да се има предвид, че пациентите, ко-
ито са колонизирани/инфектирани със S. aureus, 
са най-рискови да развият S. aureus системна ин-
фекция при наличие на другите рискови факто-
ри (инвазивни процедури, вътресъдови катетри, 
тежка коморбидност, селективни антибиотици) [6, 
20]. Скринингът за носители на S. aureus в риско-
ви групи пациенти, тяхното изолиране и саниране 
са доказани фактори в снижаването на заболяе-
мостта и трябва да бъдат прилагани задължител-
но [3, 4, 22, 38, 47, 48, 69]. Работи се интезивно 
и по специфичната профилактика на инфекциите 
със S. aureus, но досега не е създадена подходя-
ща ваксина [20].

Експертите са единодушни, че антибиотич-
ната терапия трябва да се назначи максимално 
бързо поради уникалния вирулентен потенциал 
на S. aureus и усложненията, които се развиват 
в първите 48 часа [28, 41, 52, 56, 73]. Голямо е 
значението на акуратната и бърза/експресна мик-
робиологична диагноза [29, 32, 66]. В страните и в 
болничните заведения с висока честота на MRSA 
емпиричната терапия трябва да включва антиби-
отик, активен спрямо MRSA [1, 3, 28, 43]. В клини-
чен план няколко стъпки имат критично значение 
за правилното лечение.

Определяне размера на разпространение 
на инфекцията и наличието на фокус
Фокус на инфекцията често е вътресъдово или 

друго отстраняемо устройство [56, 73]. При невъз-
можност за отстраняването му рискът за неуспех 
на лечението е значително по-висок (56% спрямо 
16%) и релапсите са 6.5 пъти по-чести [73]. Нали-
чието на дълбоки фокални инфекции (остеомие-
лит на гръбначния стълб или абсцес в тъканите) е 
предпоставка за релапс дори при продължителен 
антибиотичен курс. Тъй като ИЕSau остават непо-
дозирани при 1/3 от всички случаи, се препоръчва 
по-широко приложение на ехокардиографията като 
скрининг метод.

Неусложнените БSau се дефинират като бакте-
риемии, при които е проведена трансезофагеална 
ехокардиография (ТЕЕ) 5-7 дни след започване на 
антибиотичната терапия, изключваща клапно зася-
гане; възможно е инфекцията да персистира първи-
те 72 часа, но трябва да има отрицателни хемокул-
тури 3 дни след започване на антибиотика [73]. Тео-
ретично се смята, че в този случай антибиотичният 
курс може да е 14 дни, но при липса на всякакви 
рискови фактори. 

Усложнените БSau характеризират пациенти с 
дълбоки тъканни огнища и/или персистираща бак-
териемия > 72 часа след започване на антибиотич-
ната терапия при негативен резултат за ИЕ от про-
ведената ТЕЕ. Отличават се с висока смъртност, 
често метастатична инфекция по време на начална-
та хоспитализация, емболичен мозъчен инсулт или 
неовладяна/рецидивираща инфекция в 2-седмичен 
период [73]. Типични места на метастатична инфек-
ция са: костите и ставите, особено при наличие на 
синтетичен материал; епидуралното пространство 
и междупрешленните дискове; сърдечните клапи; 
коремните органи, особено бъбреците. Те могат 
да бъдат разпознати по наличието на поне един от 
следните показатели:

повторна положителна хемокултура 48-96 ча- −
са след първоначално положителната (най-точен);

температура, неовладяна 72 часа след първа- −
та положителна хемокултура;

кожни изменения, които говорят за остра сис- −
темна инфекция;

инфекция, придобита в обществото (вероят- −
но) [28, 51].

Критично важно е идентифицирането на инфек-
тираните места. Подробни анамнеза и физикално 
изследване ще установят фокална болка/повишена 
чувствителност, възпалени стави или нови сърдеч-
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ни шумове, или периферно засягане от ендокарди-
та. Трябва да се изпълнят последващи радиологич-
ни изследвания – напр. ядрено-магнитен резонанс 
на гръбнака за евентуален епидурален абсцес или 
остеомиелит (при пациент със значителна болка в 
гърба), или ехографско изследване за ендокардит. 
Както е известно, ТЕЕ е по-чувствителен метод за 
установяване на усложненията на ИЕ, като вътре-
съдов абсцес или перфорация на платната (изме-
нения, типични за S. aureus). ТЕЕ има значение при 
БSau за установяване на тежки сърдечни услож-
нения и на ИЕ при рискови пациенти (с изкуствени 
сърдечни клапи, перманентни сърдечни устройства 
и др.) и при оценката на пациенти с малък риск за 
ИЕ, за които биха могли да се приложат по-кратки 
антибиотични курсове, ако отсъстват други метас-
татични фокуси [73].

Елиминиране на източника на инфекция 
и овладяване на метастатичните локализации
Отстраняването на инфектираните вътресъдови 

устройства е съществено. В контролирано сравни-
телно проучване на БSau при 244 пациeнти инфек-
тираните устройства не са били отстранени при 23 
болни и 56% от тях са починали или са имали пов-
торни пристъпи срещу 16% от останалите 221 па-
циенти, при които устройствата са премахнати [73]. 
При пациенти с перманентен pacemaker и БSau не-
отстраняването му е съпътствано от смъртен изход 
при 52%, а при отстраняване – при 25% [73]. В едно 
проучване спешното назначаване на антибиотична 
терапия след отстраняване на колонизирани вътре-
съдови катетри при отсъствие на манифестирана 
бактериемия до 24 часа е редуцирало бактериеми-
ите с 83% [26].

Съществуват противоречиви мнения за роля-
та на хирургичната интервенция за овладяването 
на левостранните ИЕ. Традиционно такива паци-
енти се лекуват консервативно, с изключение на 
тези, при които има вродено сърдечно заболява-
не, засягане на миокарда, висок риск от емболия 
или неуспех на антибиотичната терапия. От друга 
страна, ранното хирургично лечение подобрява 
преживяемостта при S. aureus ендокардит на ес-
тествените или протезираните клапи, но не при 
други причинители.

Продължителност на антибиотичното лечение
Продължителността на антибиотичното лечение 

е също обект на дебати. Исторически, пациентите 
са лекувани с продължителни антибиотични курсо-

ве, 4-6 седмици, главно поради ИЕ или недиагно-
стицирани усложнения.

Днес се смята, че при катетър-асоциирани бак-
териемии и отстранен катетър, при липса на дока-
зателства за ранна метастатична инфекция, може 
да се прилага антибиотична терапия само за 14 
дни. Метаанализите показват обаче, че кратките 
курсове не могат да бъдат препоръчвани, докато 
няма категорични средства за идентифициране на 
пациентите с нисък риск [16, 56].

При по-възрастни пациенти и при по-тежки съ-
пътстващи заболявания по-дългите курсове са за 
препоръчване, дори при катетър-свързана бактери-
емия.

Накратко, кратък антибиотичен курс може да 
бъде проведен само ако: катетърът е отстранен, ИЕ 
е изключен чрез ТЕЕ, пациентът е без имплантира-
ни протези (изкуствени клапи, сърдечни устройства, 
артропластика); проследяващите хемокултури са 
отрицателни 2-4 дни след първата положителна и 
отсъстват локални симптоми за метастатични ин-
фекции [8, 52, 56].

Избор на антибиотик
Съвременните насоки за антибиотична терапия 

при S. aureus – бактериемии и ендокардити, са сис-
тематизирани в табл. 2.

При бактериемия с MSSA оптимално е при-
лагането I.V. на подходящ бета-лактамен анти-
биотик: пеницилиназа-устойчив пеницилин или 
цефалоспорин от І генерация – Cefazolin. Те са с 
бърз бактерициден ефект и имат добра терапев-
тична ширина [19, 52, 55, 56, 60, 73]. В сравни-
телно контролирано проучване на Cefazolin сре-
щу Vancomycin е установен неуспех на терапията 
сътветно в 13 и 31% [56].

При бактериемия с MRSA доскоро Vancomycin 
се смяташе за златен стандарт. Микробиологичните 
и фармакологичните критерии днес го характеризи-
рат като бавно действащ бактерициден антибиотик, 
с тъканно разпределение, което не позволява пости-
гане на необходимите концентрации в мястото на ин-
фекцията при минимални потискащи концентрации 
(МПК) > 1 mg/L. Увеличението на дозата за постигане 
на тези концентрации е невъзможно поради малката 
терапевтична ширина [30, 42, 53, 63-4, 68].

В светлината на тези нови данни при изолиране 
на MRSA от хемокултура задължително трябва да 
се определи МПК на Vancomycin. Само при МПК < 
1 mg/L стандартната терапия с Vancomycin може да 
бъде препоръчана. 
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Някои експерти препоръчват Rifampicin, който 
има висока антистафилококова активност и отлич-
на тъканна проницаемост, да бъде добавян в ком-
бинация към гликопептида [2, 17, 31]. Други клини-
цисти предписват кратки комбинации с Gentamicin в 
по-ниска доза, напр. 1-3 mg/кg х 3/24 часа за първи-
те 1-2 седмици [2, 17, 31]. Комбинациите са задъл-
жителни при бактериалните ендокардити. Тъй като 
много MRSA са полирезистентни, предварително 
при комбинациите трябва да е известна чувстви-
телността на щама.

Друг наличен гликопептид е Teicoplanin, но опи-
тът с него е по-ограничен. Мнението на клиницисти-
те е, че той следва да се прилага в по-високи дози 
от първоначално препоръчаните и в антибиотични 
комбинации [12, 33, 53]. 

През 2006 г. Food and Drug Administration (FDA) 
утвърждава Daptomycin за лечение на S. aureus – 
бактериемия и десностранен ИЕ, в доза 6 mg/кg 
дневно, на базата на клинични проучвания, уста-
новили сравним ефект с Vancomycin. Daptomycin 
е бактерициден антибиотик с ефект при MSSA и 
MRSA щамове и се препоръчва да бъде използван 
при неуспех на предишна терапия или при МПК на 
Vancomycin > 1 mg/L, като при по-сериозни инфек-
ции и ендокардити дозата може да се увеличи 8-12 
mg/kg [5, 21, 24, 36, 43, 57, 58]. Вече е докладвано 
развитието на резистентни към него щамове при 
левостранни ендокардити или бактериемии, услож-
нени с дълбоки, хирургично неконтролирани огни-
ща [8, 61, 72].

Антибиотична терапия от ІІ избор следва да 
бъде приложена само при неуспех или невъзмож-

ност да се прилагат (напр. алергия) досега цитира-
ните антибиотици.

Linezolid (с бактериостатичен ефект) е много 
успешен спрямо S. aureus – белодробни инфекции. 
Той не е бил системно проучван при бактериемии и 
ендокардити, поради което не е одобрен за тези ин-
дикации. В различни клинични проучвания пациен-
ти с БSau, вкл. MRSA, са били излекувани в 56-64%, 
което е една добра алтернатива [13, 19, 27, 35, 46, 
50, 62]. Нашият опит при няколко пациенти със S. 
aureus – бактериемии и ИЕ, част от които с MRSA, 
също показа добри ранни резултати с излекуване 
или подобрение и стабилизиране на случаите [40].

Co-trimoxazolе е с бактерициден ефект и е докла-
дван като успешна терапия при пациенти с вътресъ-
дови инфекции (псевдоаневризма, тромбофлебит), 
по-рядко при бактериемия и ендокардит на трикус-
пидалната клапа: успехът на лечението е бил 86% 
спрямо 98% при сравнявания с Vancomycin [56].

По-нови антибиотици, или все още в процес на 
клинични проучвания, са Dalbavancin и други ли-
погликопептиди, както и Ceftobiprole, бета-лактам с 
ефект спрямо MRSA [25, 56].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Независимо от големия напредък в разкриване 
на патофизиологията и съвременните диагностич-
ни методи, резултатите от овладяването на тежките 
системни инфекции със S. aureus остават недоста-
тъчно удовлетворителни (леталитет 20-40%).

Няколко фактора, освен създаването на нови 
антибиотици, изглеждат особено значими. 

