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СТАНОВИЩА
STATEMENT

Предсърдното мъждене (ПМ) е заболяване с 
нарастващо социално значение. Очаква се удво-
яване на пациентите с ПМ до 2050 г. [1]. Антагони-
стите на витамин К (ВКА) се предписват в продъл-
жение на повече от 50 години и все още са много 
ефективни за профилактика на инсулт при паци-
енти с неклапно или клапно ПМ. Намаляването на 
риска от инсулт с терапия с ВКА е дори по-изра-
зено при вторична профилактика, което засилва 
необходимостта пациентите с висок риск от инсулт 
(често болни с предшестващ инсулт или преход-
но нарушение на мозъчното кръвоснабдяване) да 
получават подходяща антикоагулантна терапия за 
профилактика [2]. 

Съществуват обаче редица ограничения за 
употребата на ВКА. Те имат тесен терапевтичен 
прозорец (INR 2-3) [3]. INR < 2 е свързано с по-
вишен риск от емболични събития, а INR > 3 – с 
повишен риск от хеморагичен инсулт. ВКА имат 
също и много взаимодействия с други лекарствени 
продукти. Рискът от кървене се повишава значимо 
при едновременна употреба с антибиотици, като 
триметоприм/сулфаметоксазол, ципрофлоксацин, 
левофлоксацин, метронидазол, флуконазол, ази-
тромицин и кларитромицин и зависи от фарма-
когенетични фактори, участващи в лекарствения 
метаболизъм [4].

Много пациенти не получават ВКА. Според дан-
ни от различни регистри само 55% от пациентите 
с ПМ, показани за антикоагулантна профилактика, 
получават варфарин [5]. Euro Heart Survey разкри-
ва, че 67% от подходящите пациенти са на тера-
пия с ВКА, на 44% от неподходящите пациенти са 

назначени ВКА и 7% от подходящите пациенти из-
общо не получават антитромботично лечение [6]. 
Според проучването AVEROES непредписването 
на ВКА се дължи на различни причини – INR се 
поддържа трудно в терапевтични граници, INR не 
може да се измерва през необходимите интервали, 
пациентът не винаги съдейства, налице е недобър 
къмплайънс при приема на ВКА [7].

Субоптималният контрол на INR е чест фено-
мен в клиничната практика. По данни на различни 
регистри средното време на INR в терапевтични 
граници (TTR) между 2,0 и 3,0 варира от 50% до 
60% [8]. Пациентите с измервания на INR, които 
са под 70% от времето в терапевтични граници 
(TTR < 70%), показват по-висока честота на ин-
султ, тенденция към повишаване честотата на го-
лямо кървене и по-висока смъртност по всякакви 
причини [9]. От 5107 пациенти на терапия с ВКА 
при 1-годишно проследяване само 25% са с TTR ≥ 
70% [10]. Друг регистър в Обединеното кралство 
също показва, че при пациентите с добър контрол 
на INR (TTR > 70%) рискът от инсулт е значимо 
понижен в сравнение с контролите, съответства-
щи по възраст, пол и CHADS2, които не приемат 
варфарин. Освен това проучването демонстрира, 
че при пациентите на лечение с варфарин, кои-
то са с много лош контрол на INR (TTR ≤ 40%) 
има тенденция към повече инсулти, отколкото при 
контролите [11].

ESC публикува подробни указания за избора на 
антикоагулант, на база оценка на риска от инсулт 
при пациенти с ПМ по CHA2DS2-VASc и HAS-BLED 
системите (фиг. 1). 
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В случаите, когато ВКА не могат да се използват 
поради затруднения в поддържането на терапев-
тична антикоагулация, нежелани ефекти или не-
възможност за проследяване на INR, се препоръч-
ва лечение с нови орални антикоагуланти (НОАК) 
(Клас I; Ниво B). На базата на нетната клинична 
полза при повечето пациенти се предпочитат НОАК 
пред ВКА (Класс IIa; Ниво А) [12].

У нас съществуват подобни проблеми при па-
циентите с ПМ: съпътстващи заболявания, при 
които пациентите се лекуват от няколко специали-
сти, чести промени в терапията и хоспитализации, 
страх на лекарите и пациентите от употребата на 
антикоагуланти, недостатъчно често проследяване, 
лош контрол на INR и липса на специализирани ла-
боратории в страната за контрол на INR.

В България ретроспективен анализ на клиниката 
по неврохирургия в „Пирогов” за периода от октовм-
ври 2009-октовмври 2011 г. показва, че от 27 пациенти 
с вътречерепни кръвоизливи, лекувани с ВКА, 78% 
са извън терапевтичните граници, от които 63% са 
свръхантикоагулирани [13]. У нас само 58,2% от па-
циентите с CHADS2 ≥ 2 получават ВКА въпреки пре-
поръките в ръководствата, че всички тези пациенти 
подлежат на антикоагулантна профилактика. От тях 
61,5% имат изследван INR през последните 6 месе-
ца, 54,6% са в терапевтични граници, а 40,2% са под 
терапевтичните граници [14, 15, 16]. В България има 
по-висока честота на сърдечно-съдови заболявания, 
водещи до хоспитализации, като пациентите с ПМ са 
с висока честота на съпътстващи заболявания – хи-
пертония, застойна сърдечна недостатъчност (ЗСН), 
коронарни заболявания, диабет [14, 15, 16]. Рискът 
от емболични събития се увеличава с възрастта, осо-
бено в групата на 70-годишните, 16% от пациентите 
имат 3-5 инцидента. Успоредно с това около 15% от 
пациентите са имали епизод на кървене в хода на 
терапията с ВKA при среден брой на проведени INR 
тестове в хода на терапията с ВKA за 12-месечен пе-
риод, 6 пъти годишно. Причините за лошия контрол 
на INR включват: нередовно измерване на INR (37%), 
неправилно дозиране на ВКА (33%), взаимодействия 
с храни и медикаменти (25%) [15, 16].

Допълнителна трудност за оптимален контрол 
на INR създават действащите у нас регулаторни 
стандарти за диспансеризация на пациентите, спо-
ред които ПМ само по себе си не е основание за 
диспансеризация при ОПЛ или кардиолог.

Анализът на кръвните проби за INR в България се 
извършва в различни лаборатории. Несертифицира-
на лаборатория по Националната система за външна 
оценка на качеството (НСВОК) няма право да сключи 
договор с НЗОК и да дава резултати. НСВОК обаче не 
е оторизирана да забрани анализа на хемостазни те-
стове в несертифицирани лаборатории. Понастоящем 
изчисление на TTR е въведено само в лабораторията 
за антикоагулатен контрол в Националната кардиоло-

гична болница (НКБ) – София. У нас специализирани-
те лаборатории за антикоагулантен контрол са малко 
на брой, което налага той да се извъшва и в други не-
специализирани лаборатории. Препоръчва се монито-
рирането на INR да се провежда в една и съща лабо-
ратория, тъй като отделните лаборатории използват 
различни търговски тромбопластини. Освен това ра-
ботят с периферна или венозна кръв в зависимост от 
предпочитанията си. Обикновено, използването на ве-
нозна кръв е по-прецизно, но то е неприложимо, когато 
е необходимо често проследяване или обработване на 
много на брой проби. Независимо че има препоръка 
колко пъти да се измерва INR при различните групи 
пациенти, няма национална препоръка относно мини-
малния брой измервания, които трябва да се извършат 
при пациент с ПМ. Честотата на измерване на INR е 
по преценка на лекаря, съобразно индивидуалния 
антикоагулантен отговор на пациента (от няколко дни 
до 3 месеца). Периодът на инициране на лечението с 
ВКА обикновено включва мониториране на INR два до 
три пъти за период от 1-2 седмици, докато то влезе в 
терапевтичен диапазон. Тогава честотата на изследва-
нето може да се намали на един път на 4-6 седмици. 
Само пациенти с много стабилен отговор може да се 
контролират веднъж на 3 месеца. Едно проведено у 
нас изследване за 10-годишен период показа, че само 
30% от пациентите на лечение с ВКА имат TTR > 70%, 
50% са с TTR = 57-64%, a 23% са със субоптимален 
контрол, т.е. контролът на 3 месеца е приложим само 
при 1/3 от изследваните пациенти [17].

От критично значение за проследяване и кон-
трол на антикоагулантната терапия е амбулаторна 
карта-дневник на пациента с ВКА. В момента такива 
амбулаторни карти се поддържат само от няколко ла-
боратории. Би могло във всички лаборатории и каби-
нети за контрол на ОАК в страната да се въведе стан-
дартна карта на пациента, основаваща се на използ-
ваната в НКБ, чиято лаборатория е с над 30-годишен 
опит в антикоагуалцията. Картите следва да съдър-
жат подробна информация: лични данни, индикация 
за антикоагулация, настоящи и минали данни за INR 
и съответните схеми на дозиране, съпътстващи меди-
каменти, име на лекуващия лекар. Всяко измерване 
на INR трябва да е последвано от лекарска консулта-
ция за следваща схема за дозиране.

Пациентите с честа промяна в съпътстващата 
медикаментозна терапия (напр. лекувани с корда-
рон, химиотерапия, антимикотици, антибиотици) 
трябва да се проследяват по-внимателно/по-често. 
Пациентите в старческа възраст (над 75-80 години) 
имат по-често кървене от стомашно-чревния тракт, 
епистаксис и подкожни хематоми. При тях е необхо-
димо антикоагулацията да се контролира с по-голя-
мо внимание и да се поддържа в по-ниски терапев-
тични граници посредством INR.

TTR в рандомизираните проучвания е около 
60-65%, така че това трябва да бъде нашата цел 



Становище на експертна група към ДКБ... 7

и пациентите в тези граници могат да останат на 
ВКА. За пациенти с неоптимален контрол (TTR 
< 60% или по-лесно приложимото правило в наши-
те условия ≥ 2 от 5 измервания на INR извън те-
рапевтичните граници), отговарящи на критериите 
на европейските ръководства, се препоръчва да 
преминат към НОАК. Измерванията по време на 
началния период на терапия, преди и след хоспи-

тализация, преди и след инвазивни манипулации и 
хирургични или нехирургични интервенции не тряб-
ва да се вземат предвид. Пациентите, които не мо-
гат да изпълнят 6-8 изследвания на кръвни проби 
за година през подходящи интервали, също трябва 
да се имат предвид за лечение с НОАК, тъй като 
по-рядко от това проследяване се счита за недос-
татъчно (фиг. 2).

Предсърдно мъждене (ПМ)

Клапно ПМ*

Да

< 65 години и изолирано ПМ (вкл. жени)

Не (напр. неклапно ПМ)

Оцени риска от инсулт

(CHA2DS2-VASc score)

Не

0 1** ≥ 2

Перорална антикоагулантна терапия

Оцени риска от кървене

(HAS-BLED score)

Без антитромботична

терапия

ВКАНОАК

Да

* Вкл. ревматологична клапно ПМ, хипертрофична кардиомиопа-
тия и т.н.

** Антитромбоцитната терапия с аспирин и клопидогрел или 
по-малко ефективна терапия само с аспирин може да се има 
предвид при пациенти, които отказват терапия ОАК 

Фиг. 1. Избор на антикоагулант

*Или 2 от общо 5 INR изследвания извън терапевтичните гра-
ници

Фиг. 2

Понастоящем проследяването и определянето 
на антикоагулантната терапия се извършват от кар-
диолози, съдови хирурзи, хирурзи, невролози, ОПЛ 
и хемостазиолози от антикоагулантни кабинети. Кон-
тролът на INR и коригирането на дозата трябва да са 
част от компетенциите на ОПЛ. Поради това е необ-
ходимо допълнително специализирано обучение, за 
да могат ОПЛ да отговорят на тези очаквания.

У нас изследване на INR в домашни условия 
(point of care device) се извършва инцидентно, тъй 
като анализът не е точен при стойности на INR 6-8, 
устройствата и тестовите лентички са много скъпи. 
Освен това е необходимо обучение на пациентите, 
а и окончателното коригиране на дозата следва да 
се извърши от лекар. Засега този начин на монито-
риране на INR има много нерешени въпроси.

ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ
1. При преценка дали пациентът е оптимално 

антикоагулиран с ВКА е препоръчително монитори-

рането на INR да се извършва най-малко 6-8 пъти 
годишно, при равномерно разпределение на измер-
ванията през годината. По възможност измервани-
ята да се извършват в една и съща лаборатория. 
При преценка на адекватността на контрола на INR 
не бива да се вземат предвид стойностите, изме-
рени по време на началния период на терапия и в 
периодите, когато се очаква да има лабилни нива 
на INR – около хоспитализация, инвазивни манипу-
лации и операции, остри заболявания.

2. За неоптимален антикоагулантен контрол се 
приема TTR ≤ 60%, или ако ≥ 2 от 5 резултатите на 
INR са извън терапевтичните граници.

3. Стойностите на INR да се отразяват в специ-
ална амбулаторна карта-дневник на пациента (при-
ложение 1).

4. Препоръчва се пациентите с неоптимален кон-
трол на INR, както и тези с невъзможност за изследва-
не на INR 6-8 пъти годишно да преминат на лечение с 
НОАК при липса на противопоказания (след подроб-
но обяснение на ползите и рисковете от терапията). 
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5. По-ранното преминаване към терапия с 
НОАК или започването на лечение при новоот-
крити пациенти с неклапно ПМ с НОАК е реше-
ние на медицинския специалист, основаващо се 
на препоръката на ESC, оценката на рисковете 
от инсулт и кървене чрез CHA2DS2-VASc и HAS-

BLED скорове и нетната клинична полза за паци-
ента (фиг. 2).

6. ПМ да се включи като диагноза в Наредбата за 
диспансеризация с осигуряване на редовно просле-
дяване на INR/креатинин и само по себе си да е ос-
нование за диспансеризация при ОПЛ или кардиолог.

Приложение 1. Формулярът е разработен от МБАЛ "НКБ" ЕАД – София
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Аритмогенната деснокамерна дисплазия (АДКД) 
е кардиомиопатия, характеризираща се с фибро-
мастно заместване на миокарда на дясната камера 
(ДК), коeто създава условия за макрориентри ка-
мерни аритмии [8, 32]. Най-честата клинична изява 
на болестта е мономорфната КТ с морфология на 
ляв бедрен блок. АДКД е една от основните причи-
ни за внезапна сърдечна смърт (ВСС) при лица под 
30-годишна възраст [8]. Заболяването е открито при 

20% от младите спортисти, починали по време на 
физическо натоварване [8, 43].

ГЕНЕТИЧНА ПРЕДИСПОЗИЦИЯ

АДКД е генетично заболяване с честота 1:5000, 
засягащо най-често млади мъже [36]. Поради труд-
ното поставяне на диагнозата се предполага, че 
честотата е по-висока [44]. За първи път АДКД е 
описано при шестима млади спортисти с продъл-
жителна КТ, без подлежаща структурна болест на 

АРИТМОГЕННА ДЕСНОКАМЕРНА ДИСПЛАЗИЯАРИТМОГЕННА ДЕСНОКАМЕРНА ДИСПЛАЗИЯ

И. Даскалов и В. Петрова
Клиника „Спешна терапия“, Военномедицинска академия – София

ARRHYTHMOGENIC RIGHT VENTRICULAR DYSPLASIAARRHYTHMOGENIC RIGHT VENTRICULAR DYSPLASIA

I. Daskalov and V. Petrova
Clinic of Emergency Care and Therapy, Military Medical Academy – Sofi a

Резюме. Аритмогенната деснокамерна дисплазия (АДКД) е кардиомиопатия, характеризираща се патоанатомично с фи-
бромастно заместване на миокарда на дясната камера (ДК). Най-честата клинична изява е продължителна мо-
номорфна камерна тахикардия (КТ). АДКД е една от основните причините за внезапна сърдечна смърт (ВСС) при 
млади лица, най-вече спортисти. Диагнозата се поставя на базата на утвърдени критерии. Магнитно резонанс-
ната томография (МРТ) е основен диагностичен метод. Лечението е насочено към предотвратяване появата на 
животозастрашаващи камерни аритмии и включва антиаритмични средства, имплантируем кардиовертер-дефи-
брилатор и катетърна аблация. Сърдечната трансплантация е терапевтична алтернатива.

Ключови думи: дясна камера, камерна тахикардия, десен бедрен блок, имплантируем кардиовертер дефибрилатор, ядрено-маг-
нитен резонанс, внезапна сърдечна смърт
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Summary. Arrythmogenic right ventricular cardiomyopathy is a cardiomyopathy characterized pathologically by fi brofatty replacement 
primarily of the RV and clinically by life-threatening monomorphic ventricular tachycardia in apparently healthy young 
people. Arrythmogenic RV cardiomyopathy is recognized as a cause of sudden death during athletic activity. Because 
of the diffi culty in establishing a diagnosis, an expert consensus group has proposed criteria for the diagnosis. Magnetic 
resonance imaging is a potentially useful test because it can distinguish fat infi ltration, but also can provide information 
about right ventricular wall motion and function. Treatment is directed to preventing life-threatening cardiac arrhythmias 
with medications, ablation and the use of implantable defi brillators. The cardiac transplantation is end-stage treatment.
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сърцето. По-късно са описани 24 случая, някои от 
които са наблюдавани при членовете на една и 
съща фамилия, с което се установява и генетични-
ят характер на заболяването [25, 29].

АДКД се унаследява основно по автозомно-до-
минантен път с променлива пенетрантност и непъл-
на експресия. Поради тази причина гените, отговор-
ни за изявата на заболяването, са трудни за иденти-
фициране. Открити са седем локуса на хромозомите 
1, 2, 3, 10 и 14 [9, 27, 33, 45]. По-късно са открити 
13 генетични варианта, от които 11 са автозомно-до-
минантни. Виновният ген е установен при 9 от вари-
антите, като в 6 от тях се засягат гени, кодиращи 5 
структурни и сигнални десмозомни протеина – пла-
кофилин, десмоглеин, десмоколин, десмоплакин и 
плакоглобин. Десмозомите осигуряват структурната 
връзка между клетките и са изобилно представени в 
тъканите, изложени на механичен стрес, като сърце 
и кожа [13, 24]. Освен това десмозомните протеини 
вероятно имат и функция да предават сигнали меж-
ду отделните клетки. Генните мутации предизвикват 
дефекти в структурата и функцията на десмозомите, 
което нарушава междуклетъчното свързване и пред-
разполага към апоптоза със заместване на миокарда 
с фибромастна тъкан. Механизмите, по които става 
замяната на кардиомиоцитите с фибромастна тъкан 
все още не са напълно ясни и са обект на бъдещи 
проучвания. Процесът в началните стадии на забо-
ляването е сегментен. 

