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ВЪВЕДЕНИЕ

Катетърната аблация за предсърдно мъжде-
не (ПМ) претърпя бурно развитие, след като през 
1998 г. беше доказано, че най-често иницииращите 
фокуси се разполагат в устията на белодробните 
вени (БВ) [4]. През следващите години в търсене 
на най-ефективна и безопасна стратегия се раз-
виха различни подходи за аблация – фокална, сег-
ментна, циркумферентна, с допълнителни линей-
ни лезии, с аблация на ганглийните плексуси, на 
комплексни фракционирани електрограми, както и 
комбинации от различни подходи [4, 5, 6, 7, 8]. По-
настоящем е общоприето, че независимо от вида 

на ПМ и използвания подход, основната цел при 
аблацията трябва да бъде постигането на пълна 
електрическа изолация на всички БВ [9]. В матери-
ала представяме интегрирания подход, съчетаващ 
екстраостиална циркумферентна аблация и елек-
трическа изолация на БВ.

ТЕХНИКА НА ИНТЕГРИРАНИЯ ПОДХОД
Техниката на широката циркумферентна абла-

ция е описана в детайли в предходна публикация 
[1]. Хибридният подход, представен тук, включва 
извършване на две транссептални пункции по мо-
дифицирана техника, описана от нас [2], и въвежда-
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електрическа изолация на белодробните вени. Възникването на този феномен при интегриран подход, съчета-
ващ циркумферентна аблация и електрическа деконекция, е представено с интракардиални записи. Обсъдени 
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не на два катетъра в лявото предсърдие – аблацио-
нен, за отворена иригирана аблация, и циркулярен 
мепинг-катетър (ЦМК). ЦМК има преформирана 
дистална част с форма на окръжност, разположена 
перпендикулярно спрямо ствола на катетъра. Ок-
ръжността е с 10 електрода и променлив диаметър 
на циркумференцията (фиг. 1). Това позволява с 
един ЦМК да се сондират всички БВ. Триизмерната 
реконструкция на лявото предсърдие и БВ се съз-
дава с помощта на ЦМК и на система за електроа-
натомичен мепинг EnSite Velocity (St. Jude Medical, 
Inc., MN, USA). Поради наличието на 10 активни 
електрода на ЦМК изграждането на триизмерния 
модел е много по-бързо и анатомично по-коректно 
(фиг. 2). Изисква се внимание при случайно попа-
дане на ЦМК в лявата камера, където е възможно 
заплитането на катетъра в хордите на митралната 
клапа. Освобождаването на катетъра с грубо мани-
пулиране може да доведе до скъсване на хорда или 
платно. Освобождаването на ЦМК при случайно за-
плитане с аблационния катетър е по-лесно, но все 
пак изисква внимателно манипулиране.

Фиг. 1. Схематично представяне на циркулярен мепинг-катетър 
(ЦМК). Електродите (в черно) са разположени равномерно по 
хода на циркумференцията. F – място на флексия; D – промен-
лив диаметър на циркумференцията

Фиг. 2. Триизмерна реконструкция на лявото предсърдие, лява 
предна коса проекция. В този случай двете леви БВ се вливат в 
ЛП посредством общ колектор (ОЛБВ). ДГБВ – дясна горна БВ; 
ДДБВ – дясна долна БВ; ОЛБВ – общ колектор на левите БВ; 
LAA – ухо на лявото предсърдие; МКО – митрален клапен отвор; 
КС – катетър в коронарния синус. Оранжевите линии представят 
циркумферентните лезии около устията на БВ

След завършване на модела на лявото пред-
сърдие (ЛП) ЦМК се позиционира в устието на ля-
вата горна БВ, след което се започва създаването 
на лезионната циркумференция около левите БВ. 
Аблацията се извършва при стимулация от коро-
нарния синус, което осигурява стабилен и правилен 
ритъм. В случай че възникне предсърдно трепте-
не или мъждене, стимулацията се прекратява до 
възстановяване на синусов ритъм. Предсърдно-
то трептене също е стабилен и правилен ритъм, 
така че не затруднява извършването на аблацията. 
Предсърдното мъждене обикновено се организира 
в трептене с изграждане на аблационната цирку-
мференция, но дори и това да не стане, моментът 
на възникване на блок в провеждането между ЛП и 
БВ е ясно видим (фиг. 3).

Фиг. 3. Постигане на електрическа изолация по време на пред-
сърдно мъждене. Потенциалите от БВ, регистрирани от ЦМК, са 
означени със звездичка. В дясната част на записа те внезапно 
изчезват, което е белег на деконекция. Отгоре надолу: ЕКГ – от-
веждания I, aVF и V1; PV – ЦМК, разположен в устието на БВ; Abl 
– аблационен катетър; CS – коронарен синус; RV – дясна камера

Първоначално ЦМК регистрира слети далечен 
(far-fi eld) потенциал от ЛП и близък (near-fi eld) потен-
циал от БВ (фиг. 4А). Потенциалът от ЛП е нискоам-
плитуден, разлят и с притъпени пикове, докато този 
от БВ е високоамплитуден, тесен и с остри пикове. В 
хода на отделните радиофреквентни (РФ) апликации 
настъпва видима редукция на локалния биполярен 
миокарден волтаж по хода на циркумференцията. 
След като циркумференцията или по-голямата част 
от нея е създадена, настъпва много ясно разделя-
не на първоначално слетите потенциали от ЛП и БВ 
(фиг. 4Б). Това означава, че е предизвикано забавя-
не на провеждането от ЛП към БВ, но все още не е 
постигната пълна електрическа деконекция. От този 
момент нататък се нанасят прицелни лезии по хода 
на циркумференцията в местата, където ЦМК реги-
стрира най-ранния потенциал от БВ. Много често по 
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време на прицелните РФ апликации настъпва блок 
2:1 в провеждането от ЛП към БВ (входен блок) (фиг. 
5), след което бързо настъпва пълен блок с внезапно 
изчезване на всички БВ потенциали (фиг. 6). С това 
е предизвикана пълна електрическа изолация на ве-
ната. След постигане на електрическа деконекция, 
ЦМК се препозиционира в долната БВ. При наличие 
на БВ потенциали отново се правят прицелни РФ 
апликации в местата на най-ранния БВ потенциал 
до постигане на електрическа изолация. Обикнове-
но след предизвикване на пълна електрическа деко-
некция се изявява автоматизъм – спонтанна ниско-
честотна електрическа активност в БВ, дисоциира-
на от ЛП активност (фиг. 7). Изявата на дисоцииран 
автоматизъм в БВ означава наличие на пълен блок 
в провеждането и от БВ към ЛП (изходен блок) [10]. 
Наличието на изходен блок може да се потвърди и 
чрез невъзможност да се захване ЛП при стимула-
ция в БВ от ЦМК с мощност на импулса ≤ 10 mA. 
След това процедурата се повтаря по идентичен на-
чин и за десните БВ. По време на процедурата и в 
края ù ЦМК неколкократно се позиционира във всяка 
БВ, за да се провери за възстановено провеждане 
между ЛП и БВ. В случай на интрапроцедурна ре-
конекция се прилагат допълнителни РФ апликации.

Фиг. 4. А – Интракардиални електрограми в начален етап от про-
цедурата при стимулация (S) от коронарния синус. Предсърдни-
ят и БВ потенциал, регистрирани от ЦМК, са слети. Б – След из-
граждане на циркумферентната лезия настъпва ясно разделяне 
на потенциалите на предсърдието и на БВ от изоелектрична ли-
ния. При това най-ранен потенциал в БВ се регистрира в трите 
средни електродни двойки (PV 5-8). А – предсърден потенциал; 
* – потенциал от БВ; S – стимул. Представените електрограми, 
съкращения и означения са както на фиг. 3

Фиг. 5. Входен блок 2:1 от ЛП към БВ. Представените електро-
грами, съкращения и означения са както на фиг. 3

Фиг. 6. Прилагането на РФ енергия на мястото на най-ранните БВ 
потенциали (трите средни електродни двойки – PV 5-8) предиз-
виква настъпване на пълен блок между ЛП и БВ. Само първият 
потенциал от ЛП (най-вляво) е последван от потенциал на БВ, 
след което всички БВ потециали внезапно изчезват. Представе-
ните електрограми, съкращения и означения са както на фиг. 3

Фиг. 7. Автоматизъм от БВ след постигната пълна електрическа из-
олация. Спонтанната БВ деполяризация е означена със звездичка и 
се появява на фона на персистиращо предсърдно трептене



Ч. Шалганов и М. Стоянов8

Досегашният ни опит показва, че почти винаги 
левите БВ се вливат в широко общо устие или в от-
делни, но много близки устия. Поради това избягва-
ме да прилагаме РФ енергия между двете леви БВ, 
освен по изключение, и то само в единични апли-
кации с по-ниска енергия и с по-малка продължи-
телност. Десните БВ често са с ясно разделени и 
отдалечени едно от друго устия, поради което при 
необходимост там нанасяме пресичаща лезия меж-
ду двете десни БВ (фиг. 8). 

Фиг. 8. Триизмерна реконструкция на лявото предсърдие в дяс-
на латерална/заднолатерална проекция. С вертикална стрелка 
е посочена пресeчната линия между двете десни БВ. В тази про-
екция ясно се вижда разстоянието между двете венозни устия. 
Съкращенията са както на фиг. 2

ОБСЪЖДАНЕ

Екстраостиалната циркумферентна аблация, 
описана през 2000 г., е процедура, базирана изцяло 
на анатомичен подход. При нея целта е понижаване 
на биполярния локален миокарден волтаж по хода 
на циркумферентните лезии около устията на БВ 
и на линейните лезии в лявото предсърдие с 80% 
спрямо изходния или < 0.1 mV. Авторите приемат 
това за еквивалент на електрическа изолация и съ-
общават за висок непосредствен и средносрочен 
успех – интрапроцедурна изолация на БВ (оценена 
по редукцията на миокардния волтаж и раздвояване 
на потенциалите от двете страни на аблационната 
линия) е била постигната при 76% от третираните 
вени, а при проследяване от средно 9 месеца 85% 
от пациентите са били без ПМ, като при това почти 
3/4 от тях не са приемали антиаритмични препарати 
[6]. Процедурата фактически предизвиква субстра-
тна модификация чрез редуциране на предсърдна-
та миокардна маса, необходима за поддържане на 

множествените re-entry кръгове при ПМ, като при 
някои пациенти вероятно се постига и електрическа 
изолация, а също и вагусова денервация чрез абла-
ция на ганглийните плексуси в близост с устията 
на БВ. Преимуществото на този подход е неговата 
простота, необходимостта от само една транссеп-
тална пункция и по-малкият брой интракардиални 
катетри. За съжаление, съобщеният висок успех 
при анатомичния подход не е потвърден от други 
изследователи, които установяват интрапроцедур-
но постигане на електрическа изолация на БВ при 
60% от третираните вени и средносрочно задържа-
не на стабилен синусов ритъм при 57% от пациенти-
те. Само 13% от пациентите в синусов ритъм не са 
приемали антиаритмични препарати, а реаблация е 
била необходима също при 13% [11, 12]. Освен това 
описаният подход води до доста висока честота на 
медикаментозно-рефрактерни постаблационни 
тахикардии, които налагат електрокардиоверсия, 
особено през първите месеци след аблацията, или 
реаблация [13]. Като потенциално преимущество 
на екстраостиалната циркумферентна аблация се 
посочваше вероятното елиминиране на стенозира-
нето на БВ поради прилагане на РФ енергия извън 
устието на БВ. Впоследствие обаче се оказа, че 
циркумферентната аблация на всяка БВ поотделно 
всъщност води до доста висока честота на тежко 
(> 70%) или умерено (50-70%) стенозиране на БВ, 
поради което подходът беше модифициран така, че 
циркумферентната лезия да обхваща БВ по двойки 
вляво и вдясно („широка” циркумферентна абла-
ция), с което честотата на възникване на тежка или 
умерена стеноза на БВ значително намаля [14].

Електрическата изолация пък е процедура, ба-
зирана изцяло на електрофизиологичен подход. По-
стига се чрез фокална или сегментна аблация. При 
фокалната аблация РФ енергия се прилага дълбоко 
в БВ, където се регистрират потенциалите от БВ. 
Така се постига сигурна моментна електрическа 
изолация, но впоследствие много често се „събуж-
дат” нови източници, а и честотата на стенозиране 
на БВ е неприемливо висока поради прилагане на 
РФ енергия вътре в БВ [15]. При сегментната елек-
трическа изолация РФ енергия се прилага само по 
хода на отделни сегменти от устието на БВ, където 
се регистрират потенциали от БВ. Така отново се 
постига сигурна моментна електрическа деконек-
ция, но впоследствие често възниква провеждане 
през сегменти на веноатриалното съединение, кои-
то не са били третирани [15].

Съчетаването на широката циркумферентна 
аблация с електрическа изолация има преимущест-
вата на двата описани подхода при ниска честота 
на умерено или тежко стенозиране на БВ [11, 15]. В 
края на процедурата електрическа изолация е по-
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стигната практически при 100% от третираните БВ. 
При това стабилен синусов ритъм при проследява-
не от 15 месеца е установен при 83% от пациен-
тите, като антиаритмични препарати са приемани 
от 36% от тях, а реаблация е била необходима при 
13% [11].

При въвеждането на аблационното лечение на 
ПМ в България през 2006 г. от нашия колектив в 
продължение на няколко години се прилагаше ши-
роката циркумферентна екстраостиална аблация 
предимно поради по-простата техника [1, 3]. През 
последната година вече се прилага интегриран под-
ход, съчетаващ широка циркумферентна аблация с 
електрическа изолация.

Тази хибридна техника може да се прилага в си-
нусов ритъм, при стимулация от коронарния синус, по 
време на предсърдно трептене или по време на пред-
сърдно мъждене. Това е огромно преимущество спря-
мо широката циркумферентна аблация, при която ра-
ботата по време на предсърдно мъждене е силно за-
труднена от спонтанното значително понижаване на 
предсърдния миокарден волтаж и непрекъснатите му 
вариации по време на аритмия. Това налага извърш-
ване на интрапроцедурна електрическа или фарма-
кологична кардиоверсия, за да се изявят нормалните 
за синусовия ритъм по-високоамплитудни предсърд-
ни електрограми и да стане възможна оценката на ре-
дукцията им. При хибридния подход работата по вре-
ме на неправилен дезорганизиран ритъм е възможна, 
защото амплитудата на БВ потенциал не се влияе от 
основния предсърден ритъм и може да се регистри-
ра изчезването им при настъпването на електрическа 
деконекция. При това много често в хода на процеду-
рата настъпва спонтанно възстановяване на синусов 
ритъм или организиране на предсърдното мъждене 
в предсърдно трептене. Тогава при необходимост се 
нанасят прицелни лезии на местата на най-ранния 
потенциал от БВ, с което в крайна сметка се постига 
пълна електрическа изолация. 

И при хибридния подход съществува т.нар. 
„сляп” период с продължителност до 3 месеца, през 
който са възможни рецидиви на аритмията. Едва 
след изтичането му се оценява отдалеченият успех, 
но по правило рецидивите при дългосрочно просле-
дяване са по-редки [11].

В заключение, интегрираният подход, съчетаващ 
широка екстраостиална циркумферентна аблация на 
анатомичен принцип и електрическа деконекция на 
електрофизиологичен принцип, дава сигурен елек-
трофизиологичен критерий за непосредствения про-
цедурен успех съобразно съвременните препоръки.
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Ролята на компютърната томография в изслед-
ването и лечението на пациент с гръдна болка е 
описана в NICE guidelines. Когато използваната тех-
ника и селекцията на пациента са подходящи, СТ е 
ценен диагностичен метод, особено при пациенти 
с нисък и интермитентен риск за коронарна болест. 

Исхемичната болест на сърцето (ИБС) е воде-
ща причина за заболяемост и смъртност. В Евро-
па годишната честота на миокарден инфаркт (МИ) 

е от порядъка на 90-312/100 000 [29], а в Бълга-
рия за 2012 г. смъртността поради ИБС е близо 
14 000 души. Около 124 000 инфаркта и над 50 000 
преждевременни случая на смърт вследствие на 
сърдечно-съдови заболявания се регистрират в Ан-
глия и Уелс [5].