Таблица 2. Насоки за антибиотично лечение на S. aureus – бактериемии и ендокардити (по S. Cosgrove [17, 18] и 
G. Habib и сътр. [31])

Бактериемии ИЕ на естествени клапи ИЕ на протезирани клапи

MSSA Oxacillin/Nafcillin 2 g  i.v. x 4/24 h 
или
Cefazolin 2 g  i.v. x 3

Oxacillin/Nafcillin 2 g i.v. x 4/24 h 
или
Cefazolin 2 g i.v. x 3
+ Gentamicin 1-3 mg/kg i.v. x 3/24h 
(GEN – 1 седмица)

Oxacillin/Nafcillin 2 g i.v. x 4/24 h или
Cefazolin 2 g i.v. x 3
(4-6 седмици) + Gentamicin 1-3 mg/kg i.v. x 
3/24 h (2 седм.) + Rifampicin 300 mg p.o. x 
3/24 h (6 седм. след (-) хемокултури)

MRSA Vancomycin 15-20-25 mg/kg i.v. x 
2/24 h
Daptomycin 6-10 mg/kg  i.v./24 h
Linezolid 600 mg  i.v. x 2/24 h

Vancomycin 15-20-25 mg/kg i.v. x 
2/24 h (4-6 седмици)
Daptomycin 6-10-12 mg/kg i.v./24 h 
(4-6 седмици)

Vancomycin 15-20-25 mg/kg i.v. x 2/24 h (6 
седм.) + Gentamicin 1-3 mg/kg i.v. x 3/24 h (2 
седм.) + Rifampicin 300 mg p.o. x 3/24 h (6 
седм. след (-) хемокултури)

Легенда: MSSA – Methicillin-чувствителен S. aureus; MRSA – Methicillin-устойчив S. aureus; i.v. – венозно; p.o. – през 
устата; h – часа
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От епидемиологична гледна точка е важен скри-
нингът на рисковите групи пациенти за колониза-
ция/инфекция със S. aureus.

Бързата микробиологична диагностика (бързи 
микробиологични методи за доказване на S. aureus, 
и особено за определяне на MRSA директно от хе-
мокултурите) е предпоставка за бързото назнача-
ване на подходяща антимикробна терапия. Нова 
препоръка е количественото определяне на лабо-
раторната чувствителност към Vancomycin, който 
продължава да бъде препоръчван при MRSA – сис-
темни инфекции, но при определени условия: МПК 
да е < 1 mg/L, тъй като в противен случай може да 
доведе до неуспех лечението на MRSA бактерие-
мии и ендокардити.

В клиничен план за успешното овладяване на 
инфекцията е важна ранната рационална емпирич-
на антибиотична терапия и впоследствие – насо-
чената антибиотична терапия. В местата с по-ви-
сока честота на MRSA емпиричният антибиотичен 
режим следва да включва ефективен анти-MRSA 
антибиотик. Щателните анамнеза и преглед на па-
циента и прилагането на съвременни диагностични 
методи (ТЕЕ и други) подпомагат коректната диаг-
ноза (наличието или отсъствието на ендокардит и 
метастатични инфекции) и са отправна точка в наз-
начаването на подходяща терапия и нейната про-
дължителност.
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Резюме. Целта на проучването е да се идентифицират клиничните и лабораторните критерии, определящи прогнозата на пациентите 
с инфекциозен ендокардит (ИЕ). Анализирани са клиничните, лабораторните и ехокардиографските данни на 24 пациенти с 
ИЕ според критериите на Duke, които са лекувани в клиниката, за период от 3 години. Пациентите са проследени средно 7,5 
месеца. Средната възраст на участниците е 51 ± 14 год., 54% са мъже. Осем пациенти са с повторен ИЕ и 8 са с протезен 
ИЕ. Шест от пациентите са починали – 2-ма са с вътреболнична смърт, 2-ма при наличие на усложнение, изискващо спешна 
операция, и 2-ма в следболничния период. Средната преживяемост е 540 ± 66 дни при 95% доверителен интервал (ДИ) 
[410,9-669,3]. Пациентите с летален изход имат по-високи стойности на СУЕ (62 ± 20 mm/h спрямо 39 ± 16 mm/h, р = 0,02), по-
тежка анемия (еритроцити 2,96 ± 0,9 х 1012/l спрямо 4,0 ± 1,2 х 1012/l, р = 0,02), по-високи стойности на урея (19,2 ± 11,5 mmol/l 
спрямо 9,7 ± 6,8 mmol/l, p = 0,003) и по-голяма честота на предшестваща бъбречна недостатъчност (50% спрямо 5,6%, p = 
0,01) и изолиран причинител от групата на Staphylococcus (67% спрямо 11%, р = 0,006). По-тежката клинична картина на ИЕ с 
четири или повече симптома покачва значително риска за смърт (относителен риск 13,6; 95% ДИ [2,43-76,47], р = 0,003). След 
самостоятелно включване в анализа на тези симптоми най-силният предиктор за риск от смърт е стафилококовият причини-
тел на ИЕ (относителен риск 8,3; 95% ДИ [1,47- 46,48], р = 0,0016). По-тежкото протичане на ИЕ с четири или повече клинични 
симптома при хоспитализацията е свързано с по-висок риск за смърт. Изолираният от хемокултури стафилококов причинител 
е независим предиктор за смърт и селектира пациентите, при които е необходимо да има готовност за оперативно лечение.
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Summary. The aim of the study was to identify clinical and laboratory prognostic predictors in patients with infective endocarditis (IE). 
Clinical, laboratory and echocardiographic data of 24 hospitalized patients with IE according to Duke criteria, for a three-year 
period were evaluated. The mean follow-up period was 7.5 months. The mean age of patients was 51 ± 14 years, 54% of them 
were men. Eight patients had recurrent IE and 8 – prosthetic IE. Six patients died – two of them had in-hospital death, 2 died 
due to complications, requiring urgent surgery, and 2 patients – after hospital discharge. The mean survival time was 540 ± 66 
days with 95% CI [410,9-669,3]. Patients with cardiac death had higher erythrocyte sedimentation rate (62 ± 20 mm/h vs. 39 ± 
16 mm/h, р = 0.02), more severe anemia (erythrocytes 2.96 ± 0.9 х 1012/l vs. 4.0 ± 1.2 х 1012/l, р = 0.02), higher values of urea 
(19.2 ± 11.5 mmol/l vs. 9.7 ± 6.8 mmol/l, p = 0.003), more common previous renal failure (50% vs. 5.6%, p = 0.01) and isolated 
Staphylococcus casual microorganism (67% vs. 11%, р = 0.006). More severe clinical presentation of IE with presence of four 
or more symptoms increased signifi cantly the risk of death (relative risk 13.6; 95% CI [2.43-76.47], р = 0.003). After inclusion 
of these symptoms as separate parameters in analysis, isolated Staphylococcus species was the best predictor of cardiac 
death (relative risk 8.3; 95% CI [1.47- 46.48], р = 0.0016). More severe clinical presentation of IE with 4 or more clinical signs 
at the time of hospital admission was related with higher risk of death. Isolated from hemocultures Staphylococcus species was 
independent predictor of death and identifi ed patients in whom operative treatment should be considered.
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Въпреки модерната образна диагностика и съв-
ременното антибиотично лечение инфекциозният 
ендокардит (ИЕ) продължава да има висока често-
та на усложнения и смърт [13]. В някои ретроспек-
тивни проучвания са изследвани прогностичните 
възможности на различни клинични и лабораторни 
показатели [12, 20], но въпреки това клиничният ход 
и краткосрочната и дългосрочната прогноза на ИЕ 
са трудно предсказуеми. 

Разпознаването на пациентите с висок риск за 
усложнения и смърт е от изключително значение и 
може да промени стратегията на поведение с пре-
ценка за провеждане на спешно/неотложно опера-
тивно лечение и своевременно насочване на тези 
пациенти в центрове с кардиохирургия [14, 16]. 

Целта на нашето проучване е да се идентифи-
цират клиничните показатели, определящи прогно-
зата на пациентите при среден период на просле-
дяване 7,5 месеца. 

МЕТОДИ

Проучването е проведено ретроспективно и об-
хваща периода от септември 2006 г. до август 2009 
г. През този период в Клиниката по кардиология на 
УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” са лекувани 24 
пациенти с диагноза ИЕ. Диагнозата е поставена 
според клиничните критерии на Duke – наличие 
на два главни критерия, един главен и три малки 
критерия или пет малки критерия [6]. Големите кри-
терии включват положителни хемокултури и данни 
за ендокардно ангажиране с ехокардиографски ус-
тановени вегетации или поява на тежка клапна ре-
гургитация, а малките критерии – наличие на пред-
разполагащи причини за ИЕ, фебрилитет, съдови 
промени, имунологични прояви, ехокардиографски 
белези (извън основните) и микробиологични данни 
(извън основните).

Използвани са данните от медицинската до-
кументация, които включват лабораторни изслед-
вания, рентгенография на белия дроб и сърцето, 
ЕКГ, ехокардиография (ЕхоКГ) и микробиологични 
изследвания. 

Използвани са следните показатели: 
Демографски показатели:  − възраст, пол, дата 

на хоспитализация, брой пролежани дни.
Клинични данни:  − предразполагащи към ИЕ 

сърдечни заболявания (ревматичен порок, вродени 
сърдечни заболявания, клапни протези, имплан-
тиран пейсмейкър), източник на инфекция (клапна 
хирургия, инвазивни процедури, стоматологични 
интервенции, инфекция), предразполагащи заболя-
вания (захарен диабет, хронична бъбречна недос-
татъчност, алкохолизъм).

ЕКГ: −  ритъмни нарушения, ляв и десен бедрен 
блок.

Л − абораторни показатели: скорост на утаява-
не на еритроцитите (СУЕ), хемоглобин, еритроцити, 
левкоцити, С-реактивен протеин (CRP), урея, серу-
мен креатинин, АСАТ (аспартатаминотрансфераза), 
АЛАТ (аланинаминотрансфераза), СРК (креатин-
фосфокиназа). В анализа са включени стойностите 
с най-голямо отклонение от нормалните.

Трансторакална ЕхоКГ:  − определяне на засег-
натите клапи и наличието на вегетации, оценка на 
левокамерната функция и степента на клапните ре-
гургитации. При част от случаите е проведена тран-
сезофагеална ЕхоКГ.

Микробиологични данни:  − наличие и вид на 
изо лирания от хемокултури микроорганизъм.

Пациентите са проследени чрез контролен 
прег лед или чрез телефонен контакт до 2 години 
от дехоспитализацията за повторен епизод на ИЕ, 
проведена операция и сърдечна смърт.

СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ
За анализ на връзката между категорийни пока-

затели е използван тестът χ², а за количествени пока-
затели – непараметричен метод Mann-Whitney U-тест 
за сравнение на 2 независими групи. С ROC curve 
анализ е изследвана възможността за идентифици-
ране на cut-off стойности на определени показатели 
за разграничаване на две състояния. При анализ на 
преживяемостта е използван метод на Kaplan-Meier, 
а за идентифициране на независими предиктори за 
смърт е проведен Сох пропорционален регресионен 
анализ. Статистическият анализ е извършен със ста-
тистически пакет SPSS-17 версия за Windows. 

РЕЗУЛТАТИ

Средната възраст на пациентите е 51 ± 14 го-
дини, при минимална възраст 21 год. и максимална 
– 75 год. Тринадесет от участниците (54%) са мъже. 
Осем пациенти са с протезен ендокардит (33%). 
От тях трима болни са с ранен ИЕ, като двама са с 
клапно репротезиране по повод на предишен ранен 
ИЕ. От останалите пациенти с протезен ИЕ двама 
са лекувани преди повече от година за ранен ИЕ. 
При един пациент ИЕ е при наличие на импланти-
ран пейсмейкър, лекуван е за ранен ИЕ преди 3 
години. Общо осем от пациентите (33%) са лекува-
ни за предишен ИЕ, 5 от тях са протезни. Продъл-
жителността на болничното лечение е 26 ± 11 дни. 
Времето от клиничните прояви на ИЕ до поставяне-
то на диагнозата е 48,4 ± 46,9 дни.

Наличието на предразполагащо сърдечно забо-
ляване и наличието на предшестваща входна вра-
та на инфекцията са представени на табл. 1. При 
75% е налице предразполагащо сърдечно заболя-
ване, а при 33% има конкретна причина с входна 
врата за инфекцията.



