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СЪВРЕМЕННИ ЕХОКАРДИОГРАФСКИ МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА СЪРДЕЧНАТА ФУНКЦИЯ. СЪВРЕМЕННИ ЕХОКАРДИОГРАФСКИ МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА СЪРДЕЧНАТА ФУНКЦИЯ. 
ЧАСТ IЧАСТ I

Ж. Чернева, З. Кунева и Д. Василев
Клиника по кардилогия, УМБАЛ „Александровска” – София

CONTEMPORARY ЕCHOCARDIOGRAPHIC METHODS FOR EVALUATION OF CARDIAC CONTEMPORARY ЕCHOCARDIOGRAPHIC METHODS FOR EVALUATION OF CARDIAC 
FUNCTION. PART IFUNCTION. PART I

Zh. Cherneva, Z. Kuneva and D. Vasilev
Clinic of Cardiology, UMHAT “Aleksandrovska” – Sofi a

Резюме. Съвременните ехокардиографски методи като тъканен доплер, дву- и триразмерен speckle tracking характеризират 
по-точно механиката на миокардната контракция и релаксация (миокардна деформация), което е важно за ранното 
установяване на нарушенията на сърдечната функция с оглед подобряване на лечението и прогнозата за паци-
ентите. Клиничното приложение на тъканния доплер e важно за определяне на риска при пациенти с исхемична 
болест на сърцето, както и за ранното диагностициране на систолната и диастолната сърдечна недостатъчност. 
Двуразмерната speckle tracking ехокардиография се използва за установяване на ранните субклинични промени на 
миокарда при различни заболявания. Много проучвания са потвърдили нейната предиктивна роля за отговора към 
ресинхронизиращата терапия при пациенти с тежка сърдечна недостатъчност. Нови области на клинично прило-
жение са прогнозиране отхвърлянето на графта при сърдечно трансплантирани пациенти, ранно установяване на 
кардиотоксичност при химиотерапия и ефекта на интракоронарното инжектиране на стволови клетки върху левока-
мерната функция при пациенти с остър миокарден инфаркт. Нововъведената триразмерна speckle tracking ехокар-
диография е метод, който ще разшири клиничното си приложение. Целта на този обзор е да представи еволюцията 
на методите, отразяващи миокардната деформация, техните основни принципи и клинично приложение. 

Ключови думи: тъканен доплер, двуразмерна speckle tracking ехокардиография, триразмерна speckle tracking ехокрадиография, 
левокамерна функция

Адрес 
за кореспонденция:

Д-р Жейна Влаева Чернева, д.м., Клиника по кардиология, УМБАЛ „Александровска”, ул. „Св. Георги Софийски” 
№1, 1431 София, тел. 0889374028, e-mail: jenicherneva@yahoo.com

Summary. Contemporary echocardiographic methods like tissue Doppler, two- and three-dimensional speckle tracking characterize the 
mechanics of myocardial contraction and relaxation (myocardial deformation) more precisely. This is important for both the 
early detection of abnormalities of cardiac function and improvement in treatment and prognosis of the patient. The clinical 
application of tissue Doppler is important for evaluating the risk of patients with ischaemic heart disease and early diagnosis 
of heart failure with and without preserved ejection fraction. Two-dimensional STE has been found clinically useful for 
identifying early subclinical changes in various pathologies. A large number of studies have evaluated the role of 2D STE in 
predicting response to cardiac resynchronization therapy in patients with severe heart failure. Emerging areas of application 
include prediction of rejection in heart transplant patients, early detection of cardiotoxicity due to chemotherapy and effect of 
intracoronary injection of bone marrow stem cells on left ventricular function in patients with acute myocardial infarction. The 
emerging technique of three-dimensional STE may further extend its clinical usefulness. This review aims to describe the 
evolution of the methods evaluating myocardial deformation, their fundamental concepts and clinical applications.

Key words: tissue Doppler, two-dimensional speckle tracking echocardiography, three-dimensional speckle tracking echocardiography, 
left ventricular function

Address 
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Съвременните ехокардиографски методи като 
тъканен доплер, дву- и триразмерен speckle tracking 
са надеждни методи за оценка на глобалната и ре-
гионалната сърдечна функция. Те носят допълни-
телна информация за физиологията на сърцето, 
която ще подобри лечението и прогнозата за паци-
ентите. Вече е доказана ролята им за ранното диаг-
ностициране на левокамерната дисфункция преди 
появата на хипертрофия или сегметни нарушения в 
кинетиката [3, 7].

