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В съвременната липидология терапевтич-
ният подход при болните с атеросклероза е 
LDL центричен. Много дискутиран е въпросът 
дали максималната редукция на нивото на LDL 
холестерола (т.нар. принцип „по-малкото е по-
добро”) при пациентите на терапия със статини 
повишава редукцията на сърдечно-съдовите 
събития. Предимно проучванията с аторваста-
тин хвърлят светлина по този въпрос.

В подпроучване на PROVE-IT (PRavastatin Or 
atorVastatin Evaluation and Infection Therapy) паци-
ентите с преживян остър коронарен синдром на 
интензивна терапия с аторвастатин са разделени в 
четири групи в зависимост от нивото на LDL холес-
терола – > 2.1-2.6 mmol/L (> 80-100 mg/dL), > 1.6-2.1 
mmol/L (> 60-80 mg/dL), > 1.0-1.6 mmol/L (> 40-60 mg/
dL) и ≤ 1.0 mmol/L (≤ 40 mg/dL). Най-ниска честота 
на сърдечно-съдовите инциденти е наблюдавана в 
групата с най-ниско ниво на LDL холестерола (съ-

ответно 26.1%, 22.2%, 20.4% и 20.4% за четирите 
групи; Р = 0.1) [1]. Мултивариантният анализ показ-
ва, че честотата на сърдечно-съдовите инциденти 
в групите, поддържащи ниво на LDL холестерола 
между 1.0 и 1.6 mmol/L (40-60 mg/dL), или ≤ 1.0 
mmol/L (≤ 40 mg/dL), е значително по-ниска от чес-
тотата на инцидентите в референтната група > 2.1-
2.6 mmol/L (> 80-100 mg/dL) (честотни отношения 
0.67 и 0.61 съответно за нивото на LDL холестерола 
> 1.0-1.6 и ≤ 1.0 mmol/L) [1].

Тези данни потвърждават стратегията, за-
легнала в последното осъвременяване на пре-
поръките на NCEP за стремеж към постигане 
на възможно най-ниско ниво на LDL холесте-
рола, особено при пациенти с висок риск и ко-
ронарна болест на сърцето и други сърдечно-
съдови и мозъчносъдови заболявания. В пре-
поръките на САЩ се посочва прицелно ниво 
за LDL холестерола < 2.6 mmol/L (100 mg/dL)
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Резюме. В предложения обзор са разгледани съвремените препоръки и изследвания, касаещи връзката между липидопони-
жаващата терапия и редукцията на риска от сърдечно-съдови заболявания, особено при високорискови пациенти. 
Предимно проучванията с аторвастатин хвърлят светлина по този въпрос. Наличните клинични данни подчертават 
ефективността на статиновата терапия в постигането на значителна редукция на нивото на LDL холестерола. Те 
подчертават и важността на поддържането на тази терапия при пациенти с повишен риск за коронарна болест на 
сърцето и други сърдечно-съдови инциденти, особено в светлината на клиничната и социалната перспектива.
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Summary. The proposed review discusses contemporary recommendations and research concerning the relationship between 
lipid-lowering therapy and reduction of risk of cardiovascular disease, especially in high risk patients. Mostly studies on 
atorvastatin shed light on this issue. The clinical data highlight the effectiveness of statin therapy in achieving a signifi cant 
reduction in the level of LDL cholesterol. They stress the importance of maintaining this therapy in patients at increased 
risk for coronary heart disease and other cardiovascular events, particularly in light of clinical and social perspective.
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при антилипемична терапия при пациенти с 
висок риск, а в осъвременените американски 
препоръки дори се предлага прицелно ниво 
< 1.8 mmol/L (70 mg/dL) при пациенти с мно-
го висок риск. Препоръките за профилактика 
на ESC са за контрол на LDL холестерола < 
2.5 mmol/l (по възможност < 2.0 mmol/l). Тези 
стойности са в съгласие с наблюденията от ня-
кои проведени проучвания. Проучванията TNT 
(Treating to New Targets) и IDEAL (Incremental 
Decrease through Aggressive Lipid lowering) де-
монстрираха, че терапията с аторвастатин 80 
mg дневно вместо аторвастатин 10 mg дневно 
или симвастатин 20-40 mg води до повишена 
редукция на честотата на сърдечните инци-
денти при пациенти със стабилна коронарна 
болест на сърцето. Тези наблюдения не са из-
ненадващи, имайки предвид, че в популацията 
от здрави индивиди без никакви симптоми на 
атеросклероза и при здрави новородени деца 
нивото на холестерола е в границите 1.3-1.8 
mmol/L (50-70 mg/dL) [2]. Резултатите от ек-
стензивни клинични и епидемиологични про-
учвания показват линейна или логаритмична 
асоциация между постигнатото ниво на LDL хо-
лестерола и редукцията на сърдечно-съдовия 
риск. Допълнителна редукция на сърдечно-съ-
довия риск може да се постигне при допълни-
телно понижение на LDL холестерола под ни-
вата, наблюдавани в тези проучвания [2, 3].

Хипотезата се потвърждава и от данните от 
метаанализ на резултатите от 4 рандомизирани 
контролирани проучвания, сравняващи интен-
зивната (високодозова) терапия със стандартна-
та терапия със статини [4]. Анализът обхваща да-
нните от над 27 000 пациенти със стабилна коро-
нарна болест или остър коронарен синдром, като 
три от тези проучвания са изследвали терапията 
с аторвастатин. Комбинираният анализ показа, че 
терапията със стандартна доза води до пониже-
ние на нивото на LDL холестерола с 22% [средна 
стойност 2.61 mmol/L (101 mg/dL)], а интензивна-
та терапия – с 42% [средна стойност 1.94 mmol/L 
(75 mg/dL)] (фиг. 1). Дефинитивната разлика в 
нивото на LDL холестерола между двата режима 
възлиза на 25.7% (2.61 срещу 1.94 mmol/L) [4]. 
По отношение на сърдечно-съдовите инциден-
ти метаанализът показва понижение на риска 
за настъпване на остър миокарден инфаркт или 
коронарна смърт с 16% в групата на интензив-
на спрямо групата на стандартна терапия (8.0% 
срещу 9.4%; честотно отношение 0.84; 95% CI 

0.77, 0.91; Р < 0.00001), а също така и пониже-
ние на риска за коронарна смърт или сърдеч-
но-съдов инцидент с 16% (28.8% срещу 32.3%; 
честотно отношение 0.84; 95% CI 0.80, 0.89; 
Р < 0.0000001) и понижение на честотата на ин-
султите с 18% (2.3% срещу 2.8%; odds ratio 0.82; 
95% CI 0.71, 0.96; Р = 0.012). Анализите на смърт-
ността от несърдечно-съдов произход не устано-
вяват значима разлика между двата режима, а по 
отношение на общата смъртност се констатира 
несигнификантна позитивна тенденция в полза 
на интензивната терапия в сравнение със стан-
дартната (редукция на риска 6%; Р = 0.2) [4].

Фиг. 1. Понижение на нивото на LDL холестерола в метаанализ 
на три проучвания, сравняващи високодозова със стандартна 
статинова терапия (Cannon и сътр.) [4]. Представени са средни 
стойности. A–Z = Aggrastat to Zocor; ОКС – остър коронарен синд-
ром; CAD – коронарна болест на сърцето; IDEAL – Incremental 
Decrease in Endpoints through Aggressive Lipid lowering; PROVE 
IT – PRavastatin Or atorVastatin Evaluation and Infection Therapy; 
TNT – Treating to New Targets

Екстраполирайки тези данни, може да се за-
ключи, че интензивната статинова терапия може 
да предотврати > 35 000 сърдечно-съдови инци-
дента на всеки 1 милион души с хронична или 
остра коронарна болест за 5-годишен период. 
Този анализ показва, че за превенцията на сър-
дечно-съдов инцидент трябва да бъдат лекува-
ни 29 пациенти с остър коронарен синдром за 2 
години или 29 пациенти със стабилна коронарна 
болест за 5 години [4]. Трябва да се подчертае, 
че тази полза е допълнителна към ползата от 
стандартната статинова терапия, която също е 
високоефективна за понижение на честотата на 
сърдечно-съдовите инциденти. Данните от пла-
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цебо-контролирани проучвания със стандартна 
статинова терапия показват, че е възможно ре-
дукцията на честотата на сърдечно-съдовите ин-
циденти при високодозовата терапия в сравне-
ние с плацебо да възлиза на повече от 40% [4].

Препоръките на NCEP посочват специ-
фични терапевтични цели за нивото на LDL 
холестерола в зависимост от индивидуалния 
сърдечно-съдов риск. Тези препоръки се бази-
рат на т.нар. „рискова крива” или абсолютния 
риска за последващ сърдечно-съдов инцидент 
над определена стойност на нивото на LDL 
холестерола – концепция, която е полезна в 
избора на липидопонижаваща терапия. Епи-
демиологичните проучвания описват линейна 
зависимост между нивото на LDL холестерола 
и честотата на сърдечно-съдовите инциденти. 
Клиничните проучвания със статини, включи-
телно сравнения с плацебо и сравнения между 
различни дозови режими със статини, показват 
логаритмичен модел и изясняват асоциаци-
ята между нивото на LDL холестерола и сър-
дечно-съдовия риск. За лицата с много висок 
сърдечно-съдов риск – например при диабет 
и коронарна болест на сърцето, логаритмич-
ният модел описва по-добре зависимостта от 
линейния модел, докато за лицата с по-нисък 
риск (напр. при диабет без сърдечно-съдова 
болест или липса на диабет и сърдечно-съдо-
ви заболявания) логаритмичният и линейният 
модел са еднакво ефективни (фиг. 2) [5].

Фиг. 2. Зависимост между нивото на LDL холестерола и риска 
от сърдечно-съдов инцидент (нефатален миокарден инфаркт, 
смърт поради коронарна болест на сърцето – CHD, инсулт) въз 
основа на данните от плацебо-контролирани проучвания със 
статини за 5-годишен период (Robinson и Stone) [5] CVD – сър-
дечно-съдово заболяване; IFG – нарушена глюкоза на гладно; 
MS – метаболитен синдром

Прилагайки логаритмичните модели, Robin-
son и Stone [5] извършват оценка на риска за 
настъпване на сърдечно-съдов инцидент за 
5-годишен терапевтичен период за различни 
нива на LDL холестерола и за различните ри-
скови категории. Резултатите от този анализ 
могат да се обобщят така:

Понижението на нивото на LDL холестеро-
ла с 0.8 mmol/L (30 mg/dL) понижава 5-годиш-
ния риск за настъпване на сърдечно-съдов 
инцидент с 28-33% при пациенти с коронарна 
болест на сърцето и диабет. Броят на пациен-
тите, при което е необходимо провеждането на 
терапия за превенция на един инцидент, показ-
ва над 10-кратна вариация между популациите 
с най-нисък и най-висок коронарен риск. 

След 5-годишен терапевтичен период се 
установява сигнификантен остатъчен риск при 
пациентите с коронарна болест и диабет неза-
висимо дали нивото на LDL холестерола е рав-
но на 1.8 mmol/L (14%) или < 1.0 mmol/L (10%).

Въпреки понижението на нивото на LDL хо-
лестерола до 1.8 mmol/L (70 mg/dL) остатъчни-
ят 5-годишен сърдечно-съдов риск все още е 
сигнификантно по-висок за пациентите с коро-
нарна болест на сърцето без диабет и е подо-
бен на риска при пациентите с коронарна бо-
лест и метаболитен синдром или нарушен глю-
козен толеранс (съответно 10% срещу 11%).

Тези данни потвърждават важността на ин-
тензивната липидопонижаваща терапия при 
пациенти с най-висок сърдечно-съдов риск и 
потвърждават препоръките на NCEP за тера-
певтичните цели за нивото на LDL холестерола 
в зависимост от сърдечно-съдовия риск.

Друг фактор, определящ успеха на липидо-
понижаващата терапия, е правилното ù прило-
жение. За съжаление, има значителна разлика 
в международните препоръки за терапия на 
дислипидемията и клиничната практика. Проуч-
вания, проведени в САЩ и Швеция, показаха, че 
дислипидемията все още не е диагностицирана 
в реален мащаб и малък процент от пациентите 
на липидопонижаваща терапия достигат тера-
певтичните цели. Тези данни бяха потвърдени и 
за Европа и в частност за България от проучва-
нето EUROASPIRE III. Такива наблюдения има 
и за Италия – данните от обсервационни про-
учвания показват, че само 20% от пациентите с 
диабет в специализираните диабетни клиники
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получават статинова терапия, а резултатите от 
проучване в общата медицинска практика по-
казват, че голям процент от пациентите с висок 
риск (10-годишен сърдечно-съдов риск > 20%) 
не получават статини. 

В заключение трябва да отбележим, че на-
личните клинични данни подчертават ефектив-
ността на статиновата терапия в постигането на 
значителна редукция на нивото на LDL холесте-
рола. Те подчертават и важността на поддържа-
нето на тази терапия при пациенти с повишен 
риск за коронарна болест на сърцето и други 
сърдечно-съдови инциденти, особено в светли-
ната на клиничната и социалната перспектива.
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Резюме. Вирусният миокардит е инфекция на сърдечния мускул. Етиологичните му агенти варират от Coxsackie енте-
ровирусите и аденовирусите до нови патогени като човешки херпесен вирус-6, Parvovirus B19 и хепатит 
С-вирус. Миокардитът е често безсимптомно заболяване, причиняващо внезапна смърт при пациенти без 
патологични находки, и е отговорен за 11-12% смъртни случаи при децата и 22% при възрастни под 40 год. 
Вирусният миокардит протича във фулминантна форма или като остро и хронично заболяване и често води 
до дилатативна кардиомиопатия. Диагностичните методи са електрокардиография, ехокардиография, ЯМР и 
ендомиокардна биопсия, комбинирана с молекулярно-вирусологична диагностика. Терапията остава неясна 
с водеща роля на поддържащото лечение, антивирусна терапия и проучвания на имуносупресивна терапия. 
Вирусният миокардит има лоша прогноза с развитие на сърдечна недостатъчност вследстие на дилататив-
ната кардиомиопатия.
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Summary. Viral myocarditis is an infection of heart muscle. Its etiologic agents vary from Coxsackie enteroviruses and Adenoviruses 
to novel pathogens like Human Herpes Virus-6, Parvovirus B19 and Hepatitis C virus. Myocarditis is often an asymptomatic 
disease causing sudden death in patients with no underlying abnormalities and accounts for 11-12% of mortality in 
children and for 22% in adults under 40 years. Viral myocarditis presents as a fulminant disease or in acute and chronic 
form, and often leads to dilatative cardiomiopathy. Useful diagnostic methods are electrocardiography, echocardiography, 
cardiac magnetic resonance and endomyocardial biopsy along with molecular biological methods for viral detection. 
Therapy remains unclear with a leading role of supportive care and attempts into immunosuppressive and appropriate 
antiviral thepary. Usually, viral myocarditis has poor prognosis with long-term cardiac insuffi ciency due to dilatative 
cardiomyopathy. 
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Кардиомиопатиите са заболявания на мио-
карда, които се подразделят според СЗО в три 
основни групи [13]: дилатативни, хипертрофич-
ни и рестриктивни. Едно от прекурсорните за-
болявания, водещи до дилатативна кардиоми-
опатия, е вирусният миокардит. Съвременната 
класификация [43] дефинира кардиомиопати-
ите като „хетерогенна група заболявания на 
миокарда, свързани с механична и/или елек-
трична дисфункция, изявяващи се с камерна 
хипертрофия или дилатация”. Подразделят се 
на първични (генетични, негенетични и придо-
бити) и вторични. Така миокардитът се опре-
деля като инфекциозна, придобита, първична, 
дилатативна кардиомиопатия.

ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД

Първото описание на „свръхостър интер-
стициален миокардит”, днес предполагаемо 
вирусен, е направено от Fiedler през 1899 г. 
През 40-те години на миналия век започва да 
се обсъжда вирусната етиология и/или патоге-
неза на миокардитите [23, 38, 62], а през 50-те 
се докладва за връзката на Coxsackie вирусни 
инфекции при деца и остър миокардит [18, 26]. 
През 80-те се натрупва и класифицира инфор-
мация за заболяването, включително и относ-
но различни вируси причинители [66]. Важна 
година за заболяването е 1987 [6], когато са 
публикувани т.нар. „Dallas criteria” [7], възпри-
емани дълго време като стандарт за диагно-
стициране, включващ и вирусите като етиоло-
гичен агент при миокардити с лимфоцитен или 

неутрофилен инфилтрат. Тогава е лансирана и 
ендомиокардната биопсия [22, 42], наложила 
се като водещ диагностичен подход, вкл. и 20 
години по-късно [15] в комбинация с молеку-
лярно-вирусологични методи.

ЕПИДЕМИОЛОГИЯ

Миокардитът често протича като спонтан-
но, асимпомно заболяване, диагностицирано 
при аутопсия. Проучвания показват, че то е 
сред водещите причини за внезапна сърдечна 
смърт при 22% здрави пациенти до 40-годишна 
възраст [19], при 11-12% от децата и юношите 
[37, 56], вкл. и при 5-22% от атлетите до 30 го-
дини [24, 64].

ЕТИОЛОГИЯ

През годините се наблюдава тенденция 
за промяна във вирусната етиология на ми-
окардита. Първите изолирани причинители са 
Coxsackie В-вируси и до 90-те те се считат за 
основни. Следва повишаване броя на случаите 
на аденовирусни миокардити. През последни-
те години няколко проучвания [34, 40] поставят 
Parvovirus B19 (PVB19) и Human Herpes Virus-6 
(HHV-6) като водещи причинители на миокар-
дити за разлика от историческите данни до-
тогава. Докладва се и за ендемично разпрос-
транение на хепатит С-миокардити в Япония. 
Известните вируси, причиняващи миокардити, 
както и най-честата им клинична изява, са об-
общени в табл. 1.