Е. Кинова и др.30

Таблица 1. Предразполагащо сърдечно заболяване и 
входна врата на инфекцията

n (%)

Предразполагащо сърдечно заболяване 18 (75%)

Клапна протеза 8 (33,3%)
Пейсмейкър 1 (4,2%)
Ревматичен сърдечен порок 2 (8,3%)
Междукамерен дефект 3 (12,5%)
Бикуспидна аортна клапа 2 (8,3%)
Персистиращ ductus Botalli 1 (4,2%)
Вродена аортна инсуфициенция 1 (4,2%)

Входна врата 8 (33,3%)
Клапна хирургия 1 (4,2%)
Инвазивни процедури 2 (8,3%)
Стоматологични процедури 2 (8,3%)
Инфекция 2 (8,3%)
Предразполагащи заболявания 9 (37,5%)
Захарен диабет 4 (16,7%)
Хронична бъбречна недостатъчност 4 (16,7%)
Алкохолизъм 1 (4,2%)

Таблица 2. Клинични и ЕКГ данни на пациентите

Клинични прояви по време на хоспитализацияКлинични прояви по време на хоспитализация

Сърдечна недостатъчност ІІІ или ІV ФК по NYHA 16 (66,7%)

Бъбречна недостатъчност, развила се в хода на ИЕ 7 (29%)

Емболия 3 (12,5%)
Съдови и/или кожни промени 1 (4,1%)
Отслабване на тегло 15 (62%)
Артралгия 6 (25%)

ЕКГ

Предсърдно мъждене/трептене 5 (20,8%)
Ритъм от пейсмейкър 4 (16,7%)
Десен бедрен блок/деснокамерно 
обременяване

3 (12,5%)

Ляв бедрен блок 1 (4,1%)

Клиничните и ЕКГ данни на пациентите при хос-
питализацията са представени на табл. 2. Шестна-
десет болни (66,7%) имат прояви на застойна сър-
дечна недостатъчност (СН) ІІІ или ІV ФК по NYHA. 
Емболични инциденти по време на болничния прес-
той са възникнали при трима пациенти (при двама 
– мозъчна емболия, при 1 – във феморалната арте-
рия), а с предишен емболичен мозъчен инсулт са 5 
болни.

Повечето от пациентите – 15 (62,5%), са в 
синусов ритъм, от останалите 5 пациенти трима 
са с предсърдно мъждене, а двама с предсърд-
но трептене. Четирима от болните са с имплан-
тиран пейсмейкър, трима са десен бедрен блок 
или изразено деснокамерно обременяване, 1 е с 
ляв бедрен блок. Само при един от пациентите 
ЕКГ е нормална, без реполяризационни промени 
или данни за предсърдно или камерно обреме-
няване. 

Данните от лабораторните показатели са 
представени на табл. 3. Повечето от пациентите 
са с повишена СУЕ (92%), а с левкоцитоза са 25%. 
С-реактивният протеин е повишен при всички из-
следвани 17 пациенти. Анемичен синдром, преце-
нен чрез стойностите на хемоглобина, са развили 
79% от болните. В хода на болничното лечение по-
вишени стойности на креатинина имат 12 пациенти 
(50%), от които само четирима са с предшестваща 
бъбречна недостатъчност.

Инфекциозният причинител е изолиран при 
15 пациенти (62%). Микробиологичният профил 
е представен на фиг. 1. Преобладават пациенти-
те с причинител Staphylococcus species (6 болни) 
и Streptococcus species (4 болни). Хемокултури-
те са негативни при 9 пациенти, 4 от които са 
лекувани с антибиотици (АБ) преди хоспитали-
зацията. 

Таблица 3. Лабораторни показатели

 Средна стойност ± СО Стойности с отклонения Пациенти с отклонения
СУЕ (mm/h) 43,5 ± 19,3 > 20 22 (92%) 
Левкоцити (x 109/l) 10,7 ± 3,0 > 11 x 109/l 6 (25%)
СRP (mg/l) (17 изследвани) 52,4 ± 37,5 > 6 17 (100%)
Хемоглобин (g/l) 108,1 ± 22,7 < 120 19 (79%)
Еритроцити (x 1012/l) 3,7 ± 1,2 < 3,0 x 1012/l 5 (21%)
Глюкоза (mmol/l) 7,4 ± 4,2 > 6 11 (46%)
Урея (mmol/l) 12,0 ± 9,2 > 10 11 (46%)
Креатинин (μmol/l) 166,0 ± 118,3 > 133 12 (50%)
Серумен К (mmol/l) 4,9 ± 0,96 > 5,5 4 (16,7%)
АСАТ (U/L) 70,1 ± 118,7 > 40 8 (33,3%)
АЛАТ (U/L) 52,3 ± 63,8 > 40 8 (33,3%)
СРК (U/L) 80,9 ± 73,2 > 179 1 (4,2%)

СО – стандартно отклонение; СУЕ – скорост на утаяване на еритроцитите; CRP – С-реактивен протеин; АСАТ – аспартатаминотранс-
фераза; АЛАТ – аланинаминотрансфераза; СРК – креатинфосфокиназа
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Чрез ехокардиография са оценени сърдечните 
кухини, левокамерната помпена функция и клапни-
ят апарат с локализация на ИЕ. Данните са пред-
ставени на табл. 4. Вегетации са визуализирани при 
почти всички пациенти – 22 (92%). Тежки митрални 
и/или аортни клапни регургитации са регистрирани 
при 14 болни (58,3%). Петнадесет от пациентите са 
с ИЕ на нативна клапа, осем – с ИЕ на клапна про-

теза, а един – с ИЕ при наличие на пейсмейкър. При 
повечето от пациентите е засегната аортната клапа 
(9 – при 8 пациенти на нативна клапа и при един на 
клапна протеза). Ендокардитът засяга повече от 1 
клапа при 5 пациенти – двама с нативен и трима с 
протезен ИЕ. Периклапни усложнения са диагности-
цирани при 7 болни: двама пациенти имат абсцес, 
един – псевдоаневризма, двама – перфорация. 

Фиг. 1. Микробиологичен профил на пациентите според резултатите от хемокултурите

Таблица 4. Ехокардиографски показатели

N = 24
ЛК ФИ (%) 57,6 ± 10,4
Теледиастолен размер на ЛК (mm) 50,0 ± 9,7
Пулмонално налягане (mm Hg) 47,8 ± 27,7
Тежка митрална и/или аортна регургитация 14 (58,3%)
Вегетации 22 (91,6%)
ИЕ на нативна клапа 15 (63%)
ИЕ на аортна клапа 8 (33,3%)
ИЕ на митрална клапа 2 (8,3%)
ИЕ на митрална и аортна клапа 2 (8,3%)
Междукамерен дефект 3 (12,5%)
Протезен ИЕ 8 (33%)
Аортна протеза 1 (4%)
Митрална протеза 3 (12,5%)
Митрална и аортна протеза 3 (12,5%)
ИЕ на митрална клапна протеза и на трикуспидална клапа 1 (4%)
Пейсмейкър 1 (4%)
Периклапни усложнения 7 (29%)
Абсцес 2 (8,3%)
Перфорация 2 (8,3%)
Псевдоаневризма 1 (4%)
Клапна тромбоза 2 (8,3%)

ЛК ФИ − левокамерна фракция на изтласкване 
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При 2-ма пациенти се наложи операция по 
спешност преди завършване на АБ курс – при 
1 пациент (жена на 37 год. с бикуспидна аорт-
на клапа и с летален изход) поради руптура на 
абсцес на аортния корен в дясното предсърдие 
[10] и при друг (мъж на 45 год. с вродена аорт-
на регургитация) поради перфорация на аорт-
но клапно платно и персистираща инфекция. 
Един от пациентите (мъж на 55 год.) почина при 
транспортиране за спешна операция поради 
тромбоза на митрална клапна протеза при пер-
систираща инфекция с метицилин-резистентен 
Staphylococcus aureus [1]. При него се установи 
ИЕ на митралната клапна протеза и на трикуспи-
далната клапа. 

Шест от пациентите са оперирани след дехос-
питализация при завършен антибиотичен курс.

Рецидив на ИЕ са развили 2-ма болни, съответ-
но на 38-ия ден от дехоспитализацията при 63-годи-
шен мъж с ИЕ при пейсмейкър и на 210-ия ден при 
жена на 75 год. с протезен ИЕ. Двамата пациенти са 
оперирани впоследствие. 

Двама пациенти са с вътреболнична смърт. При 
единия (жена на 67 год.) протичането на ИЕ е с бърз 
ход с летален изход в рамките на 2 часа от постъпва-
нето, като патоанатомично са установи ИЕ на аортна 
клапа, гноен миокардит и гнойно-фибринозен перикар-
дит. При другия пациент (мъж на 21 год.) наличието на 
хронична бъбречна недостатъчност с хрониодиализа 
не позволи своевременното хирургично лечение при 
тежка аортна и митрална регургитация с големи и под-
вижни вегетации.

След дехоспитализация са починали двама 
мъ же. При единия пациент, на 44 год., от значение 
са тежките придружаващи заболявания – хроничен 
активен хепатит С с портална хипертония и заха-
рен диабет тип 2. Другият пациент е 69-годишен, 
с повторен ИЕ на аортна клапна протеза, след ре-
протезиране поради ранен протезен ИЕ две годи-
ни преди това.

Пациентите са проследени 286 ± 208 дни (сре-
ден перод 7,5 месеца), при максимална продъл-
жителност 730 дни (24 месеца). Средната прежи-
вяемост, изчислена при анализа на Kaplan-Meier, 
е 540 ± 66 дни при 95% ДИ [410,9-669,3]. 

Характеристиката на починалите шестима 
пациенти е представена на табл. 5. Пациентите 
с летален изход се отличават с по-висока СУЕ 
(62 ± 20 mm/h спрямо 39 ± 16 mm/h, р = 0,02), 
по-тежка анемия (еритроцити 2,96 ± 0,9 х 1012/l 
спрямо 4,0 ± 1,2 х 1012/l, р = 0,02) и по-високи 
стойности на урея (19,2 ± 11,5 mmol/l спрямо 
9,7 ± 6,8 mmol/l, p = 0,003). При тях времето на 
хоспитализация е било по-кратко – 17,7 ± 11,5 
дни спрямо 29,1 ± 9,6 дни (р = 0,04), като се 
има предвид по-ниската преживяемост. При че-
тирима от починалите пациенти е изолиран ин-
фекциозен причинител Staphy lococcus species, 
р = 0,006. Половината от починалите са имали 
предшестваща бъбречна недостатъчност, р = 
0,01. Всички останали изследвани показатели 
не показаха сигнификантна връзка с развитието 
на летален изход, включително и тежката сър-
дечна недостатъчност. Времето от началото на 
клиничните прояви до поставянето на диагно-
зата не се различава между групите със и без 
летален изход. Проведеният ROC curve анализ 
не показа стойност на този показател, която да 
разграничи двете групи пациенти (площ под 
кривата 0,42, р > 0,05).

В Сох регресионния анализ за определяне 
на показателите, които имат прогностична стой-
ност за смърт, са включени следните показате-
ли: предишен ИЕ, ИЕ на повече от 1 клапа, на-
личие на 4 и повече клинични симптома на ИЕ, 
стафилококова инфекция, СУЕ над 20 mm/h, 
еритроцити под 3 х 1012/l, урея над 10 mmol/l. 
Тежестта на клиничната картина на ИЕ с на-
личие на 4 или повече клинични симптома при 
хоспитализацията е свързана с по-висок риск 
за смърт (относителен риск 13,6; 95% ДИ [2,43-
76,47], р = 0,003). Клиничните симптоми включ-
ват температура, лесна умора, отслабване на 
тегло, артралгии, кожни и/или съдови промени. 
При провеждане на анализа без този комбини-
ран показател, при включени отделно симптоми, 
изолираният инфекциозен причинител от група-
та на Staphylococcus е най-силният независим 
предиктор на смърт при ИЕ, р = 0,0016, относи-
телен риск 8,3; 95% ДИ [1,47- 46,48]. 
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Таблица 5. Характеристика на пациентите със и без летален изход
Пациенти с летален изход