Освен засягане на ДК са наблюдавани случаи 
и на бивентрикуларно ангажиране. Засягане и на 
свободната левокамерна (ЛК) стена е открито при 
около половината от случаите, като ангажирането 
на междукамерния септум е рядкост. Също така са 
документирани случаи с изолирано засягане един-
ствено на ЛК [40], поради което е предложен тер-
минът аритмогенна кардиомиопатия [22]. В значи-
телна част от тези случаите се откриват мутации на 
десмозомните протеини, характерни за АДКД. Оче-
видно е, че мутациите на едни и същи десмозомни 
протеини могат да доведат до ангажиране предим-
но на дясната, лявата или и на двете камери и да 
имат различна клинична изява [42]. Така с основа-
ние се поставя въпросът дали наистина не трябва 
да се говори само за аритмогенна кардиомиопатия 
като за едно заболяване с десмозомен дефект, с 
допълнително уточняване на преимущественото 
засягане на дясната, лявата или и на двете камери. 

Автозомно-рецисивната форма на болестта е 
свързана с грешен синтез на десмозомния протеин 
плакоглобин [33]. Два от редките варианти на на-
следствената АДКД се предават в поколението ав-
тозомно-рецесивно и включват наксоската болест и 
синдрома на Carvajal. За тях е типична по-ранната 
клинична изява, високата смъртност от камерни 

аритмии и от сърдечна недостатъчност, както и на-
личието на видими промени в косата и в кожата на 
дланите и стъпалата [35, 40, 42]. 

ХИСТОЛОГИЯ

АДКД е заболяване на миокарда. Болестта 
може да ангажира дифузно както ДК, така и ЛК сте-
на [10, 28]. 

Нормално при здрави индивиди в миокарда съ-
ществуват малки количества фибромастна тъкан. 
Поради това хистологичната диагноза на заболя-
ването е трудна. За да се избегне свръхдиагно-
стициране, като диагностичен критерий се приема 
наличието на 3% фиброзна и 40% мастна тъкан в 
биопсичния материал (фиг. 1) [4].

Фибромастното заместване започва от субепи-
кардните слоеве, достигайки до ендокарда с из-
тъняване на съответният сегмент [12, 16, 36]. При 
около 50% от случаите се наблюдава сегментна 
акинезия с образуване на аневризми [22]. Морфо-
логичните промени обикновено са най-изразени в 
изходния тракт на ДК, апекса и инфундибулума, 
т.нар. „триъгълник на дисплазията“ [3, 8]. Миокар-
дът на ЛК също може да бъде ангажиран при около 
40% от случаите. Процесът започва от субепикард-
ните слоеве, като ангажира най-често свободната 
ЛК стена [20, 23]. Хистологично отново се установя-
ва фибромастно заместване на миокарда.

Характерна морфологична находка за заболя-
ването и е изразената хипертрофия на трабекулите. 
Процесът обхваща най-често апекса на ДК, както и 
модераторния банд. Наблюдава се проминиране на 
трабекулите към сърдечната кухина [6, 20].

Фиг. 1. Хистологичен препарат, получен чрез ендомиокардна би-
опсия. Показва сегментно фибромастно заместване на миокар-
да на ДК (по W.J. Mc Kenna)

КЛИНИКА

Най-честата клинична изява на заболяването 
са камерните тахиаритмии от ДК [31]. Заболява-
нето би следвало да се подозира при млади па-
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циенти със синкоп, КТ, сърдечен арест или при 
по-възрастни със сърдечна недостатъчност (СН). 
Фибромастното заместване на миокарда на ДК 
създава условия за образуване на макрориентри 
кръгове, които представляват основния субстрат 
за възникване на малигнени аритмии. Най-честа-
та проява на болестта е продължителната моно-
морфна КТ с формата на ляв бедрен блок (ЛББ) 
и лява електрическа ос (фиг. 2). Описани са еди-
нични случаи на полиморфна КТ, дължаща се на 
няколко макрориентри кръга с дифузно засягане 

на ДК. Камерните аритмии възникват най-често 
по време на физическо натоварване. Като аксе-
лериращ фактор се приема адренергичната акти-
вация [26, 46]. 

АДКД се характеризира с хронично прогреси-
ращ ход и може да доведе в своята еволюция до 
прояви на десностранна СН (фиг. 3). Това е едно от 
малкото заболявания на миокарда, което протича с 
понижена ДК помпена функция без пулмонална хи-
пертония. Характерно е откриването на сегментна 
акинезия с тежка ДК дилатация.

 

Фиг. 2. ЕКГ на 17-годишна пациентка с АДКД. Наблюдава се про-
дължителната мономорфна КТ с формата на ляв бедрен блок и 
лява електрическа ос

Фиг. 3. Макроскопски препарат на 37-годишен 
мъж, починал от ВСС с изразена ДК сърдечна 
недостатъчност. Стрелаката показва фибро-
мастно заместване на ДК (по W.J. Mc Kenna)

ДИАГНОЗА

Диагнозата на заболяването се поставя на база-
та на утвърдени критерии – Task Force Criteria (табл. 
1). Необходими са два големи критерия или един 
голям плюс два малки, или само четири малки кри-
терия [14, 15, 32].

Ехокардиографското (ЕхоКГ) изследване 
Диагностичен ехокардиографски критерий, ха-

рактерен за заболяването, е дилатацията на ДК и 

нейният изходен тракт с потисната систолна функ-
ция [2]. Визуализира се глобално изтъняване на 
мио карда [16]. Откриването на регионална акине-
зия, дискинезия с образуване на локални аневри-
зми и дилатирана ДК представляват голям крите-
рии за поставяне на диагнозата. ЕхоКГ параметър, 
който се изследва, е теледиастолният (ТДР) и теле-
систолният размер на ДК, както и отношението им 
спрямо ЛК. Установено е, че съотношение ТДРдк/
ТДРлк над 0.5 е с 86% чувствителност и 93% сензи-
тивност за поставяне на диагнозата [28].

Таблица 1. Task Force Criteria за поставяне диагнозата на заболяването (модификация по W. J. Mc Kenna)

Големи критерии Малки критерии

1. Глобални/регионални 
дисфункции и структурни 
промени на ДК 

От ЕхоКГ:
Регионалана ДК акинезия, дискинезия или аневризма +1 от следващите:
• PLAX RVOT > 32 mm (> 19 mm/m2)
• PSAX RVOT > 36 mm (> 21 mm/m2)
От МРТ:
 Регионалана ДК акинезия, дискинезия или диссинхрония +1 от 
следващите:
• ФИ на ДК < 40%
• ТДО ДК индекс
 при мъже >110 ml/m2

 при жени >100 ml/m2

От ЕхоКГ:
 Регионалана ДК акинезия/дискинезия +1 от следващите:
• PLAX RVOT > 29 до < 32 mm (> 16 до < 19 mm/m2)
• PSAX RVOT > 32 до < 36 mm (> 18 до < 21 mm/m2)
От МРТ:
• ФИ на ДК > 40% до < 45%
• ТДО ДК индекс
 при мъже 110-110 ml/m2

 при жени 90-100 ml/m2
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Характерна ЕхоКГ находка за заболяването е 
откриването на „трабекуларизация“ на ДК (фиг. 4), 
силно изразена в сърдечния връх с деформация на 
модераторния банд.

Основен образен метод, използван за диагноза 
на АДКД, е МРТ. Позволява по-добро визуализиране 
на фибромастното заместване (фиг. 5) [3]. МРТ може 
да се използва и за установяване на систолната и 

диастолна функция на ДК. Поради тази 
особеност е методика на избор [44].

Хистологични промени
Диагноза на заболяването може 

да се поставя чрез хистологично из-
следване. Откриването на фибро-
мастна тъкан чрез ендомиокардна 
биопсия потвърждава диагнозата. За-
боляването често ангажира отделни 
участъци от миокарда, поради което 
биопсията може да не предостави 
очакваната информация [32]. Количе-
ство на кардиомиоцитите < 60%, до-
казани в повече от един хистологичен 
препарат с фиброзна замяна на ДК 
свободна стена, със или без мастно 
заместване, представлява голям кри-
терии за поставяне на диагнозата [32].

Електрокардиографско изследване 
(ЕКГ)

Реполяризационните промени са 
ранен и сензитивен маркер за диаг-
ностициране на заболяването. Отри-
цателните Т-вълни в отвежданията 
срещу ДК от V1 до V3, при липсата на 
пълен десен бедрен блок (ПДББ), са 
голям критерии за диагностицирането 

2. Хистологични промени

Количество на кардиомиоцитите < 60%, доказани в > 1 хистологичен 
препарат с фиброзна замяна на ДК свободна стена, със/без мастно 
заместване.

Количество на кардиомиоцитите 60-75%, доказани в > 1 
хистологичен препарат с фиброзна замяна на ДК свобод-
на стена, със или без мастно заместване.

3. Реполяриза-ционни про-
мени

Инверсия на T-вълните в десните прекордиални отвеждания (V1, V2 
и V3) при лица над 14-годишна възраст, при липсата на пълен ДББ и 
QRS > 120 ms.

Инверсия на T-вълните в отвеждания V1 и V2 при лица 
над 14-годишна възраст, при липсата на ПДББ или в 
отвеждания V4, V5 и V6.
 Инверсия на T вълните в отвеждания V1, V2, V3 и V4 при 
лица над 14 годишна възраст, при наличието на пълен ДББ.

4. Деполяриза-ционни про-
мени

Епсилон вълни в десните прекордиални отвеждания от V1 до V3
Продължителност на терминалната част на QRS > 55 ms 
от най-ниската точка на S-зъбеца до края на QRS-ком-
плакса, вкл. R’ във V1, V2 и V3 при липсата на ПДББ.
Наличието на късни потенциали чрез SAECG, при липсата 
на QRS > 110 ms при стандартното ЕКГ.

5.  Аритмии

Продължителна или непродължителна мономорфна КТ с морфоло-
гия на ЛББ с лява ел. ос (негативни QRS-комлекси в отвежданията II, 
III и aVF и позитивни в aVL).

Продължителна или непродължителна мономорфна КТ с 
морфология на ЛББ с дясна ел. ос (позитивни QRS-комле-
кси в отвежданията II, III и aVF и негативни в aVL).
> 500 камерни екстрасистоли за 24 ч.

6. Фамилна анамнеза

Доказване на АДКД в първа родствена линия на базата на настоящи-
те критерии

Доказване на АДКД в първа родствена линия чрез аутопсия
Идентификация на патологичния ген, асоцииран със заболяването

Фамилна анамнеза за заболяването в първа родствена 
линия, като не може точно да се определи дали членът от 
семейството отговаря на настоящите критерии.
Фамилна анамнеза за ВСС (< 35-годишна възраст).
Доказване на АДКД във втора родствена линия на базата 
на настоящите критерии или чрез аутопсия.

Продължение на табл. 1.

Фиг. 4. ЕхоКГ изследване на пациент с АДКД. Наблюдава се „трабекуларизация“ 
на ДК, силно изразена в сърдечния връх с деформация на модераторния банд (мо-
дификация по A. Alizad) 

Фиг. 5. МРТ на пациентка с АДКД. Стрелката показва фибромастно заместване на 
миокарда на ДК (модификация по H. Tada)
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(фиг. 6) [11, 16]. При деца и спортисти тази ЕКГ на-
ходка може да бъде вариант на нормата [28]. Този 
критерий има диагностично значение над 14-годиш-
на възраст и е открит при 54% от случаите на бо-
лестта, което налага допълнително уточняване.

Фиг. 6. ЕКГ на 20-годишни момче с доказана АДКД. Наблюдават 
се отрицателните Т-вълни в отвежданията срещу ДК от V1 до V3. 

При около 15% от болните с АДКД на ЕКГ се 
наблюдава смутена деполяризация във V1-V3 [16]. 
Голям диагностичен критерии при около 30% от 
случаите с АДКД е наличието на епсилон-вълни [16, 
28]. Представляват късни електрически потенциали 
с малка амплитуда. Откриват се в края на QRS-ком-
плекса и началото на ST-сегмента. Наричат се 
постексцитационни вълни (фиг. 7). Те са високоспе-
цифични за болестта и са резултат на късно акти-
виране на ДК стена поради нарушеното междукле-
тъчно свързване.

Фиг. 7. ЕКГ на 18-годишен спортист с доказана АДКД. Стрелките 
показват епсилон-вълни в края на QRS-комплекса

Епсилон-вълните са с малка продължителност и 
ниска амплитуда, поради което при стандартно ЕКГ 
се откриват единствено при около 23% от случаите. 

За търсене на суспектни епсилон-вълни се използват 
т.нар. ЕКГ отвеждания пo Fontaine [16]. Използват се 
електродите само от периферните отвеждания – чер-
веният се поставя върху горния полюс на стернума 
(manubrium sterni), жълтият – върху долния полюс 
на стернума (processus xyphoideus), зеленият – на 
мястото на V4, черният остава на десния долен край-
ник. Записват се отвеждания І, ІІ, ІІІ, aVR, aVL, aVF 
на двойно усилване (2 cm/mV) и на скорост 25 и 50 
mm/s. За разлика от стандартното ЕКГ процентното 
откриване на епсилон-вълните е двойно повече. Те са 
с по-голяма продължителност и амплитуда [16].

Малък критерий за поставяне на диагнозата е 
удължаването на продължителността на терминал-
ната част на QRS > 55 ms от най-ниската точка на 
S-зъбеца до края на QRS-комплекса, вкл. R’ във V1, 
V2 и V3 при липсата на ПДББ (фиг. 8). Дължи се на 
загуба на кардиомиоцити с нарушено междуклетъч-
но свързване [22, 32].

Характерно за заболяването е по-голямата про-
дължителност и по-ниския волтаж на QRS в отвеж-
данията срещу ДК (V1-V3) в сравнение с V5 и V6, 
вероятно поради загуба на кардиомиоцити [17]. 
Разлика в продължителността повече от 50 ms, за-
едно с ДББ се приема като основен предиктор за 
появата на злокачествени аритмии.

Голям критерий за постяването на диагнозата 
представлява продължителната или непродължи-
телната мономорфна КТ с морфология на ЛББ с 
горна (лява) електрическа ос (фиг. 2) [16]. За малък 
критерии се счита продължителната или непродъл-
жителна мономорфна КТ с морфология на ЛББ с 
дясна електрическа ос, както и наличието > 500 ка-
мерни екстрасистоли за 24 ч.

Фамилна анамнеза
АДКД е генетично заболяване, поради което 

фамилната анамнеза е важен критерии за диагно-
стициране на заболяването [22]. Доказване на за-
боляването в първа родствена линия на базата на 
утвърдените критерии и/или чрез аутопсия предста-
влява голям критерии за поставяне на диагнозата. 

Фиг. 8. ЕКГ на 32-годишна пациентка с АДКД. Наблюдава се инверсия на Т-вълните в отвежданията срещу ДК – V1-V3, с удължаване 
на терминалната част на QRS-комплекса от най-ниската точка на S-зъбеца до края на QRS-комплакса
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ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА
Диференциалната диагноза на АДКД включва 

вродени сърдечни малформации (аномалия на Еб-
щейн, междупредсърден дефект, частично аномал-
но вливане на пулмоналните вени), идиопатични 
камерни тахиаритмии от изходния тракт на ДК, ми-
окардити, саркоидоза, дилатативна кардиомиопа-
тия и синдрома на Бругада.

ЛЕЧЕНИЕ

Лечението на заболяването е насочено основно 
към предотвратяване на появата на животозастра-
шаващи камерни аритмии. Включва антиаритмични 
медикаменти, имплантиране на кардиовертер-дефи-
брилатор и катетърна аблация [18]. Сърдечната транс-
плантация също е алтернатива при някои случаи. 

При асимптомни болни с леко изразени морфо-
логични промени на ДК без изявата на камерни та-
хиаритмии се препоръчва консервативно лечение. С 
доказана ефективност са антиаритмичните медика-
ментите соталол и амиодарон [28]. Поради странич-
ните ефекти при продължително лечение с амиода-
рон, при млади пациенти медикамент на избор е со-
талол. При тези пациенти спортна дейност е свърза-
на с повишен риск от ВСС. Освен това физическата 
активност може да ускори развитието на заболява-
нето [21]. Затова при пациенти с АДКД, асимптомни 
носителите на патологичен ген, следва да се избягва 
тежка физическа дейност [23, 37]. Състезателните 
спортове са напълно противопоказни [30]. 

При пациенти с рефректерни камерни аритмии, 
неповлияващи се от лечението с антиаритмичните 
медикаменти се препоръчва извършването на кате-
търна аблация [19]. Първоначално методиката била 
ограничена, поради ниския процент успеваемост. Това 
се дължи на факта, че заболяването има дифузно за-
сягане с образуване на няколко макрориентри кръга. 
С развитието на новите аблационни техники, както и 
с извършването на епикардно картографиране [1, 5], 
методиката показва обещаващи резултати [7].

При пациенти с висок риск от ВСС се препоръч-
ва имплантиране на кардиовертер-дефибрилатор 
(табл. 2). Това са пациенти с анамнеза за животоза-
страшаващи камерни тахикардии, при които вероят-
ността за рецидив на аритмията е висока. Доказано 
е, че имплантацията подобрява преживяемостта с 
около 25-30% [18]. Няма ясно становище по отноше-
ние на пациентите без изява на КТ, но с наличието на 
няколко рискови фактора за ВСС. Това са анамнеза 
за синкоп, фамилна предиспозиция, млада възраст, 
физическа активност, тежка ДК дисфункция и др. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АДКД е генетична кардиомиопатия, която е една 
от основните причини за злокачествени камерни 
аритмии и ВСС сред видимо здрави лица. Ранната 
диагноза е от решаващо значение и се основава на 
утвърдени критерии. Лечението включва потиска-
не на злокачествените аритмии с фармакологични 
средства, катетърна аблация и имплантиране на 
автоматичен кардиовертер-дефибрилатор. 