Таблица 1. Вируси, свързани с етиологията на миокардити

Таксономична класификация 
на вирусите

Тип вирусна 
нуклеинова киселина

Вируси, причинители на 
миокардит Други клинични изяви на вирусите

Сем. Adenoviridae dsDNA Adenovirus type 2, 3, 5 ОРЗ, конюнктивити

Сем. Flaviviridae (+)RNA

Yellow fever virus
Dengue virus
West Nile Virus

Жълта треска
Денга треска
Хеморагична треска

Hepatitis C virus (HСV) Остър и хроничен хепатит С

Сем. Herpesviridae dsDNA

Epstein-Barr virus (EBV, HHV-4) Инфекциозна мононуклеоза

Cytomegalovirus (CMV, HHV-5) Панкреатит, респираторни инфекции, 
ретинит

Human Herpes Virus-6 (HHV-6) Exanthema subitum (Roseola infantum, 
шеста болест)

Сем. Orthomyxoviridae (-)RNA Infl uenzavirus A, B Грип 
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Ентеровируси
Ентеровирусите, особено серогрупа В на 

Coxsackie вирусите, дълго са били смятани за 
обичайните причинители на миокардита [20, 39]. 
Първите данни показват повишен титър на специ-
фични антитела [12], а след въвеждането на ендо-
миокардната биопсия – изолиране на Coxsackie 
В РНК в кардиомиоцити [11], което окончателно 
потвърждава ролята им в етиологията и патогене-
зата. Ентеровирусите са кардиотропни и навлизат 
директно в миоцитите чрез рецептор-медиирана 
ендоцитоза със специфичен рецептор – CAR [20].

Аденовируси
Аденовирусите тип 2 и 5 са също честа при-

чина за миокардити [10]. Те са отговорни за ус-
ложнени с миокардит респираторни инфекции, 
особено в детска възраст. В проучване чрез 
молекулярни методи [27] те са сред водещите 
причинители на миокардит и обхващат 23% от 
изследваните с полимеразноверижна реакция 
(PCR) биопсични проби. През 2009 е докладван 
и първият случай на внезапна сърдечна смърт 
при дете вследствие на миокардит, причинен 
от аденовирус тип 3 [65]. Подобно на ентерови-
русите, аденовирусите са кардиотропни, но е 
известно, че атакуват не само кардиомиоцити, 
а и фибробласти и ендотелни клетки [66].

Хепатит С
Хепатит С като причина за миокардит е док-

ладван по-често при японски пациенти [39, 47]. 

Идентифицирани са НСV антитела и вирусна 
РНК в серум и биопсичен материал. Механи-
змът на развитие на дилатативна кардиоми-
опатия все още е неизяснен, но се обсъжда 
ролята на повишените нива на TNF и цитоки-
новата експресия, както и тригерирането на 
апоптоза [60]. Известно е, че вирусът освен хе-
патотропен е и кардиотропен и core-протеинът 
му уврежда миоцитите [55].

Парвовирус В19
Парвовирус В19 е един от причинителите 

на миокардити, открити през последните годи-
ни. Проучване в Германия през 2009 г. докла-
два за идентифициране чрез PCR на вирусния 
геном в 47.6% от 317 последователни биопсии 
на пациенти с дилатативна кардиомиопатия 
[32]. Вирусът атакува ендотелните клетки на 
миокардните съдове, но не и самите миоцити. 
Това е причина за ендотелна дисфункция, коя-
то води до миграция на клетки на възпалението 
в интерстициума и последваща миокардна ув-
реда. Комбинацията от исхемия и възпаление 
е причина за характерната клинична находка, 
наподобяваща инфаркт, вкл. ЕКГ промени и 
повишено ниво на тропонин.

Човешки херпесен вирус-6 (HHV-6)
Механизмите на действието на HHV-6 вър-

ху миокарда все още не са напълно проучени, 
но се счита, че активирането на NK клетките 
(natural killer cells) и вирус-специфичният иму-

Сем. Paramyxoviridae (-)RNA

Parainfl uenzavirus Грипоподобни заболявания

Rubulavirus Заушка

Respiratory syncytial virus (RSV) Респираторни инфекции

Сем. Parvoviridae, род 
Erythrovirus ssDNA Parvovirus B19 (PVB19) Екзантема, ставни заболявания, 

хидропс на плода

Сем. Picornaviridae, род 
Enterovirus (+)RNA

Coxsackie group A
Coxsackie group B

Стомашно-чревни заболявания, серозен 
менингит

ECHO virus Менингити

Poliovirus Полиомиелит

Сем. Retroviridae RNA-RT Human Immunodefi ciency 
Virus (HIV) СПИН

Сем. Rhabdoviridae (-)RNA Rabies virus Бяс, енцефалит

Сем. Togaviridae (+)RNA Rubivirus Рубеола

dsDNA – двойноверижна ДНК; ssDNA – едноверижна ДНК; (+)RNA – едноверижна (+) РНК; (-) RNA – едноверижна (-) РНК; RNA-RT – 
РНК, репликираща се чрез обратна транскриптаза. В таблицата с болд са означени най-честите причинители на миокардити

продължение на табл. 1.
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нен отговор играят ключова роля. Една от въз-
можните причини за протрахираното протичане 
на инфекцията, характерно за Herpesviridae, е 
и че вирусът атакува и Т-клетките, като по този 
начин нарушава имунния отговор на органи-
зма [40]. Персистиращият инфекциозен процес 
води до миокардна увреда и вентрикуларна 
дисфунция. Тази хипотеза обяснява и липсата 
на инфарктоподобен синдром при коинфек-
ция с PVB19, чието действие върху ендотела 
не може да се прояви. ННV-6 атакува и клет-
ки на нервната тъкан в сърдечната проводяща 
система [17], като важно негово свойство е да 
остава в латентно състояние след първичната 
инфекция. Смята се, че след инфекция в дет-
ството появата на миокардит при възрастните 
е резултат от реактивация на вируса. Главна-
та миокардна увреда е в областта на септума, 
което би могло да се обясни и с присъствието 
на латентни вируси в проводящите клетки там. 
Това е и причина за клиничната изява на про-
водни блокове.

HIV 
Сред пациенти с дилатативна кардиомиопа-

тия HIV e причината при 4% от случаите [58]. 
HIV-1 вирионите засягат директно кардиоми-
оцитите, въпреки че последните не експресират 
CD4+ T рецептори, необходими за вирусното 
навлизане. Кардиотропната вирусна инфекция 
води до развитие на миокардит и последваща 
левокамерна дисфункция [58]. Сред пациенти-
те, живеещи с HIV, дилатативна кардиомиопа-
тия се среща при 10-20% и води до близо 1/3 
от смъртните случаи [58]. В пре-HAART (Highly 
Active Antiretroviral Therapy) eрата HIV инфек-
цията е най-важната причина за развитие на 
дилатативна кардиомиопатия с лоша прогноза 
и по-бърза прогресия към СПИН, като отноше-
нието между смъртните случаи при НIV свър-
зана в сравнение с идиопатична кардиомиопа-
тия е 5.86 [9]. Съвременната HAART измества 
причините за миокардит при HIV пациентите 
към други коинфекции, както и кардиотоксич-
ността на медикаментите, участващи в HAART, 
и тези срещу опортюнистични и коинфекции, 
напр. Amphotericin B, Vincristine, Doxorubicin, 
Interferon-α и др. Антивирусната терапия, напр. 
използването на някои нуклеозидни инхибито-
ри на обратната транскриптаза, като страничен 

ефект също може да има влияние върху раз-
витието на дилатативна кардиомиопатия при 
HIV пациенти. Специално трябва да се под-
чертае, че в бъдеще се очаква увеличаване на 
сърдечните и сърдечно-съдовите заболявания 
при лицата, живеещи с HIV, поради повишения 
кардиоваскуларен риск при тях, причинен от 
терапията, както и от повишаващата се про-
дължителност на живота след обявяването на 
HIV инфекцията за хронично заболяване. 

КЛИНИЧНА КАРТИНА

 Вирусният миокардит протича в остра и 
хронична фаза. Описана е и фулминантна фор-
ма с бързо развитие на хемодинамична неста-
билност и внезапна смърт при млади пациенти 
без коронарни заболявания [39], т.е. клинична-
та картина може да имитира остър инфаркт на 
миокарда.

Протичането на вирусния миокардит се 
подразделя на 3 етапа [45]: 

Първична инфекция и миокардна увреда1. 
Автоимунна миокардна увреда2. 
Дилатативна кардиомиопатия.3. 

Клиничните изяви на миокардитите обик-
новено включват неспецифични находки: то-
ракални болки, умора, фебрилитет, миалгия, 
диспнея, синкопи, камерни тахиаритмии [39, 
43]. В някои случаи изявата на заболяването 
може да е в рамките на остра сърдечна недос-
татъчност или кардиогенен шок с левокамерна 
дилатация и преходни промени в ST-T сегмен-
та на ЕКГ [43]. 

По данни от проучване през 2006 г. [40] 
всички пациенти с парвовирусен миокардит 
(Parvovirus B19) преживяват “инфарктоподоб-
ни епизоди” в първите 4 седмици от началото 
на инфекцията, като повишеното ниво на тро-
понин е честа находка в първите две седмици. 
Появата на силна и повтаряща се болка в гръд-
ната област е първият симптом и причина за 
търсене на лекарска помощ. Не се наблюдава 
сериозна камерна дилатация, а левокамерната 
фракция на изтласкване е най-често в норма.

При инфекцията с HHV-6 са по-чести симп-
томите на субакутна сърдечна недостатъчност. 
Пациентите обикновено търсят лекарска помощ 
поради персистираща диспнея в късната фаза 
от инфекцията. При коинфекция PVB19/HHV-6 
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клиничната изява е сходна и е без инфарктопо-
бен синдром. При някои пациенти инфекцията 
с HHV-6 се проявява с характерна септална ми-
окардна увреда и проводни блокове.

ДИАГНОСТИКА

Електрокардиография (ЕКГ) 
На ЕКГ се наблюдават преходни абнормал-

ности в ST-сегмента и Т-вълната (ST-елевация 
в две последователни отвеждания, инверсия 
на Т-вълната, обширна ST-депресия), описвани 
като псевдоинфарктни. Други възможни наход-
ки са предсърдни и камерни аритмии, блокове 
в провеждането и др. При пациенти с неотдав-
на настъпила симптоматика (1 месец и по-мал-
ко) се наблюдават нормални Р-вълни, AV бло-
кове и аномалии в реполяризацията, докато 
при по-напреднала симтоматика преобладават 
увеличаване на лявото предсърдие, предсърд-
ни фибрилации и левокамерна хипертрофия 
[53]. Хроничният миокардит се характеризира 
с фиброза и миокардна хипертрофия, което на 
ЕКГ се изявява с патологични QRS-комплекси. 
При една част от пациентите с миокардит не се 
констатират патологични промени в ЕКГ.

Лабораторни методи
Лабораторните находки при миокардити-

те отразяват миокардната некроза: повишени 
нива на тропонина и креатин киназата. Те са 
неспецифични за миокардита и е възможно 
дори да липсват при някои пациенти. 

Ехокардиография
Ехографията се препоръчва като скрини-

ращ образен метод при съмнение за миокар-
дит. През последните години тъканният доплер 
и контрастната ехокардиография разшириха 
спектъра от диагностични възможности на ме-
тода, но все още няма достатъчно натрупани 
статистически данни [68].  Описани са различ-
ни групи находки, наподобяващи дилатативна, 
хипертрофична, рестриктивна и дори исхе-
мична кардиомиопатия [58]. Най-често очак-
ваната находка е левокамерна или тотална 
дисфункция, както и левокамерна дилатация 
[31]. Деснокамерната дисфункция се счита за 
значителен отделен прогностичен фактор [52]. 
Наличието му се свързва с по-ниска фракция 
на изтласкване и по-голяма честота на нужда 

от сърдечна трансплантация и на леталитет. 
По критерии [21] за дебелина на септума и раз-
мери на лявата камера може да се диференци-
ра фулминантен миокардит с бързо начало на 
хемодинамичните промени от остър миокар-
дит. Пациенти с фулминантен миокардит имат 
близки до нормата левокамерни размери (5.3 ± 
0.9 cm) и задебелен септум (1.2 ± 0.2 cm), дока-
то при острата форма е повишен диастолният 
левокамерен размер (6.1 ± 0.8 cm), но е запа-
зена дебелината на септума (1.0 ± 0.1 cm).

Нуклеарна медицина
През 70-те и 80-те години на миналия век са 

използвани техники с Ga-67 и In-111 за антими-
озинова сцинтиграфия. В сравнение с имунохис-
тологичните методи антимиозиновата сцинтигра-
фия е с висока специфичност, но ниска чувстви-
телност при диагностицирането на миокардита 
[4, 33]. Напоследък методът е изоставен с оглед 
на радиационното натоварване и 48-часовото 
забавяне до получаване на резултат.

Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР)
Сърдечният ЯМР е диагностичен метод, който 

се налага през последните десетилетия. С него 
могат да се охарактеризират функционалните 
параметри на сърцето, както и да се изследват в 
детайли тъканнните промени с цел да се открият 
фокални или глобални миокардни възпалителни 
процеси [25]. С Т1-контрастно усилване (контрас-
тен агент Gd-DTPA) може да се постигне добра 
чувствителност и специфичност в диференцира-
нето на тъканния оток и възпалителния отговор. 

Ендомиокардна биопсия
„Златен стандарт” в диагностицирането на ми-

окардитите представлява ендомиокардната биоп-
сия. Патологичната оценка на материала се из-
вършва според осъвременените критерии „Dallas” 
[7, 15, 37], а методът се сочи като клас IІI препоръка 
в изследването на пациент със сърдечната недос-
татъчност [30]. Смята се, че оригиналните критерии 
не са точни, тъй като не отразяват персистирането 
на вирусен геном в кардиомиоцитите. 

 Хистологично острата фаза на миокарди-
та се характеризира с некроза на миоцитите и 
клетъчни инфилтрати, докато в хроничната се 
откриват само инфилтратите. Възпалителният 
инфилтрат се класифицира като лимфоцитен, 
еозинофилен или грануломатозен, а разпреде-
ленито му може да бъде фокално, конфлуент-
но или дифузно [39].
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Диагностичната информация от биопсията 
може да се повиши чрез използването на мо-
лекулярно-вирусологичен анализ: екстракция 
на вирусна ДНК или РНК и амплификация чрез 
PCR [43]. По отношение на точността и чувст-
вителността на PCR се препоръчва следното: 
само положителният PCR резултат има диаг-
ностична стойност, докато отрицателният не 
изключва наличието на вирусна инфекция [15]. 
Доказването на персистиращ вирус е с важно 
прогностично значение, тъй като наличието му 
води до развитие на левокамерна дисфункция 
и дилатативна кардиомиопатия [32]. Основни-
те методи на детекция на вируси, използвани 
за диагностиката на миокардити, са [67]: елек-
тронна микроскопия, имунохистохимични ме-
тоди, in situ хибридизация, PCR, PCR на про-
би, изолирани с лазерна микродисекция (LCM) 
– напр. при Parvovirus В19.

ТЕРАПИЯ

Първа линия [20, 39] на лечение на вирус-
ните миокардити е поддържащата терапия. 
Прилагат се стандартни мерки при симптомите 
на сърдечна недостатъчност: диуретици, ACE 
инхибитори, вазодилататори, бета-блокери до 
стабилизиране на състоянието. Според проуч-
вания агресивната диуретична терапия може 
да неутрализира и повишените нива на ендо-
токсини, отговорни за едема при пациенти със 
сърдечна недостатъчност [54].

Въпреки препоръките да се използва диго-
ксин при миокардити, той повишава експреси-
ята на проинфламаторните цитокини, както и 
смъртността при лабораторни модели [47]. За 
предпочитане е дигоксинът да се избягва при 
вирусни миокардити или да се прилага с вни-
мание и в ниски дози.

Антивирусна терапия
Антивирусната терапия е с ограничено при-

ложение, тъй като повечето пациенти търсят 
лекарска помощ няколко дни до седмици след 
първичната инфекция. Въпреки това се счита, 
че антивирусните препарати могат да намалят 
броя вириони, респ. заразени клетки, и да по-
добрят хода на заболяването [20]. Има данни 
за успешна терапия на цитомегаловирусен 
миокардит с Ganciclovir [50]. Ribavirin in vitro 

показва обнадеждаващи резултати при инфек-
тирани с Coxsackie B3 човешки миокардни фи-
бробласти [28]. 

Обсъжда се и възможното разработване на 
сърдечни антивирусни ваксини, въпреки че е 
спорен успехът им на пазара по икономически 
съображения [29].

Имуносупресивна терапия 
Тъй като дългосрочните промени при вирус-

ния миокардит са свързани с активирането на 
клетъчния и хуморалния имунен отоговор, на 
имуносупресията се възлагат големи надеж-
ди. През 1995 г. започва клинично проучване 
Myocarditis Treatment Trial [44] относно имуносу-
пресивна терапия с комбинации Azathioprine–
Prednisone или Cyclosporine–Prednisone, но 
според началните резултати не се подобрява 
сърдечната функция при пациенти с хистоло-
гично потвърден миокардит.