N = 6
Пациенти без летален изход

N = 18 р

Клинични показатели
Възраст (години) 48,8 ± 18,5 52,0 ± 12,2 NS
Мъжки пол 4 (67%) 9 (50%) NS
Предишен ИЕ 3 (50%) 3 (17%) NS
Протезен ИЕ 2 (33%) 6 (33%) NS
Време симптоматика-диагноза (дни) 35,2 ± 31,05 52,9 ± 51,1 NS
Болничен престой (дни) 17,7 ± 11,5 29,1 ± 9,6 0,04
Оперативно лечение 1 (16,7%) 7 (39%) NS
СН ІІІ и ІV ФК по NYHA 5 (83%) 11 (61%) NS
Предшестваща бъбречна недостатъчност 3 (50%) 1 (5,6%) 0,01
Клинични симптоми на ИЕ ≥ 4 4 (67%) 1 (5,6%) 0,001
Лабораторни показатели
Изолиран Staphylococcus sp. 4 (67%) 2 (11%) 0,006
СУЕ (mm/h) 62 ± 20 39 ± 16 0,02
Левкоцити (x 109/l) 11,8 ± 3,8 10,4 ± 2,9 NS
Хемоглобин (g/l) 93,5 ± 20,4 112,6 ± 22,0 NS
Еритроцити (x 1012/l) 2,96 ± 0,9 4,0 ± 1,2 0,02
Глюкоза (mmol/l) 8,0 ± 5,0 7,1 ± 4,0 NS
Урея (mmol/l) 19,2 ± 11,5 9,7 ± 6,8 0,003
Креатинин (μmol/l) 258 ± 193 134 ± 55 NS
Серумен К (mmol/l) 5,5 ± 1,2 4,6 ± 0,8 NS
АСАТ (U/L) 60,8 ± 65 72 ± 130 NS
АЛАТ (U/L) 63 ± 63 48 ± 63 NS
СРК (U/L) 70 ± 47 80 ± 80 NS
Ехокардиографски показатели
ИЕ на две клапи 3 (50%) 3 (17%) NS
ЛК ФИ (%) 49,2 ± 11,7 60,3 ± 9,0 NS
Теледиастолен размер на ЛК (mm) 52,2 ± 8,6 49,2 ± 10,2 NS
Пулмонално налягане (mm Hg) 47,2 ± 17,0 47,9 ± 29,8 NS
Тежка митрална и/или аортна регургитация 5 (83%) 10 (56%) NS
Вегетации 6 (100%) 16 (89%) NS
Периклапни и клапни усложнения 3 (50%) 3 (17)% NS

ИЕ – инфекциозен ендокардит; СН – сърдечна недостатъчност; СУЕ – скорост на утаяване на еритроцитите; АСАТ – аспартатамино-
трансфераза; АЛАТ – аланинаминотрансфераза; СРК – креатинфосфокиназа; ЛК ФИ – левокамерна фракция на изтласкване

ОБСЪЖДАНЕ

Резултатите от направените анализи показват, 
че чрез оценката на клинични и лабораторни пока-
затели могат да бъдат идентифицирани пациентите 
с ИЕ, които са с висок риск от усложнения и смърт. 

Наличието на 4 и повече симптома на ИЕ при 
хоспитализацията показва висок риск от смърт, ве-
роятно поради по-голямата тежест на инфекциоз-
ния процес. Тези пациенти изискват по-агресивно 
лечение и при персистираща инфекция – насочва-
не за оперативно лечение [9]. Анализът, включващ 
тези клинични симптоми поотделно, не показа са-
мостоятелната им роля за оценка на риска.

Нито един от показателите за предшестващо 
сърдечно заболяване или предразполагащи факто-
ри не е от значение за прогнозата на изследваните 
пациенти. Тези резултати подкрепят установената 
в предишни проучвания липса на връзка с прогно-
зата [19, 21]. В по-нови проучвания захарният диа-
бет е независим предиктор за смърт [4], но броят 
на нашите пациенти (четирима) е недостатъчен за 
изследване на прогностичната му значимост. Въ-
преки предположението, че са свързани с по-лоша 

прогноза, наличието на клапна протеза и засягане-
то на две и повече клапи не са свързани с повишена 
смъртност в нашата серия пациенти. Видът на ин-
фектираната клапа също не влияе на прогнозата.

Въпреки данните на някои автори за по-висока 
смъртност при възрастни пациенти и жени [3] наши-
те резултати не показаха връзка при изследвания 
брой болни. 

Установихме, че пациентите със сърдечна не-
достатъчност ІІІ и ІV ФК по NYHA нямат по-лоша 
прогноза в сравнение с останалите. Значението на 
сърдечната недостатъчност като прогностичен фак-
тор варира в различните проучвания. Според някои 
[7, 12, 17, 21] СН е основен прогностичен фактор, 
докато според други [4, 19] СН не е определяща 
за прогнозата. Развитието на сърдечна недоста-
тъчност при ИЕ основно е свързано с наличието 
на клапна лезия, а не с левокамерна помпена дис-
функция. Поради това клапната хирургия е решава-
ща при тези пациенти.

Показателите за възпаление отразяват систем-
ния отговор към инфекцията. Наличието на пови-
шени стойности на СRP като острофазов белтък на 
възпалението при всички изследвани пациенти пот-
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върждава необходимостта от изследването му за 
мониториране степента на възпалителния процес 
[8]. Анализът (площ под ROC кривата) обаче не по-
каза гранична стойност, която да бъде използвана 
за селекция на високорисковите пациенти.

Наличието на повишена СУЕ корелира правоп-
ропорционално със смъртността при ИЕ, въпреки 
че стойностите на СУЕ са повлияни от степента на 
анемия. Поради сигнификантната връзка между 
анемичния синдром при еритроцити под 3 х 1012/l 
и смъртността по-тежкият анемичен синдром може 
да бъде използван в практиката за селекция на ви-
сокорисковите пациенти. 

Нивото на изследваната урея, като един от 
показателите за бъбречна функция, е сигнифи-
кантно по-високо при починалите пациенти, въ-
преки че разликата в креатинина не достигна 
статистическа значимост (р = 0,07). Вероятно по-
ради различните механизми, по които се повли-
ява бъб речната функция при ИЕ – чрез имунни 
комплекси, бъб речна артериална емболизация, 
антибиотична токсичност или хемодинамични на-
рушения, нашите резултати не потвърждават да-
нните от други проучвания за по-лоша прогноза 
при бъбречна недостатъчност [5], включително и 
новоразвила се в хода и лечението на ИЕ.

Повечето от пациентите с ИЕ са с положителни 
хемокултури въпреки предшестващото антибиотич-
но лечение, като наличието на изолиран причинител 
от групата на Staphylococcus е свързано с 8 пъти по-
висок риск за смърт. Тези резултати не потвърждават 
по-ранните проучвания с установени Gram-негативни 
причинители като предиктори на смърт [2], но съот-
ветстват на други по отношение на предоминиращия 
изолиран микроорганизъм [11, 16]. Малкият брой 
пациенти с ИЕ в нашата серия не позволи изслед-
ване на прогностичното значение на Staphylococcus 
aureus, за който има данни, че е високодеструктивен 
микроорганизъм, свързан с периклапни усложнения 
и емболизъм [18] и по-лоша прогноза [15]. 

Основен недостатък на нашето проучване е 
малкият брой пациенти, който ограничава анализа 
на проследените показатели, включително прогнос-
тичното им значение. Изследването на пациентите 
с ИЕ за период от 3 години обаче позволява иден-
тифицирането на фактори, които имат отношение 
към настъпването на сърдечна смърт, за селекция 
на високорисковите пациенти. Поради провеждане 
на оперативното лечение след трансфер в център 
с кардиохирургия не беше възможно събиране на 
пълната информация за морфологичната характе-
ристика на клапните лезии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наличието на клинични и леснодостъпни лабо-
раторни показатели с прогностично значение при ИЕ 
може да повлияе вземането на терапевтично реше-

ние при тези пациенти. Пациентите с по-тежка кли-
нична картина на ИЕ с четири и повече симптома при 
хоспитализацията са със значително по-висок риск 
за смърт от останалите. Изолираният от хемокулту-
ри причинител от групата на Staphylococcus прогно-
зира значително по-висок риск за смърт и изисква 
вземане на решение за превеждане на пациентите 
в център с кардиохирургия. Въпреки липсата на об-
щоприети доказателства за ползата от ранната хи-
рургия по отношение на прогнозата, възможността 
за бързо реагиране при възникване на усложнения 
при тези пациенти е от голямо значение. 
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Резюме. Целта на проведеното проучване беше да се оцени силата на връзката между лонгитудиналната систолна функция на ля-
вата камера (ЛК) и фракцията на изтласкване (ФИ) при пациенти с редуцирана глобална систолна функция. Ние предпо-
ложихме, че чрез тъканен доплер ехокардиографски показател, характеризиращ лонгитудиналната систолна функция на 
ЛК, бихме могли достатъчно точно да изчислим ФИ като алтернатива на модифицирания бипланарен метод на Симпсън. 
В проучването участваха 40 пациени и на възраст между 20 и 89 год., разпределени в група с неисхемична дилатативна 
кардиомиопатия (n = 20) и в група с исхемична кардиомиопатия (n = 20). Лонгитудиналната систолна функция на ЛК 
анализирахме чрез средната систолна скорост на скъсяване на митралния клапен пръстен (СрссcMКП) в два режима: 
пулс тъканен доплер ехокардиография (ПТДЕ) и цветно кодиран М-мод тъканен доплер ехокардиография (цвМ-модТДЕ). 
СрссcMКП калкулирахме като средноаритметична величина за шест стандартни позиции на митралния ринг от апикална 
позиция. ФИ на ЛК изчислявахме по модифициран метод на Симпсън. СрссcMКП показа силна корелация с ФИ за ре-
жим на изследване с цвМ-модТДЕ (r = 0,798, р < 0,0001). Ниска степен на корелация показаха резултатите за режим на 
изследване с ПТДЕ (r = 0,275, р = 0,002). СрссcMКП от септалната част на митралния ринг показа най-близка корелация 
с ФИ и за двата режима на изследване. В случаите, когато ФИ не може сигурно да бъде определена, ТДЕ може да бъде 
използван като алтернативен метод. ЦвМ-модТДЕ има чувствителност 97% да предскаже ФИ ≥ 25% при СрссcMКП ≥ 2,64 
cm/s и специфичност от 60% да отхвърли ФИ ≤ 25% при същата скорост. Може да се използва следната зависимост: ФИ 
= 7,1 + 8 х СрссcMКП.

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

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

Summary. The aim of the study was to asses the relations between longitudinal systolic function of the left ventricle (LV) and ejection 
fraction (EF) in patients with reduced global systolic function. We hypothesized that EF could be calculated precisely enough by 
TDE index characterized longitudinal systolic function of the LV as alternative of the Simpson’s method. Forty patients (n = 40) 
aged from 20 to 89 years were successfully enrolled in the study and randomized in a group with nonischemic cardiomyopathy 
(n = 20) and a group with ischemic cardiomyopathy (n = 20). The analysis of the LV longitudinal systolic function was performed 
according to the average peak mitral annular descent velocity in two consecutive regimens: PW and colour M-mode TDE. The 
average peak systolic velocity was calculated for every regimen separately, as a sum of velocities divided to a sum of used 
positions. The echocardiograms were obtained from six mitral annular sites. The EF was calculated according to the modifi ed 
Simpson’s rule. The average peak mitral annular descent velocity from color M mode TDE showed strong correlation with EF 
(r = 0,798; p < 0.0001). The results from PW TDE showed slight correlation (r = 0,275; p = 0,002). Peak mitral annular descent 
velocity from the septal corner of the mitral ring in apical 4-chamber view correlated most closely with TTE estimated EF. The 
data collected from our study provide high diagnostic accuracy especially when EF is diffi cult to assess. Peak mitral annular 
descent velocity average ≥ 2,64 cm/s from color M mode TDE had a sensitivity of 97% for an EF ≥ 25% and specifi city of 60% 
to reject EF ≤ 25 % for the same velocity. We recommend using the following equation: EF = 7,1 + 8 x average Peak mitral 
annular descent velocity (color M mode TDE). 
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УВОД
Систолното движение на митралния клапен пръс-

тен (МКП) по дългата ос по посока към сърдечния 
връх корелира добре с левокамерната (ЛК) фракция 
на изтласкване (ФИ) [4, 11, 16], измерена посредством 
различни методи, включващи двуразмерна транстора-
кална ехокардиография (ТТЕ) [2], контрастна вентри-
кулография [3] и радионуклидна вентрикулография [1, 
13]. Тази зависимост е повече логаритмична, отколкото 
линейна при пациенти с редуцирана ФИ [5, 6].

ПРЕДПОСТАВКИ

Съществува корелация между средната систол-
на скорост на скъсяване на МКП (СрссcMКП), из-
числена с цветно кодиран М-модТДЕ (цвМ-модТДЕ) 
от шест стандартни позиции на МКП, и ФИ (за паци-
енти с ФИ от 17 до 80%) [8, 9, 12-14].

ЦЕЛ НА ПРОУЧВАНЕТО

Цел на проведеното проучване беше да оце-
ним силата на връзката между лонгитудиналната 
систолна функция на ЛК и ТТЕ изчислената ФИ 
при пациенти с редуцирана глобална систолна 
функция на ЛК. Ние предположихме, че чрез тъка-
нен доплер ехокардиографски показател, характе-
ризиращ лонгитудиналната систолна функция на 
ЛК, бихме могли достатъчно точно да изчислим ФИ 
като алтернатива на модифицирания бипланарен 
метод на Симпсън. 