Засега инвазивната коронарна ангиография е 
златният стандарт за изобразяване на коронарни-
те артерии. Скорошният напредък на мултидетек-

МУЛТИСЛАЙС КОМПЮТЪРНАТА ТОМОГРАФИЯ – ЗАДАВА ЛИ СЕ НОВ ХОРИЗОНТ МУЛТИСЛАЙС КОМПЮТЪРНАТА ТОМОГРАФИЯ – ЗАДАВА ЛИ СЕ НОВ ХОРИЗОНТ 
В ДИАГНОСТИКАТА НА ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТОВ ДИАГНОСТИКАТА НА ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО
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Резюме: Исхемичната болест на сърцето (ИБС) е водеща причина за заболяемост и смъртност в Европа. Конвенционал-
ната коронарна ангиография e златният стандарт при изобразяване на коронарните артерии, но NICE guidance 
(стандарт за добра медицинска практика) отделя внимание на ролята на коронарната компютърна томография 
при диагностика и лечение на пациенти с гръдна болка. Съвременният напредък на мултидетекторната томо-
графия (MDCT) позволява приложението на метода при пациенти с нисък и интермедиерен риск от исхемична 
болест на сърцето. За екзактно извършване на изследването се изискват подходящ подбор и подготовка на 
пациента. Препоръчително е предварително изчисляване на calcium score с оглед допълнително определяне на 
риска и преценка за приложимостта и ползата от провеждане на изследването. 
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торната томография (MDCT) и магнитния резонанс 
(MRI) дава възможност на клинициста да разполага 
с богат набор от образни методики, приложими как-
то при пациенти с остър коронарен синдром, така и 
при такива със стабилна ангина.

National Institute of Clinical Excellence (NICE) пуб-
ликува указания за поведение при пациент с гръд-
на болка с вероятен сърдечно-съдов произход, като 
значима роля има и СТ ангиографията. Това налага 
добро познаване на индикациите и недостатъците 
на метода от страна на клиницистите.

NICE GUIDАNCE И КОРОНАРНА СТ

При внимателно приложение коронарната ком-
пютърна томография е полезен и безопасен клини-
чен метод. Типичната ангинозна болка е със стягащ 
характер, ретростернална локализация, с иради-
ация към долната челюст, рамената и ръцете, про-
вокира се от физическо натоварване и обикновено 
търпи обратно развитие след приложение на нитрог-
лицерин в рамките на 5 min. Необходим е оптимален 
подбор на пациентите, които да бъдат подложени на 
изследването, независимо от технологичния напре-
дък в областта на компютър-томографското изслед-
ване. NICE guidаnce подчертава значението на вни-
мателния клиничен преглед и точната селекция на 
пациенти [4]. Описани са два основни подхода при 
пациенти с гръдна болка с вероятен сърдечно-съдов 
произход. Първият е при пациенти с остра гръдна 
болка и суспекция за остър коронарен синдром (ос-
тър коронарен синдром, включващ миокарден ин-
фаркт и нестабилна ангина) – ранната компютърна 
томография трябва да се използва за изключване на 
алтернативни диагнози, като аортна дисекация или 
белодробен тромбемболизъм. СТ не е диагностичен 
тест при ОКС.

Вторият е при пациенти с интермитентна гръд-
на болка, с характер на стабилна ангина, кои-
то може да са със или без исхемична болест на 
сърцето. При тях СТ е с доказана диагностична 
стойност. Целта на изследването е поставяне на 
диагноза, то не би следвало да се прилага като 
скринингов тест за исхемична болест на сърцето. 
Изследващият трябва да докаже миокардна исхе-
мия (с неинвазивни функционални тестове) или 
стеноза на лумена (с анатомично изобразяване). 
В някаква степен изборът на диагностичен метод 
зависи от оборудването и опита на местно ниво. 
Вероятността за коронарна атеросклероза се оп-
ределя от клиничния преглед, 12-канална ЕКГ и 
характера на симптоматиката, възрастта, пола и 
рисковите фактори (табл. 1).

Таблица 1. Препоръчителни диагностични методи 
при пациенти със стабилна ангина

Риск за коронарна 
атеросклероза

Диагностични препоръки 
на базата на NICE

Над 90% Допълнително диагностично уточ-
няване не е необходимо
Към пациента се подхожда като 
при болен с ИБС

61-90% – висок риск Инвазивна коронарна ангиография
Ако не се предвижда коронарна 
реваскуларизция или пациентът не 
е подходящ за инвазивно изслед-
ване, се преминава към неинвазив-
но функционално изследване

30-60% – среден риск Неинвазивен функционален тест
Миокардна перфузионна сцинтигра-
фия, стрес-ЕхоКГ или MRI

10-29% – нисък риск CT calcium scoring 
Ако calcium score < 400 – CT коро-
нарография
Ако calcium score > 400 – инвазивна 
коронарография или ако тя не е 
подходяща – неинвазивна функцио-
нална методика за изобразяване

< 10% – нисък риск Трябва да се вземат предвид дру-
ги причини за гръдната болка, като 
хипертрофична обструктивна кар-
диомиопатия

Като всеки тест работната ЕКГ проба е със сен-
зитивност и специфичност, зависими от разпрос-
транението на заболяването в изследваната група. 
Чувствителността и специфичността на стрес-теста 
варират в зависимост от клиничната история, те-
жестта на заболяването и нивото на достигнатото 
натоварване. В резултат се наблюдава ниска точ-
ност при нискорискови пациенти (лоша сензитив-
ност). Обратното – ако пациентът е с типична анги-
на, тестът не спомага за изключване или доказване 
на ангината, тъй като може да се наблюдават фал-
шивонегативни резултати (слаба специфичност). 

При метаанализ, проведен от ACC/AHA, на 147 
проучвания, обхващащи 24 045 пациенти, подложе-
ни на коронарна ангиография и стрес-тест, резул-
татите показват средна чувствителност 68% (от 23 
до 100% със стандартно отклонение 17%) и средна 
специфичност 77% (17-100%, средно отклонение от 
17%) за ЕКГ – работната проба. Когато бъдат изклю-
чени проучвания с пациенти с преживян миокарден 
инфаркт, броят пада до 11 691 пациенти, с чувстви-
телност 67% и специфичност 72% на стрес-теста за 
диагностициране на исхемична болест на сърцето.

При пациенти с вероятност за коронарна атеро-
склероза > 90%, следва да се приеме диагнозата 
исхемична болест на сърцето. При тези с вероят-
ност < 10% диагнозата се приема за малко веро-
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ятна и не се предприемат по-нататъшни изследва-
ния, с изключение на случаите с персистиране на 
гръдната болка. Във всички случаи трябва да се 
определят и рисковите фактори. При пациенти, без 
доказана преди това исхемична болест на сърце-
то, се провеждат редица диагностични методи, като 
подборът им зависи от вероятността за налична 
коронарна атеросклероза. Набляга се на факта, че 
процентната вероятност се отнася за значима ко-
ронарна атеросклероза (> 50% стеноза на лумена), 
която е причина за клинична симптоматика, като 
при повечето (особено при възрастните асимптом-
ни пациенти) е характерно наличие на коронарна 
атеросклероза, без тя да е клинично значима.

NICE guidance препоръчва провеждането на СТ 
ангиография при пациенти с вероятност от исхе-
мична болест на сърцето 10-29%. При тях целта 
на изследването е да се отхвърли коронарна ате-
росклероза. Компютърнотомографската ангиогра-
фия е с висока сензитивност (99%), специфичност 
(85%) [20, 21] и негативна предиктивна стойност 
(99%) 6, 25, 28]. Позитивната ù предиктивна стой-
ност обаче е ниска (48%), поради тенденцията да 
се надценяват стенозите, а локалните калциеви от-
лагания затрудняват оценката на лумена и водят до 
надценяване на лезиите [6]. Липсват дългосрочни 
проучвания относно прогнозата при пациенти със 
стабилна ангина, но липсата на > 50% стеноза при 
компютърната томография е свързана с ниска чес-
тота на миокарден инфаркт [2]. Високата чувстви-
телност и високата негативна предиктивна стойност 
на метода определя и неговото значение за изключ-
ване на коронарна атеросклероза.

При пациенти с висок риск (> 61%) като най-под-
ходящ диагностичен метод се приема инвазивната 
коронарна ангиография, която позолява едномо-
ментна реваскуларизация. По-вероятно е СТ из-
следването да не е категорично или да е по-неточ-
но поради по-голямото количество калций при тях 
[24]. В съображение влиза и фактът, че по-голяма 
част от тези пациенти биха имали сигнификантни 
стенози и нужда от ревскуларизация, като по този 
начин компютър-томографското изследване само 
забавя лечението и е свързано с ненужен разход на 
средства. При пациенти с интермедиерен риск (30-
60%) неинвазивното функционално изследване е 
препоръчваната методика за детекция на миокард-
на исхемия.

При голяма част от нискорисковите пациенти 
случайният калций по коронарните съдове, без да 
са значими стенози, намалява ползата от СТ. Не е 
известно дали компютърният томограф носи допъл-

нителни ползи спрямо неинвазивните изследвания. 
Ако все пак съществува съмнение, че оплакванията 
на пациента са от сърдечен произход, изчислява-
нето на calcium score може да е стратегия на първи 
избор. 

Наскоро Abdulla и сътр. правят метаанализ на 
10 големи проучвания, оценяващи прогностичната 
стойност на 64-детекторната компютър-томограф-
ска ангиография. Установява се, че кумулативната 
честота на сърдечно-съдови инциденти за пери-
од от 20 месеца е 0,5% при пациенти с нормал-
на ангиограма, 3,5% при лица с необструктивна 
коронарна атеросклероза и 16% при наличие на 
обструктивна коронарна патология. Това показва, 
че необструктивната коронарна атеросклероза 
е свързана с повишен риск от сърдечно-съдови 
инциденти, докато при обструктивната рискът е 
значително по-висок. Високата негативна предик-
тивна стойност на метода и възможностите му за 
прогностична оценка при различни групи пациенти 
прави мултидетекторната томография важен диаг-
ностичен метод при болни с различен риск за исхе-
мична болест на сърцето [2].

СЕЛЕКЦИЯ НА ПАЦИЕНТИТЕ

Пример за пациент, подходящ за компютър-то-
мографско изследване според Guidelines, може да 
е 66-годишна възрастна жена, насочена към карди-
ологична клиника с оплаквания от задух и гръдна 
болка при физически усилия, с давност 3 месеца. 
Болката не е типична, не се наблюдава ирадиация 
към раменете, долната челюст и шията. Оплаква-
нията са с продължителност от 3 до 5 min и преми-
нават в покой. Преди появата им болната е била 
асимптомна. Пациентката няма други рискови фак-
тори за исхемична болест на сърцето (според NICE 
guidance – захарен диабет, тютюнопушене и дисли-
пидемия). Физикалният преглед и 12-каналната ЕКГ 
в покой са нормални.

Тази пациентка е с анамнеза за атипична ан-
гина и с вероятност за коронарна атеросклероза 
20% (базирано на NICE guidance). Може да – бъде 
предложена коронарна СТ ангиография за изключ-
ване на ИБС. Контраиндикациите за контрастна 
томография включват невъзможност за заемане 
на легнало положение, бъбречна недостатъчност 
и алергия към контраст. Аритмиите, тахикардията 
и невъзможността за спиране на дишането за 5 s 
редуцират качеството на образа. Артефактите от 
пейсмейкър и механични клапи обикновено не ком-
прометират изследването. 
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ИЗВЪРШВАНЕ НА КОМПЮТЪРНА КОРОНАРНА 
АНГИОГРАФИЯ

Премедикация (често с бета-блокер, ако паци-
ентът не ги приема като стандартна терапия) обик-
новено се прилага с цел контрол на сърдечната 
честота преди изследването. В интервенционално 
мултицентрово проучване на 1965 пациенти, под-
ложени на СТ ангиография, 12% са приемали еже-
дневно бета-блокер, а при 46% се е наложило при-
ложението му непосредствено преди изследването 
[25].

При постъпване на пациента той трябва да 
подпише информирано съгласие, да бъде снета 
анамнеза, обхващаща клиничната картина, придру-
жаващите заболявания, алергии и приеманата до 
този момент медикаментозна терапия. Венозен път 
и ЕКГ електроди, свързани към апарата, позволяват 
ECG синхронизиране. Допълнително могат да бъ-
дат използвани интравенозни медикаменти (бета-
блокери) за достигане на оптимална СЧ 60 уд./min. 
Интравенозният метопролол обикновено изисква 
около 20 min, за да достигне пиково плазмено ниво. 
Артериалното налягане трябва да се мониторира 
при приложение на интравенозни бета-блокери или 
нитрати. Не се препоръчва приложение на медика-
менти с хипотензивен ефект при систолно налягане 
под 100.

След като пациентът е напълно подготвен, 
първата препоръчителна стъпка е изчисляване 
на calcium score, като това става без приложение 
на контрастна материя. Операторът избира съд с 
възможност за визуализиране на калция, след кое-
то апаратът изчислява calcium score, базиран на 
Agatston equivalent scoring system [3].

Ако е взето решение за продължение с компю-
тър-томографска ангиография, приложението на 
нитроглицерин под езика подобрява визуализа-
цията на коронарните артерии, като пиковият му 
плазмен ефект се постига за 5-6 min [11, 14]. Нит-
ратите трябва да се избягват при пациент, приемащ 
фосфодиастеразен инхибитор – sildenafi l (Viagra), 
поради вероятността за индуциране на хипотония. 
Абокат с размер 18 gauge в антекубиталната ямка 
осигурява инжектиране на контраст със скорост 7-8 
ml/s, с цел оптимално опацифициране на коронар-
ните артерии. Тест-болус от порядъка на 20 ml може 
да бъде направен с цел определяне интензитета на 
контрастиране на аортата в определен момент, на 
базата на което може да е изчисли циркулаторното 
време при дадения пациент и оптималното време 
за провеждане на сканирането с оглед постигане 
максимално качество на образа. Този метод обик-
новено се предпочита пред bolus-tracking техника-
та, при която се прилага основната част от контрас-

та и сканирането започва, когато достатъчно коли-
чество контраст е достигнало до асцендентната 
аорта. Последното може да е трудно при пациенти 
с хемодинамичен нестабилитет, клапна регургита-
ция, левокамерна дисфункция или дилатация. За 
диагностични цели обикновено са необходими от 
70 до 100 ml контраст.

Първоначалните проучвания показват, че из-
ползването на разтвори с високо йодно съдържание, 
с висока скорост на инжектиране води до по-добро 
визуализиране на съдовете [7], но по-малко количе-
ство, концентрация и скорост на приложение също 
са с добри резултати [13, 27]. По-голямо количество 
контраст, с по-висока скорост обикновено е необхо-
димо при по-едри пациенти, със сърдечна недоста-
тъчност, с обемно обременяване на ЛК.

Вариациите на сърдечната честота по време на 
задържане на дъха трябва да бъдат отчетени пре-
ди сканирането, тъй като, ако са над 10%, водят 
до влошаване на качеството на образа. Сканира-
нето се извършва в релаксиран инспириум поради 
факта, че ефектите на Валсалва могат да намалят 
притока на контраст.

ECG синхронизацията позволява събиране на 
данни в една и съща фаза от сърдечния цикъл, 
при няколко последователни удара, като впослед-
ствие те се използват за реконструкция на образ. 
Артефакти, вследствие на движение, могат да се 
избегнат при реконструиране на образ от снимки 
в етапи, когато се наблюдава минимално движе-
ние на сърдечния мускул (обикновено късната ди-
астола). И 128-, и 320-детекторните апарати имат 
възможност да изобразят по-голяма част от сър-
цето при извършване на една ротация. Доказа-
телственият материал за формулировка на NICE 
guidance е базиран на 64-детекторни компютърни 
томографи. 