Друга възможност е терапията с интравено-
зен имунен глобулин (IVIG). Първоначалните 
резултати от стартиралото през 2001 г. клинич-
но проучване Intervention in Myocarditis and Acute 
Cardiomyopathy [51] са: след 12-месечен период 
на проследяване при възрастни пациенти IVIG не 
повлиява левокамерната фракция на изтласква-
не и не повишава функционалните способности 
на миокарда, но се допуска ефективност при по-
високи дози – над 2 g/kg, или за по-дълъг период, 
за които все още липсват данни.

Предполага се, че интерфероните също 
могат да се използват в терапията. За мо-
мента е докладвано за положително повли-
яване от интерферон на HCV миокардит при 
японски пациенти [48], което предвид оби-
чайното използване на интерферони в хепа-
титната антивирусна терапия е добър резул-
тат. Обект на изследване е и ефективността 
на интерферон-алфа при ентеровирусен ми-
окардит [41].

ПРОГНОЗА

При едно ретроспективно проучване сред 
624 пациенти с остър миокардит [10] смърт-
ността е 51%. Голяма част от пациентите са с 
дългосрочно слабо подобрение и персистира-
ща сърдечна недостатъчност до необходимост 
от кардиотрансплантация.
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Няколко клинични проучвания показват по-
добра прогноза и преживяемост при пациенти с 
фулминантен миокардит в сравнение с острата 
нефулминантна форма [8, 35, 49], вкл. и в детска 
възраст [5, 36]. Фулминантният миокардит има 
по-тежко начално протичане, но дългосрочно по-
добра прогноза. 5-годишната преживяемост без 
нужда от сърдечна трансплантация в ретроспек-
тивно проучване на миокардити е 70% [49], като 
93% от пациентите с фулминантен миокардит са 
живи и без трансплантат след 11 години срещу 
45% от пациентите с остра форма.

Протичането на парвовирусния миокардит 
е сравнитено леко, като миокардната функция 
се възстановява дори и при сериозно първо-
начално увреждане. При повечето пациенти не 
се наблюдава развитие към дилатативна кар-
диомиопатия [40].

Клиничното протичане на HHV-6 е по-тежко 
в сравнение с PVB19 [40]. При около половина-
та пациенти не се наблюдава регресия на забо-
ляването, а в случаите на коинфекция с PVB19 
този процент нараства. Предвид латентността 
на инфекцията с HHV-6 всеки пациент след 
първичната инфекция е застрашен доживотно 
от вирусна реактивация, дори и в случаите, ко-
гато вирусът е елиминиран временно от мио-
карда, но персистира в друг орган.

Счита се, че именно на персистирането на 
вирус в миокарда се дължи и прогресиращата му 
дисфункция [32]. В дългосрочен план тoва води 
до дилатативна кардиомиопатия и сърдечна не-
достатъчност, като в някои случаи се достига до 
необходимост от сърдечна трансплантация. 

Вирусният миокардит е сериозно заболяване 
с относително лоша прогноза. Навременното му 
диагностициране, особено при инфарктоподобна 
изява, представлява предизвикателство за кли-
нициста. Препоръчваните терапевтични мерки 
поставят акцент върху поддържащата терапия, а 
успешно специфично лечение все още не е уста-
новено. Дългосрочната му прогноза включва по-
вишена смъртност и понижено качество на живот 
вследствие на дилатативната кардиомиопатия.
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ВЪВЕДЕНИЕ 
Според Американската асоциация по ме-

дицина на съня (AASM) и Международна-
та класификация за нарушенията на съня 

(ICSD) от 2005 г. вентилаторните наруше-
ния по време на сън обхващат: 1) синдром 
на централна сънна апнея; 2) синдром на 
обструктивна сънна апнея; 3) синдром на 

СЪННА АПНЕЯ – НОВОТО СЪРДЕЧНО-СЪДОВО ЗАБОЛЯВАНЕСЪННА АПНЕЯ – НОВОТО СЪРДЕЧНО-СЪДОВО ЗАБОЛЯВАНЕ

О. Б. Георгиев1, Д. С. Петрова1, Е. И. Манов2 и Р. В. Чернева1

1Клиника по пропедвтика на вътрешните болести, Клиника по пулмология, 
УМБАЛ „Александровска” – София

2Клиника по пропедвтика на вътрешните болести, Клиника по кардиология, 
УМБАЛ „Александровска” – София

SLEEP APNEA – А NEW CARDIOVASCULAR DISEASESLEEP APNEA – А NEW CARDIOVASCULAR DISEASE

O. B. Georgiev1, D. S. Petrova1, E. I. Manov2 and R. V. Cherneva1

1Clinic of Internal Medicine, Clinic of Pulmonology, UMHAT „Alexandrovska” – Sofi a
2Clinic of Internal Medicine, Clinic of Cardiology, UMHAT „Alexandrovska” – Sofi a

Резюме. Сънната апнея е често срещано заболяване, което засяга 15-25% от хората на средна възраст. Тя се асоциира 
със затлъстяването, като около 70% от пациентите са с индекс на телесна маса > 30 kg/m2. Основните симптоми 
на заболяването са повишена дневна сънливост, когнитивни нарушения, метаболитни нарушения (дислипиде-
мия, инсулинова резистентност, захарен диабет тип 2), повишена сърдечно-съдова заболяемост и смъртност. 
Около 70% от пациентите с ОСА са с хипертония, 50-60% са с различни ритъмни нарушения и повишена честота 
на внезапна сърдечна смърт. Сънната апнея е налице при 40-60% от пациентите със сърдечна недостатъчност 
и при 40-70% от пациентите с мозъчносъдови инциденти. Терапевтичните възможности при това заболяване 
са промяна в стила на живот – отслабване, намаляване на тютюнопушеното, избягване употребата на алкохол, 
седатива, както и прилагането на неинвазивна вентилация – СРАР (Continuous positive airway pressure), BiPAP 
(Bilevel positive airway pressure) или сервовентилатор. Неинвазивната вентилация значително намалява сърдеч-
но-съдовата заболяемост и смъртност. 

Ключови думи: сънна апнея, метаболитни нарушения, сърдечно-съдови заболявания, неинвазивна вентилация.
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сандровска”, ул. „Св. Г. Софийски” 1, София 1431, тел: 0885129402, e-mail: cherneva_radost@yahoo.com

Summary. Sleep apnea is a common breathing disorder that affects 15-25% of middle-aged people. It is closely related to obesity, 
as nearly 70% of patients have a body-mass-index > 30 kg/m2. It usually presents with excessive daytime sleepiness, 
cognitive impairment, metabolic dysregulation (dyslipidemia, insulin resistance, type 2 diabetes) increased cardiovascular 
morbidity and mortality. 70% of patients with OSA have hypertension, 50-60% have different types of arrhythmias and 
increased risk of sudden death. Sleep apnea is often encountered among patients with heart failure – 40-60%, and 
among patients with stroke – 40-70%. The therapeutic approaches include lifestyle change – losing weight, quitting 
smoking, avoidance of alcohol and sedatives. Non-invasive ventilation – СРАР (Continuous positive airway pressure), 
BiPAP (Bilevel positive airway pressure) is another opportunity, that signifi cantly diminishes cardiovascular morbidity and 
mortality in sleep apnea patients.

Key words: sleep apnea, metabolic disorders, cardiovascular diseases, non-invasive ventilation.
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алвеоларна хиповентилация (синдром на 
алвеоларна хиповентилация при обезитет и 
алвеоларна хиповентилация при невромус-
кулни заболявания); 4) overlap синдром (ед-
новременно наличие на ХОББ, сънна апнея и 
дихателна недостатъчност) (табл. 1) Те при-

чиняват нарушена архитектоника на съня, 
интермитентна хипоксия и персистиращо 
възпаление, чиято клинична изява са пови-
шена дневна сънливост, намалена работос-
пособност, метаболитни нарушения и увели-
чен сърдечно-съдов риск [33, 48].

Таблица. 1. Класификация на нарушенията на дишането по време на сън, ААSM, 2005

Централна сънна апнея Първична централна сънна апнея  
Централна сънна апнея при сърдечна недостатъчност – Чейн-Стоксово дишане 
Централна сънна апнея при пребиваване на големи надморски височини 
Централна сънна апнея, асоциирана с приема на медикаменти  

Обструктивна сънна апнея При възрастни 
При деца 

Синдром на алвеоларна 
хиповентилация

Алвеоларна хиповентилация при невромускулни заболявания 
Алвеоларна хиповентилация при обезитет  
Други форми на алвеоларна хиповентилация, свързана с необструктивни белодробни  
заболявания

 Оverlap syndrome Обструктивна сънна апнея + ХОББ

Други нарушения на дишането

Синдром на централна и обструктивна 
сънна апнея
Сънната апнея е нарушение на дишане-

то по време на сън, което се характеризира с 
повтарящи се епизоди на частично (хипопнея) 
или пълно спиране на въздушния поток (ап-
нея), които водят до десатурация (понижаване 
на кислородната сатурация с повече от 4%) и 
до накъсване на съня. Сънната апнея може да 
бъде централна или обструктивна. Централна-
та сънна апнея (ЦСА) се характеризира с нару-
шение на механизмите, отговорни за дихател-
ната регулация. При нея липсва респираторен 
стимул, поради което не се наблюдава движе-
ние на гръдната или коремната мускулатура по 
време на апнеите/хипопнеите. Обструктивната 
сънна апнея (ОСА) се дължи на колапс на гор-
ните дихателни пътища по време на вдишва-
не. За разлика от централната апнея при ОСА 
са налице респираторни движения. От 2005 г. 
повишената резистентност на горните диха-
телни пътища също се причислява към ОСА 
[33]. При нея няма намаляване или спиране на 
въздушния поток, както и спад в сатурацията. 
Налице обаче са повишени инспираторни уси-
лия, съпроводени със или без хъркане, които 
влошават качеството на съня. Диагнозата се 
поставя чрез полисомнографски запис, като 

е необходимо наличието на над 5 епизода на 
обструктивни или централни апнеи/хипопнеи 
на час (апноично-хипопноичен индекс – АХИ), 
съответно при ОСА и ЦСА. В зависимост от 
АХИ сънната апнея се класифицира като лека 
– АХИ < 15, средна – АХИ – 15-30, и тежка АХИ 
> 30. ОСА засяга 24% от мъжете и 9% от жените 
на средна възраст, като се увеличава пропор-
ционално с възрастта до 60 години. След този 
период честотата ù варира. Доказана е пряката 
причинно-следствена връзка на ОСА с повише-
ната дневна сънливост, когнитивните наруше-
ния, повишения риск от автомобилни инциден-
ти, повишената сърдечно-съдова заболяемост 
и смъртност. Напоследък се дискутират мета-
болитните нарушения, които съпътстват и/или 
предшестват изявата на ОСА, както и връзката 
ù с метаболитния синдром [81]. 

ЦСА е по-рядко срещана в общата попула-
ция. Първоначално Чейн (1818 г.) и по-късно 
Стокс (1834 г.) описват периодично дишане с 
алтерниращ кресчендо-декресчендо характер 
от редуващи се епизоди на апнеи и хипопнеи 
при терминално болни пациенти. Чейн-Стоксо-
вото дишане е проява на ЦСА и се наблюдава 
преди всичко при пациенти със сърдечна недо-
статъчност, като е налице при 40-50% от случа-
ите [12]. Среща се и при болни с нарушения на



Сънна апнея – новото сърдечно-съдово заболяване 19

нервната система, както и при здрави лица, 
пребиваващи на голяма надморска височина. 
Тогава тя е нормалнa адаптационна реакция 
[10]. Въпреки че не е изяснено доколко нару-
шените вентилаторни механизми при ЦСА са 
последица или патофизиологичен елемент 
от развитието на сърдечната недостатъчност 
(СН), ЦСА се смята за самостоятелен и не-
зависим негативен прогностичен фактор при 
пациенти със СН [43]. Пациентите с ЦСА са с 
понижен физически капацитет и фракция на 
изтласкване, повишено пулмокапилярно на-
лягане, повишени левокамерни обеми, пови-
шена честота на аритмии. В подкрепа на това 
са патофизиологичните характеристики, които 
я съпровождат – повишена симапатикусова 
активност, хипоксия, нискостепенно персисти-
ращо възпаление, по-висока плазмена концен-
трация на катехоламини и ендотелини, възпа-
лителни маркери и цитокини, по-голяма често-
та на сърдечни аритмии, които са свързани с 
по-лоша прогноза [44].

Oт друга страна, самата сърдечна недо-
статъчност провокира развитието на централ-
ни апнеи. Повишеното пулмокапилярно наляга-
не, дразненето на stretch рецепторите в белия 
дроб, стимулирането на симпатикуса и заба-
вената циркулация предизвикват хипервенти-
лация, спадане на нивата на СО2 под опреде-
лена критична стойност – apnea threshold. При 
тези условия той не може да бъде ефективен 
респираторен тригер по време на сън, поради 
което възникват периоди на апнеи. Така се по-
вишават нивата на СО2 и дишането се възста-
новява – възниква компенсаторна хиперпнея и 
последващо спадане на СО2 [4].

В обобщение сърдечната недостатъчност 
предразполага към появата на централна сън-
на апнея, а тя от своя страна ускорява хода ù.

Лечението на сърдечната недостатъчност, 
постигнато с конвенционална фармакологична 
терапия, подобрява в известна степен централ-
ната сънна апнея [4, 9]. Въпреки това обаче за 
стандартно лечение на ЦСА, която е придруже-
на от тежка десатурация, се приема прилага-
нето на неинвазивна вентилация с СРАР (Con-
tinuous positive airway pressure), BiPAP (Bilevl 
positive airway pressure) или сервовентилатор. 
Множество проучвания описват намаляване на 

апноично-хипопноичните индекси, повишаване 
на фракцията на изтласкване, физическия ка-
пацитет и качеството на живот при прилагането 
на неинвазивна вентилация на паценти с ЦСА 
и СН – II-III ФК по NYHA [5,13,88]. За разлика от 
СРАР терапията, която не винаги е ефективна 
при тази група пациенти, BiPAP и сервовенти-
лацията са предпочитан подход [38, 57, 64].

Синдром на алвеоларна хиповентилация
Синдромът на алвеоларна хиповентила-

ция се характеризира с наличието на дневна 
хиперкапния със или без дневна хипоксемия. 
В рамките на това вентилаторно нарушение 
попадат две групи заболявания: 1) алвеоларна 
хиповентилация при невромускулни заболява-
ния; 2) алвеоларна хиповентилация при обези-
тет [33].

Синдромът на алвеоларна хиповентилация 
при невромускулни заболявания се дължи на 
нарушена механика на дишането, която води 
до неефективна вентилация. По време на сън, 
поради задълбочавщата се мускулна хипото-
ния, вентилацията допълнително се влошава – 
възниква нощна хипоксемия и пропорционална 
на нея хиперкапния. 

За разлика от тази група пациенти, син-
дромът на алвеоларна хиповентилация при 
обезитет е свързан както с вентилаторни, така 
и със сърдечно-съдови усложнения [11]. При-
чина за това са не само метаболитните нару-
шения, асоциирани със затлъстяването, но и 
хипоксията, която се появява по време на сън. 
Диагнозата се поставя при индекс на телесна 
маса (ИТМ) > 30 kg/m2 и дневна хиперкапния, 
при изключване на други невромускулни, бе-
лодробни, сърдечно-съдови или ендокринни 
заболявания, които да обяснят наличието ù. 
До 90-те години синдромът е бил известен като 
Пикуик синдром – съчетание от тежка дихател-
на и сърдечна недостатъчност [66, 81]. 

ОБСТРУКТИВНА СЪННА АПНЕЯ – НОВОТО 
СЪРДЕЧНО-СЪДОВО ЗАБОЛЯВАНЕ

Обструктивната сънна апнея е налице при 
70% от пациентите със затлъстяване и придо-
бива все по-голямо клинично значение поради 
увеличаваща се честота на обезитета [83]. От 
друга страна, тя се свързава с множество сър-
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дечно-съдови заболявания – хипертония, исхе-
мична болест на сърцето, сърдечна недостатъч-
ност, инсулт, сърдечни аритмии [7, 53, 87]. Ня-
колко проучвания при хора и животни доказват, 
че ОСА е независим рисков фактор за развитие 
на хипертония [23, 47]. Интермитентната хипок-
сия, основна патофизиологична характеристика 
на заболяването, води до дислипидемия и ате-
росклероза при липса на други рискови фактори 
[72]. ОСА се асоциира с метаболитния синдром, 
като пациентите с ОСА имат девет пъти по-го-
лям риск от разивите на метаболитен синдром 
от общата популация [19].

Те са и с по-голяма честота на аритмии и 
ИБС [32, 78]. Налице са доказателства, че ОСА 
причинява левокамерна дисфункция при лип-
сата на други съпровождащи заболявания. При 
пациенти със сърдечна недостатъчност ОСА 
е причина за екзацербация на заболяването, 
като влошава прогнозата му [14].

ОСА е свързана с повишена тромбоцитна 
агрегация, ендотелна дисфункция, съдово ре-
моделиране, повишена честота на коронарни 
и мозъчносъдови инциденти [21, 40, 46, 74]. Тя 
предствалява самостоятелен сърдечно-съдов 
фактор. До момента, най-значимото проучване 
при 1000 пациенти на средна възраст с лекува-
на и нелекувана ОСА е на Marin и сътр. [33]. То 
доказва, че нелекуваната сънна апнея е свър-
зна с три пъти по-голям риск за фатални и не-
фатални сърдечно-съдови усложнения в срав-
нение със здрави мъже на същата възраст. На-
лице е значимо редуциране на риска от фатал-
ни и нефатални сърдечно-съдови усложнения 
след употребата на СРАР [33].

В заключение ОСА има критична роля за 
индуцирането или ускоряването на хода на 
съществуващи вече сърдечно-съдови заболя-
вания. 