Таблица 2. Стратификация на риска от ВСС и препоръки за имплантиране на кардиовертер-дефибрилатор (мо-
дификация по F. Furlanello)

Риск от ВСС Рискови фактори Препоръки за лечение Диагноза Имплантиране на кардио-
вертер-дефибрилатор

Висок риск
  Продължителна КТ
  Фамилна анамнеза за ВСС
  Неизяснен синкоп

  Бета-блокери
  Намаляване на физиче-
ската активност

  ЕхоКГ
  МРТ
  холтер-ЕКГ – 24 h

Задължително

Умерен риск
  Непродължителна КТ
  Тежка ДК дисфункция с ЛК 
засягане

  Бета-блокери
  Намаляване на физиче-
ската активност

  ЕхоКГ
  МРТ
  холтер-ЕКГ – 24 h

Препоръчително

Нисък риск
  Млада възраст
  Физическа активност

  Бета-блокери
  Намаляване на физиче-
ската активност

  ЕхоКГ
  МРТ
  холтер-ЕКГ – 24 h

Не е препоръчително

Асимптомни болни с 
много нисък риск

  Асимптомни носители на 
патологичен ген

  Намаляване на физиче-
ската активност

  ЕхоКГ
  МРТ
  холтер-ЕКГ – 24 h

Не е препоръчително

Не е деклариран конфликт на интереси
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Резюме. Това е описателно, многоцентрово, неинтервенционално, срезово проучване, в което участват общо 350 карди-
олози от доболничната помощ и областни болници. Основната му цел е да се изследва практическият подход 
на лекарите за профилактика на мозъчен инсулт при неклапно предсърдно мъждене (НКПМ), както и степента 
на придържането им към Препоръките на Европейското кардиологично дружество за антикоагулация при ПМ. 
За постигането на целта кардиолозите попълват два въпросника, оценяващи тяхното становище и преценка за 
антикоагулантна профилактика при ПМ в ежедневната клинична практика. Резултатите показват, че голям про-
цент от тях са осведомени за стриктните показания и ограниченията за приложение на антагонисти на витамин 
К (АВК), както и за потенциалните ползи от директния тромбинов инхибитор (ДТИ) дабигатран. От друга страна, 
посочената висока честота на употреба на ацетилсалицилова киселина (30%) като единствен антитромботичен 
медикамент при ПМ поражда опасения за реалното прилагане на Препоръките в практиката. Двадесет и осем 
процента от лекарите съобщават, че възрастта е основната причина да не се провежда антикоагулантно лечение 
въпреки доказаната нетна клинична полза от АВК/дабигатран и при пациенти в напреднала възраст. Тези данни 
показват, че Препоръките за антикоагулация при ПМ все още не са достатъчно утвърдени в практиката, т.е. про-
дължаващото медицинско обучение на лекарите е от решаващо значение за по-добро лечение на пациентите с 
ПМ, съобразено с техния индивидуален рисков профил.
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ВЪВЕДЕНИЕ

Предсърдното мъждене (ПМ) е най-често среща-
ната продължителна аритмия, която засяга около 2% 
от общата популация [1, 2] и се очаква този брой да 
се повиши през следващите години. Според прогно-
зите честотата на ПМ ще се удвои през следващите 
50 години [1, 3]. Това се дължи основно на увеличе-
ната продължителност на живот на населението и 
подобряването на преживяемостта на пациентите с 
хронични сърдечни заболявания. Има ясни доказа-
телства, че разпространението на ПМ е в пряка за-
висимост от възрастта, т.е. ПМ се среща рядко при 
лица под 50 години (< 1%), но се установява често 
сред тези на възраст 80 и повече години [1, 4-6].

Предсърдното мъждене традиционно е било 
разглеждано като аритмия, която се дължи на рев-
матично клапно заболяване [7]. Въпреки това мит-
ралната клапна болест вече не е най-често среща-
ната причина. През последните години много пуб-
ликации дават важна и подробна информация от-
носно други рискови фактори за възникване на ПМ. 
Установено е, че неклапното предсърдно мъждене 
(НКПМ) често се придружава от артериална хипер-
тония [8, 9] левокамерна дисфункция и застойна 
сърдечна недостатъчност [10, 11], метаболитен 
синдром и обструктивна сънна апнея [12, 13].

Пациентите, на които е поставена диагноза ПМ, 
имат 5-кратно повишен риск от инсулт в сравнение 
с тези без ПМ [14]. Емболичният инсулт, свързан с 
ПМ, представлява 15-25% от всички видове инсулт. 
Той е с висока честота на рецидиви, води до тежка 
инвалидизация и е почти два пъти по-вероятно да 
бъде с фатален изход от инсулт, който не е свързан 
с ПМ [15, 16]. Трябва да се подчертае, че честотата 
на исхемичен инсулт при пациенти с безсимптомно 
или рецидивиращо пароксизмално ПМ е сравнима 
с тази при хронично ПМ [17, 18].

В тази връзка, познанията на лекарите относно 
препоръките за диагностика и лечение на ПМ са от 
съществено значение, за да се намали тежестта на 
ПМ, на неговите усложнения, както и да се подоб-
ри качеството на живот на пациентите с ПМ. В на-
стоящата статия се съобщават резултатите от оп-
исателното, многоцентрово, неинтервенционално, 
срезово проучване BUL-AF, което предоставя данни 
от реалната клинична практика в България относно 
антикоагулантната профилактика при ПМ. 

ЦЕЛ

Основната цел е да се проучи практическият под-
ход на лекарите за профилактика на мозъчен инсулт 
при неклапно предсърдно мъждене, както и степента 
на тяхното придържане в клиничната практика към 
Препоръките за антикоагулация при пациенти с ПМ 
и висок риск от инсулт/системен емболизъм (СЕ).

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
В проучването участват общо 350 кардиолози от 

доболничната помощ и от областни болници, които 
имат опит с антикоагулантната терапия при ПМ. Те 
са рандомизирани според размера на тяхната прак-
тика по отношение на броя случаи с ПМ (малък: 
≤ 10% случаи на пациенти с ПМ, преглеждани на 
седмица; среден: 11-25% или голям: ≥ 26% случаи 
на пациенти с ПМ седмично). Лекарите са помоле-
ни да попълнят за период от 180 дни два въпрос-
ника, оценяващи тяхното становище и преценка за 
антикоагулантна профилактика при ПМ в ежеднев-
ната клинична практика. Основните въпроси, които 
представляват интерес, са свързани със: 

1. Първи избор на антитромботична терапия 
антагонист на витамин К (АВК) или нов орален ан-
тикоагулант (НОАК) – към момента на провеждане 
на проучването директният тромбинов инхибитор 
(ДТИ) дабигатран е бил единственият регистриран 
НОАК в България.

2. Дял на пациентите с ПМ на лечение с ДТИ, 
ацетилсалицилова киселина (АСК) или комбинация 
от АВК или ДТИ + АСК.

3. Преценка на най-важните предимства на АВК 
спрямо ДТИ и на ДТИ спрямо АВК при ПМ.

4. Основни причини, поради които не се изписва 
антикоагулантна терапия при пациенти с ПМ.

Във въпросниците лекарите не записват никак-
ви лични данни или подробности за отделен паци-
ент, а само обобщени данни за случаите с ПМ, до-
кументирани анонимно. Освен това, тези данни се 
записват дигитално от съображения за сигурност и 
се съхраняват в специални файлове за всеки участ-
ващ център в продължение на 5 години.

Статистическата обработка се извършва чрез 
SPSS, версия 13.00. Анализът на въпросниците се 
основава на общите данни, в които няма липсва-
ща информация. За количествените променливи се 
използва дескриптивен анализ (средна стойност и 
стандартно отклонение), а за качествените промен-
ливи – честотен анализ, като за ниво на статистиче-
ска значимост се приема р < 0.05.

РЕЗУЛТАТИ

Получените данни показват, че АВК е първи из-
бор на антитромботична терапия при: 1) случаите 
на клапно предсърдно мъждене (КПМ) – за 92% от 
лекарите; 2) продължаващо лечение с АВК и добър 
контрол на INR – за 85% от тях, и 3) установено бъ-
бречно увреждане – за 55% от кардиолозите (фиг. 1). 

Директният тромбинов инхибитор дабигатран е 
предпочитан като първи избор на лечение във всички 
други възможни случаи, включени в проучването. Сред 
тях най-често срещаните отговори са: 1) невъзможност 
за поддържане на INR в терапевтични граници при те-
рапия с АВК (за 95% от лекарите); 2) значителни за-
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труднения, свързани с изследването на INR и неговия 
контрол (за 92% от тях) и 3) тромбоемболични събития 
или кървене на фона на добър INR контрол при лече-
ние с АВК (за 86% от кардиолозите) (фиг. 1). 

Като единствено предимство на АВК спрямо ДТИ 
се посочва цената на лекарството (от 93% от лека-
рите). Доминиращото схващане на по-голямата част 
от кардиолозите е, че ДТИ имат значителни предим-
ства пред АВК (особено фиксираната доза, ползите 
за профилактика на инсулт, по-нисък риск от вътре-
черепна хеморагия, висок къмплайънс) (фиг. 2).

По-голямата част от лекарите, участващи в про-
учването (77%), преглеждат до 100 пациенти на сед-
мица (средно 86 пациенти). Почти 20% от тях имат 
ПМ, като най-често (58%) практиката е с брой ПМ от 
среден размер, т.е. случаите с ПМ са между 11 и 25% 
от всички пациенти, преминаващи за седмица.

Сред пациентите с ПМ, преглеждани на седми-
ца, средният дял на тези с НОАК (ДТИ) е 27%, а на 
лечение с АСК – 30% (фиг. 3). Двадесет и четири 
процента от лекарите с голяма практика на случаи с 
ПМ съобщават бъбречното увреждане като показа-
ние АСК да бъде първи избор на антитромботична 
терапия (спрямо 8% от тези с малка и 11% – със 
средно голяма практика). Комбинация АВК или ДТИ 
+ АСК се използва от 22% от кардиолозите, участ-
ващи в проучването, най-вече с малка практика от 
случаи с ПМ. 

Личното решение на пациентите (според 44% 
от лекарите), възрастта (за 28% от тях) и високи-
ят риск от кървене (според 25% от кардиолозите) 
са основните ограничаващи фактори срещу пред-
писване на терапия с орален антикоагулант (ОАК) 
(фиг. 4). 

 

АВК: Антагонист на витамин К; ДТИ: Директен тромбинов инхиби-
тор; НКПМ: Неклапно предсърдно мъждене; ТЕ: Тромбоемболизъм
Фиг. 1. Първи избор на антитромботична терапия: АВК спрямо 
ДТИ (% от всички лекари)

АВК: Антагонист на витамин К; ДТИ: Директен тромбинов инхиби-
тор; ИКХ: Интракраниална хеморагия
Фиг. 2. Предимства на АВК спрямо ДТИ и на ДТИ спрямо АВК 
(% от всички лекари)

 
Легенда: Стойностите вляво (1-10%, 11-20%, 21-30% и т.н.) представят в 
проценти групите преглеждани пациенти на седмица на терапия с НОАК, 
респ. на АСК (сумарно за всички практики – малки, средни или големи). 
Жълтите правоъгълници показват отговорите на лекарите като % от 
всички участващи кардиолози. ПМ: Предсърдно мъждене; НОАК: Нов 
орален антикоагулант; АСК: Ацетилсалицилова киселина
Фиг. 3. Дял на пациентите с ПМ (преглеждани седмично) на терапия с 
НОАК спрямо АСК 

Фиг. 4. Основни причини да не се изписва антико-
агулантна терапия при предсърдно мъждене (% от 
всички лекари)
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ОБСЪЖДАНЕ

Резултатите от проучването BUL-AF дават важна 
информация за реалната клинична практика на 350 
български кардиолози от доболничната помощ и об-
ластни болници относно антикоагулантната профи-
лактика при ПМ. За целта на проучването са използ-
вани два специфични въпросника, които не включ-
ват никакви индивидуални данни за пациентите. 
Отговорите показват осведомеността на лекарите 
не само за най-целесъобразното използване на АВК 
в съответствие с Препоръките на ЕКД: при клапно 
ПМ (92% от кардиолозите) и при постигнат добър 
контрол на INR (85% от тях), но и за приложението 
на ДТИ дабигатран – при пациенти с невъзможност 
(95% от лекарите) или затруднения (92% от тях) да 
се поддържа INR в терапевтични граници [19].

В нашето проучване средният дял на пациентите 
с НОАК (ДТИ) сред преглежданите за седмица слу-
чаи с ПМ (27%) e по-висок в сравнение с този от Пи-
лотния общ регистър на EКД (Pilot General Registry) 
като част от EuroObservational Research Programme 
– AF (8.4%) [20]. В BUL-AF обаче се установява, че 
средният процент на пациентите с ПМ на лечение с 
АСК (преглеждани за седмица) също е висок (30%), 
а това поставя въпроси за относителния дял на слу-
чаите с ПМ, които имат индикация за ОАК в съответ-
ствие с Препоръките, но не приемат антикоагулант.

Резултатите от Регистъра AFNET показват по-
добен дял (28.4%) на пациентите, които са показа-
ни за подобно лечение, но реално са без ОАК [21]. 
В този Регистър 16.9% от лицата с индикация за 
лечение с ОАК в действителност са само на анти-
тромбоцитни медикаменти, докато 11.2% от тези с 
показания за ОАК не получават никаква антитром-
ботична терапия. Данните от проучването BUL-AF 
са сравними също така с резултатите от Euro Heart 
Survey (24% от случаите с индикация за ОАК са 
получавали само антитромбоцитен медикамент) 
[22] и от Регистъра Realise-AF (28.3% от пациен-
тите с CHADS2 ≥ 2 са били на антитромбоцитна 
терапия) [23]. Тези данни от реалната клинична 
практика подчертават отново, че лечението с ан-
тикоагуланти зависи до голяма степен от индиви-
дуалните характеристики на пациентите: възраст, 
съпътстващи заболявания, придържане към тера-
пията, лични предпочитания. 

От друга страна, в проучването BUL-AF като 
важ ни причини да не се изписва антикоагулантна 
терапия при пациенти с ПМ се съобщават: възрас-
тта (от 28% от кардиолозите, въпреки доказаната 
нетна клинична полза от АВК/дабигатран и при па-
циенти в напреднала възраст) и високият риск от 
кървене (от 25% от тях). Тези резултати разкриват 
безпокойството на лекарите от потенциалното въз-

никване на сериозни нежелани събития, главно 
хеморагии. Данните от Регистъра ORBIT-AF също 
подчертават това съображение – пациентите на 
дабигатран имат по-нисък риск от кървене според 
ATRIA score (Аnticoagulation and Risk Factors in Atrial 
Fibrillation) – средно 2.4 спрямо 2.8 при тези на вар-
фарин, р < 0.0001) [24, 25].

Комбинация от АВК или дабигатран + АСК е из-
ползвана от 22% от лекарите в нашето проучване. 
В Регистъра ORBIT-AF честотата на комбинираната 
терапия ОАК + АСК е дори по-висока (35%), незави-
симо от факта, че 17% от тези пациенти са били с 
повишен риск от кървене според ATRIA score [26]. В 
изпитването RELY 38.4% от пациентите са били на 
варфарин или ДТИ + най-малко един антитромбо-
цитен медикамент (клопидогрел или АСК) в даден 
момент по време на проучването. Резултатите от 
post-hoc анализа на RELY недвусмислено показ-
ват, че придружаващата антитромбоцитна терапия 
увеличава риска от голямо кървене, но съизмеримо 
за дабигатран 110 mg два пъти дневно, 150 mg два 
пъти дневно или варфарин [27, 28]. Подобни данни 
са получени и от предходни проучвания за варфа-
рин + АСК [29, 30]. Ето защо е необходимо кардио-
лозите внимателно да преценяват съотношението 
полза/риск от съпътстващата терапия с АСК при па-
циентите, които вече са на лечение с АВК или ДТИ.

ОГРАНИЧЕНИЯ 

Всичките 350 кардиолози, включени в това 
проучване, практикуват в доболничната помощ и 
в областни болници. Следователно, лекарите от 
университетските болници, както и интернисти-
те и общопрактикуващите лекари са значително 
по-слабо представени. Участващите кардиолози 
са помолени да попълнят за период от 6 месеца 
специфични въпросници относно тяхното станови-
ще и преценка за антикоагулантна профилактика 
при ПМ в ежедневната практика, т.е. не са регис-
трирани никакви подробности за конкретни паци-
енти с ПМ (оценки за риска, допълнително лече-
ние, съпътстващи заболявания и т.н.). Това следва 
да се има предвид при екстраполиране на тези 
данни към общата популация.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Резултатите от проучването BUL-AF показват, 
че въпреки заявената информираност на участва-
щите в него кардиолози за показанията и ограни-
ченията на АВК, както и за ползите от ДТИ, Препо-
ръките на EКД за антикоагулация при ПМ все още 
не са достатъчно утвърдени в клиничната практика. 
Тези данни подчертават, че продължаващото меди-
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цинско обучение на лекарите е от решаващо зна-
чение за по-доброто лечение на пациентите с ПМ, 
съобразено с техния индивидуален рисков профил.

Със съдействието на Boehringer Ingelheim RCV GmbH и Co 
KG – Български клон
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Резюме. Постоперативното предсърдно мъждене (ПОПМ) е сред честите ритъмни нарушения след хирургично лечение. 
Проучването има за цел да се установят честотата и рисковите фактори за ПОПМ след коремна хирургия. Мето-
ди: Проспективно проучване върху 300 пациенти ≥ 65 години, подложени на умерено и високорискови коремни 
операции под обща анестезия в Клиника по чернодробно-панкреатична и трансплантационна хирургия, Клиника 
по коремна хирургия – сектор А и сектор Б, към Военномедицинска академия – София, през периода от април 
2013 до септември 2014 година. Резултати: ПОПМ се открива при 37 пациенти (12,3%). След логистичния 
регресионен анализ независими рискови фактори за ПОПМ са: анамнезата за предсърдно мъждене (р < 0,0001), 
хроничната бъбречната недостатъчност (р < 0,0001), артериалната хипертония (р = 0,008), захарният диабет 
(р = 0,004), хроничната сърдечна недостатъчност (р = 0,007), положителният баланс на течностите в постопе-
ративния период (р < 0,0001), патологичната предоперативна ЕКГ (р < 0,0001), сигнификантни промени в арте-
риалното налягане по време на анестезията (р = 0,04). Лечението с блокери на РААС, калциеви антагонисти, 
бета-блокери и диуретици е свързано с протективен ефект. Заключение: В основата на ПОПМ след коремна 
хирургия стои взаимодействието между предоперативни състояния, водещи до образуване на патологичен суб-
страт за ПМ, и провокиращи периоперативни фактори.

Ключови думи: коремна хирургия, постоперативно предсърдно мъждене.

Адрес 
за кореспонденция:

Д-р Лилия Демиревска, Клиника по кардиология, Военномедицинска академия, ул „Св. Г. Софийски” № 3, 
1606 София

Summary. Background: Postoperative atrial fibrillation (POAF) is one of the most common arrhythmias after surgery. The 
aim of this study was to investigate the incidence and risk factors for POAF in patients after abdominal surgery. 
Methods: Prospective study of 300 patients who underwent abdominal surgeries under general anesthesia at the 
Department of Hepato-pancreatic Surgery and Transplantology and Department of Abdominal surgery  Sector 
A and B at Military Medical Academy-Sofia between April 2013 and September 2014 was performed. Results: 37 
(12.3%) patients developed POAF. On logistic regression analysis, independent predictors of POAF were prior 
history of atrial fibrillation (р < 0.0001), chronic renal failure (р < 0.0001), hypertension (р = 0.008), diabetes 
mellitus (р = 0,004), chronic heart failure (р = 0.007), positive fluid balance (р < 0.0001), prior pathological ECG 
(р < 0.0001), significant changes in blood pressure during anesthesia (p = 0.04). Treatment with RAAS blockers, 
calcium channel blockers, beta-blockers and diuretics is associated with protective effect. Conclusion: The basis 
of POPM after abdominal surgery is the interaction between preoperative conditions leading to the formation of 
pathological substrate for AF and provoking perioperative factors.
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УВОД

Постоперативното предсърдно мъждене (ПОПМ) 
е на-честото ритъмно нарушение след извършването 
на оперативни интервенции и е свързано с повишена 
смъртност и болестност, повишен риск от инсулт и с 
повишена цена на постоперативните грижи. Повиша-
ва се и рискът от повторно ПМ 8 пъти [1]. Честотата му 
е най-висока след сърдечна хирургия – 10 до 60%, и 
гръдна хирургия – между 9 и 29%. При некардиотора-
калната хирургия тя варира в широки граници в зави-
симост от големината на оперативната интервенция 
и степента на постоперативното сърдечно монитори-
ране. В проучванията, при които са включени ниско-
рискови хирургии, докладваната честота е 0,37%. При 
високорисковите оперативни интервенции е между 4 
и 20% [15]. Рисковите фактори (РФ), профилактика-
та и поведението при ПОПМ са добре проучени след 
сърдечна и гръдна хирургия. Данните за това наруше-
ние след коремна хирургия са малко.