ДИЗАЙН НА ПРОУЧВАНЕТО

Проучването е проспективно едногодишно. На 
фиг. 1 представяме неговия дизайн.

Key words: left ventricular EF, longitudinal systolic function of the LV, color M mode TDE, PW TDE
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Първична крайна точка:
Ефикасност на ТДЕ - по средната систолна скорост на скъсяване на МКП да 
предсказва ФИ при пациенти с редуцирана глобална систолна ф-я на ЛК.
1.Чувствителност и специфичност на използваните режими ТДЕ за пациенти 
с ФИ<45%;
2.Сила на връзката м/у ФИ на ЛК и СрсссМКП по двата режима на изследване
за пациенти с ФИ <45% в общата група и в подгрупите пациенти;
3.Дефиниране на  уравнение м/у ФИ и СрсссМКП приложимо за клиничната 
практика за двата режима на изследване за пациенти с ФИ<45%.

Първична крайна точка:
Ефикасност на ТДЕ - по средната систолна скорост на скъсяване на МКП да 
предсказва ФИ при пациенти с редуцирана глобална систолна ф-я на ЛК.
1.Чувствителност и специфичност на използваните режими ТДЕ за пациенти 
с ФИ<45%;
2.Сила на връзката м/у ФИ на ЛК и СрсссМКП по двата режима на изследване
за пациенти с ФИ <45% в общата група и в подгрупите пациенти;
3.Дефиниране на  уравнение м/у ФИ и СрсссМКП приложимо за клиничната 
практика за двата режима на изследване за пациенти с ФИ<45%.

Критерии за оценка:

ФИ (ТТЕ) определена по 
модифициран метод на 
Симпсън 

Средна систолна скорост на скъсяване на 
МКП оценена от шест стандартни позиции 
на МКП в режим на пулс и цветно кодиран 
М-мод ТДЕ.

Изследвания

Фиг. 1

и
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МЕТОД

На всички участници в проучването беше про-
ведена ТТЕ с ТДЕ. Използваният ехокардиограф-
ски апарат беше АLOKA PROSOUND SSD5500 SV, 
оборудван с 2,5 MHz трансдюсер. Следпроцедурно 
резултатите се обработваха със специализиран 
софтуер АLOKA D4D. ФИ на ЛК беше изчислявана 
по модифицирания метод на Симпсън. Изчислени-
ята се правеха последователно от дву- и четири-
кухинен срез на върхова позиция за три последо-
вателни сърдечни съкращения. Лонгитудиналната 
систолна функция се анализираше в два режима 
– цвМ-модТДЕ и ПТДЕ. Изследването започваше 
в режим на двуразмерна ТДЕ от апикална позиция 
на четирикухинен срез за ориентиране на пробния 
обем към стандартните позиции за оценка на МКП. 
Стандартните позиции на МКП, които използвахме, 
са, както следва: четирикухинен срез – инферосеп-

тална и латерална, двукухинен срез – инфериорна 
и антериорна, трикухинен срез – антеросептална и 
постериорна. Систолните скорости се определяха 
за двата режима последователно за всяка една от 
шестте стандартни позиции на МКП. СрссcMКП се 
изчисляваше като средноаритметична на сумата от 
получените скорости, разделена на броя на използ-
ваните позиции. В режим на цвМ-модТДЕ систолни-
те скорости се анализираха след автоматично (или 
ръчно) очертаване на ендокардната повърхност 
(tracing) на три последователни сърдечни съкра-
щения. Автоматичен (Aloka D4D) анализ изчислява 
систолната, средната, ранната и късната диастол-
на скорост в зоната на интерес. По теоретични съ-
ображения ще споменем, че очакваният систолен 
пик при ръчен анализ (не се препоръчва) се намира 
на около 100 ms след началото на QRS-комплекса в 
ЕКГ отвеждането на ехографския апарат. (фиг. 2).

  

  
Фиг. 2. На фигурата представяме двуразмерна ТДЕ (долен ред снимки) от три стандартни позиции на МКП (латерална, антериорна и 
антеросептална) и кореспондиращ цвМ-модТДЕ (горен ред снимки). На първата снимка са анализирани три комплекса, а на втората е 
усреднена систолната скорост. В горния край на снимките е разположена време-скоростната графика, която на последната снимка cме 
увеличили със съответните буквени означения. Систолната скорост, която маркираме за изчисляване, е Sm, (S2)

(Собствен материал на автора, 2008 г.)

В режим на ПТДЕ систолните скорости се 
анализираха в момента на изследването (on-
line). След оптимално позициониране на проб-
ния обем в желаната зона на интерес и опти-
мизиране на изхода до около 1 cm в режим на 
двуразмерна ТДЕ се преминаваше към режим на 

ПТДЕ. На получената спектрограма се определя-
ше систолната скорост по позицията на точка S2. 
Анализираха се три комплекса и се изчисляваше 
моментна средна стойност (фиг. 3). Стремежът 
беше всички измервания да се правят в краен 
експириум.
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Фиг. 3. На фигурата представяме двуразмерна ТДЕ и кореспон-
диращ ПТДЕ. Систолната скорост се определя чрез маркиране 
на S в дадения пример или S2, когато има два систолни върха

(Собствен материал на автора, 2008 г.)

СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ
Статистическите резултати обработихме с 

SPSS13.0./Windows. За да определим с възможно 

най-голяма точност коефициента на корелация 
между изследваните вариабилни, използвахме 
три вида статистически анализ – линейно-регре-
сионен, логаритмичен и логистично(S)-регреси-
онен анализ. Силата на корелация определи-
хме чрез корелационен коефициент на Пирсън 
(Pearson). Анализът на данните в подгрупите из-
вършихме с t-тест (independent samples). За ста-
тистически сигнификантни приехме стойности на 
p < 0,05.

РЕЗУЛТАТИ

В проучването участваха общо 40 пациенти, от 
които 29 мъже (72,5%) и 11 жени (27,5%), на въз-
раст между 20 и 89 год., разпределени в четири въз-
растови групи (фиг. 4 и фиг. 5).

Разпределението на пациентите в подгрупи на 
базата на диагностицираната подлежаща сърдечна 
патология представяме на фиг. 6. 
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Фиг. 6

Дефинирахме две главни подгрупи пациенти – с 
неисхемична дилатативна кардиомиопатия (ДКМП) 
и с исхемична кардиомиопатия (ИКМП). В подгрупа-
та с ИКМП причините за формиране на болестта се 
дължаха при 17,5% от пациентите на преболедуван 

миокарден инфаркт и при 32,5% на хронична ста-
билна ангина пекторис. 

Разпределението на изследваните променли-
ви – СрссcМКП(цвМ-модТДЕ), СрссcМКП(ПТДЕ) и 
ФИ(ТТЕ), е правилно с необходимата статистиче-
ска значимост (фиг. 7, 8, 9).
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За да изследваме силата на връзката между две-
те вариабилни (СрссcМКП и ФИ) за двата ехографски 
режима, използвахме множествен регресионен ана-
лиз. Трите статистически модела не се различаваха 
съществено помежду си, тъй като ни насочиха към 
един тип на корелация – силна (табл. 1, фиг. 10 и 11).

Според нашите резултати съществува силна 
връзка между СрссcMКП и ФИ за режим на изслед-
ване с цвМ-модТДЕ, видно от получените високи 
коефициенти на корелация. Тъй като най-малка 
стандартна грешка показа логистичният (S) регре-
сионен анализ, вероятно това е методът на избор 

за прецизно изследване на връзката. Уравнението, 
което се формира обаче, е сложно и неприложимо 
за ежедневната клинична дейност. С практическа 
насоченост бихме могли да предложим обяснител-
но уравнение на базата на линейно-регресионен 
модел с много висока статистическа достоверност 
на получените константи и коефициенти. В режим 
на ПТДЕ коефициентите на корелация в общата 
група пациенти са ниски независимо от използвания 
статистически метод. По тази причина не можем да 
препоръчаме уравнение, което да изяснява връзка-
та между изследваните вариабилни (табл. 2).
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Таблица 1

 Режим на изследване с цвМ-модТДЕ Режим на изследване с ПТДЕ

Тип на корелация Коефициент на Pearson Стандартна грешка Коефициент на Pearson Стандартна грешка

Линейна r = 798 4,4 r = 275 7,0
Логаритмична r = 790 4,5 r = 315 6,9
S-регресия r = 754 0,154 r = 345 0,2

Таблица 2

Линейно-регресионен анализ

Общо пациенти n = 40 Значения Стандартна грешка Сигнификантост
95% доверителен интервал

Долна граница Горна граница
Константа 7,096 3,495 p = 0,049 0,022 14,171
Коефициент 8,043 0,986 p < 0,0001 6,046 10,040
Уравнение ФИ = 7,1 + 8 х СрссcМКП

Логаритмичен анализ 
Константа 2,265 4,190 p = 0,592 − −
Коефициент 26,773 3,375 p < 0,0001 − −
Уравнение ФИ = 2,265 + 26,773 lnСрссcМКП

Логистично-регресионен анализ 
Константа 4,255 0,104 p = 0,049 − −
Коефициент -2,395 0,339 p < 0,0001 − −
Уравнение ФИ = e 4,3-2,4 х СрссcМКП

e = 2.71828 (основа на натуралния логаритъм)



И. Даскалов40

На фиг. 10 и 11 представяме различно групи-
ране на корелационните точки (червен цвят) за 
двата режима на изследване около три зададени 
регресионни криви – линейна (зелен цвят), лога-
ритмична (оранжев цвят) и S-регресионна крива 
(син цвят), съответстващи на трите статистически 
модела за анализ. Прави впечатление по-добро 
групиране на точките на корелация около регре-
сионните линии за режим на изследване с цвМ-
модТДЕ в сравнение с ПТДЕ. Изборът на модел 
за анализ ни затрудни за режим на ПТДЕ поради 
факта, че корелационните точки са дифузно раз-
пръснати в графичната система и построяването 
на регресионна линия е с ниска статистическа 
сигнификантност.

Анализът на данните в подгрупите пациенти с 
ДКМП и ИКМП показа следните резултати. В група-
та с ДКМП получихме много висок коефициент на 
корелация (r = 0,991) при линейно-регресионен ана-
лиз и константа, клоняща към нула (~ 0). Всъщност 
обяснителното уравнение има «чист» линеен вид и 
тъй като изчисленият коефициент е с много висока 
сигнификантност (p < 0,0001) и малка стандартна 
грешка (0,217), може да се използва за клинични 
цели (ФИ = 9,7 х СрссcМКП). Уравненията, получе-
ни по другите статистически методи, са неприложи-
ми за клиничната практика и имат само теоретично 
значение.

Анализът на данните при пациентите с ИКМП 
показа по-ниски коефициенти на корелация (r = 
0,981/0,790/0,793) и по трите метода в сравне-
ние с групата с ДКМП. Запазва се тенденцията 
за минимална статистическа грешка и сложен 
математичен модел при S-регресионен анализ. 
Важна особеност е, че при линейно-регресион-
ния модел константата в дефинираното урав-

нение е различна от нула (0,7), което променя 
хода на «чистата» линейна зависимост. Това е 
една съществена разлика с ДКМП. Независимо 
от този факт с достатъчна точност (p < 0,0001) 
може да се ползва за клинични цели дефини-
раното линейно уравнение (ФИ = 0,7 + 10 х 
СрссcМКП). 

Анализът на данните в подгрупите паци-
енти, изследвани с ПТДЕ, ни дава основание 
за следните заключения. Съществуват големи 
разлики в подгруповите коефициенти на коре-
лация. При пациентите с ДКМП изчислените ко-
релационни коефициенти по трите метода са 
в границите на силна статистическа корелация 
(r = 0,669/0,670/0,678), докато при пациенти с 
ИКМП са ниски и без статистическа достоверност. 
По тази причина обяснително уравнение не може 
да бъде препоръчано.

Влиянието на различните позиции на про-
веждане на изследването върху връзката между 
двете изследвани вариабилни показа най-висок 
коефициент на корелация (r = 0,790) с най-висока 
статистическа достоверност (p < 0,0001) за сеп-
талната част на МКП и за двата режима на из-
следване.