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ НА СЪННАТА АПНЕЯ

Обструктивната сънна апнея се характери-
зира с периодично намаляване (хипопнея) или 
спиране на въздушния поток (апнея) на горни-
те дихателни пътища по време на сън. Стесня-
ването или затварянето на горните дихателни 
пътища зависи от невромускулния тонус на 
гладката им мускулатура и фазата на съня. Об-

структивните епизоди възникват обикновено по 
време на фазата на бързите очни движения, тъй 
като хипотонията на мускулатурата на горните 
дихателни пътища тогава е най-голяма. Значе-
ние има и количеството мастна тъкан около тях. 
При обезни пациенти повишената мастна тъкан 
може да създаде предпоставки за стесняване 
на дихателните пътища. Данните от магнитния 
резонанс показват повишено количество мас-
тна тъкан в шийната област при пациенти със 
сънна апнея. При пациенти с нормално телесно 
тегло ОСА може да се развие при наличие на 
хипертрофия на сливиците или особености на 
черепа, които предразполагат към стесняване 
на дихателните пътища. При пациенти със сър-
дечна недостатъчност патофизиологично зна-
чение имат венозният застой на шийните вени, 
както и локалният мекотъканен оток, засилващ 
се в легнало положение.

Стесняването на дихателните пътища пре-
дизвиква увеличени респираторни усилия от 
страна на коремната и гръдна мускулатура и 
води до събуждания и накъсвания на съня. От 
друга страна, се наблюдава Muller феномен. 
Той подпомага да се генерира повишено нега-
тивно интраторакално налягане, което покачва 
трансмуралния градиент на стената на лявата 
камера – увеличава се следнатоварването. По-
високото негативно интраторакално налягане 
стимулира напълването на дясната камера, 
избутването на междукамерния септум наля-
во, допълнителното намаляване на преднато-
варването и сърдечния ударен обем [15]. 

Интермитентната хипоксия, която възниква 
при хипо- и апнеите, самостоятелно намалява 
миокардния контрактилитет. От друга страна, 
тя стимулира симпатикусовата нервна система 
[77]. Покачват се сърдечната честота, кръвното 
налягане и кислородната консумация при и без 
това наличната хипоксия [80]. 

Периодично повтарящите се хипоксични 
епизоди са предпоставка за повишен оксидати-
вен стрес и персистиращо нискостепенно въз-
паление. Последните са ключови за развитие 
на ендотелна дисфункция, съдово увреждане 
и атеросклероза. Доказано е, че интермитен-
тната хипоксия, характерна за ОСА сама по 
себе си е рисков фактор за атеросклеротични 
изменения на съдовете [72].
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ОСА Е ПРИЧИНА ЗА ХИПЕРТОНИЯ 

Хипертонията е най-честото сърдечно-съ-
дово заболяване, както и най-честото усложне-
ние на ОСА [16, 20, 52, 63]. Хипертонията зася-
га около 30-40% от пациентите в САЩ [22, 31]. 
Според Световната здравна организация дори 
субоптималният контрол на кръвното налягане 
е причина за 62% от мозъчносъдовите заболя-
вания и 49% от случаите с ИБС [84]. От друга 
страна, ОСА засяга между 9-25% от хората на 
средна възраст [86]. Тя е налице при около 30-
40% от пациентите с хипертония, докато 70% 
от пациентите с ОСА имат хипертония [18, 75]. 
Тъй като и двете заболявания са често срещани 
сред пациентите на средна възраст, е трудно да 
се изясни връзката причина/ефект при всяко от 
тях. През последните години се натрупа огром-
на база данни от епидемиологични проучвания 
при животни и хора, която доказва, че ОСА при-
чинява хипертония [85, 87]. Механизмът ù все 
още е недобре изяснен.

Първото популационно проучване, което 
описва връзката хипертония/ОСА, е Wisconsin 
Sleep Cohort. При него 1060 асимптомни паци-
енти са подложени на полисомнография. Опи-
сана е линейна връзка между тежестта на ОСА 
и риска от развитие на хипертония. Тази връзка 
се запазва и след като се вземе предвид влия-
нието на други рискови фактори [87]. По-късно 
Sleep Heart Health Study също потвърждава, че 
ОСА е независим рисков фактор за развитие 
на хипертония. При това мултицентрово про-
учване участват над 6424 пациенти, при които 
тежестта на ОСА корелира със степента на хи-
пертонията [59]. 

Пациентите с ОСА са и с по-висока честота 
на резистентна хипертония – т.е. те не могат 
да поддържат нива на кръвното налягане под 
140/90 mm Hg дори при тройна медикаментоз-
на терпаия. При тях е по-голяма и честотата на 
маскирана хиертония [49].

Механизъм на хипертонията при ОСА
Основните патогенетични механизми за 

възникване на хипертония при пациенти с 
ОСА са интермитентната хипоксия, повишена-
та симпатикусова активност, пренастройката 
на барорефлексната активност, възникването 

и поддържането на оксидативен стрес и нис-
костепенно персистиращо възпаление [55].

Интермитентната хипоксия, съпровождаща 
периодите на хипо- и апнеи, стимулира симпа-
тикусовата нервна система през нощта. За раз-
лика от нормалните индивиди при тези с ОСА 
не се наблюдава физиологично спадане на 
кръвното налягане с 10-15% през нощта – dip-
ping феномен. Това с времето променя баро-
рефлексната чувствителност и води до поддър-
жането на по-висока симпатикусова активност 
дори и прeз деня при състояние на нормоксия 
(нормално кислородно съдържание в кръвта) 
[17, 25, 76]. За развитието на хипертонията при 
ОСА значение има и създаването на оксида-
тивен стрес и ендотелна дисфункция [50, 65]. 
Ендотелната дисфункция е важен прекурсор за 
развитието на сърдечно-съдовите заболявания 
при пациетите с ОСА. Друга етиологична връзка 
за хипертонията при ОСА е ренин-ангиотензин-
алдостероновата система – РААС. Пациентите 
с ОСА имат повишена активност на РААС, която 
се подобрява след лечение с СРАР [8, 24, 42].

В заключение интермитентната хипоксия е 
причина за хипертонията при пациенти с ОСА. 
Механизмът на индуцираната от ОСА хиперто-
ния е повишената симпатикусова активност и 
оксидативният стрес.

ОСА И ИБС

ИБС е често срещана при пациенти с ОСА 
и се дължи на ендотелната дисфункция, възпа-
лението и дислипидемията, които съпътстват 
ОСА [34]. При тази група пациенти са налице 
субклинични данни за атеросклероза, която 
заедно с повишената симпатикусова активност 
може да потенцира исхемични атаки [34, 54]. 
При пациенти с ОСА и ИБС e налице повише-
на честота на ST-T-промени, които корелират с 
тежестта на сънната фрагментация и респира-
торните нарушения, и се повлияват след при-
лагане на СРАР [2].

Peker (2002) проследява в рамките на седем 
години пациенти без изявено сърдечно-съдово 
заболяване, като доказва повишен риск за раз-
витие на ИБС при тези с ОСА [62]. Пациентите 
с ИБС и лека или умерена ОСА (АХИ > 10), са 
с повишена 5-годишна смъртност в сравнение с 
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тези без ОСА [61]. Те са с по-голяма честота на 
миокарден инфаркт и мозъчносъдови инциден-
ти. Моое (2001) също описва независима връзка 
между ОСА и лоша прогноза при пациенти с ИБС, 
като установява корелация между степента на де-
сатурация, тежестта на ОСА и крайната прогноза 
[56]. Подобна зависимост е доказана и в няколко 
други популационни проучвания [71, 73].

В заключение трябва да отбележим, че паци-
ентите с ОСА са с повишен риск за развитие на 
ИБС и имат по-лоша прогноза. Лечението с СРАР 
намалява негативната връзка между ОСА/ИБС.

ОСА, АРИТМИИ, ВНЕЗАПНA СЪРДЕЧНА СМЪРТ

Характерна черта на ОСА е повишената 
симпатикусова активност, за която се предпо-
лага, че е основен механизъм за повишена ми-
окардна възбудимост и последваща аритмия. 
Около 50% от пациентите с ОСА са с различни 
форми на аритмия [53]. В кохортно проучва-
не на Sleep Heart Health Study e доказано е, 
че пациентите с ОСА са с 2 до 4 пъти по-ви-
сок риск от комплексни аритмии в сравнение 
с тези без ОСА [53]. Зависмостта се запазва 
дори след преоценка на влиянието на потен-
циални рискови фактори. Най-често срещани-
те ритъмни нарушения по време на сън са: ка-
мерната екстрасистолия, непродължителната 
камерна тахикардия, предсърдното мъждене 
[53]. Прилагането на СРАР намалява камерна-
та възбудимост. Освен това лечението на ОСА 
подобрява автономната регулация, определе-
на чрез вариабилитета на камерната честота 
при ОСА [67]. При около 10% от пациентите 
се наблюдават и брадикардии – атриовент-
рикуларни блокове, синусов арест, синоатри-
ален блок [39]. Механизмът за възникване на 
брадиаритмиите е рефлекторно покачване на 
вагусовия тонус, потенцирано от комбинация 
от апнея и хипоксемия. В European Multicenter 
Polysomnographic Study е доказано, че 59% от 
пациентите с pacemaker са със сънна апнея. 
Същото се отнася и за 68% от тези с AV блок 
[29]. Ето защо се препоръчва провеждането на 
полисомнографски запис при пациенти с бра-
диаритмии, регистрирани не само през нощта, 
но и през деня, защото лицата с ОСА са с по-
вишена дневна сънливост.

Голяма е и честотата на предсърдно мъж-
дене (ПМ). Ретроспективно проучване при 
3500 пациенти без данни за ПМ в миналото, 
подложени на ПСГ, доказва, че индексът на де-
сатурация и обезитетът са независими рискови 
фактори за ПМ при лица под 65 г. [27]. Според 
Gami и сътр. (2004) 49% от пациентите с ПМ, 
подложени на кардиоверзио, са със сънна ап-
нея, в сравнение с 32% от общата популация 
пациенти [26]. В допълнение на това рискът от 
рецидив на ПМ в рамките на една година след 
приложено кардиоверзио е два пъти по-голям 
при пациенти с ОСА, които не са на лечение 
със СРАР, в сравнение с подложените на неин-
вазивана вентилация [35].

Gami и сътр. доказват, че пациентите с ОСА 
са с по-голяма честота на внезапна сърдечна 
смърт в интервала 24.00–6.00 ч. Те проследя-
ват пациенти с ОСА за период от 16 години и 
доказват, че внезапна сърдечна смърт е налице 
при 49% от тях и при 21% от пациентите в обща-
та популация. Пациентите с ОСА са с 2.57 пъти 
по-висок риск за внезапна сърдечна смърт през 
посочения интервал от денонощието [28]. 

ОСА И СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ

Като се има предвид етиологичната връзка 
между ОСА и ИБС, от една страна, и връзката 
ОСА/хипертония, ОСА/аритмия, от друга, не е 
учудващо, че ОСА е и независим рисков фак-
тор за сърдечна недостатъчност. Наличието на 
ОСА при пациенти със сърдечна недостатъч-
ност е много по-висока сред общата популация 
от пациенти на средна възраст – 11-37%.

Пациентите с ОСА са с висока честота на 
хипертония, което затруднява категоричността 
на изводите за точната връзка ОСА/левока-
мерна дисфункция, независима от хипертони-
ята. Въпреки това е доказано, че голяма част 
от пациентите с ОСА имат или клинични дан-
ни за систолна дисфункция, или субклинични 
ехокардиографски данни за левокамерна дис-
функция [41, 60]. При деца с ОСА без сърдеч-
но-съдови заболявания е описано асимптомно 
левокамерно ремоделиране [3]. Натрупаните 
до момента изследвания са в подкрепа на те-
зата, че ОСА може да причини сърдечна недо-
статъчност, независимо от хипертонията [41, 
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60]. В допълнение, тя е и сериозен неблагопри-
ятен фактор, влошаващ прогнозата на същест-
вуващата вече сърдечна недостатъчност [82].

Патофизиологичните механизми, които до-
принасят за декомпенсирането на СН, вклю-
чват: повишена мускулна работа поради пови-
шеното негативно интраторакално налягане по 
време на обструктивните епизоди и увеличения 
трансмурален систолен градиент; увеличен 
венозен приток в десните кухини, избутване на 
септума, намаляване на обема на лявата ка-
мера. Тези хемодинамични промени могат да 
повлияят преднатоварването и да редуцират 
ударния обем [79, 82].

От друга страна, симпатикусовата актив-
ност, стимулирана от хипоксията, увеличава 
кръвното налягане и допълнително намалява 
миокардната перфузия. Това повишава сър-
дечното следнатоварване и миокардната исхе-
мия по време на обструктивните апнеи. Про-
учванията показват, че лечението с СРАР реду-
цира описаните промени в рамките на няколко 
седмици, като води до покачване на фракцията 
на изтласкване, намаляване на кръвното наля-
гане и симпатикусовата активност. Приема се, 
че пациентите с ОСА и СН едновременно имат 
повишена симпатикусова активност, персисти-
раща дори и през деня в сравнение с пациенти 
със СН, но без ОСА [79, 82]. Това се потвърж-
дава и от факта, че прилагането на СРАР на-
малява плазменните нива на катехоламините 
[51]. Допълнителното прилагане на неинва-
зивна вентилация подобрява не само хемо-
динамичните показатели – кръвно налягане 
и сърдечна честота, фракция на изтласкване, 
левокамерна хипертрофия, но и продължител-
ността и качеството на живот [36, 37].

ОСА, ПУЛМОНАЛНА ХИПЕРТОНИЯ 
И ДЕСНОКАМЕРНА ДИСФУНКЦИЯ

Няма достатъчно доказателство за връз-
ката между ОСА и пулмоналната хипертония. 
Въпреки това по последни данни тя е налице 
при 20-41% от пациентите с ОСА [6, 69]. Смята 
се, че механизмът за индуцирането на пулмо-
нална хипертония при ОСА е интермитентната 
хипоксия. Тя причинява вазоконстрикция и ен-
дотелна дисфункция. Освен това тя стимули-

ра експресията на VEGF – съдовия ендотелен 
растежен фактор, което предизвиква съдово 
ремоделиране [30,45].

Няколко проучвания оценяват деснокамер-
ната функция и структура при пациенти с ОСА. 
Те описват намалена фракция на изтласкване 
и деснокамерна хипертрофия. Деснокамерна-
та дисфункция при пациенти с ОСА може да се 
дължи на предизвиканата от ОСА пулмонална 
хипертония. От друга страна, тя може да е пос-
ледствие на индуцираната от ОСА левокамер-
на дисфункция [70].

 Поради невъзможността за прецизна оцен-
ка на пулмоналното налягане при обезитет, на-
маления акустичен прозорец, трудното нами-
ране на контролни групи пациенти с пулмонал-
на хипертония липсват достатъчно убедителни 
проучвания за връзката ОСА–пулмонална хи-
пертония–деснокамерна дисфункция. 

Смята се, че лечението с СРАР подобрява 
деснокамерното натоварване и намалява пул-
моналното налягане при пациенти с ОСА [58, 
68]. Според последните консенсуси ОСА може 
умерено да повиши пулмоналното артериално 
налягане, което налага целенасоченото ù тър-
сене и диагностициране при пациенти с пулмо-
нална хипертония [1].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В заключение може да се приеме, че ОСА е 
самостоятелен фактор за развитие и неблаго-
приятно протичане на редица сърдечно-съдо-
ви заболявания – хипертония, ИБС, сърдечна 
недостатъчност, инсулт. Причините за това 
са както метаболитните нарушения, които я 
съпътстват – затлъстяване, дислипидемия, за-
харен диабет, инсулинова резистентност, така 
и основните ù патогенетични характеристики 
– интермитентна хипоксия, повишена симпати-
кусова активност, оксидативен стрес, възпале-
ние. Прилагането на неинвазивна вентилация 
в значителна степен нормализира описаните 
метаболитни и сърдечно-съдови нарушения. 
Ето защо ОСА трябва да се възприема като се-
риозен сърдечно-съдов рисков фактор, който 
може да бъде повлиян при своевременна диа-
гноза и адекватно лечение.
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НА КАРДИОЛОЗИТЕ 
В БЪЛГАРИЯ

ОБЗОРИ
REVIEWS

Сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ) са 
втората по честота причина за смърт при ро-
дилките (най-честа причина – самоубийство) в 
Европа и САЩ [10]. Тъй като здравето и пра-
вилното развитие на плода зависят от здраве-
то на майката, то трябва да бъде с най-висок 
приоритет при избор на диагностично-терапев-
тичен подход [17, 21].

Сърдечно-съдови усложнения (ССУ) въз-
никват при 1-4% от бременните жени без пред-
шестващи ССЗ [17]. Този процент е значимо по-
висок при жени със ССЗ, предшестващи бре-
менността. Такива са 1-2% от всички бременни 
жени, като честотата им се увеличава поради 

значимия напредък в медицината и съвремен-
ните терапевтични схеми, даващи възможност 
все повече жени с ревматично сърдечно забо-
ляване (това са около 80% от бременните жени 
със ССЗ) и вродени сърдечни заболявания (10-
15 %) да достигнат детеродна възраст [22]. 

НОРМАЛНИ ФИЗИОЛОГИЧНИ ПРОМЕНИ 
В СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА ПО ВРЕМЕ 
НА БРЕМЕННОСТ 

Сърдечно-съдови промени в организма 
на бременната жена настъпват в първите 5-8 
седмици от началото на бремеността, като 
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са най-изразени в края на втория триместър. 
През този период най-често възниква сър-

дечна декомпенсация при жени със ССЗ [6] 
(табл. 1).

