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ХКМП

   –Хетерогенно генетично
  обусловено заболяване

   , на сърдечния мускул
.    характ се с

, , хипертрофия
  дезориентация на
   миофибрилите и

.фиброза
    ВСС вероятно се

  причиняваот малигнена
 .камерна аритмия

    Повечето пациенти имат
 .променена ЕКГ

  - Дефинитивна диагноза
, .Ехо ЯМР JAMA 2002;287:1308



 Епидемиология

   : 1:500  1:1000 (0.2% Честота на ХКМП до
 )от нааселението

         Голям брой недиагностицирани индивиди без клинична
проява

 /  2:1Мъже Жени
        1:1/  2:1Фамилна форма Спорадична  (   Чичовски

86)    

 - /   2:1 Афро американци Кавказка раса



  Историческа перспектива

    Teare  1958 ХКМП описана от през
        Масивна хипертрофия на миокарда при аутопсия на

    млади хора починали внезапно

Braunwald (NIH)   публикува монография
 64      за пациента с подклапна стеноза през

1964   
   Множество епоними

 Idiopathic hypertrophic subaortic stenosis (IHSS)

 Muscle subaortic stenosis 

 Hypertrophic obstructive cardiomyopathy (HOCM)



    Генетична база на ХКМП

  / Фамилна
спорадична

 -Автозомно
 доминантно

унаследяване
 >450    10 мутации в

 & саркомерни
 миофиламентни гени

 ??   Фактори влияещи
/  в у пенетрацията

Alcalai et al.  J Cardiovasc Electrophysiol.  19(1): Jan 2008. 



Симптоми

    (90%), Задух при усилие
  (70-80%) Ангина
  (20%), Синкоп
ВСС

•          ХКМП е честа причина за ВСС при млади хора
. вкл спортисти



Диагноза

  –   ЕхоКг хипертрофия на
(>13 ),    миокарда мм която няма клинично
, . обяснение напр АХ

  –    90%   ЕКГ променено до от засегнатите
  при развита хипертрофия

         Може да се постави във всяка декада от
живота

     5 .Скрининг на роднините на год



,   ХКМП ВСС и Спорт
         Риск от ВСС през живота на хора с

 ехографска хипертрофия
    -   Риск от ВСС носители спрямо

 фенотипно изразени
     Риск от ВСС при спортисти
      Превенция на ВСС при поставена

 диагноза ХКМП
    ХКМП спрямо спортно сърце



        Риск от ВСС през живота на хора с ХКМП

Maron et al Circ 2000



 Носители
MYB PC3 MYH7 38 TNN T2T PM1 

MYL2
  439    3.5+/-1.5носители проследени за г
  30%   –     развиват фенотип РФ мъжки пол и

 възраст
  26% -1   , 8.4 %– 2 РФ за ВСС РФ
  –    : 2-   ВСС НИСЪК РИСК при носители ма за

  ;    периода на проследяването риск от ВСС
- 0.13/ - -   пациенто година само при

   пациенти с фенотипна експресия

Chritiaans EHJ 2011



Implantable cardioverter defibrillator discharge rates: surgical myectomy (n = 56) vs. non-
myectomy hypertrophic cardiomyopathy (n = 69). 

McLeod C J et al. Eur Heart J 2007;28:2583-2588

© The European Society of Cardiology 2007. All rights reserved. For Permissions, please e-mail: 
journals.permissions@oxfordjournals.org



    Епидемиология на ВСС при
спортисти

   –   1  50,000  1  Ниска честота варира от на до на
300,000.

 -     –Най често при контактни спортове
,баскетбол футбол

.

    220,000 -   При проучване на маратонци ВСС при
4- .тирима

JAMA 1996;276:1999
J Am Coll Cardiol 1998;32:1881
J Am Coll Cardiol 1996;28:428



     Причини за ВСС при млади
спортисти

Circulation 2007;115:1643

Distribution of causes of SCD in 1435 young competitive athletes. 
From the Minneapolis Heart Institute Foundation Registry, 1980 to 
2005. 