Чувствителност и специфичност за режим на 
изследване с цвМ-модТДЕ проучихме, като създа-
дохме ROC крива за пациентите с ФИ ≥ 25%, която 
включва 35 от общо 40 пациенти и показва статис-
тическа достоверност при площ под кривата 0,871. 
Анализът на тази крива показа следното: с чувст-
вителност от 97% бихме могли да предскажем, че 
при СрссcMКП ≥ 2,64 cm/s ФИ ще бъде ≥ 25%. Със 
специфичност от 60% бихме могли да предскажем, 
че при същата СрссcMКП ФИ няма да бъде по-нис-
ка от 25% (фиг. 12).

 

 Фиг. 10 Фиг. 11
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Чувствителност и специфичност за режим на 
изследване с ПТДЕ проучихме, като създадох-
ме ROC крива за пациентите с ФИ ≥ 30%, която 
включва 29 от общо 40 пациенти и показва статис-
тическа достоверност при площ под кривата 0,760. 
Анализът на тази крива показа следното: с чувст-
вителност от 90% бихме могли да предскажем, че 
при СрссcMКП ≥ 0,05 m/s ФИ ще бъде ≥ 30%. Със 
специфичност от 73% бихме могли да предскажем, 
че при същата СрссcMКП ФИ няма да бъде по-нис-
ка от 30% (фиг. 13).

ОБСЪЖДАНЕ

Резултатите от това проучване са валидни за 
селектирана група пациенти и те не могат да бъдат 
използвани при други обстоятелства или условия 
извън описаните в статията. 

Според нашите резултати използването на 
ПТДЕ не дава допълнителни предимства пред из-
следването в режим на цвМ-модТДЕ въпреки те-
оретичното предимство за незабавен анализ на 
дан ните (on-line analysis). По-скоро клинично на-
блюдение, отколкото факт е, че пациентите с не-
исхемична ДКМП по-често имат добра ендокардна 
проекция на сърцето за разлика от пациентите с 
ИКМП. По тази логика би следвало по-големи кли-
нични ползи да имат обяснителните уравнения в 
подгрупата с ИКМП. 

Разликите в корелационите коефициенти, 
константи и дефинирани уравнения в подгрупите 
могат да бъдат обяснени с принципно различна-
та систолна лонгитудинална контракция на МКП 

при неисхемичната и исхемичната кардиомиопа-
тия. Сегментните нарушения в кинетиката на ЛК 
при пациентите с ИКМП са причина за големи-
те разлики в измерените систолни скорости от 
различните позиции на МКП. Като резултат из-
мерената средна систолна скорост на скъсяване 
на МКП е по-ниска в сравнение с пациентите с 
неисхемична ДКМП и което е по-важно, изкри-
вява “чистия” линеен вид на връзката между из-
следваните величини, формирайки коефициент 
в обяснителното уравнение. В подгрупата паци-
енти с ДКМП водещ ехокардиографски белег е 
дифузната хипокинезия на ЛК, която рефлектира 
в ниски, но сравнително еднакви систолни ско-
рости на скъсяване на МКП в стандартните пози-
ции на измерване.

РЕЗУЛТАТИ ОТ СХОДНИ ПРОУЧВАНИЯ

Резултатите от нашето проучване се доближават 
до тези, получени от Gulati сътр. [9]. Принципните 
различия са в дизайна, където не е имало ограни-
чение за ЛК ФИ, начина на определяне (радиоизо-
топна вентрикулография) и броя включени пациен-
ти. Общото в двете проучвания са методиката на 
определяне на СрсссМКП в режим на цвМ-модТДЕ 
и докладваните висока чувствителност и специфич-
ност на метода в способността да предсказва ФИ по 
изчислена СрссcMКП. Дефинираните уравнения са 
базирани на линейно-регресионен анализ и в двете 
проучвания. Голямата разлика е, че в нашето про-
учване участва селектирана група пациенти с реду-
цирана ФИ, където крайният вид на константи, ко-
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ефициенти и обяснителни уравнения има различен 
вид от общата популация, проучена от Gulati и сътр. 
В нашето проучване използвахме и ПТДЕ. 

В метаанализ на 434 пациенти K. Emilsson и 
сътр. доказват, че връзката между систолното скъ-
сяване на МКП и ФИ е нелинейна и линейната ре-
гресия надценява ФИ в долния диапазон от стойно-
стите. Връзката се описва по-добре от S-регреси-
онна функция и се влияе от възрастта и размера на 
сърцето [5, 6]. Това е най-големият проведен мета-
анализ по темата. Основната разлика е в метода за 
оценка на систолното скъсяване на МКП. Emilsson 
и сътр. са използвали М-мод ТТЕ за анализ на сис-
толното скъсяване на МКП, докато в нашето про-
учване използвахме анализ на СрссcMКП по два 
тъканен доплер базирани метода – цвМ-модТДЕ и 
ПТДЕ. Общото е изводът, че връзката между сис-
толното скъсяване на МКП и ЛК ФИ най-прецизно 
се описва от S-регресионна крива за пациентите, 
които са с ФИ < 45%. 

K. Fukuda и сътр. в проучване, проведено с 
ПТДЕ, доказват, че при отсъствието на изявена реги-
онална асинергия най-подходящото място за оценка 
на лонгитудиналната ЛК систолна функция е сво-
бодната ЛК стена и латералният край на МКП [7]. 
D. Vinereanu и сътр. в проучване с ПТДЕ потвърж-
дават този резултат, като в допълнение съобщават, 
че оценката на междукамерния септум е по-малко 
информативна, вероятно поради предоминиране-
то на циркулярни миокардни фибри, влиянието на 
транслационни и ротационни движения на сърцето 
и активността на дясната камера [15]. K. Isaaz пре-
поръчва при значителни нарушения в кинетиката 
на ЛК изследването задължително да се извърши 
най-малко в четири от шестте стандартни позиции 
на МКП [10]. Според нашите резултати равнината на 
МКП, която има най-близка корелация с ФИ на ЛК, е 
септалната, следвана от латералната част на МКП, 
за разлика от доклад ваната латерална част на МКП 
от повечето автори. 

ИЗВОДИ

При пациенти с редуцирана глобална систолна 
функция на ЛК, в случаите, когато ФИ не може сигур-
но да бъде определена, ТДЕ може да бъде използ-
ван като алтернативен метод за оценка. Пациенти-
те, които нямат оптимална ехографска проекция 
на ендокардния контур, могат да бъдат изследвани 
с достатъчна точност от апикална позиция с ТДЕ 
ехокардиография в режим на цвМ-модТДЕ. Сред-
ноаритметичната систолна скорост на скъсяване 
на МКП от шест стандартни позиции има силна ко-
релация с ФИ на ЛК с много висока статистическа 
достоверност. Зависимостта, която свързва двете 
величини, е: ФИ = 7,1 + 8 х СрссcМКП.

При липса на значими нарушения в регионал-
ната кинетика изследването може да се извърши 
от една позиция – септалната част на МКП, или по 
възможност от две позиции – септална и латерал-
на, и да се изчисли средноаритметична стойност. 
Емпирично правило остава, че при очаквани зна-
чими нарушения в регионалната кинетика на ЛК 
изследването трябва да се проведе от шест стан-
дартни позиции на МКП. С чувствителност от 97% 
бихме могли да предскажем, че при СрссcMКП 
≥ 2,64 cm/s ФИ ще бъде ≥ 25%. Със специфичност 
от 60% бихме могли да предскажем, че при същата 
СрссcMКП ФИ няма да бъде по-ниска от 25%.
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ВЪВЕДЕНИЕ

Чернодробната цироза (ЧЦ) представлява ва-
жен медицински, социален и икономически проблем 
в световен мащаб. При голяма част от пациентите 

с ЧЦ възникват различни сърдечно-съдови услож-
нения при липса на други съпътстващи фактори и 
заболявания, с които могат да се асоциират [14, 18, 
20]. Тези сърдечно-съдови промени силно влошават 

ЕКГ ПРОМЕНИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ЧЕРНОДРОБНА ЦИРОЗА И РАЗЛИЧНА ЕКГ ПРОМЕНИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ЧЕРНОДРОБНА ЦИРОЗА И РАЗЛИЧНА 
ПО СТЕПЕН ПОРТАЛНА ХИПЕРТОНИЯПО СТЕПЕН ПОРТАЛНА ХИПЕРТОНИЯ
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Клиника по кардиология, Катедра по пропедевтика на вътрешните болести,
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ECG CHANGES IN PATIENTS WITH LIVER CIRRHOSIS AND DIFFERENT ECG CHANGES IN PATIENTS WITH LIVER CIRRHOSIS AND DIFFERENT 
DEGREE OF PORTAL HYPERTENSIONDEGREE OF PORTAL HYPERTENSION

E. Manov, T. Donova and K. Chernev
Cardiology Clinic, Department of Propedeutics of Internal Medicine, UMHAT “Alexandrovska”

Резюме: Електрокардиографските нарушения при пациентите с чернодробна цироза (ЧЦ) и портална хипертония  (ПХ) 
не са изследвани комплексно. В тази връзка ние си поставихме за цел да изследваме електрокардиографските 
отклонения, както и нарушенията на сърдечния ритъм, настъпващи  при различна по степен портална хипертония. 
Проведохме ЕКГ и холтер-ЕКГ изследване на 142 пациенти с хистологично доказана ЧЦ. Установихме, че с нара-
стване степента на ПХ се регистрира камерна екстрасистолия в прогресиращ клас по Lown. Задълбочаването на 
камерната ектопична активност корелира със степента на ПХ. Предвид установеното достоверно удължаване на 
cQT едва при пациентите с ЧЦ и трета степен ПХ може да се заключи, че промените в дължината на  QT-интер-
вала не са единствената причина за повишената ритмогенност на камерния миокард. Най-вероятно отношение 
към този факт имат системните хемодинамични промени, обусловени от повишеното налягане в системата на v. 
portae при пациентите с ЧЦ. 
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cirrhosis. We found that increasing stage of portal hypertension leads to registration of progressive ventricular ectopic 
activity. Acceleration of ventricular ectopic activity correlates strongly with the stage of portal hypertension. As far as 
reliable extension of cQT occurres only in patients with liver cirrhosis and third stage portal hypertension, it can be 
concluded that changes in the length of the QT-interval are not the only reason for increased rhythmogenic activity of 
the myocard. Most probable reasons are systemic hemodynamic changes, determined by the increased pressure in the 
system of v. portae in patients with liver cirrhosis.
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прогнозата на пациентите с ЧЦ, повишавайки броя 
на хоспитализациите и смъртността, особено при 
големи оперативни интервенции. Днес е добре до-
кументирана връзката на цирозата, като клинична 
единица, с характерна форма на лека, асимптомна 
сърдечна дисфункция, която се нарича “циротична 
кардиомиопатия”. 

Наличието на ЕКГ промени при пациенти с 
чернодробна недостатъчност е отчетено за първи 
път при алкохолна чернодробна болест. Описа-
но е удължаване на QT-интервала при пациенти с 
алкохолна ЧЦ, което е било свързано с по-честото 
възникване на внезапна сърдечна смърт при тези 
болни  в сравнение с контроли [4].  В този първона-
чален доклад авторите предполагат, че промените 
в ЕКГ са последствие от ефекта на алкохола върху 
миокарда, а не на чернодробната недостатъчност, 
въпреки че са открити промени по-често при алко-
холици с цироза в сравнение с алкохолиците с нор-
мална чернодробна функция. 

Независимо че в литературата съществуват раз-
нообразни съобщения за различни електрокардио-
графски промени при пациенти с ЧЦ, липсва единно 
становище за патогенетичните механизми на тяхното 
проявление, както и за прогностичната им стойност 
в контекста на цялостната клинична оценка на па-
циентите с цироза. Установени са определени зави-
симости и факти, които обаче не могат да се интер-
претират еднозначно и вместо да дават отговори на 
съществуващите въпроси, по-скоро поставят нови.

ЦЕЛ

В тази връзка ние си поставихме за цел да из-
следваме електрокардиографските отклонения, 
както и нарушенията на сърдечния ритъм, настъп-
ващи  при различна по степен портална хипертония 
(ПХ), а също и да направим сравнителна характе-
ристика на получените резултати според етиологи-
ята на ЧЦ и пола на пациентите.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

В настоящото изследване включихме 142-ма 
пациенти, постъпили в Клиниката по гастроентеро-
логия към Катедрата по пропедевтика на вътреш-
ните болести “Проф. д-р Ст. Киркович” на УМБАЛ 
„Александровска” – София, за периода октомври 
2005- октомври 2006 г. с водеща клинична диагно-
за при постъпването “чернодробна цироза”. Демо-
графските данни на групите пациенти са предста-
вени в табл. 1. 