Механизмите и РФ за възникване на ПОПМ не са 
напълно изяснени. При кардиоторакалната хирургия 
значение имат директната хирургична травма върху 
сърцето и предшестващата сърдечна патология [15]. 
При коремната хирургия механичният фактор не е 
водещ. Вероятно се касае за взаимодействие между 
предоперативни и периоперативни фактори. Пери-
оперативните РФ са свързани с оперативната интер-
венция, а предоперативните с подлежащ субстрат за 
ПМ в предсърдията при структурна сърдечна болест, 
левокамерна хипертрофия (ЛКХ) и стареенето на 
сърцето. Водеща роля от периоперативните РФ има 
активацията на симпатикусовата нервна система в 
отговор на хирургичната интервенция, при загуба на 
обем, анемия, фебрилитет, болка и възпаление. Ме-
таболитните и електролитните нарушения също са от 
значение. Възрастта и съпътстващите заболявания, 
които могат да причинят левопредсърдна фиброза, 
водят до структурно ремоделиране, а възпалението 
и други периоперативни фактори до електрическо 
ремоделиране [11, 18]. Периоперативните фактори 
могат, от една страна, да тригерират аритмии, а от 
друга, да засилват развитието на субстрата, който е 
отговорен за ПМ [23]. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Проведе се проспективно проучване при 300 по-
следователни пациенти на възраст между 65 и 90 
години (средна възраст 72 ± 6 години), 61% от тях 
са мъже, на които е извършена коремна хирургич-
на интервенция с умерен и висок хирургичен риск 
под обща анестезия в 3 клиники на територията на 
Военномедицинска академия – София: Клиника по 
чернодробно-панкреатична и трансплантационна 

хирургия и Клиника по коремна хирургия – секто-
ри А и Б през периода от април 2013 до септември 
2014 година. ПОПМ е определено като поява на 
ПМ след хирургичното лечение и по време на хос-
питализацията с продължителност повече от 30 s. 
Целта на проучването е да се идентифицират РФ за 
ПОПМ след коремна хирургия. Включващите кри-
терии са изработени на базата на предварително 
пилотно ретроспективно проучване. Така в проспек-
тивното проучване са включени пациенти в синусов 
ритъм преди оперативната интервенция, на въз-
раст ≥ 65 години, подложени на отворена коремна 
хирургия с висок и умерен хирургичен риск. Изслед-
ваните пациенти са подложени на следните типове 
хирургични интервенции: с висок хирургичен риск 
– дуодено-панкреатична хирургия, чернодробни 
резекции, резекции и реституции на дебело черво, 
и с умерен хирургичен риск – холецистектомия и 
корекция на хиатална херния. Използвана е инфор-
мация от анамнестични данни, физикален преглед, 
елктрокардиограми (ЕКГ) преди оперативната ин-
тервенция и по време на престоя, лабораторни по-
казатели в рамките на седем дни преди оператив-
ната интервенция и на първи постоперативен ден (І 
ПОД) [левкоцити, хемоглобин, С-реакивен протеин 
(CRP), калий, натрий, магнезий, кръвна захар и кре-
атинин]. Предоперативно е изследван NT-pro BNP. 
Изчислен е креатининовият клирънс по формулата 
на Cockcroft-Gault. Взети са данни от анестезиоло-
гичните протоколи, свързани с продължителност и 
хемодинамични промени по време на анестезията. 
В постоперативния период са проследявани воден 
баланс, артериално налягане (АН), сърдечна често-
та и медикаментозно лечение. 70% от пациентите 
са били под непрекъснато мониторно наблюдение 
на ЕКГ и АН за 24 часа, а при усложнения – до ста-
билизиране на състоянието. Проследени са нали-
чието на артериална хипертония (АХ), хронична 
сърдечна недостатъчност (ХСН), хронична обстру-
ктивна белодробна болест (ХОББ), захарен диабет, 
мозъчносъдова болест (МСБ), анамнестични данни 
за ПМ в миналото, предоперативна хронична бъ-
бречна недостатъчност (ХБН), исхемична болест 
на сърцето (ИБС) (дефинирана като анамнестични 
данни за типична гръдна болка при физическо уси-
лие, позитивен стрес-тест, позитивна коронарогра-
фия или предишна перкутанна интервенция, аорто-
коронарен байпас (АКБ), преболедуван миокарден 
инфаркт) и патология на щитовидната жлеза. Про-
следен е ефектът на терапията с бета-блокери, ин-
хибитори на ренин-ангиотензин-алдостероновата 
система (РААС), калциеви антагонисти, централно-
действащи антихипертензивни медикаменти, анти-
аритмици, диуретици, статини, която пациентите са 
провеждали в предоперативния и периоперативния 
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период. На всички участници в проучването е про-
ведена конвенционална трансторакална еднораз-
мерна, 2D и доплер-ЕхоКГ с ТДE в рамките на 7 дни 
преди оперативното лечение. Пациентите са про-
следени 30 дни след оперативното лечение чрез 
телефонно интервю.

Статистическият анализ е извършен чрез SPSS-
19 за Windows. За статистическо сравнение на ва-
риабилните е използван 2-тест за категорийните 
променливи и t-тест на Стюдент за количествени-
те променливи. За установяване на зависимостите 
между РФ за развитие на ПОПМ е използван ло-
гистичен регресионен анализ. Изучаване на съот-
ношението чувствителност–специфичност е извър-
шено чрез използване на ROC анализ. Като статис-
тически сигнификантно е прието р < 0.05. 

РЕЗУЛТАТИ

При 37 пациенти са регистрирани пристъпи на 
ПОПМ, т.е. честотата във възрастовата група ≥ 65 
години при коремни операции с умерен и висок хи-
рургичен риск е 12,3%. На таблица 1 са предста-
вени характеристиките на включените пациенти, 
свързани с пол и съпътстващи заболявания.

Таблица 1. Сравнение между качествените променли-
ви, свързани с пол и съпътстващи заболявания при 
пациенти без и с ПОПМ

Качествени про-
менливи

Пациенти
 без ПОПМ

n = 263

Пациенти
 с ПОПМ

n = 37
р

Брой % Брой %
Пол (мъжки) 182 69 23 62 0,84
ИБС 26 10 3 8 0,41
АХ 30 11 35 95 0,008
Захарен диабет 50 19 15 41 0,004
ХСН 8 3 5 14 0,007
МСБ 15 6 3 8 0,92
ХОББ 32 12 5 13 0,78
Патология на щи-
товидната щлеза 20 8 1 3 0,47

Анамнеза за ПМ 13 5 9 24  < 0.0001

ХБН 8 3 7 19  < 0.0001

В групата на пациентите с ПОПМ преоблада-
ват АХ (95%), захарния диабет (41%), анамнестич-
ните данни за ПМ в миналото (24%), ХБН (19%), 
ХСН (14%). Останалите съпътстващи заболявания 
при пациентите със и без ПОПМ са в подобни съ-
отношения.

В таблица 2 е представена сравнителна харак-
теристика на качествените променливи, свързани с 
медикаментозната терапия при пациентите без и с 
ПОПМ.

Таблица 2. Сравнение между качествените променли-
ви, свързани със съпътстващата медикаментозната 
терапия при пациенти без и с ПОПМ

Медикаментозно 
лечение

Пациенти
без ПОПМ

n = 263

Пациенти
с ПОПМ
n = 37

р

Брой % Брой %
Бета-блокери 91 35 14 38 0,031
Блокери на РААС 102 39 25 68 0,001
Калциеви антагонисти 49 19 14 38 0,009
Централни антихипертен-
зивни медикаменти 11 4 4 11 0,1

Диуретици 48 18 16 43 0,001
Статини 25 10 3 8 0,74
Антиаритмици
  амиодарон
  пропафенон
  соталол

9
3
1

3
1

0,4

2
3
2

5
8
5

0,1

Провеждана е терапия с бета-блокери, блокери 
на РААС (АСЕ инхибитори и ангиотензин-рецеп-
торни блокери), калциеви антагонисти (дихидропи-
ридини), централнодействащи антихипертензивни 
медикаменти, диуретици, статини, антиаритмици.

На табл. 3 са представени показатели, свързани 
с проследяването на пациентите в периоператив-
ния период като хемодинамично значими промени 
в систолното АН (САН) по време на оперативната 
интервенция и воден баланс в постоперативния пе-
риод. От таблицата се вижда, че в групата с ПОПМ 
преобладават пациентите със САН < 100 mm Hg и 
САН >150 mm Hg по време на анестезията и паци-
ентите с положителен воден баланс.

Таблица 3. Показатели, свързани с проследяването 
на пациентите в периоперативния и постоперативния 
период

Показатели, свързани 
с проследяване в пери-
оперативния период

Пациенти
без ПОПМ

n = 263

Пациенти
с ПОПМ
n = 37

Брой % Брой %

САН по време на анесте-
зията
САН 100÷140 mm Hg

184 70 18 49

САН < 100 mm Hg 47 18 11 30

САН >150 mm Hg 32 12 8 22

Воден баланс в постопе-
ративния период
Неутрален воден баланс 181 69 8 22
Положителен воден ба-
ланс 59 22 27 73

Отрицателен воден ба-
ланс 23 9 2 5

От логистичния регресионен анализ независи-
ми РФ за ПОПМ, подредени по тяхната сила, са по-
ложителният воден баланс в постоперативния пе-
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риод – с най-голямо значение (отношение на шан-
совете (ОШ) 10,354, доверителен интервал (ДИ) 
4,461÷24,029; р < 0.0001), последван от ХБН (ОШ 
8,793, ДИ 3,069÷25,192; р < 0.0001), анамнезата за 
ПМ (ОШ 7,747, ДИ 3,062÷19,602, р < 0.0001), АХ 
(ОШ 5,134, ДИ 1,533÷17,200; р = 0.008), ХСН (ОШ 
4,980, ДИ 1,536÷16,148; р = 0.007), патологичната 
ЕКГ преди оперативната интервенция (ОШ 3,563, 
ДИ 1,746÷7,272; р < 0.0001), захарния диабет (ОШ 
2,905, ДИ 1,407÷5,997; р = 0.004). Патологичната 
ЕКГ преди оперативната интервенция включва на-
личие на надкамерни и камерни екстрасистоли, ляв 
и десен бедрен блок, данни за левокамерно обре-
меняване и данни за преживян миокарден инфаркт, 
патологични промени в ST-сегмента. РФ за ПОПМ 
са и наличието на сигнификантни промени в САН 
по време на анестезията: САН < 100 mm Hg (ОШ 
2,392, ДИ 1,058÷5,408; р = 0,036) и САН > 150 mm 
Hg (ОШ 2,556, ДИ 1,025÷6,371; р = 0.044) (табл. 4). 
Не се намира сигнификантна връзка между ПОПМ 
и наличието на МСБ, ИБС, ХОББ, патология на щи-
товидната жлеза. Полът също няма значение.

Таблица 4. Независими РФ за ПОПМ според логистич-
ния регресионен анализ

Независима качест-
вена променлива 

Р ОШ
95% ДИ

Горна
граница

Долна
граница

Положителен воден 
баланс  < 0,0001 10,354 4,461 24,029

ХБН  < 0,0001 8,793 3,069 25,192
Анамнеза за ПМ  < 0,0001 7,747 3,062 19,602
АХ 0,008 5,134 1,533 17,200
ХСН 0,007 4,980 1,536 16,148
Патологична ЕКГ 
преди оперативната 
интервенция

 < 0,0001 3,563 1,746 7,272

Захарен диабет 0,004 2,905 1,407 5,997
САН по време на 
анестезията > 150 
mm Hg

0,044 2,556 1,025 6,371

САН по време на 
анестезията < 100 
mm Hg

0,036 2,392 1,058 5,408

От лабораторните показатели статистическа 
значимост показват CRP, креатининовият клирънс, 
кръвната захар и NT-pro BNP. CRP на І ПОД над 91,4 
mg/l увеличава риска 3 пъти (95% ДИ 1,735÷7,110; 
р < 0,0001; чувствителност 57%, специфичност 
73%). Креатининов клирънс преди операцията 
под 45,5 ml/min увеличава риска 4 пъти (95% ДИ 
2,054÷9,399; р < 0,0001; чувствителност 38%, спе-
цифичност 89%), а креатининов клирънс на І ПОД 
под 41,6 ml/min увеличава риска 5 пъти (95% ДИ 
2,199÷10,164; р < 0,0001; чувствителност 38%, 
специфичност 89%). Кръвна захар преди операци-

ята над 6,35 mmol/l увеличава риска 5 пъти (95% 
ДИ 2,589÷11,357; р < 0,0001; чувствителност 68%, 
специфичност 72%). NT-pro BNP преди операция-
та над 363 pg/ml увеличава сигнификантно риска 4 
пъти (95% ДИ 2,121÷9,041; р < 0,0001; чувствител-
ност 65% и специфичност 70%). Повишените стой-
ности на NT-pro BNP преди операцията са израз на 
предшестващо структурно сърдечно заболяване. 
Трябва да се има предвид обаче фактът, че част 
от включените пациенти са с понижен креатининов 
клирънс. При тези пациенти повишението на NT-pro 
BNP може да е свързано и с намаляване на клирън-
са му. Това прави трудна преценката за ролята му 
като показател за повишен риск от ПОПМ. 

Анализът на отношението на съпътстващата 
терапия към ПОПМ показва протективен ефект на 
бета-блокерите (намаляват риска за развитие на 
ПОПМ два пъти), блокерите на РААС (намаляват 
риска три пъти), калциевите антагонисти (намаля-
ват риска почти четири пъти), диуретиците (пони-
жават риска почти три пъти) (табл. 5). Лечението 
със статини, с централнодействащи антихипертен-
зивни медикаменти не показва протективен ефект, 
но броят на пациентите с такова лечение е малък, 
резултатите са несигнификантни и е трудно да се 
направят реални изводи. Същото се отнася и за ан-
тиаритмичната терапия.

Таблица 5. Влияние на съпътстващата терапия върху 
риска за ПОПМ – протективни фактори

Протективни фактори Р ОШ
95% ДИ

Долна
граница

Горна
граница

Лечение с бета-блокери 0,031 0,247 0,069 0,883

Лечение с блокери на 
РААС 0,001 0,304 0,146 0,632

Лечение с калциеви анта-
гонисти 0,009 0,376 0,181 0,783

Лечение с диуретици 0,001 0,293 0,142 0,603

ПОПМ се открива най-често на І ПОД, последвано 
от втори ПОД, най-рано в деня на оперативната ин-
тервенция и най-късно на седми ПОД. При 36 пациен-
ти е възстановен синусов ритъм по време на хоспита-
лизацията. При 7 пациенти това е настъпило спонтан-
но в рамките на два часа, но при трима от тях са ре-
гистрирани рецидиви след това. Медикаментозната 
регуларизация е извършвана с венозен амиодарон. 
Общо при 10 от пациентите са регистрирани от 1 до 
3 рецидива на ПОПМ. При двама от тях рецидивите 
са на фона на спряна антиаритмична терапия след 
медикаментозната конверсия, а при двама на фона 
на антиаритмична терапия след медикаментозната 
конверсия. Седем пациенти са провеждали антиари-
тмична профилактика преди оперативното лечение и 
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на фона на тази терапия са получили пристъп на ПМ. 
След приложение на венозен бета-блокер при трима 
ритъмът е възстановен, но поради рецидив е използ-
ван и венозен амиодарон. След приложение на вено-
зен дигоксин двама са възстановили ритъм, като при 
един от тях е регистриран рецидив. При четирима от 
пациентите ПОПМ е настъпило на фона на изразена 
синусова брадикардия. При един пациент ритъмът не 
е възстановен.

276 пациенти са проследени успешно с теле-
фонно интервю. От пациентите без ПОПМ няма 
регистриран епизод на ПМ. От пациентите с ПОПМ 
при трима са регистрирани епизоди на ПМ, като при 
двама от тях това е на фона на спряна антиарит-
мична терапия. 30 пациенти са продължили анти-
аритмичната си терапия след дехоспитализацията.

ОБСЪЖДАНЕ

ПОПМ може да се разглежда като провокирано 
от стрес ПМ при наличие на морфологичен субстрат 
в предсърдията. Разкриването на провокиращите 
фактори, определени от хирургичната интервенция, 
и състоянията, довеждащи до образуването на суб-
страт за ПМ, би дало възможност да се изработи 
стратегия за намаляване на честотата на това ри-
тъмно нарушение. Честотата на ПОПМ в областта 
на коремната хирургия не е толкова висока, колкото 
е след кардиоторакалната хирургия, но е повишена 
спрямо общата популация. При досегашните про-
учвания е около 4% [15, 19]. Честотата на ПОПМ 
нараства с възрастта и тази връзка е установена в 
няколко проучвания [10, 15, 19]. Особено значение 
има това при пациентите над 65-годишна възраст, 
защото тогава се увеличава и тромбоемболичният 
риск. Според нашето проучване честота на ПОПМ 
при тези пациенти е 12,3%. С възрастта се развиват 
процеси на предсърдна фиброза и ремоделиране. 
Предполага се обаче, че те са по-скоро отражение 
на клинични състояния, които често съпровождат 
остаряването, отколкото самостоятелен ефект на 
самото стареене [13, 20].

От периоперативните фактори водеща роля в 
патогенезата на ПОПМ има активацията на сим-
патикусовата нервна система. Всяка оперативна 
интервенция представлява травма за организма и 
като такава води до повишена симпатикусова ак-
тивност. Колкото по-голяма по обем е оперативна-
та интервенция, толкова по-изразена е тя. Поради 
това операциите с умерен и висок хирургичен риск 
са и с по-висок риск за възникване на сърдечно-съ-
дови усложнения, в това число и ПОПМ [2]. При 
повишена симпатикусова активност се скъсява не-
равномерно предсърдната рефрактерност, засилва 
се ектопичната активност и се създават условия за 

възникване на за ПМ. Предсърдните аритмии може 
да са свързани и с постоперативна загуба на пара-
симпатикусов тонус [4]. Коремната хирургия често 
е свързана с изразено вагусово дразнене. Ролята 
му се подчертава от факта, че при няколко от па-
циентите в нашето проучване ПОПМ е настъпило 
на фона на изразена брадикардия. При отворена-
та жлъчно-чернодробно-панкреатична хирургия 
значение може да има и известно механично въз-
действие върху сърцето, поради близостта на опе-
ративното поле до диафрагмата и сърцето. От на-
правените от нас изследвания обаче не се устано-
вява съществена връзка между ПОПМ и отделните 
видове операции с висок и умерен хирургичен риск.