Таблица 1. Нормални хемодинамични промени по време на бременност

Хемодинамични показатели Промени по време на 
нормална бременност

Промени по време на 
раждане

Промени в 
постпарталния период

Кръвен обем ↑ 40% -50% ↑ ↓

Пулс ↑ 10-15 уд./min ↑ ↓

Сърдечен дебит ↑ 30%-50% над изходните ↑ допълнително 50% ↓

Артериално налягане ↓ 10 mm Hg ↑ ↓

Ударен обем ↑ Първи и втори триместър; 
↓ Трети триместър ↑ (300-500 mL/контракция) ↓

Периферно съдово съпротивление ↓ ↑ ↓

ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ БРЕМЕННИ ЖЕНИ 
С ПРЕДШЕСТВАЩО ССЗ
Интердисциплинарният подход в обсъжда-

нето на различните проблеми при бременните 
жени със ССЗ изисква екип, включващ карди-
олог, акушер-гинеколог, интернист, неонатолог 

и анестезиолог и би намалил значимо риска от 
неблагоприятни събития в хода на бременост-
та [22, 23].

Предложени са различни методики за оцен-
ка на риска при бременните жени със ССЗ [22, 
23] (табл. 2).

Таблица 2. Оценка на риска за сърдечно-съдови усложнения в хода на бременността при жени с предшестващи ССЗ

Критерии Състояния Точки

Реализирани сърдечно-съдови и/или 
мозъчносъдови усложнения

Сърдечна недостатъчност, миокарден инфаркт, преходно 
нарушение на мозъчното кръвообръщение или инсулт 1

Предхождаща аритмия Симптоматични продължителни епизоди на тахи-
брадиаритмия, изискващи лечение 1

Сърдечна недостатъчност III-IV ФК по NYHA 1

Хемодинамично значими клапни лезии или 
обструкция на изхода на лявата камера

Площ на аортната клапа < 1,5 cm2, на митралната клапа 
< 2 cm2, обструкция на изхода на лявата камера с максимален 
градиент > 30 mm Hg 

1

Миокардна дисфункция ФИ < 40%, рестриктивна/хипертрофична кардиомиопатия. 1

Майчиният риск за ССУ по време на бременността при 0, 1 и > 1 точки се оценява съответно на 5, 27 и 75%. 

Определени ССЗ носят изключително ви-
сок риск за майката по време на бременност, 
поради което бременността при тези пациент-
ки следва да се избягва. При жени с хронична 
сърдечна недостатъчност (ХСН) III-IV ФК по 
NYHA усложнения по време на бременност се 
наблюдават в 30% от случаите, а смъртността 
превишава 7% [17, 21].

Сърдечно-съдови заболявания с висок 
риск за ССУ при майката по време на бре-
менността са:

Синдром на Eisenmenger; •
Тежка белодробна хипертония; •
Комплексно цианотично вродено сърдечно  •

заболяване (тетралогия на Fallot, аномалия на 
Ebstein, транспозиция на големи съдове и др.);
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Синдром на Marfan със засягане на аорт- •
ния корен и/или АоК;

Високостепенна АоК стеноза; •
Аортна, митрална или комбинирана клап- •

на сърдечна болест (регургитация и/или сте-
ноза) с умерена или тежка левокамерна дис-
функция (ФИ < 40%);

ХСН III-IV NYHA клас, свързана с клапна  •
болест или кардиомиопатия;

Анамнеза за предхождаща перипартална  •
кардиомиопатия [22].

Високорисковите ССЗ могат да се разделят 
в 2 групи – абсолютно и относително противо-
показани за бременност [22] (табл. 3).

Таблица 3. Сърдечно-съдови заболявания, опреде-
лящи много висок риск при майката и плода

Абсолютни контраиндикации за бременност
Белодробна хипертония, независимо от причината
ХСН с ФИ < 35%
Синдром на Marfan с размери на нативната аорта > 40 mm 

Относителни контраиндикации
Цианотично вродено сърдечно заболяване при липса на 
белодробна хипертония

Клапна протеза
Некоригирана коарктация на аортата
Синдром на Marfan с размери на нативната Ао < 40 mm 
Асимптомни пациентки с ФИ < 35%
Тежки обструктивни лезии (клапна стеноза, обструктивна 
хипетрофична кардиомиопатия) 

Сърдечно-съдови заболявания с умерен 
риск за ССУ при майката по време на бре-
менността са:

голям ляво-десен шънт; −
коарктация на аортата; −
синдром на Marfan при нормален аортен  −

корен;
умерена или тежка митрална клапна сте- −

ноза;
лека до умерена симптоматична аортна  −

клапна стеноза;
тежка стеноза на белодробната клапа [22]. −

Сърдечно-съдови заболявания с нисък 
риск за ССУ при майката по време на бре-
менността са:

междупредсърден дефект; −
междукамерен дефект; −
персистиращ ductus arteriosus Botali; −
асимптомна аортна клапна стеноза, нисък  −

до умерен среден градиент (< 50 mm Hg) и нор-
мална левокамерна функция (ФИ > 50%);

АоК инсуфициенция с нормална левока- −
мерна функция и I-II NYHA клас;

митрален клапен пролапс (изолиран) или  −
малка до умерена митрална инсуфициенция 
при нормална левокамерна функция;

лека до умерена митрална клапна сте- −
ноза (площ на МК > 1,5 cm2, среден градиент 
< 5 mm Hg) без тежка белодробна хипертония;

лека до умерена белодробна стеноза; −
коригирано нецианотично вродено сър- −

дечно заболяване без остатъчна сърдечна 
дисфункция [22].

СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ РИСКОВИ ФАКТОРИ, 
ПРЕДХОЖДАЩИ БРЕМЕННОСТТА

През последните десетилетия значимо на-
растна броят на жените, забременяващи и 
раждащи в по-напреднала възраст (25-44 год.). 
При тези жени се наблюдава по-голяма честота 
на „традиционните” сърдечно-съдови рискови 
фактори (СРФ) – артериална хипертония (АХ), 
захарен диабет (ЗД), дислипидемия, тютюно-
пушене, тромбофилия и реализирани ССЗ в 
резултат на тези рискови фактори [23].

Влиянието на СРФ върху майката и пло-
да са значими – наблюдава се повишен риск 
за спонтанен аборт, плацентарни синдроми, 
преждевременно раждане, остра артериална 
и венозна тромбоза. Дългосрочната прогноза 
за бъдещи сърдечно-съдови и извънсърдечни 
усложнения при бременни жени с посочените 
СРФ е силно неблагоприятна – повишен е рис-
кът за възникване на есенциална хипертония, 
коронарна и периферна артериална болест, 
исхемичен мозъчен инсулт [21, 22]. Рискови 
фактори със значим потенциал за късни сър-
дечно-съдови усложнения при бременните 
жени са затлъстяването, възникнало по време 
на бременността и гестационният ЗД [22, 23]. 
Гестационното затлъстяване и затлъстяване-
то, предхождащо бременността, са фактори, 
свързани с повишен риск за гестационна АХ, 
прееклампсия, гестационен ЗД, тегло на но-
вороденто > 4000 g. Гестационният ЗД може 
да прогресира до ЗД тип 2, като най-голям е 
процентът на това ендокринно-метаболитно 
усложнение през първите 5 години след раж-
дането [21, 22, 23]
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ИНСТРУМЕНТАЛНА ДИАГНОСТИКА ПРИ БРЕМЕННИ
ЖЕНИ С ПОВИШЕН СЪРДЕЧНОСЪДОВ РИСК
Своевременната диагностика и проследя-

ването на бременните жени с повишен сър-
дечносъдов риск са изключително важни за 

благоприятния изход. Диагностичният подход 
е индивидуализиран, като основен фактор, по-
влияващ избора на инструментална методика, 
трябва да бъде безопасността за майката и 
плода [6, 21] (табл. 4).

Таблица 4. Инструментална оценка при бременни жени с повишен сърдечно-съдов риск

Изследване Безопасност Коментар

ЕКГ Безопасно ST-T-промените са чести, трудна интерпретация за нововъзникнала исхемия 

Рентгенография на гръден 
кош Безопасно Радиационната експозиция е по-ниска от увреждащата плода 

ТТЕ Безопасно Размерите на кухините и измерените скорости в контекста на променената 
от бременността хемодинамика 

ТЕЕ Безопасно Рискове от седацията и позицията на тялото при изследването 

MRI Безопасно Да не се прилага Gadolinium 

КАТ Рисково Значима радиационна експозиция на плода: риск от фетално увреждане и 
онкогенеза в по-късна възраст (левкози) 

Нуклеарни методики Рисково Значима радиационна експозиция на плода 

ТТЕ – трансторакална ехокардиография; ТЕЕ – трансезофагеална ехокардиография; MRI – ядрено-магнитен резонанс; КАТ – компю-
търна аксиална томография

СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 
ПРИ БРЕМЕННИ ЖЕНИ

Бременност и артериална хипертония
Като АХ при бременните жени се дефини-

ра трайно повишаване на стойностите на АН 
> 140/90 mm Hg. Честотата на АХ по време на 
бременност според различни автори варира от 
12 до 22% и е важна причина за усложнения 
и повишена смъртност [6, 15, 17]. Разгранича-
ват се 3 основни форми на АХ при бременните 
жени [24, 25]:

Хронична АХ: АХ, възникваща преди 20- •
ата гестационна седмица (г.с.) и персистираща 
след 42-ия ден от раждането

Гестационна АХ: АХ, възникваща след 20- •
ата г.с. без протеинурия или други симптоми на 
прееклампсия, с нормализиране на АН след 
12-ата седмица от раждането

Прееклампсия (токсемия), със или без  •
предхождаща АХ: АХ, съчетаваща се с про-
теинурия (> 300 mg/24 ч) и отоци. Обикновено 
възниква през 3-тия триместър.

Повишеното артериално налягане в хода 
на бременността е свързано с висок риск от ус-
ложнения за майката и плода: прееклампсия и 
еклампсия, сърдечна дисфункция, мозъчносъдо-
ви инциденти (МСИ), синдром на дисеминирана 
вътресъдова коагулопатия, абрупция на плацен-
тата, хипотрофия на плода и др. [24, 25]. 

Терапевтичният подход при АХ по време на 
бременност е комплексен – немедикаментозен 
и медикаментозен, и зависи преди всичко от 
стойностите на АН, гестационната възраст и на-
личието на асоциирани майчини и/или фетал-
ни рискови фактори. Важно е изключването на 
други причини за симптоматична АХ [15, 21], 

Няма консенсусно мнение какво АН да се 
дефинира като “твърде високо” при бременни-
те жени, изискващо медикаментозно лечение. 
Общоприет подход за започване на медика-
ментозно лечение при неусложнена АХ при 
бременни е при стойности на АН > 165/105 mm 
Hg с тенденция за намаляване на този праг. 
При усложнена АХ, особено (пре)еклампсия 
медикаментозно лечение следва да се започне 
при АН > 140/90 mm Hg [6, 15, 21].
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Антихипертензивните медикаменти, пока-
зани за лечение на АХ по време на бремен-
ност, са централни алфа2-агонисти, алфа1/бе-
та-блокери, бета-блокери, калциеви антагони-
сти от дихидропиридинов тип, нитроглицерин, 
натриев нитропрусид. Включването на тиазид-
ни диуретици следва да се избягва, въпреки 
че според редица автори, ако при пациентки с 
АХ, предшестваща бременността, е провежда-
но лечение с тиазиден диуретик, това лечение 
може да бъде продължено в хода на бремен-
ността [24, 25].

В случаите на екстремно високи стойно-
сти на АХ (хипертензивна криза) медикамен-
ти на първи избор са Labetalol, бета-блокери 
и Nitroglycerine, приложени венозно, както и 
Nifedipine, приложен перорално [15, 21].

При хипертензивна криза с клинични и ин-
струментални данни за остър белодробен оток 
медикамент на избор е венозно приложение на 
Nitroglycerin. Диуретичното лечение с бримко-
ви диуретици следва да се избягва поради ри-
ска от значима редукция на плазмения обем и 
обема на околоплодната течност [24, 25].

Широко използваният доскоро медикамент 
Hydralazine за лечение на тежка АХ при бре-
менни жени днес не се препоръчва като меди-
камент на първи избор. Метаанализ на голям 
брой проучвания при бременни жени с АХ по-
казва, че приложението на този медикамент 
е свързано с повишен риск от възникване на 
сериозни усложнения, като абрупция на пла-
центата, изразена хипотензивна реакция при 
майката, олигурия, влияние върху сърдечната 
честота на плода [24, 25].

Приложението на медикаменти от групата 
на АСЕ-инхибиторите и ангиотензин-рецептор-
ните блокери (АРБ) следва да се избягва пора-
ди тератогенния им ефект и неблагоприятните 
хемодинамични ефекти върху плацентарното 
кръвообращение [24, 25].

БРЕМЕННОСТ И РИТЪМНИ НАРУШЕНИЯ

Надкамерните и камерни екстрасистоли 
(ЕС) са най-честата форма на ритъмни нару-
шения при бременните жени. Епизодите на па-
роксизмална надкамерна тахиаритмия (НКТ) 
са също сравнително често срещано ритъмно 

нарушение. Резултатите от обсервационни про-
учвания показват, че случаите на нововъзник-
нало предсърно мъждене (ПМ) и предсърдно 
трептене (ПТ) са сравнително редки по време 
на бременност, но при жени с данни за парок-
сизмално ПМ и ПТ, предхождащи бременност-
та, е налице висок риск от рецидиви [6, 11, 17].

Надкамерните и камерни ЕС не водят до 
усложнения за майката и плода и не изискват 
антиаритмично лечение при липса на значима 
клинична симптоматика. Добра е прогноза-
та и при спорадичните, краткотрайни епизоди 
на надкамерна тахиаритмия, нововъзникна-
ло ПМ или ПТ. Медикаментозното лечение е 
насочено към контрол на сърдечната честота 
(бета-блокери, дигоксин) и възстановяване на 
синусов ритъм – с вагусови приоми, Adenosine, 
Propafenone, Flecainide, приложени венозно, и 
синхронизирано електрическо кардиоверзио 
(доказано безопасен метод при бременни във 
всеки един етап на бременността) [11].

Рекурентните тахиаритмии (надкамерни и ка-
мерни) се характеризират със значимо повишен 
риск за усложнения – преждевременно ражда-
не, забавено развитие и хипотрофия на плода, 
респираторен дистрес-синдром, смърт на плода. 
Възникването на епизоди на камерна тахиарит-
мия изисква бързото им овладяване с медика-
ментозни (средства на първи избор − Lidocaine, 
Mg++-медикаменти) и немедикаментозни (елек-
трическо кардиоверзио) средства, уточняване и 
корекция на възможните причини (електролитни, 
ендокринни и метаболитни нарушения) [11].

ПЕРИПАРТАЛНА КАРДИОМИОПАТИЯ

Перипарталната кариомиопатия (ППКМП) 
представлява развитие на идиопатична лево-
камерна (ЛК) систолна дисфункция (доказана 
с ЕхоКГ) в интервала между последния месец 
от бременността до 5-ия месец след раждането 
при жени с данни за предхождаща нормална ЛК 
функция. Честотата на това сърдечно усложне-
ние при бременните жени е 1:3000-4000 [7, 17].

Причината не е уточнена: предложени са 
хипотези за вирусен или автоимунен миокар-
дит, а при някои от жените с ППКМП са устано-
вени специфични генетични мутации, засягащи 
продукцията на пролактин (фиг. 1) [7, 9].
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Клиничните прояви на ППКМП са сходни с 
тези при други форми на систолна сърдечна 
недостатъчност (лесна умора и задух при оби-
чайни и по-малки от обичайните физически 
усилия, ортопнея, пароксизмална нощна дис-
пнея, отоци по долните крайници). Симптоми-
те рядко възникват преди 36-ата г.с., но има 
съобщения и за пациентки с по-ранно възник-
нала симптоматика (17 г.с.). Нерядко нача-
лото на заболяването се пропуска, тъй като 
бременните жени, а често и лекарите, които 
ги проследяват, приемат клиничната симпто-
матика (лесна умора, задух при усилие) като 
последствие от напредването на бременност-
та [7, 18].

Медикаментозното лечение включва при-
ложение на Digoxin, вазодилататори (нитрати 
и при необходимост – внимателно приложе-
ние на Hydralazine), бета-блокери (данни за 
подобряване на ЛК функция при КМП). Не-
обходимо е внимателно титриране на дозата 
при необходимост от диуретична терапия и 
при започване на лечение с бета-блокери (съ-
общения за забавено развитие и брадикардия 
при плода) [7, 21].

Лечение с АСЕ инхибитори, АРБ и алдос-
теронови антагонисти може да бъде започна-
то при пациентки с ППКМП след раждане (вкл. 
при кърмене).

При пациентки с ППКМП и данни за остра 
СН (белодробен оток) медикаменти на първи 
избор са Nitroglycerin и Digoxin, приложени ве-
нозно. Катехоламините следва да се избягват 
по възможност (съобщения за повлияване на 
плацентарното и феталното кръвообращение). 

Прогнозата при пациент-
ки с ППКМП е относително 
добра: при > 50% от случа-
ите настъпва пълно възста-
новяване след 6-ия месец 
от раждането, при други 40-
45% − частично възстано-
вяване с остатъчна ЛК дис-
функция. Прогресиране на 
ЛК дисфункция се наблюда-
ва при 5-10% от пациентките 
с ППКМП, като 5-годишната 
смъртност при тази група е 
~ 9% [18].