Таблица 1. Описание на демографските показатели 
по групи според етиологията на ЧЦ

Показатели
ЧЦ, свързана 
с вирусен 
хепатит

Алкохолна 
ЧЦ 

Смесена   
ЧЦ

Брой 82 44 16

Пол, мъже 46 32 10

Пол, жени 36 12 6

Възраст 
(години) 57 ± 9 50 ± 9 53 ± 10.9

Включващи критерии:
Пациенти с клинични, лабораторни, хистологич-

ни и инструментални данни за постхепатитна или 
алкохолна ЧЦ с различна по степен ПХ. 

Изключващи критерии:
пациенти с ЧЦ, постъпили по повод на остри, • 

животозастрашаващи усложнения на чернодробно-
то заболяване;

пациенти с неуточнена етиология на ЧЦ или • 
друга такава извън поствирусната и алкохолната;

пациенти със съпътстващи кардиоваскуларни • 
рискови фактори: артериална хипертония, захарен 
диабет тип 1 и 2, дислипидемия, тютюнопушене, 
анамнеза за фамилна обремененост със заболя-
вания на сърдечно-съдовата система и съдови 
инциденти. В настоящото клинично проучване не 
бяха включвани пациенти, при които по време на 
болничния престой е било регистрирано повишено 
артериално налягане над 130/80 mm Hg;

пациенти с анамнестични, клинични, инстру-• 
ментални и документални данни за заболяване на 
сърдечно-съдовата система: исхемична болест на 
сърцето, клапни увреждания, болести на перикарда 
и миокарда;

пациенти с анамнестични и клинични данни за • 
заболявания, които биха могли да доведат до вто-
рично увреждане на сърдечно-съдовата система: 
патология на щитовидната и надбъбречните жлези, 
хронични пулмопатии. 

За стадирането на тежестта на порталната хи-
пертония използвахме класификацията, предло-
жена в „Консенсус  Baveno ІV за методологията на 
диагнозата и терапията на порталната хипертония” 
от 28-29 април 2005 г. [9]. Според тежестта на ПХ 
пациентите бяха разделени в 3 групи:

ПХ І степен: с варици, но без асцит (n = 55) –  ♦
38,7%;

ПХ ІІ степен: с варици и с асцит (n = 74) –  ♦
52,1%;
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ПХ ІІІ степен: с резистентен асцит и/или  висок  ♦
хеморагичен риск (n = 13) – 9,2%.

В нашето наблюдение при всички 142-ма паци-
енти с ЧЦ и ПХ бяха проведени електрокардиограф-
ско изследване и 24-часово холтер-ЕКГ монитори-
ране. По този начин събрахме данни за вариациите 
в коригирания QT-интервал, сърдечната честота, 
ектопичната активност и промените в реполяриза-
цията, които анализирахме разделно при трите гру-
пи пациенти с различна по тежест портална хипер-
тония. За изчисляване на коригирания QT-интервал 
използвахме общоприетата формула на Bazett: QTc 
= QT/√RR, където RR-интервалът е измерван в се-
кунди. Промени в камерната реполяризация бяха 
отчитани при наличие на  хоризонтална ST-депре-
сия над 0.5 mm и при наличие на интермитентен 
негативитет или бифазност на Т-вълната в две или 
повече съседни отвеждания.

При обработката на данните различията в дис-
кретните променливи са сравнявани чрез непара-
метричен анализ – χ2-тест. При брой индивиди, по-
малък от 5, в поне една от клетките на таблицата се 
използваше корекция на Yates. Непрекъснати про-
менливи, чието разпределение беше не-Гаусово, са 
сравнявани чрез непараметричен анализ – Mann-
Whitney тест за сравнение на 2 групи и Kruskall-
Wallis тест за сравнение на 3 и повече групи. При 
намиране на статистически значимо различие при 
сравняване на повече от две групи бяха извършва-
ни множествени сравнения по Dunn (Dunn’s multiple 
comparisons). За оценка на връзката между непре-

къснатите променливи е използван корелационен 
анализ (SPSS 11.0).

РЕЗУЛТАТИ

Оценка на електрокардиографски 
и холтер-ЕКГ параметри при пациентите 
с чернодробна цироза според степента 
на порталната хипертония
Беше отчетена съществена динамика в кори-

гирания QT-интервал, както и в камерната репо-
ляризация. При част от пациентите установихме 
камерна екстрасистолия, която оценихме според 
класификацията на Lown [1]. Получените резултати 
са представени по групи според тежестта на ПХ. 

При нашето изследване се установява катего-
рична зависимост между дължината на коригира-
ния QT-интервал и тежката портална хипертония с 
резистентен асцит и/или варици на хранопровода с 
висок хеморагичен риск. 

Не се открива сигнификантна разлика в дължи-
ната му при пациентите с първа и втора степен на 
ПХ (фиг. 1). 

Наблюдаваните промени в сърдечната честота 
при пациентите с различна по степен ПХ не са ста-
тистически достоверни. 

При голяма част от изследваните пациенти с ПХ 
се установява камерна екстрасистолия. Интересен 
факт е наблюдаваната зависимост между повиша-
ването на класа на камерната ектопична активност 
по Lown и прогресията на ПХ при пациентите с ЧЦ 
(фиг. 2).
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Фиг. 1. Промени в cQT в зависимост от степента на порталната хипертония (р < 0.01). Данните са представени като средни ± S.D. 1 (± 
24 ms), 2 (± 22 ms) и 3 (± 36 ms),  посочени на асбцисата са степени на портална хипертония. Налице е достоверна разлика в дължината 
на cQT между пациентите с първа и трета степен на ПХ и втора и трета степен на ПХ (#, р = 0.048)
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ЕКГ анализът показва наличие на дифузни репо-
ляризационни промени, изразяващи се в хоризонтална 
ST-депресия от 0.5 до 2 mm и амплитудни колебания 
на Т-вълната до нейната изоелектричност или бифаз-
ност едва при пациентите с трета степен ПХ (фиг. 3).

Коригираният QT-интервал, класът на камер-
ната екстрасистолия, както и наличието на про-
мени в камерната реполяризация корелират дос-
товерно със степента на порталната хипертония 
(табл. 2). 
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Фиг. 2. Наблюдавани ритъмни нарушения при пациенти с ЧЦ и различна по степен ПХ
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Фиг. 3. Процентно разпределение на пациентите с променена камерна реполяризация при различна по степен ПХ. Данните са пред-
ставени като средни ±  S.D.
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Проведените сравнителни анализи не устано-
виха статистически значими разлики според пола 
на пациентите и етиологията на чернодробната ци-
роза.

ОБСЪЖДАНЕ

Патогенетичните механизми на ЕКГ промените 
при ЧЦ остават неясни. Първоначалната хипоте-
за, включваща дисфункция на автономната нерв-
на система [16], бе отхвърлена от проучванията на 
Henriksen и сътр. [11, 13]. Увредената флуидност на 
мембраната на кардиомиоцитите, чрез нарушаване 
функцията на калциевата и натриевата помпа, може 
да бъде свързана с нарушената реполяризационна 
фаза и удължаване на QT-интервала. Независимо 
от това добре известно е, че тази аномалия в ЕКГ 
е по-честа при жените и удължаването на QT-ин-
тервала се смята за хормонално зависима промяна 
[8]. 

Трите проявления на електрофизиологичните 
аномалии при цироза, описани в литературата, са: 
удължаване на QT-интервала, хронотропна недос-
татъчност и асинхронност на електро-механично-
то свързване (coupling). След почти инцидентното 
откриване на удължен QT-интервал от Kowalski и 
Abelmann [17] са се появявали поредици от публи-
кации за сърдечните аритмии при цироза [3, 19, 21,  
22]. Отчитани са случаи на предсърдно мъждене, 
ектопични предсърдни и камерни съкращения. Ин-
терпретацията на тези резултати е много затрудне-
на, тъй като в повечето случаи пациентите са били 
с алкохолна цироза и  потенциалните аритмогенни 
ефекти на алкохола не могат да бъдат изключени. 
Дали тези аритмии са в резултат на алкохола, или 
на самата цироза, за момента не съществува кате-
горично становище. Именно поради това проведох-
ме сравнителен анализ на получените от нас резул-
тати според етиологията на ЧЦ, а също и според 
пола на пациентите. Не установихме статистически 
достоверна разлика в електрокардиографските 

промени при пациенти с постхепатитна и алкохол-
на цироза. Подобни са резултатите и на Bernardi и 
сътр. [6], които откриват удължение на сQT-интер-
вала (> 440 ms) в значително по-висока пропорция 
при циротични пациенти в сравнение със здрави 
хора (46,8% спрямо 5,4%). Тази промяна е била 
независима от етиологията на цирозата (42,9% при 
алкохолна срещу 47,1% при неалкохолна ЧЦ). Оба-
че честотата е била зависима от степента на черно-
дробна недостатъчност според класификацията на 
Child-Pugh [2]. Пациентите с удължен QT-интервал 
са с по-висока смъртност, по-вероятно дължаща се 
на напредналото чернодробно заболяване, откол-
кото на по-висока честота на внезапна сърдечна 
смърт в тази специална група пациенти.

Удължаването на QT-интервала е било изслед-
вано по-задълбочено през 1993 г. [16]. Авторите 
Kempler и Szalay са предполагали, че удължава-
нето на QT-интервала е проява на автономната 
дисфункция при пациенти с първична билиарна 
цироза. Впоследствие още няколко проучвания 
убедително доказаха, че коригираният QT-интер-
вал (QTс; нормален до 440 ms) е удължен при 30-
60% от пациентите с цироза от всички етиологии 
[4, 6, 8]. Повечето колективи приемат, че удължен 
QT-интервал се наблюдава по-често с напредване 
на чернодробната недостатъчност и се възстано-
вява след чернодробна трансплантация. Нашите 
данни изцяло съвпадат с литературните, като ус-
тановихме сигнификантно удължаване на кориги-
рания QT-интервал при пациентите с трета степен 
портална хипертония, при които са налице тера-
певтично резистентен асцит, висок хеморагичен 
риск и чернодробна недостатъчност. 

Подлежащият механизъм на удължения QT-ин-
тервал е подсказан от проучвания на животински 
модели. Ward и сътр. са изследвали камерни ми-
оцити на BDL плъхове и са наблюдавали значи-
телно намаление на два типа потоци на K+ йони: 
Ca2+ независимия преминаващ навън K+ поток (It) и 
продължителния забавен изправителен поток (Isus) 

Таблица 2. Зависимости между степента на порталната хипертония и изследваните показатели

Пореден номер Показател Коефициент на корелация 
спрямо степента на ПХ − R2

Ниво 
на достовер ност − p

1 cQT 0.493 0.001

2 Камерни екстрасистоли 0.695 0.001

3 Наличие на реполяризационни нарушения 0.466 0.001
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(sustained delayed rectifi er current) [23, 24]. Такова 
намаление на K+ потоци би трябвало да удължи 
възбудния потенциал, а поради това и QT-интерва-
ла. Все пак тези данни от плъхове трябва да бъ-
дат внимателно екстраполирани към хората пора-
ди променливостта на субтиповете миокардни K+ 
каналчета при различните видове. Независимо от 
множеството неясни моменти резултатите на Ward 
и сътр. ни предоставят едно от възможните обясне-
ния за промените в камерната реполяризация при 
пациенти с чернодробна цироза. 

Закъснялата реполяризация, за която свиде-
телства удължаването на сQT, се смята за рис-
ков фактор за тип камерни тахикардии, наречени 
“torsades de pointes”. Дали обаче пациентите с ци-
роза и удължен QT са наистина изложени на риск от 
тази тахикардия, остава неизяснено. В литература-
та по този въпрос няма достатъчно данни и липсва 
единно становище. Въпреки че случаи на torsades 
de pointes са наблюдавани при пациенти с цироза, 
при всеки такъв случай са били налице и други по-
тенциални причини за възникване на torsades като: 
електролитни нарушения, състояние на шок и ле-
карства, за които се знае, че причиняват torsades. 
Още повече, че честотата на внезапната сърдечна 
смърт при цироза не се смята за увеличена.