Степента на възпаление при всеки тип хирургия 
също е пропорционална на големината на опера-
тивната интервенция [22]. Най-често ПОПМ се от-
крива в първите дни след хирургичното лечение, 
когато е и периодът на максимален възпалителен 
отговор. Връзката между степента на възпалител-
ния отговор и ПОПМ се потвърждава от нас и се 
изразява чрез увеличението на CRP на І ПОД. 

Голяма част от пациентите, подложени на ко-
ремни хирургични интервенции, имат предопера-
тивно понижен хемоглобин, поради хронично кър-
вене или вторичен железен дефицит при раковите 
заболявания. Вероятно адаптацията на организма 
при хронична анемия е причина този показател да 
не достига сигнификантност като РФ за ПОПМ при 
анализа на данните. Друга вероятна причина може 
да е адекватното заместване с кръвни продукти, 
което е проведено в периоперативния период.

Предоперативната умерена и тежка ХБН се явя-
ва като независим РФ за ПОПМ (р < 0.0001). Креа-
тининов клирънс преди оперативната интервенция 
< 45,5 ml/min и още повече на І ПОД < 41,6 ml/min 
се свързва със съответно 4 и 5 пъти по-висок риск 
за поява на ПОПМ. Вероятно значение тук има на-
личието на съпровождащите бъбречната недоста-
тъчност възпаление, метаболитна ацидоза, оксида-
тивен стрес, които могат да съдействат за създава-
нето на електрофизиологичен субстрат за ПОПМ. 

При други проучвания 23% от пациентите с 
пристъпи на надкамерни тахикардии след несър-
дечна хирургия са имали метаболитни и електро-
литни нарушения [13, 21]. Ние не намираме сигни-
фикантна връзка между нарушените нива на калий, 
натрий и магнезий и ПОПМ. Същото се отнася и за 
постоперативните хипергликемии. Това вероятно е 
свързано с приложението на ефективни мерки за 
компенсирането им в периоперативния период.

Важна роля за появата на ПОПМ имат нарушени-
ята във вътресъдовия обем в постоперативния пери-
од и сигнификантните хемодинамични нарушения по 
време на анестезията. Загубата на кръв и течности на-
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малява венозното връщане към дясното предсърдие, 
което понижава сърдечния дебит и тъканното кисло-
родно снабдяване. Ниските стойности на САН < 100 
mm Hg по време на анестезията довеждат до подоб-
ни промени. Значението им се засилва от индуцирана 
от анестезията сърдечно-съдова депресия Настъпва 
релативна исхемия на предсърдните клетки и провод-
ната система и промяна в електричните свойства на 
клетъчната мембрана. Рефлекторно се повишава и 
симпатикусовата активност. Хиперволемията може 
да причини ПОПМ поради механична стимулация на 
дясното предсърдие. Вътресъдовият обем се увели-
чава, когато натрупаните екстрацелуларни течности 
при коремни операции (“трето пространство”) се вър-
нат във вътресъдовото пространство. Повечето от 
аритмиите започват в първите 4 дни сред операция-
та, когато е периодът на активно вливане на течности 
[11]. Ето защо положителният воден баланс в ранния 
постоперативен период се оказва РФ с най-голямо 
значение от периоперативните фактори и увеличава 
риска за ПОПМ 10 пъти. Повишените стойности на 
САН > 150 mm Hg по време на анестезията довеждат 
до повишено налягане на левокамерно пълнене и ле-
вопредсърдно налягане и засилват електрофизиоло-
гичните промени, предразполагащи към ПОПМ.

Важна роля в патогенезата на ПОПМ играе на-
личието на предхождащ електроморфологичен суб-
страт за ПМ в предсърдията. Всички заболявания, 
които са свързани със структурно увреждане на 
сърцето, довеждат до ремоделиране на предсър-
дията. Пациентите с ПМ в миналото имат 8 пъти 
по-висок риск от развитие на ПОПМ и за рецидив 
на ПМ в бъдещето. Това означава, че вече са били 
с ремоделирани предсърдия по време на операци-
ята. Анамнезата за ПМ е много важен РФ за ПОПМ. 
Състояния, които могат да доведат до развитие на 
субстрат за ПОПМ, са АХ, ХОББ, захарен диабет, 
ИБС, ХСН чрез развитието на ЛКХ, систолна и диас-
толна дисфункция. Отражение на такива състояния 
са и промените в ЕКГ. Затова патологичната предо-
перативна ЕКГ показва повишен риск за ПОПМ.

При АХ и при 75% от пациентите със захарен ди-
абет тип 2 без АХ се развива ЛКХ. При голяма част 
от тях се развива диастолна дисфункция. Настъпва 
левокамерно ремоделиране, довеждащо до пови-
шено левопредсърдно налягане и левопредсърдно 
ремоделиране и дилатация. Активират се симпа-
тикусовата нервна система и РААС, което води до 
структурни и електрофизиологични ефекти в лявото 
предсърдие, повишаваща податливостта към арит-
мия [12]. При диабетиците допълнителна роля играе 
наличието на възпаление, оксидативен стрес и ен-
дотелна дисфункция [4]. В нашето проучване 95% от 
пациентите с ПОПМ са хипертоници, а 40% са със 
захарен диабет тип 2. АХ и ХСН увеличават петкрат-
но риска за ПОПМ, а захарният диабет – трикратно.

Натриуретичните пептиди като NT-proBNP се 
очертават като полезни биомаркери в диагнозата и 
прогностичното стратифициране на ХСН. Увеличение-
то им може да покаже субклинично предразположение 
към ПМ. При проучвания след кардиоторакална хирур-
гия повишените им нива са силен предиктор за ПОПМ 
[6, 16]. Проучването ни показва, че те имат предиктивна 
роля и при коремна хирургия. NT-pro BNP преди опера-
цията над 363 pg/ml увеличава риска за ПОПМ 4 пъти. 

Антихипертензивните медикаменти, повлияващи 
ЛКХ, могат да подобрят левокамерната и съответно 
левопредсърдната хемодинамика и така да редуци-
рат риска за възникване на ПМ. Блокерите на РААС 
намаляват ЛКХ най-отчетливо. Извън хемодинамич-
ните им ефекти чрез понижаване на АН, са изказа-
ни предположения, че притежават и антиаритмични 
ефекти като промяна във функцията на йонните ка-
нали, намаляване на миокардната фиброза и моду-
лиране на симпатикусовата активност [14]. Според 
нашето проучване те имат протективен ефект и на-
маляват риска от възникване на ПОПМ 3 пъти.

Калциевите антагонисти имат съпоставими 
ефекти с тези на блокерите на РААС по отношение 
на редукцията на ЛКХ, макар и малко по-слабо из-
разени [8]. Освен това употребата на калциевите 
антагонисти води до намаляване на белодробното 
и периферното съдово съпротивление, което може 
да доведе до допълнителни положителни хемоди-
намични ефекти. Пациентите в нашето проучване 
приемат дихидропиридини ІІ генерация и намаля-
ването на риска за възникване на ПОПМ при лече-
нието с тях е 4 пъти (р = 0,009).

Резултатите от голям метаанализ показват, че 
диуретиците са почти толкова ефективни, колкото и 
останалите класове антихипертензивни медикаменти 
по отношение на редукцията на левокамерната маса 
[17]. По-голяма част от пациентите в нашето проучва-
нето приемат диуретици за лечение на АХ, а част от 
тях ги приемат за лечение на ХСН. Тъй като обреме-
няването с течности в ранния постоперативен пери-
од е водещ РФ за ПОПМ, използването на диуретици 
има протективен ефект както с антихипертензивното 
си действие, така и с действието си за поддържане на 
вътресъдовия обем. Установеното от нас понижение 
на риска при лечението с тях е трикратно.

Бета-блокерите имат по-малък ефект върху ЛКХ, 
но блокирането на симпатикусовата активация чрез 
тях понижава инцидентите от ПОПМ и сърдечно-съ-
довите инциденти [3, 20, 23]. Прекъсването им пе-
риоперативно е свързано с по-висок риск от възник-
ване на ПОПМ. В същото време при приемането им 
се повишава честотата на общата смърт или инсул-
тите, което вероятно се дължи на индуцираната от 
бета-блокерите хипотония и брадикардия [5, 7]. На 
практика при коремната хирургия чревният пасаж е 
нарушен. Нарушена е и пероралната резорбция на 
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медикаментите. Това прави трудно ефективното при-
ложение на бета-блокерите за превенция на ПОПМ. 
Освен това по-изразеното вагусово дразнене при ко-
ремни операции прави използването на бета-блокери 
по-неадекватно. Това вероятно е причината за не така 
отчетливия им протективен ефект. Все пак използ-
ването им намалява риска за възникване на ПОПМ 
2 пъти и те не бива да се спират в периоперативния 
период при съблюдаване на сърдечната честота и АН.

В това проучване не се установи връзка меж-
ду ПОПМ и приема на статини и антиаритмици, но 
броят на пациентите, провеждащи такова лечение 
не е достатъчен, за да се направят сигнификантни 
заключения. Необходими са допълнителни изслед-
вания в тази насока.

В проучването не се установи асоциация на ПОПМ 
с пола, ХОББ, МСБ, ИБС и хипотиреоидизма. Пациен-
тите с патология на щитовидната жлеза са в еутироидно 
състояние и вероятно това е причината за липсата на 
такава връзка. По-голямата част от пациентите с ИБС 
са с преживяна ПКИ, АКБ и оптимална медикаментозна 
терапия. Вероятно добрият контрол върху заболяване-
то намалява ролята на този РФ за ПОПМ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В основата на ПОПМ стои взаимодействието 
между предоперативни състояния, водещи до об-
разуване на патологичен субстрат за ПМ и провоки-
ращи периоперативни фактори.

Като предоперативни РФ за ПОПМ след корем-
на хирургия се идентифицират напредналата въз-
раст, анамнезата за ПМ, наличието на ХБН, АХ, за-
харен диабет и ХСН.

Периоперативните РФ се определят от типа на 
оперативна интервенция – операции с умерен и ви-
сок хирургичен риск, от позитивния воден баланс в 
ранния постоперативен период и сигнификантни-
те промени в САН по време на анестезията  САН 
< 100 mm Hg и САН >150 mm Hg.

Поддържането на адекватно водно, електролит-
но и метаболитно равновесие в периоперативния 
период е от съществено значение за понижаване 
на честотата на ПОПМ.

Протективна роля върху ПОПМ имат антихи-
пертензивните медикаменти, свързани с редукция 
на ЛКХ. Това са блокери на РААС, калциеви анта-
гонисти и диуретици. Потвърждава се значението 
на бета-блокерите за понижение на инцидентите от 
ПОПМ с техния ефект, насочен към потискане на 
симпатикусовата активност. 
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Резюме. Целта на представеното проучване беше да се определи оптималният формат параметри, даващ максимална 
информация за диастолната функция на лявата камера (ЛК) в условия на спешност. Материал и методи: Из-
следването се проведе при 81 последователно постъпили по спешност пациенти, по повод на задух от различна 
степен, на възраст от 18 до 84 години. Диастолната функция беше оценена със стандартни параметри, каквито 
са митралната пулсова доплер-спектрограма, отношението Е/е′ (при пациентите в аритмия DT на Е), ЛК мускулна 
маса (ЛКММ), размери/обем на ляво предсърдие (ЛП), степента на пулмонална хипертония (ПАХ) и митрална 
инсуфициенция (МИ). Резултати: Пациентите с тежка диастолна дисфункция (ДД, n = 6) имаха рестриктивен 
митрален кръвоток и тъканен доплер (ТДЕ) тип нарушена релаксация. Налице бяха увеличени размери и обеми 
на ЛП, увеличена ЛКММ и умерена ПАХ. Отношението Е/е′ беше повишено. Установи се силна корелация меж-
ду рестриктивния тип ДД и повишеното ЛК налягане на пълнене (r = 0.78; p < 0.001). Участниците с нормална 
диастолна функция (n = 22) имаха нормално ЛК преднатоварване и по-изключение резултат в “сивата зона” (r = 
0.66; p < 0.001). Пациентите с умерена ДД (псевдонормализация, n = 9) демонстрираха обратимост на митрал-
ния кръвоток при “Валсалва” и ТДЕ тип нарушена релаксация. Приблизително 50% от тази група имаше Е/е’ в 
“сивата зона”. Останалите бяха с нормално ЛК преднатоварване и единични случаи на повишено. При леката ДД 
(n = 44) пациентите бяха разделени в съотношение 3:2:1 на такива с нормално Е/е’, на резултат в “сива зона” и 
на повишено. При участниците с умерена и лека ДД установихме умерена корелация с ЛК налягане на пълнене 
(r = 0.35; p < 0.001). Заключение: В условията на спешност оценката на диастолната функция цели да подпомогне 
разграничаването на кардиогенните от екстракардиалните причини за задух. Изследването има стойност, когато 
е подплатено с малко, но високоинформативни показатели. Единият е митралната пулс-доплер-спектрограма, 
а другият е отношението Е/е′, като показател за ЛК налягане на пълнене. Клиничничен смисъл да се изследва 
отношението Е/е’ има при пациенти с лека и умерена ДД. При тежка степен изследването няма логика, защото 
резултатът винаги ще бъде позитивен. 

Ключови думи: диастолна дисфункция, повишено левокамерно налягане на пълнене, скорост на митралния кръвоток, пулс тъка-
нен Доплер ехокардиография, отношение Е/е’
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Summary. The aim of this study was to determine the optimal parameters that give maximum information for diastolic function of 
the left ventricle (LV) in emergency conditions. Method: The study was conducted in ER facilities on 81 admitted for 
shortness of breath patients, aged 18-84 years. The diastolic function was assessed by standard parameters, which 
include mitral infl ow velocity, the E/e’ ratio, left ventricular myocardial mass (LVMM), size/volume of the left atrium (LA) 
and stage of pulmonary hypertension (PAH) and mitral regurgitation (MR). Results: The patients with severe diastolic 
dysfunction (DD, n = 6), had a restrictive mitral infl ow pattern and impaired LV relaxation by TDI. There were enlarged 
left atrium, LV hypertrophy and moderate PAH. A strong correlation between restrictive pattern of diastolic dysfunction 
and elevated left ventricular fi lling pressure (r = 0.78; p < 0.001) was established. The participants with normal 
diastolic function (n = 22) had normal LV preload and exceptionally a result in the “grey area”(r = 0.66; p < 0.001). 
The patients with moderate DD (pseudo normalization, n = 9), demonstrated reverse of the mitral fl ow on “Valsalva” 
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УВОД

Диастолата представлява фаза на сърдечния 
цикъл, по време на която се осъществява пълнене 
с кръв на камерите. Нормалната диастолна функ-
ция осигурява сърдечен дебит, съответстващ на 
изискванията на организма, при средно пулмокапи-
лярно налягане не надвишаващо 12 mm Hg [14, 15]. 
Определя се основно от левокамерната (ЛК) релак-
сация и къмплайънс. Включва няколко фази – изо-
волуметрична релаксация, ранно бързо пълнене, 
диастаза и късно пълнене по време на систолата 
на предсърдията [16] (фиг. 1).

Голяма част от сърдечните заболявания про-
тичат първоначално с развитие на диастолна 
дисфункция (ДД), при запазена или леко понижена 
систолна функция [9]. При около 2/3 от пациенти-
те клинично проявената сърдечна недостатъчност 
(СН) се дължи на систолна и диастолна дисфунк-
ция. При останалата 1/3 само на ДД [1, 6, 10]. При-
чината за поява на симптоми, като различни по 

тежест задух и лесна умора, е общият патогене-
тичен механизъм на повишено ЛК теледиастолно 
налягане [5, 11, 12]. Изследването за ДД също е 
от съществено значение. Прогнозата при пациен-
тите със симптомна ДД не е така добре дефини-
рана, както прогнозата при пациенти със систолна 
дисфункция. Според някои клинични проучвания 
се наблюдава сигнификантна разлика в прогно-
зата между двете групи пациенти със значително 
по-добра прогноза за пациентите с ДД [18]. Основ-
ните причини, водещи до ДД, са състояния, свър-
зани с повишена ЛК ригидност, като хипертонично 
сърце, ИБС, рестриктивни кардиомиопатии, кон-

стриктивен перикардит и др. [8]. 
Хемодинамично ДД се характеризи-

ра с повишено налягане на ЛК пълнене 
(увеличено теледиастолно налягане), 
увеличено левопредсърдно, пулмонал-
но венозно и пулмокапилярно наляга-
не, а на по-късен етап и повишено пул-
монално артериално, деснокамерно и 
деснопредсърдно налягане [3, 17].

За оценка на ДД се използват голям 
брой ехокардиографски параметри [4]. 
Най-важният и най-често използван е 
митралният кръвоток и неговата пулсо-
ва доплерова спектрограма [6, 7]. Чрез 
нея можем да определим наличието на 
ДД и в каква степен е проявена. Съ-
ществуват няколко типа ДД: нормална, 
тип нарушена релаксация, псевдонор-

мализация и рестрикция. За разграничаване на 
псевдонормалния от нормалния митрален кръво-
ток се използва ТДЕ, както и прийома на Валсалва 
[13, 14]. Основният показател за определянето на 
ЛК налягане на пълнене е отношението Е/e’. Това е 
отношението между пиковата ранна диастолна ско-
рост на митралния кръвоток и на митралния кла-
пен пръстен (e’ чрез ТДЕ) [19, 20]. Методиката е с 
ограничено приложение при пацинети със систол-

maneuver and impaired LV relaxation by TDI. Approximately 50% of this group had E/e’ ratio in the “gray area”. The 
rest were with normal LV preload and isolated cases with elevated. The patients with mild DD (n = 44), were distributed 
in a 3:2:1 ratio, as normal E/e’, “grey area”, and elevated. We determined a moderate correlation with LV fi lling 
pressure in participants with normal and mild DD (r = 0.35; p < 0.001). Conclusion: In extreme emergency conditions, 
the evaluation of diastolic function is helpful to distinguish the cardiac causes for shortness of breath. The examination 
is benefi cial when consists of small, but highly informative parameters. One of them is mitral infl ow velocity, and the 
other is E/e` ratio. The benefi t for the E/e’ examination is only for patients with mild and moderate DD. The participants 
with severe DD demonstrated always elevated ratio.

Key words: diastolic dysfunction, elevated left ventricular fi lling pressure, mitral infl ow velocity, PW TDE, ratio Е/е’
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Фиг. 1. Фази на сърдечния цикъл
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на дисфункция, митрална стеноза, ануларна тежка 
калциноза, механични протези и високостепенна 
митрална регургитация [21, 22]. 