БРЕМЕННОСТ И КЛАПНИ
СЪРДЕЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Митрална стеноза
Митралната стеноза (МС) при жени в дете-

родна възраст най-често е с ревматичен произ-
ход. Лекостепенната МС се толерира сравни-
телно добре от бременните – често е асимптом-
на, не изисква лечение при липса на клинично 
проявени застойни промени и подлежи на кли-
нично амбулаторно проследяване [8, 17].

Умерената и тежката МС се свързват с ви-
сок риск от усложнения за майката (белодро-
бен оток, аритмия) и плода (преждевременно 
раждане, ниско тегло при раждане, респира-
торен дистрес), като феталната или неонатал-
ната смъртност доближава 80%. Бременните 
с умерена до тежка степен на МС често имат 
прояви на хемодинамично влошаване по вре-
ме на третия триместър или в хода на раждане-
то. Терапевтичният подход при тези пациентки 
включва оперативна корекция на клапната ле-
зия или перкутанна митрална валвулопласти-
ка преди или по време на бременността. През 
бременността перкутанната валвулопластика 
обикновено се отлага за втория или третия 
триместър, за да се избегне облъчване по вре-
ме на първия триместър, както и техническите 
затруднения [5, 8].

Повечето пациентки с МС раждат per vias 
naturalеs. Жените със симптоми на ЗСН или 
умерена до тежка МС, независимо от симпто-
матиката, се нуждаят от внимателно хемоди-
намично мониториране по време на и в про-

Фиг. 1. Рискови фактори за развитие на ППКМП по време на бременност 
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дължение на няколко часа след раждането. 
При тях епидуралната анестезия обикновено 
се понася по-добре хемодинамично от общата 
анестезия по време на раждане [4, 5, 13].

Митрална инсуфициенция
Хроничната митрална инсуфициенция най-

често е резултат от миксоматозна дегенера-
ция или ревматична клапна сърдечна болест и 
обикновено се понася добре по време на бре-
менност [8, 13]. Съпътстващи ритъмни нару-
шения (надкамерна/камерна тахиаритмия) или 
тежка хипертония могат значимо да влошат 
хемодинамиката, с клинични прояви на остра/
изострена СН. Възникването на остра митрал-
на регургитация обикновено води до изразена 
сърдечна декомпенсация и белодробен оток 
[8, 17].

Лекостепенната митрална инсуфициенция 
най-често протича асимптомно по време на 
бременност и не изисква провеждането на ле-
чение. При жени с ехокардиографски данни за 
умерено изразена митрална инсуфициенция 
преди бременността и симптоми на сърдечна 
декомпенсация, както и при пациентки с тежка 
митрална регургитация независимо от симпто-
матиката, се препоръчва оперативна корекция 
при планирана бременност [8, 13].

Аортна стеноза 
Най-честата причина за аортна стеноза 

(АоС) при жени в детеродна възраст е вроде-
на бикуспидна аортна клапа (АоК) [8]. Леко до 
умерено изразената АоС със запазена ЛК функ-
ция обикновено се понася добре по време на 
бременност. Тежката АоС (АоК площ < 1,0 cm2, 
среден градиент > 50 mm Hg) е свързана с 10% 
риск от усложения за майката (но смъртността 
е ниска). Клиничната симптоматика (епизоди 
на ангиноподобна болка, прояви на СН, синко-
пи) обикновено се изявява към края на втория 
и началото на третия триместър [8, 13].

Изборът на най-правилния терапевтичен 
подход при тежката АоС е сложен. В идеалния 
случай при пациентките трябва да бъде осъ-
ществена корекция на клапната лезия преди 
забременяване.

Лечението при бременни с високостепенна 
АоС е комплексно. При тежка симптоматична 
АоС, диагностицирана по време на бремен-

ност, максималното медикаментозно лечение е 
за предпочитане пред всяка интервенция. Ин-
тервенционалните методи на лечение за тежка 
АоС включват клапно протезиране, оперативна 
и неоперативна (перкутанна) пластика на АоК. 
Кардиохирургично лечение (най-често клапно 
протезиране) е наложително при около 40% от 
бременните жени с тежка АоС [8, 13, 16].

При рефрактерни симптоми и влошаване 
на хемодинамичните показатели въпреки мак-
сималното медикаментозно лечение перкутан-
ната балонна валвулопластика е метод на из-
бор [13].

Спиналната и епидуралната анестезия не 
са препоръчителни по време на раждане зара-
ди съдоразширяващите им ефекти [4]. Както и 
при МС е необходимо внимателно хемодина-
мично мониториране по време на раждане.

Аортна инсуфициенция
Аортната инсуфициенция (АоИ) при бре-

менни жени най-често е резултат от ревматич-
на клапна сърдечна болест, бикуспидна АоК, 
инфекциозен ендокардит и заболявания на съ-
единителната тъкан. Тази клапна лезия, когато 
е лекостепенна до умерена, се понася сравни-
телно добре по време на бременност. При жени 
с данни за тежка АоИ и признаци на сърдечна 
декомпенсация е необходимо осъществяване 
на оперативна корекция преди забременява-
не. Бременните с бикуспидна АоК със или без 
АоИ са с повишен риск от аортна дисекация, 
поради което при тях е необходим внимателен 
клиничен и ЕхоКГ контрол от кардиолог в хода 
на бременността [8, 13].

БРЕМЕННОСТ И ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО

Исхемичната болест на сърцето (ИБС) е 
сравнително рядко срещана при жени в де-
теродна възраст. Независими предсказващи 
фактори за повишен риск за ИБС са възраст на 
бременната жена, АХ, предшестваща бремен-
ността, захарен диабет, прееклапмсия [12, 17].

Честотата на бременни с остър миокарден 
инфаркт (ОМИ) е 1:35 000. Най-често това теж-
ко, животозастрашаващо коронарно усложне-
ние възниква през 3-тия триместър при бремен-
ни > 33 год. с 3-та и последваща бременност, 
а като водещи причини се посочват спонтанна 
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дисекация или васкулит на коронарните арте-
рии, in situ тромбоза, продължителен корона-
рен спазъм [1, 14, 17, 19].

Терапевтичен подход на първи избор при 
бременни жени с ОМИ е осъществяването на 
перкутанна транслуминална коронарна анги-
опластика (ПТКА) със стентиране [1, 20]. Фи-
бринолитичното лечение при коронарна тром-
боза е високорисково за усложнения и е метод 
на избор само при невъзможност за ПТКА. 
По отношение на медикаментозното лечение 
приложението на нефракциониран хепарин, 
Aspirin, нитрати и бета-блокери е безопасно за 
майката и плода. Данните за антиагрегантно 
лечение с Clopidogrel и гликопротеинови IIb/IIIa 

инхибитори при бременни също показват лип-
са на неблагоприятни ефекти [19, 21].

МЕДИКАМЕНТОЗНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ БРЕМЕННИ
ЖЕНИ СЪС СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ УСЛОЖНЕНИЯ

Главен фактор, повлияващ избора на медика-
ментозно лечение при бременните жени, е безо-
пасността за майката и плода. Трябва да бъдат 
съобразени нормалните физиологични промени 
в организма на бременната във всеки етап на 
бременността, оказващи влияние върху фарма-
кокинетиката, фармакодинамиката, и съответно 
– дозовият режим на съответния медикамент при 
бременните и кърмещите жени [21] (табл. 5).

Таблица 5. Медикаментозно лечение при бременни със ССУ

Медикамент Безопасност Коментари 

Диуретици Сравнително безопасни Да се избягва хиповолемия 

Dopamine/ Dobutamine Неуточнено Вероятно безопасни, но се преполага, че повлияват и феталното кръвообръщение 

Ephedrine Безопасeн По-безопасен от други инотропни агенти. В експерименти с животни не повлиява 
феталното кръвообръщение 

Бета-блокери
Atenolol 
Metoprolol 
Bisoprolol 
Labetalol

Вероятно безопасни 

Безопасен

Въпреки че има единични съобщения за интраутеринно забавено развитие на плода, като 
цяло няма данни за сериозни проблеми – прилагат се често в клиничната практика

Често прилаган за лечение на АХ при бременни
Калциеви антагонисти
ДХПКА
неДХПКА 

Безопасни
Безопасни 

Няма данни за усложнения
Могат да причинят маточна релаксация 

Антиаритмици
Amiodarone 
Digoxin 
Flecainide 
Sotalol 
Lidocaine 

Рисков
Безопасен
Безопасен
Безопасен
Безопасен 

Фетални тиреоидни нарушения, аборт, деформация на плода
Може да се прилага за лечение на фетални аритмии; преминава през плацентата

Предпочитан медикамент на първи избор за i.v. приложение при камерни аритмии 
Антихипертензивни
АСЕи 
 
АРБ
 
 Nitroprusside 
 
 Hydralazine 

Рискови

Вероятно рискови 

Неуточнено

Вероятно безопасен

Фетални бъбречни нарушения, аборт, деформация на плода

Предполагат се фетални бъбречни нарушения. Данни само от case-доклади за 
аборт, деформация на плода
Ефективен при i.v. приложение за овладяване на АХ кризи; съобщения за цианидна 
интоксикация на плода в късна бременност.
Данни за риск от хипотония при майката 

Антикоагуланти
Warfarin 
 
 
Heparin 
 
НМХ 

Рисков през първия 
триместър 

Вероятно безопасен

Вероятно безопасен

Развитие на ембриопатия, през 1-вия триместър; безопасно приложение през 2-рия и 3-тия 
триместър. Да се преустанови преди и по време на раждане.

Повишен риск от кървене при майката; по-труден контрол на аРТТ.

Необходимост от титриране на дозата с измерване нивата на фактор Xа 
Недоказан при клапно протезирани; съобщения за усложнения в резултат на неточно 
мониториране

Антиагреганти
Aspirin
 
Plavix 

Вероятно безопасен

Неуточнена 

Широко прилаган при бременни жени със ССЗ (но има и съобщения за забавено развитие 
на плода и повишена честота на спонтанните аборти) 
Недостатъчен клиничен опит. Засега данните показват липса на нежелани ефекти

ДХП КА  – дихидропиридинови калциеви антагонисти; неДХПКА – недихидропиридинови калциеви антагонисти; НМХ – нискомолеку-
лен хепаринов аналог
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Познаването на нормалните физиологични 
промени, настъпващи в организма по време на 
бременност, е важно за избора на най-правил-
ния терапевтичен подход, когато е необходимо 
лечение. Жените със ССЗ, планиращи бремен-
ност, следва да се консултират със съответните 
специалисти (кардиолози, акушер-гинеколози, 
анестезиолози, интернисти) за предварително 
уточняване на важни въпроси, свързани с кон-
трацепция, майчиния и феталния риск, дълго-
срочната прогноза по отношение на майчината 
болестност и смъртност.
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БЪЛГАРСКА КАРДИОЛОГИЯ
том ХVІ, 2010, № 4ДРУЖЕСТВО 

НА КАРДИОЛОЗИТЕ 
В БЪЛГАРИЯ

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
CASE REPORTS

ВЪВЕДЕНИЕ

Наличието на миокарден инфаркт при необ-
структивна коронарна патология дълги години 
се отдава на коронарен спазъм или спонтанна 
реканализация на тромботично оклудирана ар-
терия. Едва в началото на деветдесетте години 
на миналия век японски автори описват клини-
чен синдром, хактеризиращ се с клинични, ЕКГ 
и ангиографски белези за остър миокарден 
инфаркт и липса на стенози, спазъм или тром-
боза на коронарните артерии при коронарогра-

фия в момента на клиничните прояви [по 3]. За 
типични се смятат наличието на ST-елевация 
в прекордиалните отвеждания на ЕКГ, която в 
последствие преминава в дълбоки отрицател-
ни Т-вълни с удължен QT-интервал и остра ле-
вокамерна върхова аневризма, която претър-
пява пълно обратно развитие с възстановява-
не на левокамерната форма и контрактилитет 
в рамките на седмици или месеци [1, 5, 8, 10]. 
Състоянието засяга най-често възрастни жени, 
преживели наскоро физически или психически 
стрес. По-късно множество автори по света оп-

СЛУЧАЙ НА АТИПИЧНА ТАКО-ЦУБО КАРДИОМИОПАТИЯ ПРИ МЛАДА ЖЕНАСЛУЧАЙ НА АТИПИЧНА ТАКО-ЦУБО КАРДИОМИОПАТИЯ ПРИ МЛАДА ЖЕНА

Пл. Гацов, О. Ибишев и Г. Стамболийски
Кардиологична клиника, УБ „Лозенец”

CASE OF ATYPICAL TAKO-TSUBO CARDIOMYOPATHY IN A YOUNG WOMANCASE OF ATYPICAL TAKO-TSUBO CARDIOMYOPATHY IN A YOUNG WOMAN

P. Gatzov, O. Ibishev and G. Stamboliiski
Cardiology Clinic, University Hospital “Lozenets”

Резюме. Представяме случай на млада жена, постъпила в болницата по повод на продължителна стенокардна болка, 
придружена с ЕКГ промени, говорещи за остър преден миокарден инфаркт със ST-елевация. При болната селек-
тивната ангиография не откри промени в коронарните съдове, но левовентрикулографията установи предно-вър-
хова хипокинезия. В следващите дни ST-елевацията изчезна бързо и се появиха дълбоки отрицателни Т-вълни и 
значително удължен QT-интервал в прекордиалните отвеждания. Ензимните и тропонин-I маркерите за некроза 
бяха горногранични. Заболяването протече без усложнения и болната бе изписана на петия ден от клиниката. 
Според нас се касае за рядък случай на начален тако-цубо синдром с непълно развитие на всички белези и бързо 
възстановяване.

Ключови думи: остър коронарен синдром, кардиомиопатия, синдром тако-цубо
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Summary. We are presenting a case of а young woman admitted to the hospital because of long-lasting anginal pain, accompanied 
by ECG changes typical for anterior ST-elevation acute myocardial infarction. Selective angiography did not fi nd any 
changes in the coronary arteries, but the left ventriculography revealed antero-apical hypokinesis. In the next days, ST-
elevation on ECG disappeared and was replaced by deep negative T-waves with substantially prolongated QT-segment 
in precordial leads. Cardiac troponin I and enzymes for myocardial necrosis were slightly elevated. The disease course 
was uneventful and patient was discharged on the fi fth day from the clinic. 

Kеy words: acute coronary syndrome, cardiomyopathy, tako-tsubo syndrome
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исаха подобни случаи. Названието тако-цубо 
(tako-tsubo – капан за октоподи) е от японски 
произход и произлиза от формата на лявата 
камера в острата фаза на заболяването. Съ-
ществуват множество наименования на болес-
тта – преходно камерно апикално балониране, 
стрес-предизивикана кардиомиопатия, ампу-
ла-синдром, преходна левокамерна дисфунк-
ция, синдром на „разбитото сърце” и т.н. [4, 
6]. Налага се мнението, че за равитието му са 
отговорни повишените нива на катехоламини-
те при емоционален или физически стрес, фе-
охромоцитом, мозъчен инсулт, мозъчна смърт 
и неврохирургични намеси [2, 9]. 

Тук ние описваме случай на начална, ати-
пично протекла тако-цубо кардиомиопатия при 
млада жена, постъпила в кардиологичната 
клиника на УБ „Лозенец” – София. 

МЕТОДИ 

При болната данните са от анамнезата, 
клиничния преглед, лабораторни изследвания, 
ЕКГ, ехокардиография, коронарография и ле-
вовентрикулография.

ОПИСАНИЕ НА СЛУЧАЯ

Пациентка В.Х.Г. на 47 години е с анамнеза 
за дългогодишна артериална хипертония с не-
оптимален медикаментозен контрол и тютюно-
пушене. Болната постъпва в клиниката в следо-
бедните часове с оплаквания от тежест, болка 
и стягане в гърдите, настъпили при покой след 
изпушване на една цигара. Липсва анамнеза за 
фебрилитет. Оплакванията са придружени от 
изпотяване, гадене и повръщане. Болката е на-
маляла по ин-
тензит след 
приложение 
на изокет суб-
лингвално, но 
продължава 
и до момента 
на хоспитали-
зацията в кли-
никата. До 
края на про-
лежаването 
пациентката 
е без оплак-

вания. От обективния статус – без отклоне-
ния, афебрилна. На ЕКГ при постъпването се 
регистрира ST-елевация от 1.5 mm във V1-V3 
отвеждания и несигнификантна ST-депресия в 
долните отвеждания (фиг. 1). QT-интервалът е 
0,40 s (коригиран QT-интервал – 0,36 s). През 
следващите 3 дни се появяват постепенно за-
дълбочаващи се негативни Т-вълни в цялата 
прекордиална серия, I, aVL, достигащи до 18 
mm, задържащи се до дехоспитализацията с 
известна тенденция към позитивиране в края 
на престоя (фиг. 2). QT-интервалът беше сил-
но удължен – 0,60 s (при коригиран 0,35 s). От 
ехокардиографското изследване при постъп-
ването се наблюдава запазена левокамерна 
функция с нормални обеми и фракция на из-
тласкване (57%), при лека до умерена хипоки-
незия на септалновърховите зони на ЛК, нор-
мални размери на десните кухини и минимална 
(I ст.) митрална инсуфициенция. Контролната 
ехокардиография на 6-ия ден от пролежаване-
то е без съществена динамика. Максималните 
стойности на тропонин I са 0.57 (при норма до 
0.5); CPK – 86; MB фракция – 27 U/l. Остана-
лите лабораторни показатели са в референтни 
граници. При пациентката бе проведена СКАГ, 
която обективизира липса на ангиографски 
стенози по коронарните съдове при баланси-
ран тип коронарна циркулация. Левовентрику-
лографията обективизра септалновърхова хи-
покинезия, при обеми: ТДО – 177 ml, ТСО – 66 ml, 
и ФИ – 62% (фиг. 3 и 4). 