Разбираемо, съществуват известни притеснения 
по отношение на дозата при извършване на СТ коро-
нарография, особено откакто тя се препоръчва при 
ниско- и среднорискови пациенти. Средната ефек-
тивна радиационна доза (която е калкулирана, а не 
емпирично измерена) за коронарно компютър-томо-
графско изследване при съвременното технологич-
но развитие е 12 mSv, на базата на многоцентрово, 
интернационално проучване в 50 центъра (както 
академични, така и обществени), проведено през 
2007 г. При различните центрове вариациите са от 
5 до 30 mSv. В регистъра на Мичиган, обхващащ 15 
болници, проспективното използване на препоръ-
ките за редуциране на дозата доведе до намаля-
ване на средната радиационна доза от 21 mSv до 
10 mSv, без влошаване качеството на образа. Рискът 
от неопластично заболяване се изчислява като 1 на 
20 000 за mSv при възрастни [30].
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Техниката, която най-често се използва при ко-
ронарната томография, е ретроспективен gating, 
при която данните се събират през продължителен 
период от време, но реконструкцията се прави само 
от образи, събирани в точно определен момент от 
сърдечния цикъл. Използва се и ECG синхронизи-
рана модулация на тръбата. По този начин се из-
бягва допълнителното лъчево натоварване през 
тези етапи от сърдечния цикъл, през които е малко 
вероятно да се събере диагностична информация, 
например по време на систолата. Пълна е дозата 
само в средата и в късната диастола, когато дви-
жението на сърцето е минимално. Използването 

на ретроспективен gating при пациенти с нормален 
индекс на телесна маса според едно проучване е 
свързано с дози от порядъка на 8.7 mSv за 120 kV и 
6.7 mSv за 100 kV [18].

Други техники за редукция на дозата са нисък 
киловолтаж (kV) при изследване на слаби пациенти. 
Проспективният gating също намалява дозата [12]. 
Когато се използва тази техника, данни се събират 
от средата на диастолата, по време на един или ня-
колко сърдечни цикъла, като се променя и позици-
ята на масата. След това се прави ново сканиране, 
за да се изобрази следващият обем от сърцето с 
ново преместване на масата, докато не се изобра-

А  В 

C   
Фиг. 1. Пациент на 66 год. с аневризмeно разширение на диагонален клон на LAD, с фистула, комуникираща с a. pulmonalis 
(А) 3D реконструкция (В) CT изображение (С) ангиографски образи
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зят напълно коронарните артерии. Тази техника не 
позволява функционален анализ и при пациенти с 
варириращ R-R интервал и води до появата на ар-
тефакти. Тя трябва да се използва внимателно, тъй 
като всеки артефакт вследствие на движение може 
да направи изследването недиагностично в неопит-
ни ръце. С коректна редукция дозата при слаби па-
циенти може да бъде намалена до 88%, без да се 
намалява качеството на образа. Използването на 
проспективен gating може да ограничи дозата до 1 
mSv [1].

Която и техника да се използва, обемът, кой-
то следва да се сканира, се определя като „scout 
view”. За стандартната коронарна томография това 
включва обема от карината до долната повърхност 
на сърцето. Прилага се контрастната инжекция и 
сканирането започва, когато се постигне оптимална 
контрастна опацификация. Преди това пациентът 
трябва да поеме въздух и да го задържи за няколко 
секунди, докато тече сканирането. След това той се 
разкача от ЕКГ електродите. Поради ортостатични-
те ефекти на бета-блокера и приложения нитрогли-
церин болният трябва да се изправи бавно. Изисква 
се краткотрайно наблюдение. Цялото изследване 
би трябвало да отнеме по-малко от 10-15 min, като 
най-голямото забавяне е резултат от необходи-
мостта от забавяне на сърдечната честота с интра-
венозен бета-блокер. Поради това се препоръчва 
премедикация с перорален такъв.

Мултипланарни и 3D реконструкции могат да 
бъдат направени впоследствие, с оглед по-добра 
оценка на коронарните артерии. Повечето изслед-
вания позволяват 4D реконструкция на сърцето по 
време на един сърдечен цикъл. Интерпретиращите 
образа рентгенолози би трябвало да анализират 
интерактивно, на определена за това работна стан-
ция, да имат познания относно коронарната анато-
мия, патофизиология и техническите възможности 
на апарата, както и на недостатъците му. Към мо-
мента е разработен софтуер за автоматична про-
мяна на настройките на апарата с оглед редукция 
на дозата.

CALCIUM SCORE

Наличието на коронарен калций е патогномонич-
но за наличие на коронарна атеросклероза. Calcium 
score е независим предиктор на бъдещи сърдеч-
но-съдови инциденти, като релативният риск се уве-
личава от 2% при score от 1-112 до 11% при score > 
1000. Нулев score означава, че коронарна патология 
е малко вероятна. Той е с най-добра предиктивна 
стойност при болни с интермедиерен риск.

Score > 400 посочва, че има изразена атеро-
склероза и точността на определяне на стенозите 
е ниска. Пациентът трябва да бъде насочен към 
функционално изследване или инвазивна корона-
рография. В някои експертни центрове е възможно 
провеждане на компютър-томографска ангиогра-
фия при пациенти с висок calcium score.

Разположението на калция – дифузно или кон-
центрично, има отношение към интерпретацията 
на образа. Негативното компютър-томографско из-
следване е показател с висока предиктивна стой-
ност за нисък риск по отношение на последващи 
сърдечно-съдови инциденти. 

В NICE guidance са дадени препоръки относно 
значението на calcium score и последващото из-
следване [5].

Първа група: calcium score 0
Calcium score 0 потвърждава отличната сър-

дечно-съдова прогноза и изключва исхемичната 
болест на сърцето в голям процент – сензитивност 
до 99% [15]. Трябва да се търсят други причини 
за гръдна болка и не се изискват други тестове за 
исхемична болест на сърцето. Съществуват и ня-
кои съображения за метода – той не изключва на-
пълно коронарната атеросклероза поради факта, 
че съществуват фибринови плаки без калциево 
съдържание, които могат да бъдат пропуснати 
[17]. Методът поначало е разработен за асимптом-
ни пациенти и въпреки че фалшивонегативната 
му стойност все още не е известна, скорошни из-
следвания отчитат сигнификантни лезии при остро 
симптоматични пациенти с calcium score 0 [8, 31]. 
Трябва да бъде оптимизирана медикаментозната 
терапия и да се обсъди изобразяването на съдо-
вете при всеки отделен случай. В някои центрове 
се преминава към изобразяване на съдовете, осо-
бено при млади пациенти, при които вероятността 
за атеросклеротични плаки без калциево съдържа-
ние е по-голяма. Някои препоръчват реизследва-
не, въпреки че интервалът за него не бива да е 
по-малък от 4-5 г. [10].

Втора група: calcium score 1-400
Ако calcium score е между 1 и 400, препоръката 

е да се продължи към компютър-томографска анги-
ография.

Трета група: calcium score > 400 
Ако calcium score е > 400, следва да се про-

дължи с конвенционална инвазивна ангиография. 
Смята се, че СТ не е подходяща при толкова висок 
calcium score [24].
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ДРУГИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА КОРОНАРНАТА СТ
В някои центрове се изследва приложението на 

компютърния томограф при пациенти с интермеди-
ерен риск (до 60%), като се набира доказателствен 
материал в подкрепа на тази стратегия. Използ-
ването на компютърната томография при спешни 
пациенти, с оглед изключване на коронарна ате-
росклероза също може да доведе до детекция на 
кохорта от пациенти със субклинична коронарна 
атеросклероза, която не е причина за гръдна болка. 
Ролята на СТ коронарография при спешни пациен-
ти предстои да бъде определена [23]. Продължават 
изследванията относно икономическата ефектив-
ност на томографията при пациенти с остро поя-
вила се гръдна болка, като изследването би могло 
да редуцира продължителността на престоя и броя 
на по-неточни неинвазивни тестове, като стрес-тест 
работната проба. То също може да бъде използ-
вано за диагностика на вродени съдови аномалии 
[19], които могат да се изразят в гръдна болка, и да 
бъде ценен диагностичен метод при пациенти с не-
възможност за конвенционална ангиография (дила-
тиран Ао-корен, суспекция за остиално ангажиране 
на коронарните артерии, коронарни аномалии).

ИЗВОДИ

NICE guidance определя ролята на коронарната 
компютърна томография при диагностика и лечение 
на пациент с гръдна болка. Техниката не замества 
внимателния клиничен преглед и изисква адекватна 
селекция на пациента. Тя трябва да се използва при 
лица с нисък или интермедиерен риск с цел изключ-
ване на коронарна атеросклероза. Calcium score 
играе важна роля при селектиране на пациенти за 
извършване на компютър-томографска ангиогра-
фия. Позитивни са кратко- и средносрочните резул-
тати от метода, но липсват дългосрочни проучвания. 
ЕCG-gated томографско изследване по спешност и 
икономическата ефективност на метода са обект на 
сегашни и бъдещи проучвания. Ако се използва по 
подходящ начин, методът е ценен и важен диагно-
стичен клиничен метод. Възможността на СТ анги-
ографията да добие информация, която на този етап 
е недостъпна чрез конвенционалната ангиография, 
може да доведе до промяна в лечението и диагно-
стиката на пациентите с атеросклероза.
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Резюме: Около една трета от пациентите, на които им предстои оперативна интервенция, имат сърдечни заболявания или 
главни рискови фактори за исхемична болест на сърцето. Голямата несърдечна хирургия е свързана с периопе-
ративна смъртност от 0,5 до 1,5% и сърдечно-съдови усложнения, като нефатален сърдечен арест, нефатален 
миокарден инфаркт, сърдечна недостатъчност, значими аритмии и мозъчен инсулт, при 2-3,5% от случаите. Ръ-
ководството за предоперативна оценка на сърдечния риск и периоперативно поведение при несърдечна хирургия 
на Европейското дружество по кардиология препоръчва стъпков подход при оценката на пациента, който да ин-
тегрира клиничните рискови фактори, резултатите от проведените тестове и предстоящия стресов ефект от хи-
рургичната интервенция. Препоръките за поведение могат да помогнат на лекарите при вземането на решение в 
ежедневната практика, като това трябва да стане след подробен анализ на индивидуалните фактори. Рисковата 
стратификация позволява пациентите да бъдат категоризирани като такива с нисък риск, при които оперативната 
интервенция може да бъде извършена без забавяне, и такива с умерен и висок риск, при които са необходими 
допълнителни изследвания и лечение. Периоперативното поведение е само един от аспектите на цялостните 
периоперативни грижи. Не всички интра- и постоперативни рискови фактори могат да бъдат предвидени или 
модифицирани, но разпознаването им и опитите за адекватна корекция, в допълнение към подходящото пери-
оперативно поведение, могат да намалят значително риска от усложнения. 

Ключови думи: сърдечен риск, периоперативно поведение, несърдечна хирургия
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Summary: Approximately one-third of patients undergoing surgical intervention have cardiac disease or risk factors for coronary 
artery disease. The major non-cardiac surgery is associated with an incidence of cardiac death of 0.5 to 1.5% and 
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През последните години възрастта на попула-
цията все повече се увеличава и това се отразява 
съществено върху поведението при предстояща 
операция. Поради значителната коморбидност при 
тези пациенти периоперативната оценка и подготов-
ка имат известни особености. Точна статистика за 
броя на пациентите, подлежащи на хирургична ин-
тервенция в Европа, липсва, но се очаква до 2020 г. 
нуждаещите да се увеличат с 25%, като най-голямо-
то увеличение ще бъде в групата на средна възраст 
и над нея [1]. Около една трета от пациентите, на 
които им предстои оперативна интервенция, имат 
сърдечни заболявания или главни рискови фактори 
за исхемична болест на сърцето (ИБС). Голямата 
несърдечна хирургия е свързана с периоперативна 
смърт от 0,5 до 1,5% и сърдечно-съдови усложне-
ния, като нефатален сърдечен арест, миокарден ин-
фаркт, сърдечна недостатъчност, значими аритмии 
и мозъчен инсулт, при 2-3,5% от случаите. Периопе-
ративното поведение е важна част от цялостните 
периоперативни грижи и включва диагностицира-
не и лечение на сърдечно-съдовите заболявания 
и прогнозиране на краткосрочния и дългосрочния 
риск. Ръководството за предоперативна оценка на 
сърдечния риск и периоперативно поведение при 
несърдечна хирургия на Европейското дружество по 
кардиология препоръчва стъпков подход, който да 
интегрира клиничните рискови фактори, резултати-
те от проведените тестове и предстоящия стресов 
ефект от хирургичната интервенция при оценката 
на пациента [2]. Това позволява индивидуализирана 
рискова стратификация, с възможност за започване 
на медикаментозна терапия, за предприемане на ко-
ронарна реваскуларизация, както и за специфични 
хирургични и анестезиологични техники за оптими-
зиране на периоперативното състояние. Предопера-
тивната оценка изисква мултидисциплинарен екип с 
участието на анестезиолози, кардиолози, пулмолози 
и хирурзи [3]. Тъй като рандомизираните клинични 
проучвания, които са базата за разработването на 
препоръките, не са много, резултатите от приложе-
нието на това ръководство ще послужат за по-ната-
тъшно развитие и последващи промени. 

При преценката на периоперативния риск от съ-
ществено значение са видът и типът на оперативната 
интервенция, освен факторите от страна на пациента. 

РИСК ЗА СЪРДЕЧНИ УСЛОЖНЕНИЯ 
СЛЕД НЕСЪРДЕЧНА ХИРУРГИЯ
Хирургичните фактори, определящи риска, са 

наличието на спешност, обемът, типът и продължи-
телността на операцията, температурните промени 
на тялото, кръвозагубата и преразпределението на 
течности в организма [4, 5]. 

Влияние на оперативната интервенция
Увреждането на тъканите при хирургичната ин-

тервенция отключва стресов отговор, който се ме-
диира чрез невроендокринни фактори. Резултатът 
е тахикардия и хипертония и повишаване на кис-
лородните нужди на миокарда [6]. Освен това опе-
ративната интервенция нарушава баланса между 
протромботичните и фибринолитичните фактори. 
Хиперкоагулацията се потенцира поради увеличе-
ние на фибриногена и другите коагулационни фак-
тори и активиране на тромбоцитната активация и 
агрегация. В същото време намалява способността 
за фибринолиза. В резултат на тези промени се по-
вишава рискът от коронарна тромбоза, миокардна 
исхемия и сърдечна недостатъчност, като степен-
та им е пропорционална на продължителността на 
операцията. Според 30-дневния риск от сърдечни 
усложнения – сърдечна смърт и миокарден ин-
фаркт, хирургичните интервенции се класифицират 
като нискорискови (< 1%), умерено рискови (1-5%) 
и високорискови (> 5%), табл. 1 [2]. Във високори-
сковата група спадат интервенциите на големи съ-
дове. Към групата с интермедиерен риск се отнасят 
повечето хирургични интервенции, като от значе-
ние за риска е тежестта на самата операция, про-
дължителността ù, локализацията, кръвозагубата. 
В нискорисковата група интервенции сърдечният 
риск е незначителен, освен ако при пациента няма 
съществени рискови фактори. Ползата от тази кла-
сификация е, че дава представа за необходимостта 
от оценка на сърдечния статус и медикаментозното 
лечение, както и за степента на риска от сърдеч-
но-съдови усложнения.

Друг съществен момент е спешността на опера-
тивната интервенция. При необходимост от спеш-
на операция оценката на сърдечния риск няма да 
промени резултата от интервенцията, но може да 
подобри следоперативното поведение. 

Въпреки предимствата на лапароскопските 
процедури с по-малка тъканна травма и по-ниска 
честота на интестинална парализа, при тях се уве-
личава интраабдоминалното налягане поради из-
ползвания пневмоперитонеум, което води до реду-
кция на предварителния товар и сърдечния дебит, 
с увеличение на системното съдово съпротивление 
[7]. Поради това сърдечният риск за пациентите със 
сърдечна недостатъчност не се различава при два-
та вида интервенции.