ЦЕЛ

Целта на представеното проучване е да се опре-
дели оптималният формат ехокардиографски пара-
метри, необходими за изследване на диастолната 
функция на ЛК при пациенти, приети по спешност 
по повод на различен по тежест задух, при запазе-
на систолна функция на ЛК. Подобно на фокус-ехо-
кардиографията, която е насочена за поставяне на 
работна диагноза при критично болни пациенти, 
целта на изследването бе свеждане до минимум на 
излишните, не носещи полза за диагнозата измер-
вания и изчисления при пълно ехокардиографско 
изследване на диастолната функция при спешен 
пациент. Основният клиничен смисъл е да се пести 
ценно време за започване на лечение. В условия-
та на дефицит от време оценката на диастолната 
функция цели да подпомогне разграничаването на 
кардиогените от екстракардиалните причини за за-
дух. Анализът на диастолната функция не е задача 
на фокусната ехокардиография при критично болни 
пациенти [2]. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Изследването бе проведено при 81 (n = 81) по-
следователно постъпили пациенти на възраст от 18 
до 84 год. в синусов ритъм и предсърдно мъждене 
със запазена ФИ на ЛК. Участниците бяха опре-
делени чрез рандомизация от обща група пациен-
ти, потърсили спешна помощ по повод пристъпно 
предсърдно мъждене, хипертонична криза, тран-
зиторна исхемична атака, лек исхемичен мозъчен 
инсулт и съпътстващ, новопоявил се или обострен 
задух. Пациентите бяха разпределени в четири гру-
пи. В първата група бяха включени участници с нор-
мална диастолна функция (n = 22), във втората с 
лекостепенна ДД (n = 44), в третата с умерена (n = 
9) и в четвъртата с тежка ДД (n = 6). 

На всички участници в проучването беше про-
ведена трансторакална ехокардиография. Изслед-
ването се провеждаше при пациент, разположен в 
легнало, ляво полустранично положение. Стре-
межът беше всички измервания да се правят в 
краен експириум или при невъзможност при леко 
повърхностно дишане. Използваният апарат беше 
GE Vivid I, оборудван с Phased-Arrayed 1,6-3,6 MHz 
трансдюсер. Всички резултатите се обработваха 
следпроцедурно и записите се съхраняваха на 
дигитален носител. Измерванията са извършваха 
от двама изследователи. Индивидуалната (intra-

observer reproducibility) и групова възпроизводи-
мост (между двама изследователи, inter-observer 
reproducibility) на част от вариабилните беше 
предмет на статистически анализ. Протоколът за 
възпроизводимост включваше едни и същи пока-
затели – E (m/s), E/A, e′aver. (m/s), E/e′aver. – повторени 
за един пациент от един изследовател и за същия 
пациент от двама независими изследователи в 
30-минутен интервал.

Диастолната функция беше оценена със 
стандартни параметри, каквито са отношението 
Е/А (при пациентите в аритмия DT на Е), лево-
камерната мускулна маса (ЛКММ), размери и 
обем на лявото предсърдие (ЛП), степента на 
пулмонална хипертония (ПАХ) и митрална инсу-
фициенция (МИ). Размерите и обемите на ЛК и 
ЛП бяха индексирани спрямо телесната повърх-
ност. При всички пациенти бяха изследвани ЛК 
налягане на пълнене чрез отношението Е/е′, при 
е′ изчислена като средно аритметично от септал-
на и латерална част на МКП, ФИ изчислена по 
модифицирания бипланарен метод на Симпсън, 
както и структурата и функцията на сърдечните 
клапи. Степента на ПАХ беше определена по 
формулата на Bernoulli: систолното налягане в 
пулмоналната артерия = градиента на налягане 
на трикуспидална регургитация + налягането в 
дясно предсърдие. За оценка МИ използвахме 
различни ехокардиографски параметри – отно-
шение площ на регургитационния джет/площ на 
ЛП, обем на регургитационния джет и ширина на 
вена контракта.

Етични съображения
Преди провеждане на изследването пациентите 

подписаха информирано съгласие за участие. Из-
следването е в съгласие с Декларацията от Хелзинки.

Статистически анализ
Статистическият анализ беше извършен с по-

моща на MedCalc® Version 10.2.0.0.; Windows 7 pro. 
За статистически значима беше приета стойност 
на p < 0.05. Анализът в подгрупите направихме с 
помощта на нечифтен t-тест (independent samples). 
Използвахме 2-test, за да определим връзката на 
всеки един от изследваните фактори (вариабилни) 
върху диастолната функция, както и съществува-
щите тенденции. Силата на корелация между всяка 
изследвана двойка вариабилни беше определена 
чрез линейно-регресионен анализ и корелационен 
коефициент на Пиърсън (R). Индивидуалната вари-
абилност и вариабилността между двамата ехокар-
диографисти беше изследвана чрез интраклас-коре-
лационния коефициент (ICC – intraclass correlation 
coeffi cient). 
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РЕЗУЛТАТИ

В проучването участваха осемдесет и един чо-
века (n = 81), които бяха разпределени в четири гру-
пи. Демографската и клиничната характеристика на 
подгрупите са представена в табл. 1.

От представените данни е видно нормално раз-
пределение в подгрупите по пол, с незначим превес 
на участници над 60-годишна възраст (p = 0,272). 

Според критериите за сърдечен ритъм преоблада-
ват пациентите в синусов ритъм (p = 0,0012), а спо-
ред тежестта на АХ, възрастта и пола  незначимо 
жените с умерена хипертония над 60 г.

Използвахме 2-test, за да определим абсо-
лютния брой и честота на участниците с раз-
лична степен на ДД и кореспондиращото за 
всеки отделен случай ЛК налягане на пълнене 
(табл. 2). 

Таблица 1. Разпределение на участниците в групи въз основа на диастолната функция

Гр. Участници
(n/%)

Възраст
(год.)

Пол/мъже
(n/%)

Ритъм
(син./ ПМ)

АХ
(степен)

Клапни пороци
(МИ, АС, АИ)

Усложнения от 
ЦНС, ДД

0 22/27,2% 18-84 8/36,4% 20/2 0; I; II /+ 

I 44/54,3% 18-84 23/52,3% 37/7 I; II; III /+/++ /+

II 6/11,1% > 40 3/50% 4/5 I; II; III /+/++ /+/++

III 9/7,4% > 40 3/33,3% 2/4 II; III ++/+++ /+/++/+++

81 65 37/45,7% 63 (78%)/18 (22%)

ПМ – предсърдно мъждене, АХ – артериална хипертония, Усложнения от ЦНС – ТИА, лек исхемичен мозъчен инсулт, ДД – диастолна 
дисфункция, МИ – митрална инсуфициенция, АС – аортна стеноза, АИ – аортна инсуфициенция, липса; + леко изразени; ++ умерено 
изразени; +++ тежко изразени;

Таблица 2. Разпределение на участниците според степен на ДД и ЛК налягане на пълнене

Степен на ДД

Е/е’ 0
n = 22 (27,2%)

Нарушена релаксация
n = 44 (54,3%)

Псевдонормализация
n = 9 (11,1%)

Рестрикция
n = 6 ( 7,4%)

Норма n = 41 (50,6%) 13 (16%) 26 (32%) 2 (2,4%) 0
Сива зона n = 30 (37,0%) 9 (11,1%) 14 (17,3%) 6 (7,4%) 1 (1,2%)
Повишено n = 10 (12,3%) 0 4 (4,9%) 1 (1,2%) 5 (6,16)

Според получените данни приблизително 1/2 
от всички участници имат лекостепенна ДД (n = 
44; 54%), като по-голямата част са с нормално ЛК 
налягане на пълнене (n = 26; 32%). Останалата 
половина от пациентите се разделя на участници 
с нормална диастолна функция (n = 22; 27%) и на 
лице с умерена и тежка ДД (n = 15; 18,5%). При 
пациентите с умерена ДД преобладават участни-
ците с отношение Е/е’ в “сивата зона” (63%). Ос-
таналите пациенти се разделят в отношение 2:1 с 
нормално и с повишено ЛК налягане на пълнене. 
При участниците с тежка ДД в 83% от случаите 
отношението Е/е’ е повишено, а при останалите 
е в сива зона. 

Изводът, който може да се направи, е, че па-
циентите с рестриктивен тип ДД (тежка степен на 
ДД) най-често са с повишено ЛК налягане на пъл-

нене. На следващо място са пациентите с умере-
на ДД и най-рядко – тези с лека. Според нашите 
резултати връзката на диастолната функция/ДД 
и ЛК налягане на пълнене е приблизително ли-
нейна и е зависима от тежестта и честотата на 
разпространение в популацията. С други думи, 
най-често срещаният тип ДД – нарушена релакса-
ция – има най-нисък процент на пациенти с пови-
шено ЛК налягане на пълнене, и обратното, при 
най-рядко диагностицирания рестриктивен тип 
ДД се наблюдава най-често елевирано Е/е’ (табл. 
2, фиг. 2 и 3).

За да оценим силата на връзката на диастол-
ната функция с отношението Е/е’, както и с остана-
лите вариабилни, използвахме линейнорегресио-
нен модел и корелационен коефициент на Пиър-
сън (табл. 3). 
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От представените данни в табл. 4 е видно, че съ-
ществува значима корелация между степента на ДД 
и степента на промяна на ЛК налягане на пълнене, 
оценено чрез отношението Е/е’, тежестта на ПАХ, сър-
дечния ритъм и тежестта на МИ. Налице е също уме-
рена корелация на ДД със степента на АХ, възрастта 
и ЛКММ. Не се доказа връзка с обема/размера на ЛП, 
пола и тежестта на аортните пороци. Най-силна е връз-
ката на ДД с отношението Е/е’, а най-слаба с ЛКММ. 

Друг съществен извод, който правим, е, че АХ 
няма директно влияние върху ЛК налягане на пъл-
нене. По скоро ефектите са опосредствани чрез ди-
астолната функция/дисфункция на ЛК. Когато има 
съпътстваща лека и по-рядко умерена ДД обичайно 
не се наблюдава елевирано Е/е’. При тежката сте-
пен на ДД, дори лека АХ е в състояние да повиши 
ЛК налягане на пълнене (фиг. 4).

Възрастта е съществен фактор, влияещ върху 
ЛК диастолна функция и ЛК налягане на пълнене. 
Според нашите резултати умерената и тежката ДД 
се наблюдават много по-често при участниците над 
60 год. и по изключение при по-млади лица. По тази 
причина и ЛК налягане на пълнене е по-често еле-
вирано при тези пациенти (фиг. 5).

Митралната инсуфициенция (МИ) може да е 
важен фактор, имащ отношение към диастолната 
функция и ЛК налягане на пълнене. От представе-
ните резултати е видно, че основната група учас-
тници нямат или са с лекостепенна МИ, при което е 
налице нормална диастолна функция и ЛК наляга-
не на пълнене. При напредналите по тежест форми 
се установи умерена и тежка ДД и съответно пови-
шено ЛК налягане на пълнене (фиг. 6). 
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Фиг. 2. На графиката е представена относителната честота на 
разпространение/диагностициране на ДД сред участниците в 
проучването. Прави впечатление, че най-висока относителна 
честота имат пациентите с лека ДД (~50%), следвани от тези 
с нормална диастолна функция и накрая са пациентите с уме-
рена и тежка ДД

Фиг. 3. На графиката е представена относителната честота на 
диагностициране на различните степени на отношението Е/е’ при 
участниците в проучването. Най-висока е относителната честота 
на пациентите с нормално ЛК налягане на пълнене (~50%), след-
вани от тези в “сивата зона” и накрая са пациентите с повишено 
Е/e’

Таблица 3. Сила на корелация на Диастолната дисфункция с всички изследвани вариабилни

Тествана вариабилна Сила на корелация (r) p 95% доверителен интервал за r
Е/е 0,5136 p < 0,0001 0,3325 to 0,6581
ПАХ 0,4855 p < 0,0001 0,2989 to 0,6364
МИ 0,4134 p = 0,0001 0,2144 to 0,5794
ПМ 0,4045 p = 0,0002 0,2041 to 0,5723
АХ 0,3966 p = 0,0002 0,1951 to 0,5659
Възраст 0,2786 p = 0,0118 0,06418 to 0,4685
ЛКММ 0,225 p = 0,044 0,1869 to 0,2494

ЛП 0,09537 p = 0,3970 0,1256 to 0,3073
Пол 0,04382 p = 0,6977 0,2597 to 0,1762
АИ 0,03224 p = 0,7751 0,1874 to 0,2488
АС 0,1284 p = 0,2534 0,09258 to 0,3373

R – коефициент на корелация на Пиърсън. Степени на корелация:
0-0.2 слаба; 0.2-0.4 умерена; 0.4-0.6 значима; 0.6-0.8 висока; 0.8-1.0 много висока корелация
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Фиг. 4. На графиката е представено разпределението на участни-
ците въз основа на тежестта на АХ, ДД и отношението Е/е'. Прави 
впечатление, че основната група пациенти с лекостепенна АХ са с 
нормална диастолна функция или лекостепенна ДД, като ЛК наляга-
не на пълнене е нормално. Болните с умерена АХ имат значително 
по-неравномерно разпределение (дисперсно). Тези пациенти имат 
както нормална диастолна функция, така и лекостепенна или умере-
на и дори тежка ДД. Преобладават участниците с нормално ЛК наля-
гане на пълнене. Пациентите с тежка АХ са в спектъра на умерената 
и тежката ДД, където ЛК налягане на пълнене е елевирано
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Фиг. 5. На графиката е представенa зависимостта на ДД от от-
ношението Е/е’ и възрастта. Прави впечатление, че основната 
група пациенти са над 60-годишни с умерена или дори тежка ДД 
с нормално или елевирано ЛК налягане на пълнене
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Фиг. 6. На графиката е представенa зависимостта на диастол-
ната функция от отношението Е/е’ и митралната инсуфициенция

Според нашите резултати ПАХ и ДД корелират 
значимо. Основната група участници са с нормална 
диастолна функция или лекостепенна ДД и с нор-
мално ЛК налягане на пълнене. При тях налягането 
в АП е нормално или леко повишено. Останалата 
част са пациенти с умерена и тежка ДД и увеличено 
ЛК налягане на пълнене. При тези участници уста-
новяваме умерена или тежка ПАХ (фиг. 7).
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Фиг. 7. На графиката е представенa зависимостта на диастолна-
та функция от отношението Е/е’ и ПАХ

ЛКММ корелира с тежестта на ДД не особено 
надеждно, макар и статистически значимо. Коре-
лационият коефициент е граничен. Участниците с 
увеличена ЛКММ имат тежка или умерена ДД и еле-
вирано ЛК налягане на пълнене. Освен тях остават 
голяма част с увеличена ЛКММ със или без ДД, с 
нормално Е/е’, или в “сивата зона”. Налице е широ-
ка дисперсия на данните, което ни дава основание 
да предположим, че този показател не е надежден 
в оценката на пациент с ДД (фиг. 8).
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Фиг. 8. На графиката е представенa зависимостта на диастолна-
та функция от отношението Е/е’ и ЛКММ

Индивидуалната вариабилност и вариабил-
ността между двамата ехокардиографисти беше 
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изследвана чрез интраклас-корелационния коефи-
циент (ICC). Този коефициент е индекс за степента 
на последователност, съвместимост и плътност на 
измерванията и дава информация за надежността 
на единично измерване и осреднените измервания 
на двамата изследователи. На табл. 4 са показани 
резултатите от анализа, които ни дават основание 
да твърдим, че е налице необходимата надеждност 
на получените резултати.

Таблица 4. Надежност на резултатите

Показател Брой изсле-
дователи (k) ICC a 95% Доверите-

лен интервал
Единично 
измерване b DD/ E/e’ 2 0,4593 0,2690 to 0,6152

Осреднен 
показател c DD/ E/e’ 2 0,6295 0,4239 to 0,7617

a Степен на последователност, съвместимост и плътност на из-
мерванията.
b Надеждност на единично измерване. 
c Надеждност на осреднен показател за всички изследователи.

ОБСЪЖДАНЕ

В спешните отделения се извършват два вида 
ехокардиография, дефинирани от състоянието на 
пациента. Единият е предназначен само за критич-
но болни и е фокусиран върху определени сърдеч-
ни структури. Другият вид се извършва при всички 
останали спешни пациенти и включва цялостно ехо-
кардиографско изследване. При критично болните, 
фокусираната ехография се използва за оценка 
на перикарден излив, полуколичествено определяне 
на глобалния контрактилитет, относителните разме-
ри на ДК/ЛК, оценка на обемния статус и контрол при 
инвазивни процедури. Абсолютните индикации са 
хипотония и шок, сърдечна травма и сърдечен арест. 
Относителни индикации са гръдна болка и задух. 
Причините да бъдат относителни индикации е, че в 
повечето случаи не може да се постави диагноза без 
пълно ехокардиографско изследване. 

Диспнеята е клас 1 индикация за извършване на 
пълен ехокардиографски преглед. При пациенти с 
остър задух, трите главни задачи, които стоят пред 
фокусираната ехография са изключване на пери-
карден излив, определяне на глобална ЛК систолна 
функция и оценка на размера на ДК, като индиректен 
белег на хемодинамично значим пулмонален ембол. 
Обстоен анализ на причините за задуха, обаче из-
исква извършването на цялостно ехокардиографско 
изследване с акценти върху диастолната функция и 
сегментната кинетика на миокарда, наляганията в 
пулмоналната артерия, характеристиките на пери-
карда и клапите на сърцето [2].

Основната цел на това проучване беше да оп-
ределим оптималния формат от ехокардиограф-

ски параметри, необходими за изследване на ди-
астолната функция на ЛК при пациенти, приети 
по спешност, но не и критично болни, по повод на 
различен по тежест задух при запазена систолна 
функция на ЛК. Клиничният смисъл е да се сведат 
до минимум излишните за диагнозата измервания и 
изчисления при пълното ехокардиографско изслед-
ване, като се пести ценно време за започване на 
лечение. Оценката на диастолната функция в усло-
вията на спешност трябва да помогне в разграни-
чаването на кардиогенните от екстракардиалните 
причини за задух, на базата на оценка на ЛК наля-
гане на пълнене. 

Главната физиологична детерминанта на ДД е 
увеличеното ЛК налягане на пълнене. За елевира-
но се счита, когато средното пулмокапилярно наля-
гане е > 12 mm Hg, или ЛК теледиастолно налягане 
е > 16 mm Hg. При тези стойности прогресивно на-
стъпва влошаване на газообмена в белите дробове 
и клинично се появява задух. Връзката между по-
вишеното ЛК налягане на пълнене и проявите на 
задух е линейна. Колкото по-високо е пулмокапи-
лярното наляганане, толкова по-силен е задухът и 
обратно [1, 3].