Болната бе изписана от клиниката в добро общо 
сътояние и ù беше назначен контролен преглед в 
рамките на първия месец от пролежаването.

Фиг. 1
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ОБСЪЖДАНЕ

Синдромът тако-цубо е описан при различни 
възрастови групи и в повечето случаи възниква 
във връзка със състояние, характеризиращо се с 
висока катехоламинова продукция – физически 
и психичен дистрес, феохромоцитом, мозъчен 
инсулт, травма и др. [2, 9]. За типични се смятат в 
острата фаза: продължителната ангинозна бол-
ка, елевация на ST-сегмента в прекордиалните 
отвеждания и остра левокамерна аневризма. 
В подострата фаза ST-елевацията се сменя от 
отрицателни Т-вълни, а аневризмата изчезва за 
няколко седмици до пълно възстановяване на 
EКГ и ехокардиографските изменения [7]. При 
нашата пациентка основание за диагнозата ни 

дадоха типичната стенокардна болка, начална-
та ST-елевация на ЕКГ и ехокардиографските 
и ангиографските данни за смутена систолна 
функция, при нормални коронарни артерии. За 
типична приемаме и бързата еволюция на ЕКГ с 
много дълбоки („коронарни”) отрицателни Т-въл-
ни, заедно с удължен QT-интервал [7]. Едновре-
менно с това имаше и атипични елементи, като 
сравнително младата възраст, липсата на стре-
сов провокиращ момент и сравнително малката 
и бързопреходна ST-елевация. Освен това, нео-
бичайна е липсата на левокамерна аневризма, 
а само сегментна левокамерна хипокинезия. По 
наше мнение, това е вариант на начален, абор-
тивно протекъл синдом тако-цубо, протекъл не-
усложнено и завършил с бързо възстановяване.

Фиг. 2

 
Фиг. 3. Лявовентрикулография – диастола Фиг. 4. Лявовентрикулография – систола
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По наше мнение, представеният случай е 
един от малкото описани в литературата на на-
чален тако-цубо синдром, протекъл абортивно 
и завършил с бързо възстановяване в сравни-
телно кратък прериод на време.
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Сърдечните усложнения при малигнени-
те неходжикинови лимфоми (НХЛ) са едни от 
най-малко проучените поради сравнително 
рядката им находка. Според някои проучвания 
сърдечните метастази се срещат около 20-25% 

при пациентите с малигнени лимфоми и едва 
9% от сърдечните тумори са причинени от ма-
лигнени лимфоми [11].

Диагнозата е сравнително трудна поради 
нетипичната клинична изява, която в много от 

АГРЕСИВНА ФОРМА НА НЕХОДЖКИНОВ ЛИМФОМ С МАСИВНО ЗАСЯГАНЕ АГРЕСИВНА ФОРМА НА НЕХОДЖКИНОВ ЛИМФОМ С МАСИВНО ЗАСЯГАНЕ 
НА ДЯСНАТА КАМЕРАНА ДЯСНАТА КАМЕРА
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Резюме. Сърцето е сравнително рядко обект на туморна инвазия в клиничната практика. Ако сърдечната находка при мали-
гнените неходжикинови лимфоми е относително често явление, то сърдечните кухини се засягат по-рядко. Пациен-
тите с малигнени лимфоми и установена сърдечна инвазия са с висок риск от внезапна сърдечна смърт, независимо 
от клиничния стадий на заболяването. Конвенционалните техники, като ехокардиография, КАТ, могат да бъдат от 
голяма полза за диагностиката при обхващане на сърдечните структури от малигнен лимфом. В настоящото съоб-
щение се представя случай на 28-годишна жена с агресивна форма на неходжкинов лимфом, ангажиращ дясната 
камера, при която след постигната ремисия се установява обратно развитие на сърдечната инвазия.
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случаите е маскирана от симптомите на основ-
ното хематологично заболяване. 

Възможностите на ехокардиографията пра-
вят днес ранното диагностициране на тумор-
ните образувания в сърцето по-лесно, което 
може да промени прогнозата на тези пациенти 
преди настъпването на сериозни усложнения 
от неопластичния процес.

Представяме случая на 28-годишна жена, 
чието заболяване стартира след вирусна ин-
фекция през май 2008 г. с обща отпадналост, 
втрисане и фебрилитет до 38°С. Хоспита-
лизирана е за лечение в клиника по гръдна 
хирургия по повод на пневмония, усложнена 
с голям плеврален излив вляво. От напра-
вените хистологични изследвания и послед-
ваща КОР биопсия на новооткрита туморна 
формация в медиастинума е установен ди-
фузен В-едроклетъчен неходжкинов лимфом 
с високоагресивно протичане. Започнато е 
лечение с индукционен курс химиотерапия 
по Протокол NHL – 93, рамо В, с последващи 
4 курса химиотерапия ЕСVВP. След 10 месе-
ца по повод на оплаквания от обща отпадна-
лост е установена агранулоцитоза, при кое-
то терапевтичният отговор на пациентката е 
оценен като частичен (~ 50%) и е приложен 
първи консолидационен курс по протокол 
NHL – 93, ІVАМ, с последващи още три кур-
са до септември 2009 г. Тогава е осъществен 
РЕТ/СТ, който отчита като находка активен 

лимфопролиферативен процес, ангажиращ 
медиастиналните лимфни възли и перикар-
да, както и ангажиране на предната гръдна 
стена парастернално вляво. 

 Два месеца преди последната хоспитали-
зация в хематологична клиника пациентката е 
с оплаквания от задух и болка в гърдите както 
при усилие, така и в покой. Със съмнение за бе-
лодробна тромбоемболия е насочена за лече-
ние към кардиологична клиника на СБАЛССЗ. 

Физикалният статус е без патологични от-
клонения в находката. Липсва изразена дисп-
нея, няма цианоза. 

От ЕКГ изследването при постъпването 
се установява синусов ритъм с реполяри-
зационни промени в преднолатералните от-
веждания и ST-елевация. При изписването е 
с данни за ЛББ.

 Ехокардиографското изследване устано-
вява променена геометрия на дясната камера 
(ДК) и инфилтрирана свободна деснокамерна 
стена от вероятно лимфомен инфилтрат. Ки-
нетиката на необхванатия от инфилтрата мио-
кард на ДК е запазена. Инфилтриран е и ство-
лът на пулмоналната артерия, но без реализи-
ране на стенотичен кръвоток. Лявата камера е 
със запазени обеми и показатели на систолна 
функция, с установено парадоксално движе-
ние на септума. Клапният апарат е с нормална 
анатомия. Не се установява засягане на пери-
карда (фиг. 1).

 

Апикална позиция 4-кухинен срез, дясна камера с дилатирани 
размери

Парастернална позиция, дълга ос – сегментно задебелена 
свободно стена на ДК
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Осъществен е КАТ на бял дроб, който 
не потвърждава съмненията за белодро-
бен тромбоемболизъм, но са установени 
пакети от увеличени медиастинални лимф-
ни възли двустранно и ретростернално, с 
компресия на органите и структурите в ме-
диастинума. 

Пациентката е насочена отново към хе-
матологична клиника за лечение, където са 
проведени нови четири курса химиотерапия 
– СНОР, като при последния курс на фона на 
пресинкопална симптоматика е взето реше-
ние за включване на Rituximab (анти-CD мо-
ноклонално антитяло). По време на венозна-
та апликация пациентката е с изява на сърде-
чен арест, вследствие на задълбочаващи се 
проводни нарушения, преодолян с индирек-

тен сърдечен масаж. С ЕКГ данни за пълен 
АV блок е насочена по спешност в НКБ за им-
плантиране на постоянен кардиостимулатор. 
Ехокардиографски персистира находката от 
инфилтриран от лимфома миокард на ДК, ко-
ято е значително дилатирана и с влошена кон-
трактилна функция. Установява се и увеличен 
индекс на деснопредсърден обем. Отново не 
се установява перикарден излив, ЛК функция 
е запазена.

Два месеца по-късно след проведен курс 
химиотерапия бе осъществена контролна ехо-
кардиография, на която описаната находка от 
инфилтриран деснокамерен миокард липс-
ва. Възстановена е деснокамерната систолна 
функция, не се установява дилатация на де-
сните кухини (фиг. 2).

 
Парастернална позиция – къса ос, изходен тракт на ДК Парастернална позиция – къса ос, ДК

Фиг. 1

  

Период на ремисия – ДК не се установява 
инфилтрат на свободна стена

Апикална позиция – 4-кухинен срез Период на ремисия – парастернална пози-
ция, къса ос

Фиг. 2
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ОБСЪЖДАНЕ 

Сърцето сравнително рядко е обект на тумор-
на инвазия в клиничната практика, но значи-
телно по-често то е таргетен орган за много 
от метастатичните тумори. Вторично засягане 
на сърцето при НХЛ се среща от 8,7 до 27,3% 
при доказани клинични случаи на лимфоми 
[2-5]. Независимо от степента на засягане 
на сърдечния миокард от туморната инва-
зия, клиничните признаци и симптоматиката 
на сърдечна дисфункция, като гръдна болка, 
диспнея, аритмия или изява на сърдечна не-
достатъчност, могат да останат дълго време 
неразпознати или да се препокриват от сим-
птоматиката на онкологичното заболяване. 
При повечето пациенти промените в ЕКГ и 
рентгенологичната находка са неспецифични, 
които могат да се дължат и на първично сър-
дечно заболяване. 

Възможностите на съвременната неинва-
зивна диагностична техника, като ехокардио-
графия, КАТ и ЯМР, са с висока специфичност 
за ранно доказване въвличането на миокарда 
от туморната инвазия. 

Съществуват три механизъма на засягане 
на сърцето от малигнени неоплазми – чрез 
директна експанзия, ретрограден път на за-
сягане чрез сърдечната лимфна система, 
както и хематогенен път [1, 6] . При нашия 
пациент вероятно се касае за ретрограден 
лимфен и хематогенен път на метастатична 
инвазия поради липсата на обхващане на 
епикарда от директна инвазия, независимо 
от наличието на увеличени медиастинални 
лимфни възли. 

Сърдечните лимфоми с туморна експан-
зия в миокарда са много малък процент в 
клиничната практика. Според Zaharia и Gill 
[11] около 80% от всички сърдечни лимфоми 
(първични и вторични) са с характеристика на 
В-лимфоцитен фенотип, с по-голям процент 
на локализация в дясното предсърдие и дяс-
ната камера, следвани от лявото предсърдие 
и много рядко с локализиране в лявата каме-
ра. До този момент няма категорични обясне-

ния за предилекцията на туморната инвазия в 
дясното сърце. От тази гледна точка е важно 
при пациенти с НХЛ да се търсят признаци за 
деснокамерна дисфункция. 

Пациентите с малигнени лимфоми и уста-
новена сърдечна инвазия са с висок риск от 
внезапна сърдечна смърт, независимо от кли-
ничния стадий на заболяването. Описани са 
чести случаи на ритъмно-проводни наруше-
ния, бързо прогресиращи до пълен АV блок и 
сърдечен арест при засягане на ДК от НХЛ. 
В този случай своевременното имплантиране 
на постоянен кардиостимулатор дава възмож-
ност за ефективно продължаване на химио- и 
радиотерапията при тези пациенти. Не по-ред-
ки са случаите на внезапна сърдечна смърт от 
неопластичен белодробен емболизъм поради 
късно диагностициране и късно започнато ле-
чение. 

В нашия случай след проведен курс с ан-
ти-CD моноклонални антитела и химиотера-
пия се постигна ремисия и обратно развитие 
на сърдечната експанзия. На следващ етап 
се предвижда пациентката да бъде подло-
жена на костномозъчна трансплантация на 
клетки. 

Прогнозата на пациентите с агресивна 
форма НХЛ и масивно засягане на сърдечния 
миокард от туморната инвазия може да бъде 
подобрена благодарение на интензивната хи-
миотерапия, както и с последваща радиотера-
пия и съвременни методи, като прилагане на 
имунотерапия и костномозъчна транспланта-
ция. В световен мащаб са описани случаи на 
постигната ремисия при пациенти със значима 
сърдечна инвазия на ДК от НХЛ, независимо 
че тези пациенти принадлежат към групата с 
висок риск от внезапна сърдечна смърт според 
Intenational Index.
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НА КАРДИОЛОЗИТЕ 
В БЪЛГАРИЯ

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
CASE REPORTS

ВЪВЕДЕНИЕ

Cardiobacterium hominis e представител на 
т.нар. HACEK група, включваща Haemophilus 
aphrophilus, Actinobacillus actinomicetemcomi-
tans, Cardiobacterium hominis, Eikenella cor-
rodens и Kingella kingae [21]. Това са различни 
в таксономично отношение бактерии, но обе-
динени от редица общи особености: всички 
са Грам-отрицателни факултативни анаероби, 
бавно растящи, много взискателни към състава 

на хранителните среди и условията на култи-
виране. Представителите на група НАСЕК се 
откриват в устната кухина на човек и могат 
да причиняват особен тип ендокардит, харак-
теризиращ се със скрито начало и подостро 
протичане, неясни симптоми с продължител-
ност между 7 и 9 месеца. Характерно за C. 
hominis ендокарда е образуването на големи 
вегетации, тенденция към емболизация и ба-
вен растеж в хемокултури [6, 8, 14].

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПОДОСТЪР ИНФЕКЦИОЗЕН ЕНДОКАРДИТ НА МИТРАЛНАТА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПОДОСТЪР ИНФЕКЦИОЗЕН ЕНДОКАРДИТ НА МИТРАЛНАТА 
И АОРТНАТА КЛАПА, ПРИЧИНЕН ОТ CARDIOBACTERIUM HOMINIS И АОРТНАТА КЛАПА, ПРИЧИНЕН ОТ CARDIOBACTERIUM HOMINIS 
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Представяме клиничен случай на подостър 
инфекциозен ендокардит на аортна и митрална 
клапа, причинен от C. hominis, както и микроби-
ологичните аспекти в диагностицирането му. 

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Пациентът Г. К. В. на 38 г. постъпва в кли-
никата по повод на болки и oток на глезенните 
стави и лявата лакътна става (ИЗ № 5085 от 
12.02-12.03. 2010). От три месеца е с оплаква-
ния от фебрилитет до 38ºС, втрисане, обилно 
нощно изпотяване, болки и зачервяване по ста-
вите, умора при по-леки физически натоварва-
ния. За около 3 месеца редуцира теглото си с 
10 kg; не е посещавал стоматолог в последни-
те 6 месеца и отрича минали заболявания.

При постъпването в клиниката пациентът е в 
увредено общо състояние, с интоксикиран фаци-
ес, фебрилен до 38ºС, без шиен венозен застой. 
При аускултация на сърцето се установява рит-
мична тахикардична сърдечна дейност, холоси-
столен регургитационен шум с музикален харак-
тер 3/6 степен в левокамерната аускултаторна 
зона с пропагация към лявата аксила и гърба и 
къс диастолен регургитационен шум по левия 
стернален ръб, артериално налягане 120/50 mm 
Hg. Липсва хепатоспленомегалия. Открива се 
лек оток със зачервяване и повишена локална 
температура на лявата лакътна става. 

От проведените изследвания се установя-
ва: СУЕ 100; 35 mm; хемоглобин 113; 123 g/l, 
левкоцити 10.8; 11.9 x 109/l; CRP 159.3 mg/l; 
био химия в норма; ЕКГ – синусова тахикар-
дия с данни за левокамерно обременяване. 
От взетите при постъпването две проби кръв 
за микробиологично изследване се изолира 
Cardiobacterium hominis.

Ехокардиографското изследване (ЕхоКГ), 
проведено при постъпването, установява: мит-
рална клапа със суспектен пролапс на ПМП, 
вегетация на ПМП, митрална регургитация III 
степен; аортна клапа – не се визуализира ве-
гетация, аортна регургитация II степен. При 
трансезофагеалната ехокардиография се от-
крива митрална регургитация III степен, като 
по атриалната повърхност на ПМП се наблю-
дава хиперехогенна формация с размери 10 
mm, суспектна за вегетация, най-вероятно вто-
ра вегетация в областта на А1 с мрежовиден 

характер; аортна клапа с три платна, аортна 
регургитация I-II степен; без перикарден из-
лив. Контролната ЕхоКГ при изписването ус-
тановява митрална регургитация III-IV степен, 
нарастване размера на вегетацията, заловена 
за ПМП (12/15 mm, и до 28/12 mm – непосред-
ствено преди операцията), която е с голяма 
мобилност в кухината на ЛП и ЛК; аортна кла-
па с уплътнено дясно коронарно платно, без да 
се визуализира структура, суспектна за вегета-
ция; аортна регургитация II степен. 

Въз основа на проведените изследвания е 
поставена диагнозата подостър инфекциозен 
ендокардит на митралната и аортнaта клапа 
при вероятен хабитуален митрален клапен 
пролапс. Започнато е емпирично антибиотично 
лечение с Penicillin 20 млн. в продължителна 
венозна инфузия и Gentamicin 160 mg интра-
венозно с добър ефект – траен афебрилитет 
след 72-ия час от началото на терапията и бак-
териологично негативиране на хемокултурите. 
На базата на резултата от микробиологичното 
изследване започнатата антибиотична терапия 
е продължена до 28-ия ден. 

