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ВЕЛИЧИНА НА ПРОБЛЕМА СН

• 26 милиона души в света страдат от СН
• 1 млн./год. са новооткритите случаи на СН 

в САЩ и Европа
• Рискът от СН за отделният човек е 20% за 

целият му живот! 



ВЕЛИЧИНА НА ПРОБЛЕМА СН

• 15 млн БОЛНИ В СТРАНИТЕ, ЧЛЕНКИ НА 
ЕВРОПЕЙСКОТО КАРДИОЛОГИЧНО 
ДРУЖЕСТВО (ESC)

• 5,7 млн в САЩ
• ИЗОСТРЕНАТА СН Е ВОДЕЩА ПРИЧИНА ЗА 

ХОСПИТАЛИЗАЦИИТЕ В ТЕЗИ СТРАНИ 

• ОКОЛО 1 млн ХОСПИТАЛИЗАЦИИ ЗА СН/год.

• 1-2% ОТ ВСИЧКИ ХОСПИТАЛИЗАЦИИ
Ambrosy AP, et al. The global health and economic burden of 
hospitalizations for heart failure. JACC 2014;63(12):1123-1133



ВЕЛИЧИНА НА ПРОБЛЕМА

• За Европа и САЩ – средно около 2% от 
възрастното население

• Бързо нарастване на честотата с 
напредването на възрастта – до 13% във 
възрастта от 75 до 84г.



Честота на болните със СН в някои 
страни

Hogg et al. J Am Coll Cardiol. 2004;43:317-327. © 2004, 
American College of Cardiology



Честота на СН по възраст и пол
 в САЩ

Lloyd-Jones et al; Circulation. 2010;121:
e46-e215. © 2010, American Heart Association, Inc.



Честота на хоспитализациите
 и на смъртността от СН в САЩ 

NIH—National Heart, Lung, and Blood Institute. Morbidity
and Mortality: 2009 



РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВИД НА СН 
(ESC)



ESC Guidelines for diagnosis and 
treatment of acute and chronic heart 

failure 2012

John J.V. McMurray (Chairperson),  Stamatis Adamopoulos, Stefan D. Anker, 
Angelo Auricchio, Michael Boehm, Kenneth Dickstein, Volkmar Falk, 

Gerasimos Filippatos, Candida Fonseca, Miguel Angel Gomez Sanchez, Tiny 
Jaarsma, Lars Kober, Gregory Y.H. Lip, Aldo Pietro Maggioni, Alexander 

Parkhomenko, Burket M. Pieske, Bogdan A. Popescu, Per K. Roennevik, Frans 
H. Rutten, Juerg Schwitter, Petar Seferovic, Janina Stepinska, Pedro T. 

Trindade, Adriaan A. Voors, Faiez Zannad, Andreas Zeiher

European Heart Journal, 2012г.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СН

• Нарушение в сърдечната структура или 
функция, водещо до невъзможност да 
доставя кислород в количества достатъчни 
за нуждите на тъканите, независимо от 
нормалния приток на кръв към сърцето.



ДОПЪЛНИТЕЛНА ДЕФИНИЦИЯ

• Клинично СН се определя като синдром, 
при който болните имат типични симптоми 
(задух, лесна умора, отоци по 
подбедриците и т.н.) и клинични белези 
(подути шийни вени, хрипове, изместен 
сърдечен удар и др.) причинени от 
промени в сърдечната структура и функция.