Сърдечна физиология при обща анестезия
По време на обща анестезия се променят артери-

алното и централното венозно налягане, сърдечният 
дебит и сърдечният ритъм (поради намалението на 
системното съдово съпротивление), миокардният 
контрактилитет, ударният обем и повишаването на 
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миокардната възбудимост [6]. Въвеждането в обща 
анестезия намалява системното артериално наляга-
не с 20-30%, трахеалната интубация го увеличава с 
около 20-30 mm Hg. Вазодилатацията в резултат на 
използваните анестетици намалява предварителния 
товар и сърдечния дебит. Пациентите със застойна 
сърдечна недостатъчност са особено чувствителни 
към тези хемодинамични промени. При тях сърдечни-
ят дебит може да е намален още от самото начало 
поради увеличеното преднатоварване и включване-
то на механизма на Frank-Starling. Приложението на 
инхалаторни и венозни анестетици, заедно с миоре-
лаксанти, може да се окаже доста вредно поради 
увеличаването на чувствителността на миокарда към 
циркулиращите катехоламини, което повишава риска 
от камерни аритмии. 

Сърдечна физиология при регионална анестезия

Както епидуралната, така и спиналната анесте-
зия причиняват артериална и венозна дилатация 
чрез блокиране на симпатикусовата нервна систе-
ма, намаляване на предварителния товар и послед-
ващо намаляване на сърдечния дебит [8, 9]. За да 
се компенсират тези неблагоприятни ефекти, паци-
ентите трябва да бъдат обемно компенсирани пре-
доперативно, но в същото време, това увеличава 
риска от постоперативна сърдечна недостатъчност 
с 10-15%.

Рандомизирани проучвания, сравняващи двата 
вида анестезия, са показали, че няма съществена 
разлика по отношение на кардиопулмоналните ус-
ложнения и смъртността [9]. 

ФАКТОРИ ОТ СТРАНА НА ПАЦИЕНТА
Функционален капацитет
Физическата активност на пациента е от голя-

мо значение за неусложненото протичане на пери-
оперативния период, което прави определянето на 
функционалния капацитет (в метаболитни еквива-
ленти) главен елемент от предоперативната оценка 
на сърдечно-съдовия риск. Един метаболитен ек-
вивалент (Metabolicequivalentoftask, MET) отразя-
ва енергийния разход в покой, измерен в kcal/kg.h. 
Функционалният капацитет се оценява чрез тест с 
физическо натоварване или чрез способността на 
пациента да извършва дейности от ежедневието. 
Качването на 2 етажа или бягането на кратко раз-
стояние отговарят на 4 МЕТ, което е добър функ-
ционален капацитет. Интензивният спорт, като плу-
ване, футбол, баскетбол, каране на ски, изисква по-
вече от 10 МЕТ. Когато функционалният капацитет 
е висок, дори при пациенти с ИБС или наличие на 
рискови фактори, прогнозата е добра [10]. Когато 
функционалният капацитет е нисък или не може 
да бъде определен, рисковите фактори, свързани 
с хирургичната интервенция, определят предопера-
тивната рискова стратификация и поведението при 
пациентите. Обикновено при пациентите с нисък 
или умерен функционален капацитет се изисква 
провеждането на допълнителни неинвазивни те-
стове [11].

Индекс за периоперативен сърдечно-съдов риск 
Определянето на степента на риска от периопе-

ративни усложнения позволява пациентите с нисък 

Таблица 1. Оценка на риска от хирургичната интервенция [2]

Оперативни интервенции 
с нисък риск < 1%

Оперативни интервенции 
с интермедиерен риск 1-5%

Оперативни интервенции 
с висок риск > 5%

На млечна жлеза Абдоминални Съдова хирургия на аортата и голе-
мите съдове

Зъбни интервенции Каротидни Периферносъдова хирургия

Ендокринни Периферна артериална ангиопластика

Очни Ендоваскуларна интервенция при ане-
вризма

Гинекологични На глава и шия

Реконструктивни Неврологични/ортопедични (тазобедрена 
става и гръбначна хирургия)

Малки ортопедични Белодробна, бъбречна или чернодробна 
трансплантация

Малки урологични Големи урологични 
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риск да бъдат оперирани без отлагане, а пациенти-
те с повишен риск да бъдат подложени на медика-
ментозно лечение с цел намаляване на риска. През 
последните 30 години са утвърдени няколко инде-
кса за оценка на риска, които отразяват връзката 
между клиничните характеристики и периоператив-
ната болестност и смъртност. Индексът на Lee се 
смята за най-добрия при прогнозиране на риска при 
несърдечна хирургия. Той е проучен проспективно 
при 2893 пациенти с проведени различни хирургич-
ни интервенции [12]. Включва 5 независими клинич-
ни фактора за големи периоперативни усложнения: 
анамнеза за ИБС, анамнеза за мозъчносъдова бо-
лест, сърдечна недостатъчност, инсулинозависим 
захарен диабет и бъбречна недостатъчност. Висо-
корисковата хирургия е шестият фактор, включен 
в индекса. Всеки от тези фактори носи 1 точка за 
риск. При пациентите с индекс 0, 1, 2 и ≥ 3 точки 
рискът за големи сърдечни усложнения се оценява 
съответно на 0.4, 0.9, 7 и 11%. Един от недостатъ-
ците на индекса на Lee е, че не е бил проучен в не-
селектирана кохорта, а в кохорта с преобладаване 
на пациенти с гръдна, съдова и особено ортопедич-
на хирургия. Още повече, хирургичната интервен-
ция е била класифицирана като 2 типа – високо-
рискова при интраперитонеална, интраторакална и 
супраингвинална съдова хирургия, и като нелапа-
роскопска – при ортопедични, абдоминални и други 
съдови процедури. 

Използването на индексите за оценка на риска 
се препоръчва от Европейското кардиологично дру-
жество (клас І, ниво на доказателственост В), като 
индексът на Lee, включващ 6 различни показателя, 
е с препоръка клас І А [2].

НЕИНВАЗИВНИ ТЕСТОВЕ
Предоперативното приложение на неинвазив-

ните тестове цели да се оцени наличието на лево-
камерна дисфункция, миокардна исхемия и клапна 
патология, които са свързани с неблагоприятна по-
стоперативна прогноза. Неинвазивните тестове в 
покой и при физическо натоварване трябва да се 
имат предвид както при преценка на пациентите за 
коронарна реваскуларизация, така и при пациенти-
те, при които се обсъжда промяна в периоператив-
ното поведение във връзка с вида на предстоящата 
оперативна интервенция, анестезията и дългосроч-
ната прогноза. 

Електрокардиограма (ЕКГ) се препоръчва при 
пациентите, при които има рискови фактори и им 
предстои хирургична интервенция с интермедиерен 
или висок риск (препоръки клас І, ниво на доказа-
телственост В). Предоперативна ЕКГ би трябва-
ло да се направи също при пациентите с рискови 

фактори и предстояща хирургия с нисък риск (ІІа В) 
и може да е от полза при пациентите без рискови 
фактори и с предстояща хирургия с интермедиерен 
риск (ІІbB). ЕКГ не се препоръчва при пациенти без 
рискови фактори и нискорискова хирургия (ІІІ В) [2]. 

От образните методики за оценка на левокамер-
ната функция в практиката най-голямо значение има 
ехокардиографията. Препоръките за използването 
ù при пациенти, на които предстои високорискова 
хирургия, са клас ІІа, ниво на доказателственост С 
[2]. По принцип ехокардиографското изследване не 
се препоръчва рутинно за предоперативна оценка, 
но може да се използва при асимптомни пациенти, 
планувани за високорискова хирургия. Резултатите 
от направен метаанализ на проучвания са показа-
ли, че фракция на изтласкване < 35% има сензи-
тивност 50% и специфичност 91% за прогнозиране 
на периоперативен нефатален миокарден инфаркт 
или сърдечна смърт [13]. Предиктивната стойност 
на ехокардиографията се ограничава от невъзмож-
ността да диагностицира сигнификантна исхемична 
болест на сърцето. ЕКГ в покой, ехокардиографско-
то изследване и миокардните перфузионни техни-
ки, както и различните разновидности на стрес-тест 
(ЕКГ-стрес тест, стрес-ехокардиография, стрес-ми-
окардна перфузионна сцинтиграфия) имат много 
ниска позитивна предиктивна стойност за развитие-
то на периоперативни сърдечни усложнения [14]. 

Пациентите с клапна лезия са с повишен риск 
от периоперативни сърдечно-съдови усложнения 
[15]. Наличието или суспекцията за клапно заболя-
ване налага ехокардиографска оценка на степента 
му. При тежка клапна лезия се препоръчват клинич-
на и ехокардиографска оценка и при необходимост 
– лечение преди хирургичната интервенция (клас І, 
ниво на доказателственост С) [2].

Артериална хипертония 
Голяма част от пациентите са с артериална хи-

пертония, която невинаги е лекувана добре. В пе-
риоперативния период недобре контролираната хи-
пертония води до по-висока честота на миокардна 
исхемия, левокамерна дисфункция, аритмия и мо-
зъчен инсулт. Медикаментозната терапия не тряб-
ва да бъде прекъсвана периоперативно. Критични 
периоди за тези пациенти са по време на самата 
интервенция и веднага след екстубацията. В иде-
алния случай терапевтична цел е постигането на 
артериално налягане под 140/90 mm Hg преди ин-
тервенцията, като трябва да се избягват големите 
флуктуации. Хипертензивната реакция може да 
бъде купирана с венозно приложение на медика-
менти. При пациенти с 3-та степен на артериална 
хипертония (систолно налягане ≥ 180 mm Hg и ди-
астолно налягане ≥ 110 mm Hg) ползата от отлагане 
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на хирургичната интервенция за оптимизиране на 
фармакологичната терапия трябва да се прецени 
спрямо риска от забавянето на операцията [16].

Застойна сърдечна недостатъчност
Сърдечната недостатъчност има по-голям пе-

риоперативен риск от ИБС [17]. При пациентите с 
известна или суспектна сърдечна недостатъчност 
левокамерната функция трябва да бъде оценена 
с трансторакална ехокардиография. Периопера-
тивната смъртност се определя предимно от със-
тоянието на пациента по време на операцията, 
отколкото от депресивните ефекти на анестети-
ците. От съществено значение е предварителното 
компенсиране на проявите на застойната сърдечна 
недостатъчност, с цел намаляване на наляганията 
на пълнене и подобрение на сърдечния дебит. До-
казана полза по отношение на прогнозата и нама-
ляване на усложненията имат бета-блокерите, АСЕ 
инхибиторите и минерал-кортикоидните антагонис-
ти, докато дигоксинът и диуретиците не намаляват 
смъртността. В случаите с новодиагностицирана 
сърдечна недостатъчност предстоящата хирургия с 
умерен или висок риск би трябвало да се отложи с 
поне 3 месеца от започването на лечението, за да 
се постигне медикаментозно титриране и подобре-
ние на левокамерната функция. 

Исхемична болест на сърцето
Тъй като ИБС е определяща за периоператив-

ната болестност и смъртност, планова несърдечна 
хирургия след прекаран миокарден инфаркт се пре-
поръчва след поне 4-6 седмици. 

Въпреки големия брой публикации и препоръ-
ки, въпросът за профилактичната преоперативна 
коронарна реваскуларизация остава открит поради 
противоречивите данни от рандомизирани и неран-
домизирани проучвания [18], но при определени 
пациенти със сигнификантни коронарни стенози тя 
може да е от полза [19]. Реваскуларизацията кори-
гира високостепенните стенози, но тя не може да 
предотврати руптура на вулнерабилна плака по 
време на хирургичната интервенция.

При пациентите с проведена реваскуларизация, 
оперативната интервенция трябва по възможност 
да бъде отложена до поне 14 дни след перкутанна 
интервенция (PCI) с балонна ангиопластика, 6 сед-
мици (оптимално над 3 седмици) след РСІ и стен-
тиране със стентове baremetal и поне 12 месеца 
[2] (поне 6 месеца според ръководството на АССP 
[20] след стентиране с медикамент-излъчващ стент 
(фиг. 1). Целта е да се осигури достатъчна про-
дължителност на терапията с АДФ-рецепторни 
антагонисти (клопидогрел, празугрел, тикагрелор) 
за постигане на адекватна ендотелизация. Пре-

Фиг. 1. Планиране на оперативна интервенция при пациенти с исхемична болест и проведена реваскуларизация [2] 
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доперативното спиране на двойната антитромбо-
цитна терапия преди тези периоди се налага само 
ако очакваният риск от кървене (интракраниално, 
интраспинално) е значително по-висок от сърдеч-
но-съдовите усложнения в резултат на внезапното 
– прекъсване (нефатални и фатални миокардни ин-
фаркти, мозъчен инсулт) и само ако хирургичната 
интервенция не може да се отложи. Ако операцията 
не може да бъде отложена, се продължава поне те-
рапията с аспирин.

Голяма част от пациентите имат проведен в ми-
налото аорто-коронарен байпас (АКБ). Ако са кли-
нично стабилни, при тях няма допълнителен риск от 
сърдечни усложнения. Данните от регистъра CASS 
(CoronaryArterySurgeryStudy) показват, че при паци-
ентите с проведен АКБ и високорискова несърдечна 
хирургия, дори при редуцирана левокамерна фрак-
ция на изтласкване, съществува по-нисък риск от 
сърдечни усложнения [21]. Ако АКБ е през послед-
ните 5 години, при тези пациенти не трябва да бъде 
излишно отлагана оперативната интервенция (клас 
1, ниво на доказателственост С) [2].

Аортна стеноза
Периоперативният риск се определя от степен-

та на аортната стеноза, като при критична стено-
за рискът от смърт достига 50%. Освен степента 
на аортната стеноза от значение е симптоматика-
та – синкоп, ангина пекторис, прояви на сърдечна 
недостатъчност. В тежките случаи и при наличие 
на симптоматика и ако хирургичната интервенция 
може да бъде отложена, е необходимо да се пред-
приеме аортно клапно протезиране. При асимптом-
ни пациенти несърдечната хирургия с нисък или 
умерен риск може да бъде проведена без опасност 
от усложнения.

Антикоагулантна терапия
Най-честите причини за антикоагулантна те-

рапия са предсърдно мъждене, наличие на клапни 
протези, прекаран венозен тромбоемболизъм. При 
пациентите, на които предстои хирургична интер-
венция с висок риск от кървене, е необходимо ан-
тикоагулантът да се спре предварително 5 дни. При 
пациентите с висок и умерен тромбоемболичен риск 
е необходимо да се започне застъпваща (bridging) 
терапия с нискомолекулен или нефракциониран хе-
парин, който да продължи следоперативно до пости-
гане на терапевтични граници на INR след включва-
не на оралния антикоагулант, при спряло кървене [2, 
22].

Белодробни заболявания
Придружаващо белодробно заболяване, като 

остра респираторна инфекция, хронична обструктив-

на белодробна болест (ХОББ), бронхиална астма, 
белодробна фиброза, може значително да увеличи 
периоперативния риск, главно от белодробни услож-
нения. Най-често се развиват ателектази при обща 
анестезия, с последваща респираторна инфекция. 
ХОББ (при 1 от 10 пациенти с несърдечна хирургия) и 
пулмоналната хипертония са състояния, които могат 
да доведат до сърдечно-съдови усложнения – дяс-
на сърдечна недостатъчност, миокардна исхемия. 
При пациентите с ХОББ и редуциран форсиран екс-
пираторен обем за 1 s (ФЕО1) съществува със 75% 
по-висок риск от сърдечно-съдова смърт в сравнение 
с тези с нормален ФЕО1 [23]. 

Целта при пациентите с белодробни заболя-
вания и предстояща несърдечна хирургия е да се 
оптимизира белодробната функция. При ХОББ ле-
чението е насочено към елиминиране на активна-
та инфекция с антибиотици и на бронхоспазъма с 
бронходилататори и кортикостероиди, компенси-
ране на сърдечната недостатъчност с диуретици, 
постигане на адекватна оксигенация. Спирането 
на тютюнопушенето преди операцията също е от 
голямо значение [24]. При пулмонална хипертония 
целта е да се редуцира симптоматиката и да се по-
добрят функционалният капацитет и деснокамер-
ната функция. Предоперативното оптимизиране 
на терапията при пулмонална хипертония включва 
калциеви антагонисти при пациентите с положите-
лен вазореактивен тест, простаноиди, антагонис-
ти на ендотелиновите рецептори и инхибитори на 
фосфодиестераза 5 [25]. По време на анестезията 
и операцията съществува опасност от остра дясна 
сърдечна недостатъчност поради увеличаване на 
белодробната съдова резистентност в резултат на 
нарушена белодробна вентилация. В тези случаи 
се препоръчва оптимизиране на диуретичната те-
рапия и инoтропна стимулация с добутамин. 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА СЪРДЕЧНИЯ РИСК 
ПРИ ПРЕДСТОЯЩА НЕСЪРДЕЧНА ОПЕРАЦИЯ 
Резултатите от анализа на всички данни за па-

циента и за вида на оперативната интервенция оп-
ределят подхода при всеки конкретен случай. На 
фиг. 2 е представен алгоритъм със стъпков подход 
за определяне на пациентите, които биха имали 
полза от допълнителни тестове, коронарна ре-
васкуларизация и сърдечно-съдова терапия преди 
провеждането на хирургична интервенция [2, 26].