ТЪКАНЕН ДОПЛЕР

Изобразяването чрез тъканен доплер е срав-
нително нов ехокардиографски метод, използващ 
принципa на Доплер за измерване на скоростта на 
движение на миокарда. Доплер-ехокардиография-
та се основава на промяната в честота на ултраз-
вуковия сигнал от движещи се обекти. На базата на 
този принцип конвенционалният доплер определя 
скоростта на кръвотока, като измерва високочес-
тотни нискоамплитудни сигнали от малките бързод-
вижещи се еритроцити. При тъканния доплер се из-
ползват същите доплерови принципи за оценка на 
високоамплитудните и с по-ниска скорост сигнали 
на движението на миокарда [1, 2, 13, 17]. Изобра-
зяването може да е както чрез пулсов, така и чрез 
цветен тъканен доплер. 

Пулсовият тъканен доплер се използва за опре-
деляне на пиковите скорости на миокарда. Прилага 
се за оценка на движението на камератa по дългата 
ос благодарение на лонгитудиналното разположе-
ние на фибрите на ендокарда, които са успоредни 
на ултразвуковите лъчи в апикална позиция. Тъй 
като сърдечният връх е относително неподвижен по 
време на целия сърдечен цикъл, митралният кла-
пен пръстен е надежден показател за надлъжната 
левокамерна контракция и релаксация. За измерва-
не на миокардните скорости пробният обем се по-
ставя в камерния миокард, непосредствено до мит-
ралния пръстен. Сърдечният цикъл е представен с 
три вълни: Sa – систолна миокардна скорост над 
основната линия, защото пръстенът се приближава 
към сърдечния връх; Ea – ранна диастолна скорост 
на миокардна релаксация под основната линия, тъй 
като пръстенът се отдалечава от сърдечния връх; 
Aa – миокардна скорост на предсърдна контрак-
ция. Малките индекси ‘‘a’’ за пръстена или ‘‘m’’ за 
миокарда (Ea или Em) и основните символи (E0) 
се използват за отличаване на тъканния доплер от 
обикновения митрален кръвоток. Пулсовият тъка-
нен доплер има висока времева резолюция, но не 
позволява едновременен анализ на много миокард-
ни сегменти [1, 2, 15, 16, 20, 27]. 

Цветният тъканен доплер кодира миокардните 
скорости с различни цветове върху сивата скала на 
дву- или едноразмерен модел, като показва посока-
та и скоростта на миокардното движение. Той има 
предимство да увеличава пространствената разде-
лителна способност и да оценява много структури и 
сегменти в един образ [16, 17, 33]. 

Въпреки че тъканният доплер е зависим от ъгъ-
ла на използвания ултразвук и има намалена прос-
транствена разделителна способност, той се използ-
ва при определяне на миокардната деформацията 
и нейната степен  strain (S)/strain rate (SR) imaging 
(SRI) – надеждни показатели за глобална и регио-
нална камерна функция. Тъканният доплер зависи 
от пред- и следнатоварването, докато показателят 
за степен на деформация (strain rate – SR) зависи 
от следнатоварването и е по-малко хемодинамично 
зависим в сравнение с другите параметри [17].

Клиничното приложение на тъканния доплер 
показва значително разпространение особено при 
определяне на риска при пациенти с исхемична бо-
лест на сърцето или ранното диагностициране на 
систолната и диастолната сърдечна недостатъч-
ност. Сърдечните времеви интервали и индексът 
за миокардно изпълнение се прилагат при диагно-
стициране на кардиотоксичността при пациенти на 
химиотерапия, при такива с хронична обструктивна 
белодробна болест, сърдечна недостатъчност при 
клапна болест, пулмонална хипертония, диссин-
хрония на контракцията. Тези индекси предоставят 
нова информация за разбиране на някои от нару-
шенията на миокардната функция и са с голямо 
прогностично значение при сърдечна недостатъч-
ност и исхемична болест на сърцето.

Индексът на миокардно изпълнение (myocardial 
performance index – MPI) е параметър, измерен 
чрез тъканен доплер, като сумата между времето 
за изообемна контракция и релаксация, разделе-
на на фракцията на изтласкване. Той е надежден 
показател за глобалната левокамерна функция и 
относително независим от състояния, свързани с 
обемно натоварване [14, 18, 33].