Поради нарастване степента на клапните 
лезиии и размера на вегетацията пациентът е 
насочен за оперативно лечение (двуклапно про-
тезиране) в спешен порядък в болница „Света 
Екатерина” – София. Раздвижване на маркери-
те за миокардна некроза и динамични промени 
в ЕКГ на втория следоперативен ден налагат 
извършването на СКАГ (спешна селективна 
коронaрография), при която се установява ем-
болизация на ramus circumfl exus a. coronariae 
sinistrae (RCx). Извършена е едноетапно РТСА 
(перкутанна транслуменна коронарна анги-
опластика) с имплантация на интракоронарен 
стент. Поради лош ангиографски резултат е из-
вършена реоперация и е поставен аортокоро-
нарен байпас (RCx-s.v.g). По-нататъшният сле-
доперативен период протича без усложнения и 
пациентът е изписан хемодинамично стабилен 
с терапия в домашни условия.

МИКРОБИОЛОГИЧНА ДИАГНОЗА. 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Изследвани са общо четири проби кръв, 
взети на 1-ви, 7-и и 20-и ден от хоспитализа-
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цията. Всяка една от пробите е инокулирана 
в аеробна, анаеробна и микотична течна хра-
нителна среда (BD BACTEC plus+ Aerobic/F, 
BD BACTEC plus+ Anaerobic/F, BD BACTEC 
Mycosis IC/F) и инкубирани в BACTEC апарат 
(BACTEС 9120, Becton Dickinson). За изоли-
ране и идентификация са приложени конвен-
ционални методи, мануални тестове и авто-
матизираната система PHOENIX 100 (Becton 
Dickinson). Чувствителността на изолата към 
антимикробни лекарствени средства е опреде-
лена чрез дисково-дифузионния метод на Бау-
ер–Кърби върху шоколадов агар в aтмосфера, 
съдържаща 5% CO2.

РЕЗУЛТАТИ

Първите две аеробни хемокултури, взети 
при постъпването в клиниката и преди начало-
то на антибиотичната терапия, позитивираха 
съответно на 3-тия и 5-ия ден от началото на 
инкубирането. Контролните аеробни хемокул-
тури, както и всички инокулирани микотични и 
анаеробни течни среди останаха отрицателни.

Микроскопският препарат по Грам, изгот-
вен от позитивиралите течни среди, беше 
негативен. C. hominis се изолира върху кръ-
вен и шоколадов агар при култивиране в ат-
мосфера, съдържаща 5% СО2. Трудно забе-
лежим бактериален растеж установихме на 
48-ия-72-рия час върху кръвен агар. По-добър 
растеж под формата на малки блестящи ко-
лонии наблюдавахме върху шоколадов агар в 
условията на 5% СО2. Липсваше растеж върху 
кръвен агар в обикновена атмосфера, както и 
върху Мак-Конки агар. В изготвения от бакте-
риалните колонии върху шоколадов агар ми-
кроскопски препарат по Грам, наблюдавахме 
Грам-вариабилни пръчици с издути краища 
и по-интензивно задържане на боята в двата 
полюса на клетката, както и разположение на 
бактериалните клетки под формата на розет-
ки (фиг. 1). От проведените мануални тестове 
беше установено, че изолатът има оксидазна 
активност; каталаза-негативен е; разгражда 
манитол; ор ни тиндекарбоксилаза и аргинин-
дехидролаза отрицателен и слабо индол-по-
ложителен. Окончателната видова принад-
лежност като C. hominis беше определена 

чрез NМIC/ID-55 панели на автоматизираната 
система Phoenix (BD) с 99% вероятност за ко-
ректност на резултата. 

За получаване на добре отчетливи резулта-
ти от изпитването на чувствителността към ан-
тимикробни лекарствени средства бяха необ-
ходими 48 часа. Щамът C. hominis демонстрира 
чувствителност към Penicillin, Cephalotin, Cefu-
roxime, Erythromycin, Clindamycin, Tetracycline, 
Gentamicin, Amikacin, Ciprofl oxacin, Levofl oxa-
cin, Imipenem, Meropenem, Trimethoprim/Sul-
phomethoxazole и резистентност към Teicopla-
nin, Vancomycin и Ceftazidime. 

Фиг. 1. Cardiobacterium hominis, оцветяване по Грам

ОБСЪЖДАНЕ

C. hominis е единственият вид в род Car-
diobacterium. Първоначално oзначаван като 
CDC group II D, настоящото име на вида е да-
дено от Slotnick и Doughtery през 1964 г. Този 
микроорганизъм има типичната за Грам-отри-
цателните бактерии клетъчна стена. Притежава 
обаче необичайно плътна външна мембрана. 
С електронен микроскоп е наблюдавано тер-
минално разположено в двата края на клетката 
вещество под формата на „шапка”, адхерира-
що към клетъчната мембрана [17]. Тези особе-
ности могат да обяснят по-нетипичния изглед и 
неправилното оцветяване по Грам на бактери-
алната клетка, факти, които се потвърждават и 
от нашето микроскопско изследване.
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C. hominis е микроорганизъм с много слаба 
вирулентност и притежава уникалната харак-
теристика да причинява почти изключително 
само ендокардити, при това микробиологично 
негативни [7]. До днес в литературата са опи-
сани над 80 такива случая [5]. По наши данни 
това е първото съобщение на C. hominis ендо-
кардит за България. 

C. hominis е част от резидентната флора 
на респираторния тракт, но поради бавния си 
растеж много рядко се доказва в клинични ма-
териали от тази анатомична област. Както и 
останалите представители на група HACEK, C. 
hominis постъпва в кръвта и най-често причи-
нява инфекции на вече увредени клапи, вклю-
чително протезни клапи, но е възможно да при-
чини ендокардит и при индивиди без анамнеза 
за минало сърдечно заболяване, както в кон-
кретния случай [4, 13, 18, 20, 21]. Обикновено 
пациентите са на средна възраст или по-въз-
растни, с лош зъбен статус или скорошни сто-
матологични манипулации [15, 19].

Изолирането на C. hominis от клинични 
материали, различни от кръв е рядко. През 
1983 г. Francioli и сътр. диагностицират ме-
нингит като усложнение при пациент с C. 
hominis ендокардит, а през 1991 г. Rechtman 
и Nadler изолират този микроорганизъм заед-
но с Clostridium bifermentans от абдоминален 
абсцес и кръв на 65-годишен мъж, страдащ от 
диабет и агресивен аденокарцином на бъбре-
ците и цекума [9, 16].

C. hominis расте много бавно (5-14 дни), без 
да причинява видими промени в течните хра-
нителни среди за хемокултура, но има съобще-
ния и за по-ранна детекция на бактериалния 
растеж (48-и-72-ри час) при работа с автомати-
зираната система за хемокултури BАCTEС [23], 
апарат, който рутинно използваме в нашата ла-
боратория вече 10 години. В представяния слу-
чай бактериален растеж беше установен съот-
ветно на 3-тия и 5-ия ден от инкубирането на 
средите в BACTEC системата. Бавният растеж 
и изключителната взискателност на C. hominis 
са причина при оцветяване по Грам на положи-
телна среда за хемокултура да не се визуали-
зират бактериалните клетки. Някои автори пре-
поръчват преди изготвянето на микроскопския 
препарат да се извърши нискостепенно цен-

трофугиране на средата за отстраняване на 
еритроцитите, последвано от високооборотно 
центрофугиране [21]. В настоящия случай де-
монстрираната на микроскопския препарат из-
ключително типична форма на бактериалните 
клетки (пръчици с издути краища и биполярно 
оцветяване) и характерно взаимно разположе-
ние (под формата на розетки или „ограда”) бяха 
най-важният ключ за видовата идентификация 
на изолата.

Положителният оксидазен и отрицател-
ният каталазен тест позволиха диференци-
ране на този микроорганизъм от Haemophi-
lus aphrophilus, Haemophilus paraphrophilus и 
Actinobacillus actinomicetemcomitans, но тези 
реакции, от друга страна, са доста сходни до 
реакциите на Eikenella, Kingella и Suttonella. 
Най-полезният биохимичен тест за иден-
тификация и диференциране на C. hominis 
е продукцията на индол. Трябва да се има 
предвид обаче, че тази продукция може да 
е твърде слаба, както в конкретния случай и 
поради това теста да бъде отчетен като отри-
цателен. Освен биохимичния подход за видо-
ва идентификация понастоящем се използва 
и анализ на клетъчния мастнокиселинен про-
фил, както и съвременни молекулярно-гене-
тични техники [14, 21].

Подобно на другите представители на 
група HACEK поради взискателността към 
хранителни среди и бавния растеж на този 
микроорганизъм, тестовете за определяне на 
чувствителността към антимикробни лекар-
ствени средства са трудни за изпълнение. Ос-
вен това, все още няма въведени в практиката 
консенсусни ръководства, дефиниращи най-
подходящите условия за изпитване на анти-
биотичната чувствителност (оптимална храни-
телна среда, условия за инкубиране), както и 
гранични стойности (breakpoints) за различни-
те антибиотици при интерпретиране на резул-
татите. Обикновено C. hominis е резистентен 
към Clindamycin и Vancomycin и чувствителен 
към повечето антибиотици: Penicillin, Ampicil-
lin, цефалоспорини от III и IV генерация (Ce-
fi xime, Cefotaxime, Ceftazidime, Ceftriaxone), 
Imipenem, Meropenem, флуорохинолони (Cip-
rofl oxacin, Levofl oxacin, Ofl oxacin, Trovafl oxacin, 
Clinafl oxacin), аминогликозиди, Chlorampheni-
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col, Rifampin и тетрациклини [10]. Най-често 
ендокардитите, причинени от C. hominis, са 
лекувани с Penicillin или Penicillin в комбина-
ция с аминогликозид, но понастоящем препо-
ръчителната терапия е с цефалоспорини от III 
генерация (Ceftriaxone) за 4 седмици или за 6 
седмици в случай на ендокардит след клапно 
протезиране [22]. Документирани са макар и 
рядко щамове, резистентни на Penicillin, по-
ради продукцията на β-лактамази [11, 12]. В 
нашия случай започнатото лечение с високи 
дози Penicillin в комбинация с Gentamicin, до-
веде до негативиране на бактериологичната 
находка в контролните хемокултури, като па-
циентът остана трайно афебрилен.

По литературни данни повечето пациенти 
с ендокардит на нативни клапи, причинен от 
C. hominis, са лекувани успешно само с анти-
биотици, но при някои се налага хирургично 
лечение поради компрометиране на хемоди-
намиката, прогресираща сърдечна недоста-
тъчност или емболии. В представения слу-
чай, заради нарастване степента на аортната 
и митралната инсуфициенция, както и на раз-
мера на вегетацията, е извършено оператив-
но лечение с цел протезиране на аортната и 
митралната клапа. Настъпилите усложнения 
в ранния следоперативен период най-веро-
ятно са в резултат от емболизация на част 
от голямата и високо мобилна вегетация, тъй 
като изследванията, проведени преди опера-
тивната интервенция, показват, че аортата в 
изследваните сегменти е с неуплътнени сте-
ни, а коронарните артерии са с нормална то-
пография, без атероматозни промени по сте-
ните и без стенози на лумена.

ИЗВОДИ

Представеният случай на подостър инфек-
циозен ендокардит с причинител C. hominis 
разкрива важността на хемокултурелното 
изследване, обезпечено от автоматизирана-
та хе мокултурелна система BACTEC, поз-
воляваща изолацията на много взискателни 
микроорганизми, каквито са представители-
те на група HACEK. В диференциалнодиаг-
ностичен план при пациенти с инфекциозен 
ендокардит освен за класическите причини-

тели, като Streptococcus viridans, Staphylo-
coccus aureus, Enterococcus spp. [1, 2, 3], 
трябва да се мисли и активно да се търсят 
и по-редки етиологични агенти, сред които 
и Cаrdiobacterium hominis. При стандартно-
то едноседмично култивиране на хемокул-
тури от пациенти с ендокардит и работа по 
конвенционалния (мануален) метод е въз-
можно да не бъдат доказани тези микро-
организми. Eто защо е препоръчително из-
вършване на удължено инкубиране (2 до 3 
седмици) на кръвните проби от пациенти, 
суспектни за ендокардит, както и периодич-
но субкултивиране на макроскопски нега-
тивните хранителни среди върху кръвен и 
шоколадов агар.
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CORLENTOR® НАМАЛЯВА С ПОВЕЧЕ ОТ 1/4 РИСКА ОТ СМЪРТНОСТ И ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ 
ЗА СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ХРОНИЧНА

СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ

Стокхолм, Швеция, 28 август – 1 септември, 2010

Най-голямото провеждано до сега проучване 
на сърдечната недостатъчност демонстрира, че 
добавянето на Corlentor® (ivabradine) – медика-
мент за избирателно понижение на сърдечната 
честота – към конвенционална терапия намалява 
сигнификантно риска от смъртност и хоспитали-
зация за сърдечна недостатъчност.1 

Резултатите от новото проучване SHIFT (Systolic 
Heart Failure Treatment with the If Inhibitor Ivabradine 
Trial) бяха представени на Конгреса на Европейско-
то Дружество по Кардиология в Стокхолм1 и публи-
кувани в The Lancet.2

Проучването SHIFT включва 6500 пациенти от 
37 страни с умерена до тежка сърдечна недоста-
тъчност и сърдечна честота над 70 уд/min, просле-
дени за период от средно 23 месеца. 

Новини от Конгреса на ESC 2010



Резултатите сочат, че Corlentor® намалява с 18% 
(р < 0.0001) комбинираната първична крайна цел: 
сърдечно-съдова смъртност или хоспитализация за 
влошила се сърдечна недостатъчност. 

Също така понижава риска от смъртност вслед-
ствие на сърдечна недостатъчност с една четвърт 
(26%, р=0.014), и в същата степен риска от хоспита-
лизация поради влошила се сърдечна недостатъч-
ност (26%, р < 0.0001).

Тези ползи са били наблюдавани още на тре-
тия месец от лечението с Corlentor® и то на фона на 
препоръчваната от ръководствата конвенционал-
на терапия (ß-блокери, АСЕ инхибитори, диурети-
ци или алдостеронови антагонисти). Проучването 
също така потвърждава добрия профил на поноси-
мост на Corlentor® при тези уязвими пациенти.

„20 години след въвеждането на 
АСЕ инхибитори и 10 години след 
ß-блокерите, сега ние разполагаме с 
животоспасяващ медикамент за на-
шите пациенти”, изтъкна съпредсе-
дателят на изпълнителния комитет 
на проучването Michel Komajda, про-
фесор по кардиология към Универ-
ситета "Пиер и Мария Кюри", Париж, 
Франция.

Хроничната сърдечна недостатъчност е често 
срещан и нарастващ здравен проблем, засягащ 15 
милиона души в Европа (2 до 3% от общата попула-
ция). Сърдечната недостатъчност е основен здравен 
и икономически товар за обществото. 10% от общия 
брой хоспитализации са по повод сърдечна недоста-
тъчност, като половината от пациентите със сърдеч-
на недостатъчност почиват в рамките на 4 години. 

Corlentor® е иновативна терапия, понастоящем 
прилагана при пациенти със стабилна ангина пек-
торис, поради високата му ефективност за облек-
чаване на ангинозните симптоми и намаляване на 
пристъпите на миокардна исхемия и риска от коро-
нарни инциденти. Проучването SHIFT демонстрира 
прогностичните ползи от лечението с Corlentor® при 
пациенти с хронична сърдечна недостатъчност.

SHIFT е и първото проучване, представящо кон-
кретни научни доказателства, че избирателното пони-
жение на сърдечната честота с Corlentor® намалява 
риска от хоспитализации за сърдечна недостатъчност. 

Този резултат потвърждава водещата роля на сърдеч-
ната честота за прогресиране на заболяването.

Съпредседателят на проучването SHIFT, 
проф. Karl Swedberg, ръководител отделе-
ние по спешна и сърдечно-съдова медици-
на към Университета в Гьотенбург, Швеция, 
каза: „Резултатите от проучването SHIFT са 
особено важни за нашата клинична практи-
ка. Те сочат, че високата сърдечна честота 
е лош прогностичен фактор при пациентите 
със сърдечна недостатъчност. Това налага 
рутинно измерване на сърдечната честота 

при всички пациенти със сърдечна недостатъчност, и ако тя е 
над 70 уд/min, трябва да се обсъжда лечение с Corlentor®, неза-
висимо от текущо прилаганата терапия.”

Дизайн на проучването SHIFT
SHIFT е рандомизирано двойносляпо проучва-

не, сравняващо действието на Corlentor® спрямо 
плацебо при пациенти с умерена до тежка хронична 
сърдечна недостатъчност (най-често причинена от 
исхемия), ниска левокамерна фракция на изтласк-
ване и сърдечна честота над 70 уд/min. Проучване-
то е планирано с цел да оцени, дали добавянето 
на If-инхибитор към конвенционална терапия подо-
брява сърдечно-съдовите инциденти и симптомите 
и качеството на живот при пациенти със сърдечна 
недостатъчност и систолна дисфункция.

Пациентите са получавали Corlentor® или плаце-
бо на фона на конвенционално лечение за хронична 
сърдечна недостатъчност. Последното е включвало 
ACE инхибитори и/или АРБ, ß-блокери, диуретици и 
алдостеронови антагонисти. Общо 89% от пациен-
тите в проучването са получавали АСЕ инхибитори и 
ß-блокери, като повече от половината от тях са полу-
чавали поне 50% от таргетната доза.

Corlentor® е разработен от Servier и е показан 
за лечение на стабилна ангина пекторис. Това е 
първият медикамент от нов клас терапевтични 
средства, известни като селективни и специфични 
If-инхибитори. 

Литература:
29th August 2010, Hotline 1, European Society of Cardiology 1. 

Congress, Stockholm 
Swedberg K, et al. Benefi cial effects of ivabradine on outcomes 2. 

in chronic heart failure. The Systolic Heart Failure Treatment with the If 
Inhibitor Ivabradine Trial (SHIFT). Lancet. Online 29th August 2010
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