Стъпка 1. Оценка на спешността 
на хирургичната процедура
При наличие на спешност, поведението се опре-

деля от индивидуалните фактори, свързани с паци-
ента или с хирургичната интервенция. Необходимо 
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Фиг. 2. Стъпков подход за предоперативна оценка на сърдечния риск и периоперативно лечение [2]
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е да бъдат дадени препоръки за периоперативна 
терапия, наблюдение за сърдечно-съдови усложне-
ния и евентуално за по-нататъшна медикаментозна 
терапия.

Стъпка 2. Оценка на наличието на активно 
сърдечно заболяване
При нестабилно състояние, като нестабилна 

стенокардия, остра сърдечна недостатъчност, се-
риозни сърдечни аритмии, симптоматични клапни 
лезии или миокарден инфаркт през последните 30 
дни и миокардна исхемия, е необходимо допълни-
телно уточняване и съответно лечение преди про-
веждане на операцията. Това обикновено е свър-
зано със забавяне или отлагане на хирургичната 
интервенция. 

Стъпка 3. Оценка на хирургичния риск
Рискът от хирургичната процедура също е от 

значение. Ако оцененият 30-дневен риск от сърдеч-
но-съдови усложнения е нисък (< 1%), няма нужда 
от допълнителни изследвания. В тези случаи се 
преминава към извършване на оперативната ин-
тервенция с уточняване на терапията за подобря-
ване на дългосрочната прогноза. 

Стъпка 4. Оценка на функционалния 
капацитет
Функционалният капацитет на пациента е важен 

за прогнозиране на риска от усложнения в периопе-
ративния период. При добър функционален капа-
цитет (над 4 МЕТ) се преминава към извършване 
на оперативната интервенция. При пациенти с ИБС 
или с рискови фактори се препоръчва започване 
преди интервенцията на терапия със статин (препо-
ръки ІІа В) и ниска доза бета-блокер с последващо 
титриране (препоръки ІІbB).

Стъпка 5. Реоценка на хирургичния риск
Тъй като при пациентите с намален функциона-

лен капацитет периоперативният сърдечен риск е 
повишен, е необходимо да се вземе предвид рискът 
от хирургичната интервенция (табл. 1).

При хирургия с умерен риск пациентът може да 
бъде опериран, като се препоръчва да се започне 
предварително терапия със статин и ниска доза бе-
та-блокер с последващо титриране [2]. През послед-
ните години на базата на резултати от проучвания 
и проведени метаанализи стана ясно, че терапията 
с бета-блокер е свързана със значително намале-
ние на риска от развитие на миокарден инфаркт, но 
със значително увеличение на риска от развитие на 

мозъчен инсулт спрямо плацебо, което прави на-
малението на общата смъртност несигнификантно. 
Индиректното сравнение е показало, че периопе-
ративната терапия с атенолол, започната повече 
от 1 седмица преди несърдечна хирургия, е свър-
зана с по-ниска смъртност от миокарден инфаркт 
[27]. Преоперативното използване на метопролол 
е свързано с почти 4,2 пъти увеличение на пери-
оперативния мозъчен инсулт, каквото липсва при 
пациентите на лечение с атенолол. Интраопера-
тивното приложение на метопролол също увелича-
ва риска от периоперативен инсулт (с 3,3 пъти), за 
разлика от използването на есмолол и лабеталол 
[28]. Селективните β1-антагонисти, като бизопро-
лол, са свързани с по-ниска честота на постопера-
тивен мозъчен инсулт в сравнение с метопролол 
и атенолол [29]. При пациентите с левокамерна 
систолна дисфункция (фракция на изтласкване < 
40%) се препоръчва продължаване (клас І С) или 
при предстояща хирургия с висок риск – започва-
не на терапия с АСЕ инхибитори (клас І С) [2]. При 
непоносимост към АСЕ инхибитори могат да бъдат 
назначени ангиотензин-рецепторни блокери. Пре-
доперативна ЕКГ за мониториране на промените 
през периоперативния период е необходима при 
пациентите с един или повече клинични рискови 
фактори (ангина пекторис, прекаран миокарден 
инфаркт, сърдечна недостатъчност, мозъчен ин-
султ или преходно нарушение на мозъчното кръво-
обращение, бъбречна недостатъчност със серумен 
креатинин > 170 μmol/l или креатининов клирънс 
< 60 ml/min, захарен диабет с инсулинова терапия). 

Ако пациентът провежда хронична терапия с ас-
пирин, се предпочита приемът му да не се прекъсва 
периоперативно. Прекъсване се обсъжда само при 
пациентите, при които хемостазата е трудна за кон-
тролиране по време на операцията [30].

Стъпка 6. Оценка на сърдечните рискови 
фактори

При пациентите, на които предстои хирургична 
интервенция с висок риск и с ≤ 2 рискови фактора, 
се препоръчва терапия със статин поне 1 седмица 
преди операцията (клас І В) и ниска доза бета-бло-
кер с последващо титриране, а при левокамерна 
систолна дисфункция – АСЕ инхибитор или АРБ 
при непоносимост [2, 31]. При пациенти с 3 и повече 
клинични рискови фактори е необходимо допълни-
телно неинвазивно изследване. Неинвазивните до-
пълнителни изследвания влизат също в съображе-
ние при промяна на периоперативното поведение 
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във връзка с типа на оперативната интервенция 
и техниката на анестезия, като трябва да се има 
предвид, че позитивната предиктивна стойност на 
стрес-тестовете е много ниска. 

Стъпка 7. Интерпретиране на резултати-
те от неинвазивните тестове
Въпреки ниската си предиктивна стойност, 

стрес-тест се препоръчва само при пациентите с 
≥ 3 клинични рискови фактора, при които предстои 
високорискова хирургия (фиг. 2). При липса на дан-
ни за стрес-индуцирана исхемия или при данни за 
лека до умерена исхемия пациентите могат да бъ-
дат подложени на оперативната интервенция. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ръководството за поведение при пациенти, на 
които предстои несърдечна хирургична ин-тервен-
ция, подлежи на постоянно развитие и осъвременя-
ване. Препоръките за поведение могат да помогнат 
на лекарите при решаване на казусите в ежеднев-
ната практика, като крайното решение при всеки па-
циент трябва да бъде вземано след подробен ана-
лиз на индивидуалните фактори. Индивидуалният 
стресов отговор при дадена хирургична интервен-
ция и взаимодействието между фармакологичната 
терапия и интра- и постоперативните рискови фак-
тори варират значително. Не всички от тези факто-
ри могат да бъдат предвидени или модифицирани, 
но разпознаването им и опитите за адекватна ко-
рекция, в допълнение към подходящото периопера-
тивно поведение, могат да намалят риска от услож-
нения. 
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В БЪЛГАРИЯ

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
CASE REPORTS

УВОД
Белодробният тромбоемболизъм (БTE) е срав-

нително често сърдечно-съдово заболяване с висо-
ка смъртност, въпреки напредъка в диагнозата и ле-
чението му през последните години. Според епиде-
миологични проучвания от САЩ и Западна Европа 
честотата на новодиагностициран БТЕ е 1 на 1000 
души население годишно, но се приема, че голяма 
част от случаите остават неразпознати [18, 24]. При 
почти 25% от случаите на остър БТЕ настъпва вне-
запна сърдечна смърт [11]. 

Клиничната картина на белодробния тромбо-
емболизъм е разнообразна и повечето пациенти, 
страдащи от това заболяване, се представят с бе-
лодробен инфаркт, синдром на остра диспнея или 
остро белодробно сърце [1]. Веднъж поставена, 
диагнозата БТЕ изисква бърза оценка на риска за 
пациента и правилна терапевтична стратегия. Па-
циентите с масивен или субмасивен БТЕ трябва да 
бъдат насочвани в центрове с опит в провеждането 
на системна фибринолиза и с възможност за алтер-
нативно лечение като хирургична или катетър-асис-
тирана емболектомия.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА БЕЛОДРОБЕН ТРОМБОЕМБОЛИЗЪМ И ПУЛМОНАЛНА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА БЕЛОДРОБЕН ТРОМБОЕМБОЛИЗЪМ И ПУЛМОНАЛНА 
ТРОМБОЕНДАРТЕРИЕКТОМИЯТРОМБОЕНДАРТЕРИЕКТОМИЯ
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Резюме: Белодробният тромбоемболизъм е един от трите сърдечно-съдови „убийци“, заедно с инфаркта на миокарда и мозъч-
ния инсулт. Познат е като „големия маскарад“ в медицината, имитирайки заболявания като пневмония, застойна сър-
дечна недостатъчност, остър инфаркт на миокарда. Част от пациентите, преживели белодробен тромбоемболизъм, са 
с влошено качество на живот в резултат на хронична тромбоемболична пулмонална хипертония. Пулмоналната тром-
боендартериектомия се е наложила като златен стандарт в лечението на хроничната тромбоемболична пулмонална 
хипертония. Необходима е прецизна оценка на тези пациенти и насочването им към център с голям клиничен опит в 
тази насока. Представяме клиничен случай на пациент с белодробен тромбоемболизъм и развитие на пулмонална 
хипертония, при който успешно е извършена пулмонална тромбоендартериектомия.
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Представяме клиничен случай на 38-годишна 
жена с БТЕ, клинично проявен с остро белодробно 
сърце.

АНАМНЕСТИЧНИ ДАННИ
Пациентката постъпва в клиниката по повод на 

адинамия, болки в гърдите и задух от 2 дни, бър-
зо прогресиращи през последните часове. Палпа-
торно опипала болезнени “възелчета“ по предната 
повърхност на бедрата си. В менопауза е от около 
една година. Съобщава за проведена едностран-
на оофоректомия по повод на киста на яйчника. 
През 1993 год. е диагностициран тромбофлебит 
на долните крайници. По време на втора бремен-
ност – 1996 год., пациентката е с дълбока веноз-
на тромбоза (ДВТ). През осмия лунарен месец от 
бременността – се установява БТЕ. Предприето е 
родоразрешение по спешност с един живороден 
плод, който загива поради незрялост. Фамилно об-
ременена е за дълбока венозна тромбоза на долни-
те крайници (двамата дядовци).

ФИЗИКАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ

Пациентката е в увредено общо състояние, с 
изразена тахидиспнея и периорална цианоза. Нор-
мостеничен гръден кош с грубо везикуларно ди-
шане без хрипове. Артериално налягане – 100/60 
mm Hg, СЧ – 103 уд./min. Акцентуиран втори тон на 
аускултаторното място на a. pulmonalis, десностра-
нен Т3 галопен ритъм. Холосистолен шум с пунктум 
максимум четвърто междуребрие вдясно със синд-
ром на Риверо-Карвало. Долни крайници – топли, 
палпаторно се опипват болезнени варикозни възли 
по хода на v. saphena magna.

ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Отклоненията от лабораторните изследвания 
са ускорена СУЕ – 39 mm, Д-димер 4694 ng/ml (при 
норма до 500 ng/ml), тропонин I 0.52 ng/ml (норма 
до 0.04 ng/ml). Кръвногазовият анализ бе с pH 7.42, 
pCO2 – 31 mm Hg, pO2 – 55 mm Hg, Sat O2 – 89.5%. 

На фиг. 1 е представена ЕКГ при хоспитализа-
цията – синусова тахикардия, негативни Т-вълни в 
III, aVF, V1-V5, удължен QT-интервал.

Рентгенография на бял дроб и сърце – без 
данни за активни инфилтративни огнища. Изра-
зена конвексност на conus pulmonalis. Признак на 
Westermark (фокална олигемия) вдясно (фиг. 2).

Фиг. 1. ЕКГ при хоспитализацията

Фиг. 2. Рентгенография на бял дроб и сърце

Ехокардиографията е направена в условие на 
спешност поради бързо влошаващото се състояние 
на пациентката. Резултатите от нея показват нормал-
ни размери на дебелината на стените и големината 
на кухините на лявата камера и лявото предсърдие 
с ФИ 65% и данни за деснокамерно обременяване 
(фиг. 3):

– дилатирана дясна камера със среден диаме-
тър от апикална позиция на 4-кухинен срез – 43 mm;

– парадоксално движение на септума от парас-
тернална позиция по дългата ос;

– D-образ на формата на лявата камера от па-
растернална позиция по късата ос;

– високостепенна трикуспидална регургитация 
с V max – 3.2 m/s;

– време на акселерация на а. pulmonalis от па-
растернална позиция по късата ос – 70 ms;

– положителен признак на McConell;
– дилатирана vena cava inferior без инспирато-

рен колапс.
В дясното предсърдие се визуализират множе-

ство тромби с характер на организирани, като един 
от тях е на краче, заловен за междупредсърдна-
та преграда. Няколко тромба се визуализират във 
vena cava inferior.
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Диагнозата се постави въз основа на: GENEVA 
score > 11; WELLS score – 9 (escar-dio.org/Guidelines 
2008); АКР – данни за хипоксемия, хипокапния; 
D-димер 4694 ng/ml, тропонин 0.52 ng/ml; ЕКГ – си-
нусова тахикардия, негативни T-вълни в III, aVF, V1-
V5, удължен QTc; рентген – изразена конвексност 
на conus pulmonalis, признак на Westermark; ЕхоКГ 
– дилатирани десни кухини с високостепенна три-
куспидална регургитация, D-конфигурация на ЛК, 
дилатирана vena cava inferior без колапс, множество 
тромби в ДП и v. cava inferior, признак на McConell.

Пациентката беше преценена като високори-
скова и нетранспортабилна, поради което се пред-
прие системна фибринолиза с Actilyse 100 mg за 2 
h, последвана от инфузия с Heparin при проследя-
ване на aPTT, вливания на 500 ml 0.9% NaCl, крат-
котрайна инфузия с Dopamine, кислород с назален 
катетър с дебит 8 l/min.

След няколко часа бе отчетено клинично подо-
брение. Не се регистрира кървене.

Поради съмнение за вродена тромбофилия бе 
взета кръв за генетичен анализ след стабилизиране 
на състоянието.

След 48 h пациентката е с рецидив на гръдната 
болка с характер на бодеж и недостиг на въздух. 

Кръвногазовият анализ бе с pH 7.40, pCO2 – 30 mm 
Hg, pO2 – 53 mm Hg, Sat O2 – 88%. Стойностите на 
D-димера бяха 4820 ng/ml, а на тропонина – 0.42 ng/
ml – без значима динамика. Контролната рентгено-
графия показа данни за триъгълна сянка в дясното 
долно белодробно поле. Прие се, че става въпрос 
за инфаркт-пневмония, и се започна антибиотична 
терапия. Пациентката бе насочена за допълнител-
на образна диагностика в ускорен порядък и пре-
ценка за кардиохирургично лечение.

Проведената контрастна компютърнотомо-
графска (КТ) ангиопулмография бе с данни за ма-
сивен тромб в областта на средно- и долнодялови-
те клонове на дясната белодробна артерия (фиг. 
4С). Визуализираха се организирани тромби с кал-
цификати в дясното предсърдие, долната празна 
вена, горния дял на дясна белодробна артерия 
(фиг. 4А).

Данни за инфаркт-пневмония вдясно с изразена 
плеврална реакция (фиг. 4В).

След консултация с кардиохирург се прецени, 
че пациентката е неоперабилна поради анатомия 
на тромбите и вероятната им по-дълга давност 
поради наличие на калцификати в структурата 
им. 