Съществуват различни степени на ДД. Не при 
всички форми обаче ЛК налягане на пълнене е 
увеличено. Това поставя въпроса, кога има кли-
ничен смисъл да бъде изследвано отношението 
Е/е’, като основен показател, даващ информа-
ция за стойността на ЛК налягане на пълнене. 
Проучването беше планирано да отговори на 
този въпрос, конкретно за пациенти, потърсили 
спешна помощ.

Според окончателните резултати съществуват 
две крайни състояния, които се характеризират с 
напълно различни ЛК налягания на пълнене. Това 
са нормалната диастолна функция и тежката ДД. 
Пациентите с тежка ДД имат винаги повишено ЛК 
налягане на пълнене. Участниците с нормална 
диастолна функция имат нормално ЛК налягане и 
по изключение резултат в “сивата зона”. Прибли-
зително 50% от участниците с умерена ДД имат 
отношение Е/е’ в “сивата зона”, за което се нала-
га използването на коригиращи формули. Целта 
на тези формули е да се получи информация за 
точната стойност на пулмокапилярното наляга-
не от изчисленото Е/е’ отношение. Останалите 
участници с умерена ДД са с нормално ЛК пред-
натоварване и има само единични случаи на по-
вишено. При леката ДД участниците се разделят 
в съотношение 3:2:1 на пациенти с нормално ЛК 
налягане на пълнене, на резултат в “сива зона” и 
на повишено (фиг. 9). 
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Фиг. 9. На графиката е представенa зависимостта на отноше-
нието Е/е’ от диастолната функция

Клиничничният смисъл да се изследва ЛК пред-
натоварване чрез отношението Е/е’ е в групите на 
лека и умерена ДД, когато клиничната ситуация на-
лага да се диференцира кардиогенен от екстракар-
диален задух. 

Според нашите резултати, за да се повиши ЛК 
налягане на пълнене при пациент с лека ДД, е не-
обходимо съпътстващо заболяване или по-често 
комбинация, като умерена или тежка АХ, напредна-
ла възраст и поне умерена МИ или тахиаритмия с 
увеличена ЛКММ и др. За умерената степен на ДД 
важат същите разсъждения, като разликите са сте-
пенни. Ако за да се повиши ЛК налягане на пълнене 
при лека ДД е необходима комбинация от умерено и 
тежко изразени съпътстващи заболявания и състоя-
ния, при умерената ДД е достатъчно тези акселери-
ращи фактори да са леко до умерено изразени.

Възрастта е фактор, който сигурно влошава ди-
астолната функция, но не и в степен да влияе върху 
ЛК налягане на пълнене, освен ако няма друго съпът-
стващо заболяване, отговорно за това. Полът няма 
отношение към диастолната функция и ЛК налягане.

Според нашите резултати ЛКММ е ненадежен 
показател за оценка на диастолната функция. Съ-
щият извод правим и за дименсионните и обемните 
показатели на ЛП и пороците на аортната клапа. 

Тежките степени на МИ почти винаги са свър-
зани с тежка ДД и високо ЛК налягане на пълнене. 
Интерес представлява умерената МИ, защото чес-
то се асоциира с увеличено ЛК налягане на пълне-
не, независимо от диастолната функция. Според 
нашите резултати при леката МИ е необичайно ЛК 
налягане на пълнене да е повишено, освен ако не е 
налице съпътстващо заболяване, което да акселе-
рира процеса. Такива са АХ, тахиаритмията, увели-
чената ЛКММ, напредналата възраст и др.

ПАХ може да бъде резултат от умерена или 
по-често на тежка ДД и съответно на повишено 

налягане на пълнене на ЛК, когато не съществува 
друга причина за това. Повишеното налягане в БА 
като резултат на ДД и съответно на ретроградно 
предадено налягане от ЛК през пулмокапилярната 
зона трябва да се преценява внимателно. Висока е 
честотата на бронхо-белодробните, белодробносъ-
довите и екстрапулмоналните заболявания, които 
могат да повишат пулмоналното артериално наля-
гане в различна степен. По тази причина преценка-
та на ДД през призмата на ПАХ е неточна и несигур-
на и има само ориентировачна стойност.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В условията на спешност оценката на диастолната 
функция има за цел да подпомогне разграничаването 
на кардиогените от екстракардиалните причини за за-
дух. Изследването има стойност, когато е подплатено 
с малко, но високоинформативни показатели. Единият 
от тях е митралната пулс-доплер-спектрограма, а дру-
гият е отношението Е/е′ като показател за стойността 
на ЛК налягане на пълнене. 

Клиничничен смисъл да се изследва отноше-
нието Е/е’ има при пациенти с лека и умерена ДД. 
При тежка степен изследването няма логика, защо-
то резултатът винаги ще бъде позитивен. 
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БЪЛГАРСКА КАРДИОЛОГИЯ
том ХXI, 2015, № 2ДРУЖЕСТВО 

НА КАРДИОЛОЗИТЕ 
В БЪЛГАРИЯ

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
CASE REPORTS

ВЪВЕДЕНИЕ

Катетърната аблация на камерна тахикардия 
(КТ) при структурно сърдечно заболяване (най-чес-
то стар миокарден инфаркт) е общоприет лечебен 
метод. Тя се прилага при пациенти с мономорфна 
камерна тахикардия, рецидивираща въпреки анти-
ритъмното лечение, или при пациенти с имплан-
тиран кардиовертер-дефибрилатор, който купира 
рецидивите на тахикардия с шок, а не с антитахи-
кардно пейсиране [ 2, 13, 14].

В България до сега катетърна аблация на КТ 
при структурно сърдечно заболяване е правена ин-
цидентно [1, 16], а опитът с постинфарктни камерни 
тахикардии се ограничава до единствен (непубли-
куван) случай.

В настоящия материал представяме първото 
описание на катетърна аблация на постинфарктна 
КТ в България.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Пациентът е 75-годишен мъж с преживян преди 
28 години долен миокарден инфаркт, лекуван кон-
сервативно, без сърдечна недостатъчност, с дъл-
гогодишна систолно-диастолна артериална хипер-
тония, дислипидемия, пристъпно предсърдно мъж-
дене, преболедуван левостранен тромбофлебит, 
нарушена бъбречна функция (eGFR 36 ml/min/1.73 
m2) и нормална тиреоидна функция.

През 2010 г. е регистриран първи епизод на продъл-
жителна мономорфна ширококомплексна тахикардия 
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с добра поносимост, интерпретирана като надкамерна 
и купирана с електрокардиоверсио в друга болница. 
През октомври 2014 г. рецидивира втори епизод на 
продължителна мономорфна ширококомплексна тахи-
кардия, отново с добра поносимост, този път приета за 
камерна и купирана отново с електрокардиоверсио в 
районната болница. Около 10 дни по-късно на амбу-
латорна холтер-ЕКГ, на фона на лечение с амиодарон 
200 mg и метопролол 50 mg дневно, по време на сън е 
регистриран нов епизод на продължителна мономорф-
на камерна тахикардия с фр. 180/min и морфология на 
ДББ, прекъснал спонтанно (фиг. 1).

Фиг. 1. Холтеров запис на клиничната КТ

Пациентът е насочен към НКБ за преценка за 
поведението. В хода на първата хоспитализация в 
НКБ се проведоха изследвания съобразно институ-
ционален протокол за подготовка и аблация на ка-
мерни аритмии, изготвен от нас и одобрен от Коми-
сията по етика на НКБ през януари 2013 г. 

ЕКГ е с белези на стар долен миокарден ин-
фаркт (фиг. 2). Ехокардиографията показа увеличе-
ни размери и обеми на лявата камера (ЛК) с ФИ 42%, 
долнодиафрагмална и долнобазална стена с реду-
цирана дебелина и хипо- до акинезия, нискостепенна 
митрална недостатъчност, десни кухини с гранични 
размери и нормална систолна деснокамерна функ-
ция. Лявата вентрикулография показа исхемична 
кардиомиопатия с обширна долнобазална акинетич-
на аневризма без тромбоза, с калциеви отлагания в 
прилежащата към митралния пръстен част (фиг. 3), 
увеличени индекси на крайните ЛК обеми, ФИ 44%, 
митрална недостатъчност под І степен. Селективна-
та коронарна артериография показа сигнификантна 

стеноза на дясната коронарна артерия, остиална 
стеноза на диагонален клон и дистална субтотална 
оклузия на малка по калибър циркумфлексна арте-
рия. Едноетапно се извърши перкутанна коронарна 
интервенция с имплантиране на стент в дясната 
коронарна артерия. Пациентът беше планиран за 
извършване на електрофизиологично изследване 
(ЕФИ) и интрапроцедурна преценка на терапевтич-
ното поведение – извършване на катетърна аблация 
или имплантация на кардиовертер-дефибрилатор. 

Фиг. 2. Стандартна 12-канална ЕКГ в синусов ритъм

Фиг. 3. Лява вентрикулография в дясна предна коса проекция: 
А – диастола; В – систола

Планираното ЕФИ се извърши около месец 
по-късно. В хода на подготовката повторната ехокар-
диография потвърди наличието на акинезия на дол-
ната стена и долния септум в базалните и средните 
сегменти при ФИ на ЛК 47%. Самото ЕФИ се извър-
ши на фона на продължаващо лечение с амиодарон 
и метопролол. Въведоха се диагностични катетри в 
дясната камера, в коронарния синус и върху снопа 
на Хис. Осигури се двоен достъп до ЛК – транссеп-
тален и ретрограден трансаортен. Чрез система за 
електроанатомичен мепинг EnSite Velocity NavX (St. 
Jude Medical, Inc., MN, USA) се създаде триизмерен 
геометричен модел на ЛК. Маркира се местоположе-
нието на нормалната проводна система от лявата 
страна на септума, очерта се и митралният клапен 
пръстен. Създаде се волтажна карта на ЛК в синусов 
ритъм (фиг. 4). В хода на изграждането на анатомич-
ния модел на ЛК механично при манипулиране на ка-
тетъра се индуцираха 3 морфологични вида КТ, раз-
лични от клинично регистрираната, с ниска честота 
– от 98 до 117 уд./min, с много добра поносимост. И 

А        Б
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трите вида КТ прекъсваха спонтанно и рецидивира-
ха отново при механично дразнене. С програмирана 
стимулация с 2 екстрастимула се индуцира четвърти 
морфологичен тип КТ, също различен от клинично 
регистрираната, с по-висока честота – 174 уд./min, но 
също с много добра поносимост (най-ниско систолно 
артериално налягане по време на тахикардията 105 
mm Hg) (фиг. 5А-D). При пейс-мепинг се възпроизве-
де напълно морфологията на едната от четирите ин-
дуцирани КТ във всичките 12 ЕКГ отвеждания, като 
интервалът от стимула до QRS-комплекса беше 
много къс (фиг. 5E). На същото място механичното 
дразнене от аблационния катетър възпроизводимо 
предизвикваше една и съща КТ. Клинично регистри-
раната КТ не можа да бъде индуцирана с бърза и 
програмирана камерна стимулация.

С оглед индукцията на продължителни КТ с ня-
колко различни морфологии с ниска честота и с до-
бра поносимост и при наличието на обширна зона с 
патологично понижен биполярен миокарден волтаж 
интрапроцедурно се реши да се направи субстрат-
на аблация. С аблационен катетър с 8 mm връх, с 
използване на двата предварително осигурени дос-
тъпа до ЛК, се приложиха общо 36 радиофреквент-
ни апликации с мощност до 70 W и температура до 
65°С, като индивидуалните лезии се нанесоха вът-
ре в цикатриксиалната зона – линейно по границите 
на зоната с патологично понижен волтаж, линейно 
в средата на цикатрикса и назад до митралния кла-
пен пръстен, както и в мястото с пълно съвпадение 
при пейс-мепинг (фиг. 6).

 

Фиг. 4. Волтажна карта на ЛК. Левите панели (А, С, E, G) по-
казват стандартни настройки: < 0.5 mV – плътен цикатрикс 
(сиво); > 1.5 mV – нормален миокард (виолетово). Десните па-
нели (B, D, F, H) показват индивидуализирани настройки: < 0.2 
mV – плътен цикатрикс (сиво); > 1.5 mV – нормален миокард 
(виолетово). Торсът в горния десен ъгъл показва проекцията

Фиг. 5. Стандартна 12-канална ЕКГ по време на четири раз-
лични морфологични вида КТ (A-D) и при пейс-мепинг (Е). 
Пейс-мепингът възпроизвежда морфологията на КТ от панел А

Фиг. 6. Изглед на нанесените РФ лезии в различни проекции. 
Лезиите не излизат извън границите на патологично понижения 
волтаж или на плътния цикатрикс. Торсът в горния десен ъгъл 
показва проекцията
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В края на процедурата с бърза камерна стиму-
лация с честота до 200 уд./min включително, както 
и с програмирана камерна стимулация с водещ ци-
къл 500 ms и с въвеждане на 1, 2 и 3 екстрастимула, 
изобщо не можа да се индуцира камерна аритмия.

Контролната ехокардиография след процеду-
рата и на следващия ден не показа влошаване на 
ФИ на ЛК или увеличаване на ЛК обеми. Не бяха 
регистрирани никакви интра- или постпроцедурни 
усложнения. Пациентът беше дехоспитализиран на 
втория постпроцедурен ден. Лечението с амиода-
рон и метопролол беше продължено. Четири месе-
ца по-късно пациентът бе без рецидив на КТ.

ОБСЪЖДАНЕ

Това е първият описан случай на катетърна 
аблация на постинфарктна КТ в България. Досе-
гашният опит в страната е казуистичен – в НКБ 
досега освен гореописания случай има още един 
случай на успешна аблация преди 5 години, отново 
при пациент със стар долен миокарден инфаркт и 
КТ (непубликуван).

Няколко са нещата, на които искаме да се спрем 
в конкретния случай. 

Коронарната артериография се препоръчва при 
всички пациенти с КТ при подлежащо структурно 
сърдечно заболяване, защото най-честата причи-
на е коронарната болест. Често пъти наличието ù 
е предварително известно, но независимо от това е 
необходимо уточняване по няколко причини: 

  наличието на сигнификантни коронарни сте-
нози, дори и при липса на стенокардия, може да 
изисква предварителна реваскуларизация – не се 
очаква това да предотврати рецидиви на КТ, но с 
оглед възможността пациентите да са дълго време 
в КТ по време на аблационната процедура реваску-
ларизацията може да е необходима за подобрява-
не на хемодинамичната стабилност [2, 14]; 

  лявата вентрикулография позволява изобра-
зяването на ЛК аневризми и зони на нарушена ки-
нетика, които често съдържат поне част от риентри 
кръга; 

  наличието на митрална регургитация също 
е важно, защото деснокамерната стимулация по 
време на ЕФИ може да увеличи степента ù чрез ар-
тефициално предизвикване на диссинхрония и да 
доведе до прояви на сърдечна недостатъчност при 
пациенти с вече налична ЛК дисфункция. 

При постинфарктна КТ катетърната аблация 
се препоръчва като допълващо лечение след им-
плантация на кардиовертер-дефибрилатор (ICD) с 
цел намаляване на шокове от устройството. Още 
първите проучвания за вторична превенция на вне-
запната сърдечна смърт с ICD обаче показаха, че 

намаляване на смъртността по всички причини се 
наблюдава практически само при пациенти с тежка 
ЛК дисфункция, докато при пациенти с ФИ > 35% 
не се установява статистически значима разлика в 
преживяемостта, независимо дали са получили ICD 
или само медикаментозно лечение [4, 5, 8]. По тази 
причина сега се приема, че катетърната аблация 
може да бъде не само допълнение, но и алтерна-
тива на ICD при неефективно медикаментозно ле-
чение, особено при пациенти с ФИ над 35-40% [14]. 
Все още не е ясно дали аблацията удължава пре-
живяемостта при подобни пациенти, но е известно, 
че не я влошава и дори в рандомизирано проучване 
е показана тенденция към намалена смъртност в 
групата с извършена катетърна аблация [17].

Допълнителен мотив за избора на аблация като 
лечебен метод в конкретния случай беше възниква-
нето на поне три различни морфологични типа КТ, 
всичките с много ниска честота (< 120/min). Такава 
честота би излязла изцяло извън зоната на детек-
ция на КТ от евентуален ICD. Програмирането на 
мониторна зона, обхващаща толкова ниска честота, 
също няма да доведе до купиране на тахикардия, 
следователно имплантирането на ICD до голяма 
степен се обезсмисля. Освен това единствената 
КТ с по-висока честота, индуцирана по време на 
процедурата, както и клиничната КТ, регистрирана 
при пациента, бяха с много добра хемодинамична 
поносимост, а това е допълнителен довод в полза 
на катетърната аблация, защото принципно полза-
та от ICD по отношение на общата смъртност при 
вторична превенция е доказана в проучвания при 
пациенти с хемодинамично нестабилна КТ или ка-
мерно мъждене [5, 9, 18]. На края извършването на 
катетърна аблация не изключва имплантирането на 
ICD впоследствие, при необходимост.

Има различни техники на аблация при КТ и под-
лежащо структурно сърдечно заболяване – най-чес-
то прилагани са скрито повличане, пейс-мепинг, 
субстратна аблация, аблация на фракционирани 
и късни потенциали в синусов ритъм или на мезо-
диастолни потенциали по време на КТ [2, 13]. Скри-
тото повличане с дълъг S-QRS-интервал показва 
стимулация в средната зона на критичния истмус, но 
предполага стабилна продължителна мономорфна 
КТ. Откриването на късни потенциали обикновено 
става на места със забавено провеждане, които са 
потенциални части от риентри кръга. Пейс-мепингът 
с по-дълъг S-QRS-интервал показва средна зона на 
истмуса на кръга, а когато S-QRS-интервалът е къс 
– изходно място. При КТ с множествена морфоло-
гия или непродължителни, или хемодинамично нес-
табилни, се предпочита субстратна аблация – това 
става, като в синусов ритъм се направи волтажна 
карта на ЛК [2, 3, 10, 13]. Така се откриват зони с па-
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тологично понижен волтаж (т.е. между 0.5 и 1.5 mV), 
които обикновено обхващат поне част от риентри 
кръга и аблацията в тези зони по презумпция пре-
късва един или повече критични истмуса. Известно 
е, че в зоната на т.нар. „плътен” цикатрикс (<0.5 mV) 
често пъти има остатъчни живи кардиомиоцити, кои-
то не могат да генерират достатъчно висок волтаж, 
но могат да провеждат и по този начин да служат за 
бавнопровеждащ истмус. Откриването на подобни 
зони под формата на островчета или канали в ци-
катрикса става чрез промяна в стандартната долна 
граница на т.нар. „нисък волтаж” от 0.5 mV на 0.2 
или дори 0.1 mV (фиг. 4). Волтажният мепинг често 
се комбинира с пейс-мепинг. Всъщност нито една от 
известните мепинг-техники не е абсолютно сигурна, 
поради което се предпочита съчетаване на различни 
техники [6, 7, 11, 12].