В тази връзка анализирахме вариациите на cQT 
и проявите на ектопична активност според степента 
на ПХ при болни с ЧЦ. При пациентите с трета сте-
пен на ПХ, т.е. тези с резистентен асцит и/или ви-
сок хеморагичен риск, установихме сигнификантно 
удължаване на cQT. Интересен е фактът обаче, че 
при всички степени на ПХ регистрирахме камерна 
екстрасистолия, и то в прогресиращ клас по Lown. 
Освен това при преобладаващ брой пациенти с 
тежка портална хипертония при холтер-ЕКГ мони-
ториране наблюдавахме и интермитентни дифузни 
реполяризационни нарушения от исхемичен тип. 
Сравнителното разглеждане на получените резул-
тати според етиологията на ЧЦ (алкохолна и пост-
хепатитна) не показа достоверна разлика. Това ни 
дава основание да смятаме, че не токсичното въз-
действие на алкохола е причина за обсъжданите 
електрокардиографски отклонения. Най-вероятно 
наблюдаваните промени в реполяризацията, както 
и повишената ектопична активност, съответна на 
нарастващата степен на порталната хипертония, се 
дължат на нарушенията в електролитния баланс, 
неврохуморалния дисбаланс, както и на промени 
в електрофизиологичните свойства на патологично 

променения миокард при пациентите с портална 
хипертония и чернодробна цироза.

В интересно проучване Henriksen и Fuglsang де-
монстрират, че времевият интервал между електро-
кардиографското и същинското механично начало 
на систолата варира значително повече при паци-
енти с цироза, отколкото при контроли [12]. С други 
думи, строго регулираното при нормални условия 
време между QRS-комплекса и същинското нача-
ло на камерната систола става абнормно скъсено 
или удължено. Повечето пациенти с удължен cQT 
в тяхното проучване са имали удължен електроме-
ханичен времеви интервал [12]. Клиничното значе-
ние на този любопитен феномен остава неясно, но 
се предполага, че би могъл да има отношение към 
наблюдаваната и от нас повишена ектопична актив-
ност на камерния миокард при пациенти с черно-
дробна цироза и портална хипертония.  

Установените при нашето изследване вариации 
на сърдечната честота при пациентите от трите про-
учвани групи са без статистически значима разлика 
независимо от нарастващата тежест на портална-
та хипертония. На пръв поглед този факт изглежда 
парадоксален предвид типичния за чернодробната 
цироза хиперкинетичен синдром, но той се съоб-
щава и в други изследвания. Проучвания на Grose 
и Nolan [10], на колектив на Kelbaek и Eriksen [15], 
както и на Barron и съатр. [5] доказват абсолютно 
категорично характерната хронотропна недоста-
тъчност на миокарда при пациенти с чернодробна 
цироза, т.е. неспособността на сърцето да отговори 
на стимулите с подходяща по степен тахикардия. 
Най-ясният пример за това е притъпеният тахикар-
дичен отговор на физическо натоварване [10, 15] 
или на вливане на вазоактивни лекарства при паци-
енти или при животински модели с цироза. Тази па-
тологична особеност на хронотропните качества на 
миокарда при пациенти с чернодробна цироза все 
още няма обяснение. Предполага се участието на 
електролитния и неврохуморален дисбаланс, типи-
чен за пациентите с портална хипертония, развила 
се вследствие на чернодробна цироза. Клиничното 
значение  на този феномен обаче е огромно, тъй 
като невъзможността за адекватен на физическото 
усилие честотен отговор допринася за ограничени-
те физически възможности на тези пациенти. 

При тежка портална хипертония (трета сте-
пен) се наблюдават и дифузни промени в ка-
мерната реполяризация, които най-вероятно се 
дължат на установеното от Ward и сътр. [23, 24] 
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намаление на два типа потоци на K+ йони при 
тези пациенти, както и на трайно съпътстващия 
ги електролитен дисбаланс. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение можем да обобщим, че с нара-
стване степента на ПХ се регистрира камерна ек-
страстолия в прогресиращ клас по Lown, като за-
дълбочаването на камерната ектопична активност 
корелира със степента на ПХ. Предвид установено-
то достоверно удължаване на cQT едва при пациен-
тите с ЧЦ и трета степен ПХ, може да се заключи, 
че промените в дължината на  QT-интервала не са 
единствената причина за повишената ритмогенност 
на камерния миокард. Отношение към този факт 
имат вероятно формиращите се структурни проме-
ни в лявата камера и в частност – тензионното ѝ 
обременяване вследствие на системните циркула-
торни промени, развиващи се при синдрома на пор-
тална хипертония. Вземайки под внимание строгата 
корелация между степента на порталната хиперто-
ния и наблюдаваната от нас ектопична активност, 
можем да предполагаме, че камерната екстрасис-
толия е ранен признак на развиваща се циротична 
кардиомиопатия.
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Сърдечно-съдовите заболявания са основна причина за болестност и смъртност в България. 
Дислипидемиите са идентифициран сърдечно-съдов рисков фактор. Образоването на специали-
стите в амбулаторната практика и на общопрактикуващите лекари е важна част от борбата с тези 
заболявания. Не по-малко важно е пациентите да са запознати с целите, които поставят техните 
лекуващи лекари за поставяне на сърдечно-съдовия риск под контрол. 

Към настоящия момент е налице различие в изписването на параметрите на липидния профил, 
посочват се различни референтни/рискови стойности, използват се различни мерни единици от 
отделните лабораторни звена. Това генерира объркващи послания както към лекарите, така и към 
пациентите.

Настоящата експертна среща си поставя за цел да изготви експертно становище на ДКБ и ДКЛ 
за хармонизиране представянето на параметрите на липидния профил, да изясни практическите 
аспекти на реализирането на тази цел, като се вземат предвид възможни технически проблеми, 
и да подготви ясен план за действие. Представителите на двете дружества се обединяват около 
идеята, че унифицираното представяне на тези показатели е необходимо и ще внесе яснота в еже-
дневната работа на практикуващите медицина с болните със сърдечно-съдови заболявания. 

Бяха приети следните конкретни препоръки:

За изписването на параметрите бе възприето мнението, то да става на български език, като 
бе препоръчано при възможност до българския термин в скоби да се допълни изписване на лати-
ница, както следва:
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• Общ холестерол (TChol) 
• HDL холестерол (HDL-chol) 
• LDL холестерол (LDL-chol) 
• Триглицериди (TG) 

Мерни единици – съгласно действащия в РБългария държавен стандарт мерните единици за 
липидните показатели са mmol/l.

Включване в лабораторните фишове на информация за препоръчваните стойности на отдел-
ните липидни показатели, съобразно сърдечно-съдовия риск, съгласно възприетите в РБългария 
Европейски препоръки за превенция на сърдечно-съдовите заболявания 2007 г. Тази информация 
да се изписва непосредствено под референтните стойности за отделните параметри. 

• Общ холестерол (TChol) 
Препоръчителни стойности: нисък риск за ИБС < 5.0 mmol/l; ИБС, диабет, ПАБ < 4.5 mmol/l

• HDL холестерол (HDL-chol) 
Препоръчителни стойности: Mъже > 1.0 mmol/l Жени > 1.2 mmol/l

• LDL холестерол (LDL-chol) 
Препоръчителни стойности: нисък риск за ИБС < 3.0 mmol/l; ИБС, диабет, периферна артери-
ална болест < 2.5 mmol/l

•Триглицериди (TG) 
Препоръчителни стойности: < 1.7 mmol/l

Становището е консултирано с Националния консултант по кардиология доц. Нина Гочева и с 
доц. д-р Ива Паскалева – зав. Отделение по лабораторна диагностика, НКБ.



БЪЛГАРСКА КАРДИОЛОГИЯ
том ХV, 2009, № 4ДРУЖЕСТВО 

НА КАРДИОЛОЗИТЕ 
В БЪЛГАРИЯ 52

На 14 май 2009 г. световната научна 
общност изгуби един от големите уче-
ни на нашето време – Томас Пике-
ринг.

Роден в Англия, Томас Пикеринг 
получава образование по медицина и 
науки за околната среда в Cambridge, 
Middlex Hospital – London и Oxford. 
През 1972 г. той заминава за САЩ и 

постъпва в Rockefeller University в екипа на Neil Miller, където 
проучва как околната среда може да променя сърдечно-съдо-
вите функции. От 1976 г. се присъединява към Центъра по хи-
пертония в Cornell Medical College, където продължава успеш-
ната си научна кариера и става професор по медицина. През 
2000 г. се премества в Mount Sinaia Medical Center. 

От 2003 г. премества групата си в Columbia University 
College of Physicians and Surgeons. Там заема длъжността 
професор по медицина и е Директор на Програма „Behavioral 
Cardovascular Health and Hypertension”, където остава буквал-
но до последните дни на живота си.

Томас Пикеринг е автор и съавтор на повече от 500 научни 
публикации във водеща американски и международни научни 
списания. Той е член на борда и рецензент в множество спи-
сания от областта на сърдечно-съдовата медицина и околната 
среда. Носител е на множество почетни награди от американ-
ски и международни дружества. Избиран е за член на амери-
канския национален институт по медицина.

“Количествената и качествена характеристика, както и 
разнообразието на научните разработки на Томас Пикеринг са 
удивителни и уникални в днешните години на специализация” 
– пише L. R. Krakoff. Първите научни разработки на Томас Пи-
керинг са върху функцията на барорефлексите, впоследствие 
се разширяват върху 24-часовото мониториране на сърдечния 
ритъм и кръвното налягане. Той колаборира с много други 
сътрудници от Cornell Hypertension Center, включително с про-
учвания върху двустранната стеноза на бъбречните артерии 
като причина за белодробен едем.

Най-известните проучвания на Томас Пикеринг са върху 
24-часовото мониториране на артериалното налягане. Негова 
заслуга са въведените нови категории в медицината „хиперто-
ния на бялата престилка” и по-късно ”маскирана хипертония”. 
Тези понятия влязоха в медицинския речник на лекарите от 
целия свят. Концепцията в началото е приета трудно и с не-
доверие, а днес е безапелационно потвърдена и безспорно 
доказана.

През месец юни 2008 г. в Берлин на Срещата на Между-
народното и Европейското дружество – наскоро, след като е 
опериран за мозъчен тумор и е подложен на допълнително 

лечение, той подготвя и изнася знаменитата Volhard Lecture. 
Тогава го видях за последен път.

Томас Пикеринг се отличаваше с изключително благород-
на осанка, елегантност, деликатност и впечатляваща неприну-
деност в поведението и отношенията си. Първата ми среща с 
този забележителен учен бе на Европейски конгрес в Стокхолм 
в началото на 90-те години на ХХ в. Помолих го да ми  поста-
ви автограф на книгата, която си бях купила от изложението 
на Конгреса – неговата първа монография, издадена 1991 г., 
„Ambulatory Monitoring and Blood Pressure Variability“, посветена 
на съпругата му Janet. Книгата е наистина шедьовър, подоб-
но на първата монография на известния му баща Sir George 
Pickering от 60-те години, с първия запис на интраартериално 
измерено артериално налягане “Manual of Hypertension”. 

Томас Пикеринг е характеризиран от своите колеги като 
изключително учтив, любезен, спокоен, благ, усмихнат. Врата-
та на кабинета му е винаги отворена за всеки, който се нуждае 
от съвет. Винаги желан и полезен съветник за близки и далеч-
ни сътрудници и колеги, работили по негови програми. Живот 
и растеж навсякъде около него – това е бил негов постоянен 
мотив. В ранчото си недалеч от Ню Йорк с любимата си съпру-
га Janet посрещат много приятели, сътрудници, колеги.

На 69 години Томас Пикеринг е с възходяща кариера. Не-
говите студии върху връзката на околната среда със сърдеч-
но-съдовите заболявания, продължени от неговия екип, са на 
челно място в призовете за награди от American National Health 
Institute.

В предговора на знаменитата си монография „Ambulatory 
Monitoring and Blood Pressure Variability“ Т. Пикеринг пише: 
”Книгата беше написана, за да запълни празнината. Нейните 
теми са техниката на амбулаторното мониториране и концеп-
цията за значимостта на вариабилитета на кръвното налягане. 
Двете теми разбира се са свързани, защото науката напредва 
не само с развитието на нови техники, за да отговори на спе-
цифични въпроси, но също така и поради факта, че същата 
тази техника често поставя повече въпроси, отколкото дава 
отговори. Амбулаторното мониториране на артериалното на-
лягане се разработва за първи път преди около 30 години (в 
60-те години на ХХ век), но доби известност в последните 10 
години и понастоящем се наблюдава бърз растеж. Аз вярвам, 
че в следващите 10 години то ще стане стандартна процедура 
за оценка на пациентите с хипертония.”

Смъртта отне Томас Пикеринг твърде рано, но светлината 
на неговата неповторима, обаятелна личност и научни пости-
жения остават в умовете и сърцата на безброй последователи 
и почитатели в целия свят и разбира се в България.

Проф. д-р Светла Торбова
Председател на Българска лига по хипертония

IN MEMORIAMIN MEMORIAM