Времето от началото на QRS-комплекса (те-
ледиастола) до пиковия strain, което нормално е 
телесистола, съвпадаща с минималния левокаме-
рен обем, е често измерван показател за оценка 
на диссинхрония (разликата във времето на пико-
вата контракция на две стени или сегменти на ка-
мерата). Например, ако времето на пиковия strain 
(пикова контракция) е намалено за левокамерната 
задна стена в сравнение с междукамерния септум, 
това означава, че задната стена не се съкращава 
едновременно със септума и контракцията ù не е 
синхронна. Тази диссинхронна контракция, която 
се среща често при ЛББ, води до по-малък ударен 
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обем и сърдечен дебит. Двукамерното пейсиране е 
използвано с цел двете кухини на сърцето да се съ-
кращават едновременно. От друга страна, пиковият 
strain, който е пиковата левокамерна контракция, 
може да бъде преди края на систолата (аортното 
калпно затваряне), в ранната диастола, при паци-
енти с миокардна исхемия (постсистолна контрак-
ция) [1, 2, 20, 30].

ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА ДЕФОРМАЦИЯТА (STRAIN), 
ЧРЕЗ СКОРОСТТА НА ВЕКТОРИТЕ

Изобразяването чрез скоростта на векторите 
(velocity vector imaging – VVI) е разновидност на 
speckle tracking метода, предоставящ по-точна ин-
формация за регионалната и глобалната сърдечна 
функция и е независим от ъгъла на ултразвуковите 
лъчи. VVI се използва за оценка на регионалната 
миокардна дисфункция при пациенти с артериална 
хипертония и левокамерна хипертрофия с нормал-
на глобална фракция на изтласкване; за субклинич-
на левокамерна систолна дисфункция при хронич-
на тежка аортна регургитация, при която определя-
нето на времето за оперативно лечение е все още 
предизивикателство; за деснокамерната систолна 
функция при пациенти с лека към умерена митрал-
на стеноза без клинични симптоми на сърдечна не-
достатъчност [22, 24, 34, 38].

За изследването чрез VVI се използват дву-
размерни образи от различни позиции – апикална 
четирикухинна или двукухинна, апикална лонгиту-
динална, парастернална по късата ос на нивото на 
папиларните мускули. За анализа на регионалната 
сърдечна функция е необходим 16-сегметният ле-
вокамерен модел, като камерната стена се разде-
ля надлъжно на три нива – базално, средно и апи-
кално. Използват се три последователни сърдечни 
цикъла на четирикухинен образ в края на издишва-
нето. След като ендокардната граница е очертана 
ръчно от изследователя, софтуеърна прогарма – 
VVI software (Syngo VVI; Siemens Medical Solutions, 
Mountain View, CA, USA), автоматично проследява 
ендокардната граница по време на сърдечните ци-
кли. Определят се три допълнителни точки между 
всеки две, които са ръчно очертани. По този начин 
се създават скоростни вектори с различна големина 
и посока. Локалната скорост се изчислява чрез дви-
жението на изследваните области (region of interest 
– ROI), разделено на времето, което се представя 
като двуразмерен скоростен вектор. Скоростта на 
преместването на изследваните региони по време 
на сърдечния цикъл се определя автоматично и се 
нарича деформация (strain) и степен на деформа-
ция (strain rate). Винаги се избират две точки във 
всеки сегмент по къста ос или на апикално ниво 

по дългата ос. Средната стойност на деформация 
е приета като степен на деформация на всеки сег-
мент. При VVI анализа се избира относително не-
подвижна точка в апикална позиция по дългата ос 
или по средата на камерата по късата ос, което пра-
ви метода по-точен. От друга страна, VVI е по-бърз 
метод от конвенционалната speckle tracking ехокар-
диография и изследването на параметрите при все-
ки пациент отнема около 5 минути [22, 24, 34]. 

Недостатъци
VVI се базира на двуразмерната сива скала, 

което изисква добро качество на образите и очер-
танията на изследваната област. Деформацията 
на миокарда е триразмерна, но изобразяването на 
деформацията (strain) чрез скоростта на векторите 
използва двуразмерни образи. 

ДВУРАЗМЕРНА SPECKLE TRACKING 
ЕХОКАРДИОГРАФИЯ

За разлика от тъканния доплер, който позволя-
ва само едноразмерни измервания, двуразмерната 
speckle tracking ехокардиография позволява дву-
размерни измервания на деформацията. Двураз-
мерната speckle tracking ехокардиография е нов 
ехокардиографски метод за оценка на сърдечната 
функция, проследяващ сложните движения на сър-
цето чрез ултразвукови петънца (speckles), използ-
вайки сивата скала на 2D образите. „Speckles“ са 
малки точици или групи от миокардни пиксели, кои-
то се получават в резултат на взаимодействието на 
ултразвуковите лъчи с миокарда. Няколко съседни 
петънца се обединяват и образуват ядра с уникал-
нa структура. Те се проследяват по време на сър-
дечния цикъл чрез двуразмерна ехокардиография. 
Това позволява да се определи посоката и скорост-
та на движение на миокарда [7, 10].