В описания случай се използва съчетаване на 
волтажен с пейс-мепинг и в крайна сметка се при-
ложи комбинация от субстратна аблация с истмус-
на трансекция и сърцевинна изолация [15]. Нана-
сянето на радиофреквентните лезии се осъществи 
изцяло вътре в границите на цикатрикса и на зоната 
с патологично понижен волтаж, които допринасят 
малко за контрактилната функция, за да се избегне 
допълнителна редукция на помпената функция [17]. 
В края на процедурата не беше възможно индуци-
ране на никаква камерна аритмия. Няма яснота от-
носно крайната точка при катетърна аблация на КТ 
при структурно сърдечно заболяване, но се смята, 
че елиминирането на всички индуцируеми КТ е до-
бър прогностичен белег и се свързва със значител-
но намален риск от рецидив [2, 13].

В заключение, катетърната аблация на пост-
инфарктна КТ при пациенти с налични показания 
за такава процедура е алтернатива, достъпна и в 
България.
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ВЪВЕДЕНИЕ

Имплантирането на автоматичен кардиовер-
тер-дефибрилатор (ICD) е един от методите за пре-
венция на внезапна сърдечна смърт при пациенти 
със синдром на вродено удължения QT-интервал 
(LQTS), при които на фона на лечение с бета-бло-
кер се изявяват синкопи, сърдечен арест и/или до-
кументирана полиморфна камерна тахикардия (КТ) 
или камерно мъждене (КМ) [9, 11]. Смята се, че при 
първичните електрически болести на сърцето, как-
вато е LQTS, поради наличието само на електри-

чески дефект без структурно сърдечно заболяване, 
респективно без левокамерна (ЛК) дисфункция, 
ефективното купиране на продължителни живото-
заплашващи камерни аритмии от ICD може да ре-
зултира в нормална или почти нормална продължи-
телност на живота, при условие, че не възникнат ус-
ложнения, свързани с имплантираното устройство.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Представяме пациентка на 54 години с LQTS, 
диагностициран в НКБ преди 4.5 години по повод 
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за възникване на необичайната ЕКГ и на левокамерната дисфункция.
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рецидивиращи синкопи на фона на лечение с про-
пранолол, и с фамилна анамнеза за LQTS. При по-
ставяне на диагнозата ехокардиографски ЛК е била 
с нормални обеми и фракция на изтласкване 60%, 
без клапни лезии. Един месец след поставяне на 
диагнозата, в друго здравно заведение е имплан-
тиран ICD с предсърден и камерен електрод, като 
предсърдният е с активна фиксация, а пропраноло-
лът е заменен с метопролол. 

Около 4 години след първичната имплантация 
при телеметричен контрол е установено неколко-
кратно подаване на шокове от ICD при епизоди на 
полиморфна КТ и е извършена подмяна на генера-
тора на ICD поради изчерпване на батерията. Към 
терапията е добавен и сертралин поради развитие 
на тревожно-депресивно състояние след подаде-
ните шокове. Няколко месеца по-късно се изявили 
прогресиращи умора и задух. По епикритични дан-
ни включването на диуретик и препрограмирането 
на имплантираното устройство с цел намаляване 
на излишната камерна стимулация довели до бла-
гоприятно повлияване на оплакванията и постигане 
на 100% предсърдна стимулация с фр. 90 уд./min. В 
началото на 2015 г. при пореден контрол по повод 
неколкократни шокове от ICD ехокардиографски е 
установена тежка ЛК дисфункция с фракция на из-
тласкване 33%, митрална недостатъчност II степен и 
трикуспидална недостатъчност ІІ-ІІІ степен. По дан-
ни от епикриза телеметричният контрол е отчел не-
прекъсната предсърдна стимулация и 30% камерна 
стимулация. На ЕКГ обаче е регистрирана предсърд-
на стимулация с тесен QRS-комплекс и предсърдна 
стимулация с широк QRS-комплекс по тип ЛББ, като 
при втория тип ЕКГ пациентката съобщавала за по-
ява на задух. Изказано е съмнение за наличие на 
допълнителна проводна връзка, която предизвиква 
преексцитация и допълнително влошава ЛК функ-
ция, поради което пациентката е насочена към НКБ 
за електрофизиологично изследване.

При постъпването в НКБ телеметричният кон-
трол показа, че ICD е програмиран да работи в 
антибрадикарден режим DDI с фр. 95 уд./min и AV 
закъснение от 105 ms. Антитахикардният режим 
включваше две зони на детекция: детекция на КТ 
при честота над 167 уд./min, при която терапията 
включва 2 епизода на антитахикардна стимула-
ция (АТР), последвани от шокове; детекция на КМ 
при честота над 273 уд./min, при което терапията 
включва 1 епизод на АТР, последван от шокове с 
максимална мощност. Освен това се установи, че 
относителният дял на камерната стимулация през 
последния мониториран период възлиза на 70%. 
Едновременно се констатира, че предсърдният 
електрод регистрира нискоамплитуден предсър-
ден потенциал и високоамплитуден камерен потен-

циал (фиг. 1). Извършеното електрофизиологично 
изследване отхвърли наличието на допълнителна 
връзка. Установи се, че предсърдната стимулация 
от електрофизиологичния електрод-катетър, раз-
положен назад в дясното предсърдие, предизвиква 
Р-вълна, последвана от тесен QRS-комплекс. Неза-
висимо от това обаче при стимулация от имплан-
тирания предсърден електрод наистина се регис-
трира разширяване на QRS-комплекса (фиг. 2). При 
стимулация от камерния електрод се регистрира 
ЕКГ, показано на фиг. 3. Регистрираха се епизоди 
на полиморфна КТ с продължителност до 12-13 s 
без загуба на съзнание. Беше коригирано лечение-
то – сертралинът беше заменен с алпразолам, а 
метопрололът – с бизопролол. Честотата на базо-
вата стимулация на ICD беше намалена на 80 уд./
min, АV закъснението се увеличи на 180 ms, интер-
валът на детекция на КТ/КМ беше удължен, зоната 
на детекция на КТ беше повишена на 188 уд./min, а 
тази на КМ – понижена на 250 уд./min, изключи се 
АТР, след което пациентката беше върната в изпра-
щащата болница за продължаване на лечението. 
Там са възстановени старите настройки на ICD и е 
изписана. Няколко часа по-късно поради подаване 
на шокове от устройството е приета по спешност в 
НКБ. При постъпването е с неколкократни епизоди 
на полиморфна КТ без загуба на съзнание. 

Фиг. 1. Запис от паметта на ICD при предсърдна стимулация с 
дълъг програмиран А-V интервал. Стимулираният А потенциал 
е едва видим. Същевременно на предсърдния канал се регис-
трира високоамплитуден V потенциал. А – предсърден канал; 
V – камерен канал; АV – последователност и вид на събитията 
(сензирани или стимулирани), регистрирани от ICD; FF – каме-
рен канал за регистриране на далечни потенциали
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Фиг. 2. ЕКГ при предсърдна стимулация в режим ААІ, 90/min. Регистрира се широк QRS-комплекс без видима Р-вълна

Фиг. 3. ЕКГ при камерна стимулация (от третия QRS нататък) в режим VVІ, 90/min. Регистрира се широк QRS-комплекс с различна мор-
фология и електрическа ос от тези на фиг. 2, с ясно видима ретроградна Р-вълна в поне 6 различни отвеждания

Фиг. 4. Различни видове ЕКГ, регистрирана при дълъг холтеров запис. (А) – от 3-ти до 6-ти комплекс вкл. – предсърдна стимулация 
със собствено АV провеждане и нативен QRS-комплекс; 1, 2 и 7 комплекс – предсърдно-камерна стимулация с възникване на слабо 
сливане (fusion) между камерната стимулация и нативния QRS-комплекс. Интервалът между предсърдния и камерния стимул е почти 
200 ms. И в двата случая честотата на стимулация е 80 уд./min. (В) – 1, 2 и 3 комплекс – отново предсърдно-камерна стимулация с час-
тично сливане, фр. 80 уд./min; 3 до 7 комплекс – внезапна поява на широк QRS-комплекс при предсърдна стимулация с едновременно 
увеличаване на честотата на стимулация на 90 уд./min. Вътре в широките комплекси ясно личи появата на втори (камерен) стимул, като 
интервалът между двата стимула се скъсява на 100 ms – включване на т.нар. ventricular safety pacing. (С) – вариране на сърдечната 
честота по време на записа – ясно личи, че преобладава честота 90 уд./min, в значително по-малка част от времето честотата е 80 уд./
min, а преходите между двете честоти са внезапни, което е израз на включването на ventricular safety pacing
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След ново препрограмиране на ICD в режим DDI 
с базова честота 80 уд./min и АV интервал от 190 ms, 
на холтер-ЕКГ с продължителност 3 денонощия се 
установява, че в 99.5% от времето сърдечният ритъм 
е зададен от устройството, като в над 68% от време-
то стимулацията предизвиква широк QRS-комплекс. 
При това 80% от широките QRS-комплекси са регис-
трирани през деня и само 20% – през нощта. На фиг. 
4 са представени регистрираните няколко различни 
вида ЕКГ, както и вариациите в сърдечната честота 
в денонощието. При флуороскопия предсърдният и 
камерният електрод са с обичайна позиция, без па-
тологична подвижност.

Какъв е механизмът на възникване на широк 
QRS-комплекс при предсърдна стимулация и каква 
е причината за възникване на тежка ЛК дисфункция 
при пациентка със структурно здраво сърце?

ОБСЪЖДАНЕ

В описания случай се сблъскахме с редица про-
блеми, натрупвани във времето и останали нераз-
познати. 

На първо място регистрирането на ЕКГ с две 
различни морфологии на стимулирания QRS-ком-
плекс при устройство с предсърден и деснокаме-
рен (ДК) електрод е несъмнен белег за проблем. 
Възможни причини са дислокация на предсърд-
ния електрод в ДК, неразпознато имплантиране на 
предсърдния електрод в ДК или захващане на ДК 
миокард от стимул от предсърден електрод, разпо-
ложен в непосредствена близост с трикуспидалния 
клапен пръстен или в ухото на дясното предсър-
дие, лежащо плътно върху ДК. Дислокацията на 
електрод с активна фиксация, имплантиран преди 
повече от 4 години, е практически невероятна. Ос-
вен това предсърдният и далечният камерен потен-
циал, регистрирани от устройството, не показаха 
вариации в амплитудата, а флуороскопски не се 
видя патологична подвижност на върха на пред-
сърдния електрод. Неразпознатото имплантиране 
на предсърдния електрод в ДК също може да бъде 
изключено – тогава предсърдната стимулация не-
прекъснато ще предизвиква широк QRS-комплекс, 
а в случая се регистрира и ЕКГ със стимулирана 
Р-вълна, последвана от тесен QRS-комплекс. Ин-
термитентното захващане на ДК от предсърден 
стимул обаче е възможно и би могло да се обясни 
с определена позиция на тялото, в която предсърд-
ният електрод се доближава повече до ДК. Според 
холтеровите данни камерната стимулация от пред-
сърдния електрод преобладава през деня, т.е. ве-
роятно при изправено положение на торса. 

Съмнението за камерна стимулация, осъщест-
вена от предсърдния електрод, възникна почти 

незабавно и беше проверено и потвърдено бързо 
по начин, описан от нас преди [1]. Накратко, при 
пациенти в синусов ритъм камерна стимулация от 
камерния електрод освен QRS-комплекс, предиз-
виква или ретроградна Р-вълна, видима ясно поне 
в едно ЕКГ отвеждане (фиг. 3) или VА дисоциа-
ция. Камерна стимулация от предсърден електрод 
обаче ще предизвика едновременно и Р-вълна, и 
QRS-комплекс, при което Р-вълната ще попадне 
изцяло в QRS-комплекса и няма да се види в ЕКГ. 
При това QRS-комплексът ще бъде с различна 
морфология (фиг. 2). 

Допълнителен белег за неблагоприятна по-
зиция на предсърдния електрод е регистриране-
то на т.нар. „безопасна камерна стимулация” или 
„ventricular safety pacing” (VSP) (фиг. 4В). VSP е 
вграден защитен механизъм при двукухинните ус-
тройства, с помощта на който се предотвратява 
възникването на асистолия поради сензиране на 
предсърдния стимул от камерния електрод и съот-
ветно потискане на камерния стимул – т.нар. инхи-
биция (на камерния стимул) поради кръстосан раз-
говор (cross-talk inhibition). Включването на VSP се 
характеризира с внезапно скъсяване на АV интер-
вала, поради което също така внезапно настъпва и 
увеличаване на честотата на стимулация (фиг. 4В 
и 4С), точно като в описания случай. В случая оба-
че предсърдният стимул не само бива сензиран от 
камерния електрод, но и успява да възбуди камер-
ния миокард и да предизвика широк QRS-комплекс. 
Регистрирането на нискоамплитуден А-потенциал и 
на високоамплитуден V-потенциал от предсърдния 
електрод също показва непосредствена близост на 
електрода с камерен миокард.

В крайна сметка епикритичните данни за теле-
метрично отчетени 100% предсърдна и 30% камер-
на стимулация се оказаха заблуждаващи, защото 
телеметричният контрол отчита относителния дял 
на предсърдната и камерната стимулация според 
броя стимули, подадени през предсърдния или ка-
мерния електрод, но не отчита коя кухина реално 
се стимулира. Поради това всички предсърдни сти-
мули са били отчетени като предсърдна стимула-
ция, без да се отчита фактът, че те всъщност през 
по-голямата част от времето възбуждат едновре-
менно и предсърдието, и камерата. Съчетаването 
на данните от ЕКГ за електрическата ос и морфоло-
гията на QRS-комплекса при стимулация в режим 
ААІ, VVІ и DDI с данните от продължителното хол-
тер-ЕКГ-мониториране позволиха да се уточни, че 
реалният дял на камерната стимулация е над 68% 
и при това се осъществява практически изцяло от 
предсърдния електрод. Камерна стимулация от ка-
мерния електрод беше регистрирана в по-малко от 
4%, и то почти изключително под формата на fusion 
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или pseudofusion. Известно е, че апикалната анти-
брадикардна ДК стимулация от нормално разполо-
жен камерен електрод предизвиква вътрекамерна 
и междукамерна диссинхрония и е една от основ-
ните причини за възникване или влошаване на вече 
съществуваща ЛК дисфункция, за увеличен брой 
хоспитализации за сърдечна недостатъчност и уве-
личен риск от възникване на предсърдно мъждене 
при хронично пейсирани пациенти [13, 14, 15]. При 
двукухинните устройства е известно, че рискът от 
развитие на ЛК дисфункция е увеличен около 2.6 
пъти, ако относителният дял на камерната стиму-
лация надхвърли 40% [13]. Камерна стимулация 
от предсърден електрод непосредствено до три-
куспидалния клапен пръстен реално ще доведе до 
стимулация на латералната част на ДК, т.е. до още 
по-тежка диссинхрония. Практически стимулация-
та на латералната част на ДК имитира възбужде-
ние както при манифестна допълнителна проводна 
връзка, разположена в дясно латерално или пред-
но-латерално, а от малки серии и единични случаи 
(предимно педиатрични) е известно, че е възможно 
развитие на ЛК дисфункция, вкл. тежка, при нали-
чие на такава връзка [5, 7]. Дори и при нормална 
позиция на предсърдния електрод, ако е програми-
рано късо АV закъснение (само 105 ms при първа-
та хоспитализация), собственото АV провеждане 
практически не може да сe изяви и това води до 
много висок процент на камерна стимулация.

В по-разширен план може да се постави въпро-
сът уместно ли е програмираното при имплантаци-
ята относително късо време за детекция на КТ/КМ 
и подаване на терапия при предимно кратките и не-
синкопални епизоди на полиморфна КТ. Известен е 
т.нар. „шоков парадокс” – подадените шокове, неза-
висимо дали са мотивирани или не, парадоксално 
са свързани с увеличаване на общата смъртност, 
основно от сърдечна недостатъчност [10]. Пора-
ди тази причина понастоящем се препоръчват на-
стройки, които се различават от „стандартните” по 
удълженото време за детекция на аритмия и за по-
даване на терапия. Така се избягва подаването на 
терапия при непродължителни КТ, които и без това 
ще прекъснат спонтанно. Удълженото време за де-
текция и подаване на терапия доказано намалява 
броя на подадените терапии (АТР и шокове), вкл. 
немотивираните терапии, а също така намалява и 
общата смъртност [6, 8].

Друг проблемен момент в случая е медикамен-
тозното лечение с метопролол и сертралин. По не-
известни причини пропранололът, приеман преди 
имплантацията на ICD, е бил заменен с метопро-
лол. Данните относно индивидуалната ефективност 
на различните бета-блокери са сравнително оскъд-
ни, но е сигурно, че метопрололът е слабоефекти-

вен за предотвратяване на събития при пациенти с 
LQTS [4, 12]. Лечението със сертралин, започнато 
след първите шокове от ICD, също е крайно не-
подходящо. Развитието на тревожно-депресивни 
състояния след подаване на шокове при част от 
пациентите с имплантиран ICD е известно отдав-
на и е прието за достатъчно сериозен проблем, 
за да бъде включено в препоръките за поведение 
при такива пациенти [3]. Принципно селективните 
инхибитори на обратното захващане на серотони-
на, към които спада и сертралинът, са подходящи 
за лечение в подобни случаи. Сертралинът обаче 
е включен в списъка с медикаменти, които трябва 
да се избягват при пациенти с LQTS, и в конкретния 
случай всъщност е противопоказан [2]. За сметка на 
това алпразоламът изобщо не фигурира в никоя от 
рисковите категории за предизвикване на Torsades 
de Pointes, поради което го предпочетохме [2].

След уточняване на реалната ситуация с рабо-
тата на ICD, устройството беше отново препрогра-
мирано, като мощността на предсърдния импулс 
се намали и едновременно се увеличи импулсната 
ширина. Времето за детекция и подаване на тера-
пия от ICD се удължи. Бета-блокерът беше заменен 
отново, този път с пропранолол. Контрол на хол-
тер-ЕКГ показа редукция на камерната стимулация 
от над 68% изходно до малко под 32% след препро-
грамирането. Обсъди се подмяна на предсърдния 
електрод с нов, позициониран така, че да осъщест-
вява само предсърдна стимулация, но бе решено 
да се изчака и да се проследи ефектът от промене-
ните настройки.

В заключение, некоректното позициониране 
на предсърден електрод за антибрадикардна сти-
мулация може да доведе до продължителни епи-
зоди на деснокамерна стимулация с развитие на 
ЛК дисфункция и клинично изявена сърдечна не-
достатъчност, ако остане неразпознато. Предове-
ряването само на високотехнологичните телемет-
рични методи за проследяване на функциониране-
то на имплантираното устройство, без съчетаване 
с други методи за ЕКГ мониториране, може да до-
веде до недооценяване на съществуващ проблем 
с неблагоприятни и тежки последици за здравето 
на пациента.
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