A  В 

С  D 

А. Парастернална позиция по късата ос, B. Апикален 4-кухинен срез, C. Парастернална позиция по късата ос, 
D. Субкостална позиция за оценка на vena cava inferior

Фиг. 3. Ехокардиография при постъпването (в условие на спешност)
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Фиг. 4. КТ ангиопулмография с контраст

Предприета бе консервативна терапия с широ-
коспектърни антибиотици, кислородотерапия и нис-
комолекулярни хепарини, тъй като се регистрира 
генитално кървене, преценено като месечен цикъл. 

От генетичния анализ (табл. 1) се получиха ре-
зултати за мутация PAI – 14G/5G, хомозиготно но-
сителството по мутантния алел (4G/4G). Находката 
означава, че пациентката е носител на 2 копия с 
молекулен дефект.

Таблица 1. Генетичен анализ

Мутация PAI 1 4G/5G Хомозигот по мутантния 
алел (4G/4G)

Протромбин мутация G 202-10A Хомозигот по нормалния 
алел

Антитромбин III 94.6% (реф. 80-125)

Имунологичното изследване потвърди наличие-
то на антифосфолипиден синдром с по-ложителни 
анти-бета 2 гликопротеин I антитела и антикардио-
липинови антитела (табл. 2).

Таблица 2. Имунологични изследвания

Антифосфолипидни антитела

Анти-бета 2 гликопротеин I антитела 90.0 U/ML (реф. 0-10)

Антикардиолипинови антитела 90.0 U/ML (реф. 0-10)

Пациентите с подобен профил са с повишено 
предразположение към тромбози и сърдечно-съ-
дови заболявания, особено в комбинация с други 
рискови фактори за тромбоза. Хомозиготността по 
4G мутантния алел на PAI-1 гена представлява се-
риозен риск за бременността с предразположение 
към преждевременно раждане, забавяне на расте-
жа на плода, спонтанен аборт и мъртво раждане. 
Съществува риск и от прееклампсия и индуцирано 
от бременността високо кръвно налягане.

Пациентката се насочи към ревматологична кли-
ника, където се диагностицира първичен антифос-
фолипиден синдром, синдром на Рейно. След някол-
ко курса на терапия с Imunovenin, Methylprdenisolon 
и Resochin бе постигната клинична ремисия. Поради 
персистиране на оплакванията от задух и намален 
функционален капацитет при пациентката се прове-
де белодробна перфузионна сцинтиграфия. Устано-
ви се двустранно нарушение в перфузията на бели-
те дробове с множество зони с нарушена перфузия, 
локализирани в антеро-, постеро-, латеро- и супери-
орен сегмент (десен долен дял, медиален сегмент 
на среден дял, постериорен сегмент на десен горен 
дял). Пациентката продължи поддържаща терапия 
с Resochin 250 mg, синтром по схема и кислород в 
домашни условия.

На седмия месец след острия инцидент па-
циентката бе с пулмонална хипертония WHO II-III 
функционален клас въпреки оптималната антикоа-
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гулация повече от 3 месеца. Проведе се контролна 
контрастна КТ ангиопулмография – с данни за хро-
ничен белодробен тромбоемболизъм (фиг. 5).

Пациентката се насочи за инвазивно изследва-
не и преценка за терапевтично поведение. На табл. 
3 са представени хемодинамичните показатели от 
дясната сърдечна катетеризация. 

Таблица 3. Хемодинамични параметри

Сърдечна кухина Систолно/диастолно/средно 
налягане mm Hg

Дясно предсърдие 8/6/6

Дясна камера 70/2/8

Белодробна артерия 70/20/38

Лява камера 120/0 теледиастолно 18

Аорта 105/60/78

Минутен обем 2.58 l/min/m2 БСС 340 dyn.s.cm-5’

Пулмоангиографията показа данни за оклузия 
на долнолобарните пулмонални артерии двустран-
но с ивици и стенози в другите съдове като при хро-
нична БТЕ. 

Въз основа на получените резултати се пре-
цени, че пациентката е подходяща за пулмонална 
тромбоендартериектомия. Нашата пациентка се 
насочи към Medical University of Vienna – Department 
of Thoracic Surgery, Department of Cardiology. 

Под екстракорпорално кръвообращение и в ус-
ловие на дълбока хипотермия се осъществи пулмо-
нална тромбоендартериектомия (фиг. 6А) и тромбек-
томия на формациите в дясното предсърдие (фиг. 
6В). 

На табл. 4 са представени пред- и постопера-
тивните хемодинамични параметри.

На първия следоперативен месец пациентката е 
в добро клинично състояние, без оплаквания. Прове-
дената контролна ехокардиография един месец след 
процедурата бе със следните показатели (фиг. 7):

 
Фиг. 5. Контролна КТ ангиопулмография с контраст

А  В 
Фиг. 6. Патоморфологична находка



Клиничен случай на белодробен тромбоемболизъм и пулмонална... 33

Таблица 4. Хемодинамични параметри

Хемодинамични 
параметри

PAP (s/d/m) 
(mm Hg)

PVR 
(dyn.s.cm-5’)

CI 
(l/min/m²)

Предоперативно 57/19/31 361 2.6

Постоперативно 23/7/14 67 3.3

– Намалени размери на ДК – среден диаметър 
от апикална позиция – 32 mm (фиг. 7А);

– Стойности на фракционната промяна на пло-
щта в референтни граници (фиг. 7В);

– Леко редуцирана систолна скорост от пулс-тъ-
канната доплер-ЕхоКГ на свободна стена ДК – 9.26 
cm/s (фиг. 7С);

– Намалена стойност на средния лонгитудина-
лен strain на свободна стена на ДК от speckle trac-
king ЕхоКГ до 13% (фиг. 7D).

Без данни за трикуспидална регургитация и пул-
монална хипертония. От кинетиката на ДК прави 

впечатление хипокинезия на среден сегмент на сво-
бодна стена на ДК. Оцени се механиката на ДК чрез 
speckle tracking ехокардиография и се потвърди при-
знакът на McConnell (нисък лонгитудинален strain на 
среден сегмент на свободна стена на ДК).

Пациентката подлежи на клинично проследя-
ване поради рисковия си профил – първичен анти-
фосфолипиден синдром и хомозиготно носителство 
на мутация PAI-1.

ОБСЪЖДАНЕ

Клиничната картина на БТЕ варира в широки 
граници – от случайни, клинично незначими съ-
бития до внезапна смърт. Диспнеята е най-чес-
тата клинична изява на БТЕ, докато тахипнеята е 
най-честата физикална находка [14]. Синкопът, хи-
потонията или цианозата обикновено се свързват с 
масивна БТЕ. 

А  B 

С  D 
Фиг. 7. Ехокардиографска оценка на първи постоперативен месец
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Триадата на Вирхов за локална травма на съ-
довата стена, хиперкоагулационен статус и стаза 
на кръвта са причините, водещи до образуване 
на тромби във вените на долните крайници [5]. 
Най-честият източник на белодробни емболи са 
пелвичните вени или дълбоките вени на бедрата 
[12]. При млади индивиди с идиопатичен или реци-
дивиращ БТЕ, повтарящи се спонтанни аборти или 
фамилна анамнеза за венозен тромбоемболизъм 
трябва да се подозират наследствени тромбофи-
лии [21] .

Хемодинамичният отговор при остър БТЕ за-
виси от размера на тромба, кардиопулмоналния 
статус на пациента и компенсаторната неврохумо-
рална адаптация [6, 20]. Деснокамерната недоста-
тъчност се свързва с повишен риск за 30-дневна 
смъртност [20] и рецидивиране на венозния тром-
боемболизъм [9].

Резултатите от анализа на MAPPET-1 регистъра 
показват, че абнормните ЕКГ промени (предсърдни 
аритмии, ДББ, нисък волтаж на периферните от-
веждания, Q-зъбци в III, aVF, ST-промени в прекор-
диалните отвеждания) се свързват с повишен риск 
от болнична смъртност [14]. Удълженият QT-интер-
вал също е лош прогностичен белег [2]. При нашата 
пациентка негативните Т-вълни в прекордиалните 
отвеждания и удълженият коригиран QT-интервал 
се задържаха за няколко дни.

От типичните ЕхоКГ данни за БТЕ признакът на 
McConnell е специфичен, но с ниска сензитивност 
[22]. Три механизъма са в основата на тази регио-
нална дисфункция на ДК:

1. При остър БТЕ запазената кинетика на върха 
на ДК е в резултат на тетъринг-ефект (придърпва-
не) от хипердинамичната лява камера. 

2. ДК придобива сферична форма при острото 
повишаване на следнатоварването, за да разпреде-
ли регионалния стрес на свободната стена на ДК.

3. Вероятна локализирана исхемия на свобод-
ната стена на ДК в резултат на повишения стрес на 
стената.

При нашата пациентка установихме нарушения 
в кинетиката на свободната стена на ДК, задържа-
щи се една година след острия инцидент. Регионал-
ната деснокамерна дисфункция може да се обясни 
с вероятна исхемична генеза. 

Пациентите с масивна БТЕ, дефинирана като 
кардиогенен шок с тежка хипоксемия и дихателна 
недостатъчност, са показани за системна тром-
болиза, интервенционално или кардиохирургич-
но лечение във високоспециализирани центрове. 
Системната фибринолиза е първа линия на тера-
пия при тези пациенти, освен ако няма сериозни 
противопоказания за това [15]. Основните цели на 
тромболизата са бърза редукция на ДК следнато-

варване, стабилизиране на хемодинамиката и нор-
мализация на газовата обмяна [4, 13, 23]. Основни-
ят риск е интракраниалната хеморагия. При паци-
ентите с компрометирана хемодинамика се налага 
прилагане на Dopamine, Epinephrine, Norpeinephrine 
[20]. Техният инотропен и вазопресорен ефект по-
добрява деснокамерната функция. Същевременно 
се постига повишаване на системното артериално 
перфузионно налягане.

Хирургичната емболектомия може да бъде при-
ложена при определена група пациенти с масивна 
или субмасивна БТЕ. Това са случаите, при които 
има абсолютни противопоказания за системна фи-
бринолиза, или тези, при които е била неуспешна. 
Допълнителни индикации са парадоксален ембо-
лизъм (при персистиращ форамен овале), перси-
стиращи тромби в дясното предсърдие, мигриращ 
тромб с хемодинамична и/или респираторна недос-
татъчност, изискваща кардиопулмонална реанима-
ция.

Катетър-асистираната емболектомия е другата 
възможност при неуспешна или контраиндикирана 
фибринолиза [7, 8, 16]. Катетър-асоциираните тех-
ники, като фрагментация на тромба, аспирационна 
или реолитична тромбектомия, са с голям успех при 
пациенти с голям, централно разположен тромб в 
рамките на 5 дни от началото на симптомите. Хи-
бридната терапия, включваща катетър-базирана 
фрагментация на тромба с локална фибринолиза, 
е техника за спешна стратегия. 

Част от пациентите (до 4%), преживели БТЕ, 
развиват хронична тромбоемболична пулмонална 
хипертония (ХТПХ). Диагнозата ХТПХ се основава 
на следните критерии [17]: 

– симптоматична белодробна хипертония;
– средно налягане в белодробна артерия > 25 

mm Hg и белодробно артериално оклузионно наля-
гане < 15 mm Hg, белодробно съдово съпротивле-
ние > 3 Wood units;

– данни за хронични (организирани тромби) ем-
боли в еластичните клонове на белодробната арте-
рия (главни, лобарни, сегментни, субсегментни);

– повече от 3 месеца ефективна антикоагула-
ция.

Предразполагащите фактори за развитие на 
ХТБХ включват: пореден инцидент на БТЕ, ехо-
кардиографски измерено очаквано налягане в а. 
pulmonalis над 50 mm Hg при клиничната презента-
ция на БТЕ, както и оклузия над 50% на белодроб-
ното съдово русло след единичен епизод на БТЕ 
[10].

Все още няма генерално приета стратегия за 
проследяване на пациентите, преживели БТЕ. Пре-
поръчително е ехокардиографско проследяване на 
3-6 месеца след дехоспитализацията им, за да се 
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установи дали пулмоналната хипертония персисти-
ра. При ехокардиографски данни за ДК дисфункция 
и пулмонална хипертония диагнозата за ХТПХ е 
много вероятна [10]. Тези пациенти трябва да бъ-
дат насочени за вентилационно/перфузионна бело-
дробна сцинтиграфия. При доказани перфузионни 
дефекти е уместно провеждане на контрастна КТ 
ангиопулмография и/или дясна сърдечна катетери-
зация с пулмоангиография. Резултатите от послед-
ното изследване са определящи за оценка на паци-
ентите, подходящи за пулмонална тромбендарте-
риектомия. На фиг. 8 е представен диагностичният 
алгоритъм за проследяване на пациенти, суспектни 
за ХТПХ [10].

Пулмоналната тромбоендартериектомия е златен 
стандарт за лечението на ХТПХ, особено при пациен-
ти с тромботична обструкция на ниво големи и елас-
тични белодробни артерии [3, 13]. Има три основни 
и водещи цели за насочване на пациенти с ХТПХ за 
кардиохирургично лечение – хемодинамична, респи-
раторна и профилактична [19]. Основната хемодина-
мична цел е предпазване и намаляване на ДК увреж-
дане, причинено от пулмоналната хипертония. Рес-
пираторната цел е подобряване на функционирането 
и намаляване на вентилираното, но неперфузирано 
физиологично мъртво пространство. Профилактич-
ната цел е предпазване от прогресираща ДК недоста-
тъчност, ретроградно разрастване на тромба, вторич-
ни промени на увредените съдове.

При нашата пациентка един месец след успеш-
ната кардиохирургична интервенция се наблюдава 

обратно ремоделиране на ДК, без данни за трикус-
пидална регургитация и пулмонална хипертония. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Въпреки възможностите за лечение на пациен-
ти с остра БТЕ, особено на тези с хемодинамична 
нестабилност и ДК дисфункция, смъртността оста-
ва висока. При пациентите, лекувани с тромболи-
тична терапия, бързо се възстановяват деснока-
мерната функция и белодробната перфузия, което 
може да доведе до по-редки случаи на рецидив 
или хронична тромбоемболична пулмонална хи-
пертония. При пациентите с неуспешна системна 
фибринолиза или абсолютни контраиндикации за 
приложението –, хирургичната или интервенцио-
нална емболектомия са алтернативни методи. 
Част от пациентите, преживели БТЕ, развиват пул-
монална хипертония. Пулмоналната тромбоендар-
териектомия остава златен стандарт за лечението 
им. При неподходящите за кардиохирургично ле-
чение пациенти, тези с лезии в дистални артерио-
ли или с тежко белодробно заболяване балонната 
ангиопластика е алтернативен метод с обещава-
щи резултати.

Колективът изказва специални благодарности на 
Prof. W. Klepetko и Prof. B. Moser от Medical University of 
Vienna.