Механизми за развитие на СН
• Загуба на кардиомиоцити
• Смущения в производството и използването на 

енергийните субстрати
• Дефект в синтезата на контрактилните протеини
• Ненормална функция на миокардните рецептори
• Проблеми в автономната нервна система
• Усилено разрастване на фибробласти и синтез на 

колаген
• Възрастови промени, презбикардия
• Продължителна тахикардия 



Традиционни Видове СН

• Застойна и хиподебитна СН
• Систолна и диастолна СН
• Лява, дясна или тотална СН
• Остра и хронична СН 



Видове СН според Препоръките
(в зависимост от ФИ)

• Понятията Систолна и Диастолна се заменят 
до голяма степен от  СН с намалена ФИ 
(heart failure with reduced EF – REF-HF)  и 
със запазена ФИ (heart failure with 
preserved EF – PEF-HF)









Причини за промяната

• ФИЛК е доказан важен прогностичен белег за 
съдбата на болния

• В повечето проучвания за СН - ФИ на ЛК се 
поставя като разделителен критерий за или 
против включване в проучването

• Ясно е обаче, че има болни с нармална ФИ, 
които може да развият СН (клапни пороци, 
тежки ритъмно-проводни нарушения, 
перикардни и миокардни заболявания)

• Обратно – болни с понижена ФИ могат да 
нямат проявена СН (т.н. „Безсимптомна 
систолна дисфункция“ )



Видове СН
(в зависимост от начина на 

протичане)• Безсимптомна систолна дисфункция
• Хронична сърдечна недостатъчност:

       - стабилна

       - декомпенсирана 
• Нововъзникнала (de novo) СН:

       - остра 

       - подостра (постепенно развиваща се) 



Видове СН
(в зависимост от 

хемодинамиката)

• Застойна (конгестивна) СН
• Хиподебитна
• Смесена (хиподебитна + застойна)



КЛАСИФИКАЦИЯ ПО ТЕЖЕСТ НА 
СИМПТОМИТЕ

• Хронична СН -  класификация по 
NYHA I-IV (за II-IV клас се използват и 
понянията „лека“, „умерена“ и 
„тежка“ СН)

• Остра СН (след МИ) - класификация 
по Killip и Kimball 



„ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ 
ПАЦИЕНТСКИ ПОПУЛАЦИИ“

• Болни със съпътстващ ОКС
• Изолирана дяснокамерна СН
• ОСН с кардио-ренален синдром
• Периоперативна ОСН
• Перипартална КМП
• Вродени сърдечни заболявания при 

възрастните



ОСТРА СЪРДЕЧНА 
НЕДОСТАТЪЧНОСТ



Определение за ОСН

• Внезапно начало на новопоявила се 
или влошаване на съществуваща 
сърдечна недостатъчност, налагащо 
спешно лечение.



Форми на ОСН 

• Остра застойна СН 
(белодробен оток):

        - кардиална астма (рядко 
използвано понятие)

        - белодробен оток
• Хиподебитна сърдечна 

недостатъчност:

        - кардиогенен шок 
• Смесен вариант (често срещан)



Ro-графия при белодробен оток



Видове СН според Етиологията  

• Вследствие на: ИБС, клапни пороци, АХ, 
вродени сърдечни пороци, миокардити, 
перикардити (сърдечна тампонада), 
кардиомиопатии, БТЕ, алкохолна 
злоупотреба, хиповитаминози и др.



Според провокиращите фактори 

СН при: Хипертонична криза, остра 
миокардна исхемия (ОКС), пристъп от 
надкамерни и камерни тахиаритмии, 
брадикардия,  БТЕ, физическо и психическо 
претоварване, остра анемия, инфекция с 
фебрилно-интоксикационен синдром, 
внезапно спиране на медикаменти, прием на 
медикаменти с отрицателен 
кардиоинотропен ефект, ендокринни 
заболявания – тиреотоксична криза, кардио 
или друга хирургия, мозъчен инсулт и др.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
• СН във всичките й форми е голям и все повече 

нарастващ медицински и обществен проблем
• Патофизиологичните механизми за възникване 

на СН са множество и са в различно съчатание 
при всеки един отделен случай

• Клиничните проучвания повлияват съществено 
върху използваните критерии за класификация 
на заболяването

• Унифицирането на понятията в тази област е не 
само от семантично, но и от практическо 
значение за ежедневната ни лечебна дейност



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
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