   Скрининг при спортисти

        Част от общия скрининг за СС аномалии
   при задължителен медицински преглед

    Цел превенция на ВСС
  –   . Италия задължителен скрининг вкл

       ЕКГ води до намаляване на ВСС при
  3.6  0.4  100 000 спортисти от на на

-  /  1980 -2004.човеко години м у
AHA guidelines –   не препоръчват

 рутинна ЕКГ



Анамнеза

  Фамилна анамнеза
    Скрининг за кардиотоксични субстанции (Beta 

agonists, Theophylline, TCA’s, Macrolides, Pseudoephedriine, 
Phenypropanolamine, Tobacco, Alcohol, Cocaine, Amphetamines, Ephedrine, and 
Anabolic Steroids)

 Въпроси
•           Някога прилошавало ли ви е по време на или след

?натоварване
•   ?Световъртеж при натоварване
•         ?Болка в гърдите по време на или след натоварване
•       ?Сърцебиена по време на или след натоварване



Преглед

   :Индикации за ехо

   Всички диастолни шумове

  Холосистолни шумове

    3/6Груби шумове над

          Всички шумове за които не е сигурно че са невинни



  ЕКГ при ХКМП



J Am Coll 
Cardiol 
2008;51(10):103
3-9.

 3500  елитни
(75% ), спортисти мъже

  20.5 средна възраст
+/- 5.8  негативна

 фамилна анамнеза

 ,  ЕКГ ЕхоКг

 53  (1.5%)  атлети имат
ЛКХ

 3  (0.08%)  атлети имат
ХКМП



26th Bethesda Conference Guidelines 
for Athletic Participation*************



   Доколко е ефективен
      скрининга за риск от ВСС при

?спортисти621    атлети дисквалифицирани след
  скриниг в Падуа

22(4%) ХКМП
  8.2+/- 4.5Проследяване
4  – 1 починали ВСС

Corrado et al NEJM 
1998



    Превенция на ВСС след
  ?разпознаване на болестта

   Ограничаване на натоварването

 ICD



Maron BJ et al.  
NEJM 2000;342:
365-73. 

   23%Адекватна терапия

 7% / терапия год

 50% , 50% КТ КМ

    Ефективни за първична
  и вторична

  профилактика на ВСС



   – Стратификация на риска
ICD 

    Първична профилактика на ВСС
•    Фамилна анамнеза за ВСС

• Синкоп

•    NSVT  Holter Чести и продължителни в
(   LGE)корелация с

•         Хипотония или липса на покачване на АН при
усилие

•  Масивна хипертрофия

•    ?Късно усилване от ЯМР

•     ?Подклапна обструкция с висок градиент

      Колко рискови фактора за имплантация
 ICD?на



Figure 2. Survival free of sudden cardiac death or appropriate ICD therapies in patients with 
hypertrophic cardiomyopathy in relation to presence of LGE on CE-MRI.

Rubinshtein R et al. Circ Heart Fail 2010;3:51-58

Copyright © American Heart Association



JAMA.  2007;298(4): 
405-12. 

   506 -  Регистър от п та
1986-2003 

   Средно проследяване
3.7 

   41Средна възраст г



JAMA.  2007;298(4): 405-12. 

J Cardiovasc Electrophysiol 2008;19(10).   



/  ХКМП Спортно сърце

Circulation 1995;91. 



Послания

1.    –    Скрининг за ВСС задължителен при елитни спортисти
2.     Ехография за потвърждаване на диагнозата
3.   ( ) Диагнозата ХКМП изключва дисквалифицира

      състезателен и интензивен спорт независимо от
 ,   симптоматичния статус проведена

(  ,  )  процедура миектомия алкохолна аблация или
 имплантиран дефибрилатор

7.         При всеки пациент трябва да се обсъди дефибрилатор
 за

   превенция на ВСС
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