 Пулмонална хипертония и преживян БТЕ 

Вентилационно/перфузионна сцинтиграфия 

Нормална находка Патологична находка 

Изключване на ХТБХ 
(сензитивност 90-100%, 
специфичност 94-100%) 

Контрастна КТ/магнитноре-
зонансна ангиопулмография 

Пулмоангиография 

Операбилни/неоперабилни 
пациенти с ХТПХ 

(мултидисциплинарно решение) 

Фиг. 8. Диагностичен алгоритъм (модифициран по M. Hoeper et al., 2006)
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КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
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Тако-цубо е неисхемична кардиомиопатия, оп-
исана за пръв път от Sato [20] през 1990 г. При нея 
лявата камера по време на систола наподобява 
японски капан за октоподи, откъдето идва и името 
– [4, 20]. Тако-цубо обикновено се изявява с преход-
ни аномалии в кинетиката на лявата камера и ЕКГ 
промени, подобни на тези при остър миокарден ин-
фаркт (ОМИ) [22]. При тези пациенти проведената 

селективна коронароангиография (СКАГ) не показ-
ва значима коронарна болест [22]. Според Bybee [2] 
тако-цубо стои зад 1,5 до 2,2% от всички случаи на 
ОМИ със или без ST-елевации. 90% от засегната-
та популация са жени след менопауза, със средна 
възраст 68 год. [2]. Патогенезата не е напълно изя-
снена. Има множество теории, като най-популярна 
е тази за повишените катехоламинови нива в отго-
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Кр. Джинсов1 и М. Токмакова2

1Oтделение по интервенционална кардиология, 2Клиника пo кардиология, 
УМБАЛ „Св. Георги”, МУ – Пловдив 

TAKOTSUBO IN ASSOCIATION WITH HYPERTHYROIDISMTAKOTSUBO IN ASSOCIATION WITH HYPERTHYROIDISM
Kr. Dzhinsov1 and M. Tokmakova2

1Division of Invasive Cardiology, 2Clinic of Cardiology, UMHAT “Sv. Georgi”, 
Medical University – Plovdiv

Резюме: Тако-цубо е неисхемична кардиомиопатия, която се изявява с преходни аномалии в кинетиката на лявата 
камера и ЕКГ промени, подобни на тези при остър миокарден инфаркт. При тези пациенти проведената 
селективна коронароангиография (СКАГ) не показва значима коронарна болест. Съществуват множество 
теории относно патогенезата на тако-цубо, като най-популярна е тази за повишените катехоламинови нива 
в отговор на стрес. Ние представяме случай на 60-годишен мъж, при когото след СКАГ по повод на ОКС се 
установи модел на тако-цубо кардиомиопатия. Нивата на катехоламините в 24-часова урина бяха нормални, 
а при последващи изследвания се установи хипертиреоидизъм. В литературата има няколко описани слу-
чая на тако-цубо в асоциация с хипертиреоидизъм, всичките при жени. Това е първото съобщение за тази 
асоциация при мъж. 
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вор на стрес [2, 9]. Поради ниската честота на това 
състояние все още няма общоприети препоръки за 
поведение при него. След като се приеме диагно-
зата тако-цубо, лечението е симптоматично, като 
прогнозата обикновено е добра [2, 9]. Асоциацията 
на тако-цубо с хипертиреоидизъм е изключително 
рядка. В литературата има описани само няколко 
такива случая, всичките при жени [1, 5, 7, 10, 16, 17, 
18, 19]. Представеният случай демонстрира връзка-
та между двете състояния при мъж.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
Мъж на 60 години, с оплаквания от ретростер-

нална болка и тежест при физически усилия под 
обичайните с ирадиация към шията, долната челюст 
и лявата ръка с давност от 1 седмица. Съобщава 
за лесна уморяемост и задух при субобичайни фи-
зически усилия. Придружаващи заболявания – АХ 
I степен, състояние след мелена 2008 г. Рискови 
фактори – пол, възраст, АХ, дислипидемия. Клинич-
ният преглед при приема в Отделението установи 
увредено общо състояние, сърдечната честота – 
102 уд./min, и aртериално кръвно налягане – 110/60 
mm Hg. ЕКГ при постъпването показа синусов 
ритъм, индиферентна позиция, ST-елевация в пре-
кордиалната серия V2-V6  и І отвеждане (фиг. 1).

Фиг. 1. ЕКГ при постъпването

От трансторакалната ехокардиография при 
постъпването впечатление правят хипокинезията 
на средния сегмент на лявата камера (ЛК) и вър-
ховата акинезия, както и систолната левокамерна 
дисфункция с фракция на изтласкване 32%. От из-
вършените лабораторни изследвания се установи-
ха завишени ензимни маркери за миокардно увреж-
дане – тропонин I – 1,19 ng/l; 1,61 ng/l при норма под 
0,04 ng/l.

Прие се първоначална диагноза остър корона-
рен синдром (ОКС) със ST-елевация. Пациентът е 
преведен в катетеризационна лаборатория за из-
вършване на СКАГ. Установи се десен тип коронар-
на циркулация, неравности по коронарните артерии 

при нормален коронарен кръвоток (фиг. 2 и 3). От 
извършената вентрикулография се намери балони-
ране на апикалната част на ЛК в систола (фиг. 4 и 
5).

Фиг. 2. СКАГ. Дясна коронарна артерия 

Фиг. 3. СКАГ. Лява коронарна артерия

Фиг. 4. ЛВГ. Лява камера в диастола



Кр. Джинсов и М. Токмакова40

Фиг. 5. ЛВГ. Лява камера в систола

Прие се диагнозата тако-цубо кардиомиопатия. 
Взе се 24-часова урина за изследване на катехола-
минови нива – норадреналин – 209,74 nmol/24 h (59-
389 nmol/24 h); адреналин – 60,91 nmol/24 h (5-109 
nmol/24 h); допамин – 2335,56 nmol/24 h (420-2620 
nmol/24 h). Започна се терапия с бета-блокер и ACE 
инхибитор. Отчете се подобрение в състоянието на 
пациента, който на 3-тия ден е трайно асимптомен. 
Установи се динамика в ЕКГ –  отрицателни симет-
рични Т-вълни в прекордиалната серия V2-V6, как-
то и в І, ІІ, aVL (фиг. 6).

Фиг. 6. ЕКГ на трети ден 

По анамнестични данни пациентът е отслабнал 
10 kg през последния месец, съобщава и за тремор 
на ръцете и висока температура – предимно нощем. 
По време на пролежаването също се установи фе-
брилитет във вечерните часове. Новите данни на-
сочиха към патология на щитовидната жлеза. От 
проведените изследвания се установи TRAB (анти-
тела срещу рецептора на тиреоидния хормон) – 0.78 
U/I (отрицателни < 1 U/I); TSH (тиреоид-стимулиращ 
хормон) – 0,05 мkJu/l (0,39-6,16 мkJu/l); FT4 (сво-

боден тетрайодтиронин) – 27,34 pmol/l (10,32-25,8 
pmol/l); FT3 (свободен трийодтиронин) – 6,12 pmol/l 
(2,15-6,45 pmol/l); anti Tg (анти-тиреоглобулин анти-
тела) – 73 u/ml (< 4 u/ml); anti TPO (антитирeоидпе-
роксидазни антитела) – 23,8 u/ml (< 20 u/ml). Към те-
рапията се добави тиамазол. При консултация с УНГ 
специалист се установи абсцес на хипофаринкса. Па-
циентът се насочи към ендокринологично отделение 
за уточняване на хипертиреоидното състояние и към 
УНГ клиника за саниране на фокалната инфекция.

На контролния преглед след 2 седмици пациен-
тът е асимптомен, с възстановен физически капа-
цитет. Контролната ехокардиография показа пълно 
възстановяване на помпената функция на лявата 
камера с фракция на изтласкване 64%. На третия 
и шестия месец е с неспецифични промени в ре-
поляризацията на ЕКГ (фиг. 7), а ехокардиографски 
– без нарушения в сегментната кинетика (фиг. 8).

Фиг. 7. ЕКГ на трети месец 

Фиг. 8. ЕхоКГ на втората седмица 
(вляво–диастола, вдясно – систола)

В ендокринологично отделение се извърши 
ехография на щитовидната жлеза, от която се ус-
танови променена форма и неравен контур с нехо-
могенна хипоехогенна структура. По предната по-
върхност на десния лоб каудално се визуализира 
хиперехогенен възел, а по долната повърхност на 
левият лоб в средната трета – изоехогенен възел. 
Тази структура дава данни за автоимунна тиреоид-
на болест. Отчете се добър резултат от лечението с 
тиамизол с клиничен, хормонален и имунологичен 
ефект.
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ОБСЪЖДАНЕ

Пациентът постъпва в Отделението с гръдна 
болка и задух при физически усилия. Въз основа на 
данните от анамнезата, ЕКГ, ехокардиографията и 
лабораторните изследвания (тропонин) се прие ра-
ботна диагноза ОКС със ST-елевация. Диагнозата 
се отхвърли след СКАГ, на която не се установиха 
сигнификантна коронарна болест, както и белези на 
руптурирала атероматозна плака. Диференциална-
та диагноза включи белодробен тромбоемболизъм, 
дисекация на аортата, миокардит и кардиомиопа-
тия. Отхвърли се диагнозата БТЕ, тъй като при па-
циента липсват ЕКГ и ехокардиографски данни за 
дяснокамерно и дяснопредсърдно обременяване и 
анамнестични и обективни белези за дълбока ве-
нозна тромбоза. Патология на аортата се изключи 
въз основа на проведените образни изследвания – 
ехокардиография и аортография. Стрептококовият 
фарингит може да се асоциира с миокардит и да 
даде клиника, подобна на тази при STEMI. Обикно-
вено миокардитът се изявява, след като фаринги-
тът отшуми [11]. В представения случай възпале-
нието на фаринкса е огнищно и се изявява заедно 
със сърдечната патология. Миокардитът се отхвър-
ли на базата на атипичните ЕКГ промени, липсата 
на ритъмни и проводни нарушения, отрицателните 
маркери за възпаление, както и бързото подобрява-
не на състоянието на болния. Пациентът отговаря 
на модифицираните критерии на Mayo Clinic [15] за 
поставяне на диагнозата тако-цубо:

• Преходна хипокинезия, акинезия или диски-
незия на средния сегмент със или без засягане на 
върха; промените в кинетиката надхвърлят реги-
она, кръвоснабдяван от един коронарен съд; често 
се отключва от стрес, но невинаги;

• Липса на обструктивна коронарна болест или 
ангиографски признаци за остра руптура на плака;

• Промяна в ЕКГ (елевация на ST-сегмента и/
или инверсия на Т-вълната) или леко завишаване 
на сърдечния тропонин;

• Липса на феохромоцитом и миокардит [15].
Освен това ЕКГ при постъпването показа по-из-

разена елевация на ST-сегмента във V4-V6, от-
колкото във V1-V3, липса на патологични Q-зъбци 
и на огледални образи, което е по-характерно за 
стрес-индуцираната кардиомиопатия, отколкото за 
ОКС [13].

Тако-цубо е неисхемична кардиомиопатия, ха-
рактеризираща се с остро, но обратимо нарушение 
във функцията на ЛК с балониране на сърдечния 
връх и без сериозна коронарна болест. При това 
състояние често погрешно се поставя диагнозата 
ОКС. Има няколко теории за патогенезата на та-
ко-цубо – коронарен вазоспазъм, микроваскуларна 

дисфункция, промени в метаболизма на миоцитите 
и други, но най-популярна е свързаната с повише-
ните катехоламинови нива. В много случаи начало-
то му се предхожда от емоционален или физиче-
ски стрес, затова някои автори използват термина 
стрес-индуцирана кардиомиопатия [9].

Хипертиреоидизмът е една от редките причини 
за тако-цубо [1, 5, 7, 10, 16, 17, 18, 19]. Според някои 
автори тиреоидните хормони повишават отговора 
към нормалните нива на катехоламините [6] и така 
вероятността за развитие на стрес-индуцирана кар-
диомиопатия нараства. Miyazaki [10] също доклад-
ва за тако-цубо с хипертиреоидизъм и нормални 
нива на катехоламините, както е и в този случай. 
Промяната в нивата на Т3 и Т4 може да доведе до 
промяна в транскрипцията на β-адренергичните ре-
цептори, проявяваща се с улесняване на инотроп-
ната и хронотропната стимулация на сърцето [23]. 
От друга страна, щитовидните хормони увеличават 
количеството цАМФ, синтезирано при стимулация 
на β-адренергичните рецептори, което повишава 
отговора на клетката към катехоламините [21].

Самите тиреоидни хормони също имат ефект 
върху сърдечно-съдовата система. Те променят 
транскрипцията на структурни и регулаторни проте-
ини в сърдечните миоцити и влияят върху систол-
ната и диастолната функция на сърцето [8]. Така 
тиреоидният ексцес може значително да увреди 
функцията на ЛК [14]. Т3 и Т4 водят и до коронарен 
вазоспазъм [24], който също е възможна причина 
за стрес-индуцирана кардиомиопатия [4]. Cakir [3] 
изказва предположението, че тако-цубо може да е 
свързан с повишените нива на anti Tg и anti TPO, 
а не на самите тиреоидни хормони [3], което дава 
още една насока за проучване.

Най-честата причина за тиреоиден ексцес при 
автоимунен тиреоидит е фокална инфекция [12], 
какъвто е и представеният случай. Абсцесът на хи-
пофаринкса при един подлежащ автоимунен тире-
оидит най-вероятно е предизвикал хипертиреоидно 
състояние, което от своя страна е предпоставка за 
отключване на тако-цубо.

Няма общоприети препоръки за поведение при 
тако-цубо. Поради тази причина се започна лечение 
на сърдечната недостатъчност с бета-блокер и АСЕ 
инхибитор. Терапия с диуретик не бе необходима 
заради липсата на застойна симптоматика. След 
като се диагностицира и подлежащият хипертире-
оидизъм, се добави тиреостатична терапия с тиа-
мазол. Постигна се бързо и оптимално повлияване 
на симптомите, както и на левокамерната функция. 
След 9 месеца проследяване пациентът е трайно 
асимптомен с добър функционален капацитет и ЛК 
функция.
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Това е първият документиран случай на тако-цубо, 
асоцииран с хипертиреоидизъм, при мъж. Въпреки че 
се среща рядко, е необходимо да се мисли за хиперти-
реоидизма като възможна причина за тако-цубо.
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Coxiella burnetii причинява зоноозата Q-треска. 
По-голяма част от хората, изложени на контакт с 
този микроорганизъм, обикновено развиват асимп-
томна инфекция. При симптоматичните пациен-
ти инфекциите обикновено са средни по тежест и 
най-често се представят с грипоподобни симптоми. 
При по-малко от 5% от хората, развили остра ин-
фекция, се налага хоспитализиция поради разви-
тие на по-тежко протичане, най-често с пневмония, 
хепатит, миокардит, перикардит или персистираща 

треска, която отговоря на критериите за „треска с 
неизвестен произход“ [11, 12]. Естествената еволю-
ция на острата инфекция при пациенти с нормален 
имунен статус е пълното възстановяване. При иму-
нокомпрометирани C. burnetii може да се размножа-
ва независимо от имунния отговор, последвал пър-
вичната инфекция. Поради невъзможност на имун-
ната система да контролира инфекцията в тези 
случаи се развиват хронични инфекции. Хронична-
та Q-инфекция може да се развие месеци и години 
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сред първоначалната експозиция на инфекциозния 
агент и се доказва изключително при пациенти с 
рискови фактори като подлежащо клапно заболя-
ване или имуносупресия. Подострият ендокардит е 
най-честата клинична изява на хроничната форма 
на заболяването и обикновено трудно се диагности-
цира поради липсата на специфични симптоми.

Представяме клиничен случай на инфекциозен 
ендокардит на трикуспидална клапа с вероятен 
причинител C. burnetii, както и микробиологичните 
аспекти в диагностицирането му.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
Пациентът Н. К. на 66 години постъпва в МБАЛ 

„Св. Марина” на 07.08.2013 г. в Клиника по бело-
дробни болести по повод фебрилитет до 38.5°C, 
придружен от изпотяване, предимно вечер и с про-
дължителност около два месеца (от месец юни 
2013 г.). Провеждал е лечение в дома с различни 
антибиотици, но без съществен ефект. От 25.07. до 
01.08.2013 г. е хоспитализиран в Отделение по бе-
лодробни болести в районна болница поради пер-
систиране на фебрилитета, където е провеждана 
терапия с цефуроксим, кларитомицин, урбазон, но 
без ефект.

Придружаващи заболявания: артериална хи-
пертония от около година, 2008 г. – извършена ве-
несекция на десен крак. През март 2013 г. е хоспи-
тализиран в Клиника по неврология по повод двой-
но виждане и инекция на лявото око. През април 
същата година е проведена селективна мозъчна 
ангиография, която установява каротидо-каверноз-
на фистула от индиректен тип, преценена като не-
подлежаща за интервенция.

Епидемиологична анамнеза: Пациентът работи 
на открито (в горски площи) и съобщава за консума-
ция на домашно кисело мляко. Пациентът съобща-
ва за екстракция на „пломби” през февруари 2013 г., 
а около два месеца преди последната хоспитализа-
ция е бил ухапан от котка на четвърти и пети пръст 
на лявата ръка.

При постъпването е в увредено общо състоя-
ние, фебрилен до 38°C, с инекция на конюнктивата 
на ляво око. Лимфните възли не се палпират уве-
личени. При аускултация на сърцето се установява 
ритмична сърдечна дейност със сърдечна честота 
70/min, систолен регургитационен шум 1/6 степен в 
левокамерна (ЛК) аускултаторна зона. Артериално-
то налягане (АН) е 120/80. Черният дроб и слезката 
са неувеличени. Крайниците са без видими проме-
ни, със запазен мускулен тонус.

От проведените лабораторни изследвания при 
постъпването се установяват ускорена СУЕ 60 mm 
на първия час, Нb 120 g/l, Нт 0,38, Leuc 8,6, Тr 249; 

ДКК: Sg 77%, Eo 1%, Ba 0,3%, Ly 1%, Mo 6%; кръвна 
захар, холестерол, триглицериди, урея, креатинин, 
общ белтък, албумин, йонограма, КАП, общ били-
рубин, директен билирубин, чернодробни проби – в 
норма, CRP 236,85 mg/l. Урина: масово урати и еди-
нични левкоцити в седимента.

Рентгенография на белия дроб и ехоскопията 
на коремни органи са в норма.

Микробиологични изследвания: изследвани са 
общо 10 проби кръв за хемокултури, взети на 1-вия, 
9-ия, 12-ия, 15-ия и 19-ия ден от хоспитализация-
та. Всяка една от пробите е инокулирана в аероб-
на, анаеробна и микотична течна хранителна среда 
(BD BACTEC plus + Aerobic/F, BD BACTEC plus + 
Anaerobic/F, BD BACTEC Mycosis IC/F) и инкубирана 
в ВАСТЕС апарат (ВАСТЕС 9120, Becton Dickinson). 
Всички хемокултури остават отрицателни за нали-
чие на бактерии и гъбички. Изследваните урокул-
тури и носогърлен секрет са стерилни, пробата на 
Манту – отрицателна, от копрокултурите не се из-
олират патогенни микроорганизми. Изследвани са 
общо четири серумни проби (за 45-дневен болни-
чен престой), взети на 8-ия, 9-ия, 10-ия, 22-рия ден 
от хоспитализацията, за наличие на IgM и IgG ан-
титела срещу Coxiella burnetii ІІ фаза чрез ELISA. 
Доказан е положителен титър на антитела от клас 
IgM (12,6 U), при отрицателни резултати за IgG ан-
титела. В допълнение са извършени и серологични 
изследвания за Borrelia burgdorferi, Rickettsia conorii, 
Chlamydia spp., Mycoplasma spp., HIV, EBV, CMV, 
Infl uenza virus, Toxoplasma, които са негативни.

Серологични изследвания: 
ANА (анти-нуклеарни антитела –ІІ-Нер2): ± сла-

бо позитивни
ЕNA (антитела срещу екстрахируеми нуклеарни 

антигени – Western blot):
Анти-Sm: (-) негативни
Анти-RNP: (-) негативни
SS-A (Ro52): (-) негативни
SS-A (Ro): (-) негативни
SS-B (La): (-) негативни
Scl-70: (-) негативни
Jo-1: (-) негативни
АNСА (анти-неутрофилни цитоплазматични ан-

титела-ІІF ):
Р-АNCA: (-) негативни
С-АNCA : (-) негативни
Антифосфолипидни антитела – ELISA:
Антикардиолипин IgG (-) негативни
Антикардиолипин IgM (-) негативни
Бета 2-гликопротеин-1IgG (-) негативни
Бета 2-гликопротеин-IgM (-) негативни
При проведените консултации с хематолог, ревма-

толог, уролог, невролог, неврохирург, специалист УНГ, 
инфекционист и гастроентеролог не се доказват от-
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клонения. На трансезофагеалната ехокардиография 
(ТЕЕхоКГ), проведена на 16.08.2013 г., е изказано съм-
нение за вегетация на трикуспидалната клапа. Пов-
торната ТЕЕхоКГ няколко дни по-късно потвърждава 
суспекцията за инфекциозен ендокардит на трикуспи-
дална клапа, което налага превеждането на пациента 
в Кардиологична клиника на 21.08.2013 г.

От постъпването в Клиника по пулмология до пре-
веждането е проведен 8-дневен курс със Cefepime в 
доза 2 х 2,0 g, 7-дневен курс с Levofl oxacin 0,500 g 
еднократно Methilprednisolon, Clindamycin за 6 дни 3 
х 0,600 g, застъпен с Amikacin – 7 дни х 1,0 g дневно 
– без повлияване на фебрилитета и стойностите на 
CRP, на фона на задълбочаващ се анемичен синд-
ром със спад на хемоглобина до 87 g/l. 

На 23.08.2013 г. след обсъждане на лекарски 
колегиум и на базата на резултата от серологично-
то изследване е взето решение да се започне ан-
тибиотична терапия за Q-треска с Doxycycline 2 x 
100 mg p.o. и Ciprofl oxacin 2 x 400 mg i.v. На про-
ведената контролна рентгенография на 14-ия ден 
(21.08.2013 г.) се установяват минимални плеврал-
ни изливи, без евакуация на плеврален пунктат под 
ехографски контрол. На 10-ия ден от започнатото 
лечение е наблюдаван спад в температурите до 
37,5⁰С, спад на CRP до 151 mg/l и подобрениe в об-
щото състояние, без изпотявания и втрисане. 

Въз основа на клиничния ход на заболяването, 
резултатът от ЕхоКГ, резултатът от серологичното 
изследване и подобряването на състоянието на па-
циента след започване на терапия с Doxycycline и 
Ciprofl oxacin, е поставена диагноза: инфекциозен 
ендокардит на трикуспидална клапа с вероятен 
причинител Coxiella burnetii. 

На 13.09.2013 г. (22-ри ден от началото на ле-
чението за Q-треска) е извършена поредна ТЕЕхо-
КГ, която установява персистиране на структурата, 
суспектна за вегетация на задно платно на трикус-
пидалната клапа и трикуспидална регургитация ІІ 
степен. Преди дехоспитализацията е проведен яд-
рено-магнитен резонанс на сърце (18.09.2013 г.), на 
който липсват МР данни за огнищни лезии в сърце-
то, при нормална перфузия. Сърцето е леко увели-
чено за сметка на десните кухини.

Пациентът е изписан от клиниката с Hb 95 g/l, 
CRP 118,5 mg/l, без субективни оплаквания, с тем-
пература до 37,2°С в някои вечерни часове, без 
втрисане и без изпотяване, с препоръка да продъл-
жи антибиотичното лечение с Doxycycline 2 х 100 
mg и Ciprofl oxacin 2 х 500 mg за 18 месеца под еже-
месечен контрол на креатинин и чернодробни по-
казатели. Пациентът е насочен към ВМА – София, 
за провеждане на PCR реакция (polymerase chain 
reaction) за доказване на Coxiella burnetii. 

ОБСЪЖДАНЕ

Причинителят на Q-треската, C. burnetii е класи-
фициран първоначално заедно с представителите 
на Rickettsia, тъй като представлява Грам-отрица-
телен бактерий, който трудно се оцветява по Грам, 
расте вътреклетъчно в еукариотната клетка и се 
асоциира с членестоноги (кърлежи). Сега е извест-
но, че тези бактерии са по-близки до Legionella, от-
колкото до Rickettsia.

Природните огнища на инфекцията включват 
около 60 вида бозайници, над 40 вида птици, меж-
ду които заболяването се пренася посредством 
кърлежи. В селскостопанските огнища резервоар 
на инфекцията са едрият и дребният рогат добитък 
(говеда, овце, кози), свине, котки, кучета и др. [11]. 
Инфекцията първоначално преминава в селскосто-
панските животни от дивите огнища посредством 
кърлежи, а по-нататък се поддържа в тях по аеро-
генен път. Домашните животни излъчват C. burnetii 
в големи количества с урината, млякото, фецеса, 
околоплодните води и плацентата. Заразата про-
никва в организма на човек чрез горните дихателни 
пътища при вдишване на въздух, замърсен с прах 
от фекалии на кърлежи и екскременти на болни жи-
вотни или с урина и околоплодни води. Поради това 
хора с висок риск от заболяването са фермери, ве-
теринари, лица, работещи с млечни продукти, както 
и лабораторен персонал. По-рядко е заразяването 
по алиментарен път при консумация на контами-
нирано непастьоризирано мляко или друг млечен 
продукт [2]. Рядко е предаването на инфекцията от 
болен на здрав човек. C. burnetii е високо устойчива 
на изсушаване и външни въздействия и може да се 
разпространява с вятъра. Така инфекцията може 
да възникне при пациенти без данни за директен 
контакт с животни [3]. 

Характерна особеност на C. burnetii е антиген-
ната (фазова) вариация в експресирането на ли-
пополизахаридния антиген на клетъчната стена. 
Високо инфекциозната форма на бактерия прите-
жава LPS (антиген от I фаза), който блокира взаи-
модействието на антителата с повърхностните про-
теини на клетката. След култивиране, антигенът от 
I фаза претърпява мутация и бактериалните клетки 
започват да продуцират антиген от II фаза. Тази ан-
тигенна промяна излага повърхностните протеини 
на действието на антителата [14]. Имунният антитя-
ло отговор към тези два антигена е полезен маркер 
за разграничаване на острата от хроничната форма 
на заболяването.

Навременното диагностициране на хронични-
те прояви на Q-треска често е трудна задача. В 
представяния случай клиничните и суспектните 
ехографски данни за инфекциозен ендокардит (ИЕ) 
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налагат многократното изследване на кръвни проби 
за хемокултура, които остават негативни. По ста-
тистически данни 48% от културално негативните 
ендокардити се причиняват от Coxiella burnetii [17], 
или Q-треска ендокардитът е характерен за т. нар. 
хемокултура-негативен ендокардит и се търси при 
всеки такъв случай със серологично тестване [1].

Диагнозата ИЕ при наличие на Q-треска е труд-
на поради неспецифичността на симптоматиката и 
често пъти отнема от месеци до години. В една се-
рия от 22-ма болни във Франция медианата на вре-
мето за поставяне на диагнозата е 3 месеца, като 
варира от 1 месец до 4 год. [5]. Затова дълго време 
тази диагноза е поставяна едва при тежка деструк-
ция на клапите с последващо оперативно лечение, 
което влошава прогнозата. Сега с подобряване на 
възможностите и с въвеждането на имунологичните 
тестове за проследяване на пациентите след остра 
Q-треска се улеснява по-ранната диагноза. По дан-
ни от литературата рискът от развитие на ИЕ след 
остра форма на Q-треска е около 40% [9]. 

Откриването на вегетации не е толкова често. 
В споменатата серия лезии на клапите се открива 
само при 4 болни (18%). Най-често се засягат аорт-
на или митрална клапа, като при над 70% от слу-
чаите има и предхождащи клапни увреждания (ин-
суфициенция, пролапс, бикуспидия и др.). Не сме 
открили описани досега случаи на увреждане на 
трикуспидалната клапа.

Лабораторното диагностициране на Q-треска 
се извършва посредством няколко основни метода: 
чрез изолиране на C. burnetii от кръв или тъкани 
(трудоемко и рядко използвано), директна детекция 
на причинителя в клинични материали (директна 
имунофлуоресценция, PCR) и чрез серологични 
методи за доказване на антитела към антигени от 
I и II фаза. Серологичните тестове са сред най-из-
ползваните и са ключов фактор за ранна детекция 
на персистираща инфекция. Сред използваните 
методи са: реакция за свързване на комплемента 
(РСК), индиректен имунофлуоресцентен метод, 
микроаглутинационен тест и ELISA (Enzyme-Linked 
Immunosorbent Assay) [6, 8, 12, 13, 18]. Предимство 
на имунофлуоресцентния и ELISA методите е, че 
позволяват определяне на титъра на антителата от 
различни класове: M, G и А. За C. burnetii е харак-
терна антигенната фазова вариация (фаза I и II), 
което позволява диференциране на острите от хро-
ничните форми на заболяването. Острата Q-треска 
се характеризира с продукцията на IgM и IgG анти-
тела към антигена от II фаза. Диагнозата при хро-
ничната форма на заболяването се потвърждава 
чрез доказване на антитела към антигените от I и II 
фаза, като титърът на антителата към антиген от I 
фаза типично е по-висок [7, 14]. Единичната серум-

на проба е диагностична за Q-треска и хроничната 
форма на заболяването в случай, че се докажат ви-
соки титри на антитела към антиген от I фаза. При 
хроничната инфекция често липсват специфични 
антитела от клас М, а се установява увеличение в 
титъра на IgA антителата към антигените от двете 
фази [4]. В представяния случай положителният 
резултат за IgM антитела към антиген от II фаза в 
комплекс с клиничния ход на заболяването и ехо-
кардиографските резултати ни дават основания да 
предполагаме инфекциозен ендокардит, асоцииран 
с C. burnetii. 

Хроничната Q-треска е заболяване, при кое-
то нивото на смъртност при нелекувани пациенти 
може да достигне до 65% [11]. С подходяща антиби-
отична терапия тя може значително да се редуцира. 
Изпитването на чувствителността на C. burnetii към 
антибиотици е затруднено поради невъзможността 
този микроорганизъм да се култивира в изкуствени 
хранителни среди, както и поради липсата на стан-
дартизирани методи. C. burnetii е с вродена резис-
тентност към бета-лактамни антибиотици и амино-
гликозиди, но e чувствителна към тетрациклини, 
Trimethoprime/Sulphomethoxazole (котримоксазол), 
Rifampin и флуорохинолони, демонстриращи бак-
териостатична активност. Монотерапията с тези 
медикаменти води до редуциране на симптомите, 
свързани с хроничната инфекция, но рецидивите 
при спирането на лечението са чести, което налага 
използването на комбинации от антибиотици. Из-
казвайки хипотезата, че липсата на бактерицидна 
активност е свързана с антибиотична инактивация 
от ниското pH на фаголизозомите, в които се намира 
причинителят, Raoult и сътр. доказват, че прибавя-
нето на Chloroquine, лизозомотропен алкализиращ 
агент, подобрява активността на тетрациклиновите 
антибиотици и флуорохинолоните [10, 15]. Съвре-
менните препоръки за лечение на ендокардит като 
проява на хронична форма на Q-треска включват 
поне 18-месечна терапия с Doxycycline (100 mg два 
пъти дневно) и Chloroquine (200 mg три пъти днев-
но) или поне 3-годишна терапия с Doxycycline (100 
mg два пъти дневно) и Ofl oxacin (200 mg три пъти 
дневно) при пациенти, при които не е подходяща 
първата антибиотична комбинация. Препоръчва се 
серологично изследване в хода на лечението, като 
главният критерий за клинично оздравяване е на-
маляването на титъра на IgG антителата към анти-
ген I фаза до < 200 [16]. В разгледания случай за-
почнатото лечение с Doxycycline и Ciprofl oxacin до-
вежда до спад на температурата и CRP, значително 
подобрение на общото състояние, без изпотяване 
и втрисания, което е критерий за адекватността на 
назначената терапия и е допълнителен аргумент в 
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подкрепа на C. burnetii като предполагаем етиологи-
чен причинител на инфекциозния ендокардит. 

В нашия случай се касае за болен с епидеми-
ологична анамнеза за възможност за инфекциозна 
контаминация, с данни за хронично температурно 
състояние, което не се повлиява от стандартното 
антибактериално лечение. От направените лабора-
торни изследвания не се установи конкретна причи-
на, освен гранично повишени стойности на IgМ за 
Coxiella burnetii, които се повтарят в серийни изслед-
вания. С оглед на това се прие, че се касае за ИЕ 
на трикуспидалната клапа с етиологичен причинител 
C. burnetii, и се започна специфично лечение. Още 
през първата седмица бе постигнат добър резултат в 
субективното състояние на болния и в маркерите за 
възпалителна реакция. С оглед липсата на значима 
деструкция на ТК и леката към умерена ТрИ се прие 
консервативен подход за лечение и не се доказаха 
критерии за оперативно лечение.

В заключение, представен e необичаен случай 
на ИЕ на трикуспидaлна клапа с вероятен причини-
тел Coxiella burnetii. Необходимо е продължително 
изследване на имунологичните показатели за хро-
нична инфекция с C. butnetii и за прогресия на лези-
ята на трикуспидалната клапа.
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