Какви са измерванията, които се правят?
С двуразмерната speckle tracking ехокардиогра-

фия се измерват различни параметри като дефор-
мация (strain), степен на деформация (strain rate) и 
ротационни механизми на движение на миокарда [7]. 

Параметри на деформация
Деформацията (strain) определя процента заде-

беляване или дефомация на миокарда по време на 
сърдечния цикъл. 

Радиалният и транзверзалният strain се опреде-
лят от задебеляването на миокарда при движението 
на камерата навътре, като първият се измерва от 
парастернална позиция по късата ос, а вторият – от 
апикалните позиции. Понеже миокардната дебелина 
се увеличава по време на систола, стойността е с 
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положителен знак. Например, ако миокардът се уде-
белява с 40% по късата ос от теледиастолата до те-
лесистолата, радиалната деформация (radial strain) 
е +40%. Обратно, ако миокардът изтънява с 40%, 
радиалният strain ще бъде отбелязан като -40%.

Лонгитудиналният strain се определя като про-
цент на намаляване на дължината на миокарда по 
време на систола, тъй като базата се придвижва пре-
димно към върха. Поради намаляване на дължина-
та, лонгитудиналният strain e с негативна стойност. 

Циркумферетният strain измерва промяната в 
дължината спрямо циркулярния (циркумферетния) 
периметър. При нормално състояние, диаметърът 
на лявата камера намалява по време на систола – 
циркумферетният strain е с негативна стойност. 

Всички параметри на деформация могат да бъ-
дат определени както за всеки сегмент на миокар-
да, така и да се осреднят и използват за изчисля-
ване на глобалния strain. Те се измерват не само 
за лявата камера, но също така и за дясната ка-
мера, лявото и дясното предсърдие. Последните са 
по-рядко използвани в клиничната практика и някои 
не са напълно валидирани [1, 2, 18, 19, 20, 28]. 

Съществуват други, свързани със strain терми-
ни, които не се използват рутинно, но са накратко 
обяснени по-долу с цел по-пълно разбиране на този 
нов метод на изобразяване.

Такива са – lagrangian strain, natural strain и shear 
strain. Strain, измерван по всяко време на мускулна-
та контракция, не само по време на телесистолата, 
сравнен с изходната дължина се нарича lagrangian 
strain. Ако вместо изходната дължина се използва 
всяка друга, определена по различно време, това е 
т.нар. natural strain. Освен скъсяването по време на 
систола, деформация на миокардния сегмент може 
да настъпи по отношение на върха и базата, лява-
та и дясната граница на сърцето и се нарича shear 
strain. Двуразмерният strain се състои от 4 измерва-
ния – 2 natural strain и 2 shear strain.

Ако се използва триразмерния модел могат да 
бъдат изчислени съответно – 3 natural strain и 6 
shear strain измервания по x-, y- и z-осите [17, 25, 
32, 34, 36].

Получаване на образите
Образите се получават в края на издишването 

при електрокардиографски записи с добро качест-
во. Трябва да се избягва скъсяването на камерата 
или на всяка друга изследвана кухина. Границата 
на ендокарда е необходимо да бъде добре очерта-
на, като за точното радиално, трансверзално и цир-
кумферетно проследяване е нужно добро качество 
на образите. Оптималната честота на изобразяване 
е 60-110 изображения (frames) за секунда (frames 
per second – FPS). Чрез софтуерна програма се 

осредняват измерванията от три последователни 
сърдечни цикъла. По-малка честота на изобразя-
ване от посочената, компрометира времевата резо-
люция и може да доведе до подценяване на стой-
ностите. По-високата честота също опорочава ре-
зултатите при проследяването, защото схемата от 
петънца (speckles) не се променя достатъчно меж-
ду отделните изображения, което води до грешни 
резултати [9]. 

Апикалните (четирикухинни, двукухинни и трику-
хинни образи) са необходими за оценка на левока-
мерната и деснокамерната лонгитудинална и тран-
сверзална деформация и тяхната степен. Образи, 
получени по парастерналната къса ос, на нивото на 
върха на платната на митралната клапа, на папи-
ларните мускули или сърдечния връх, са необходи-
ми за детекция на радиалната и циркумферентната 
деформация (strain) и нейната степен (strain rate). 
При отделните търговски марки ехокардиографски 
апарати се използва 16- или 18-сегментен левока-
мерен модел. За времевото определяне на сърдеч-
ните фази се използва затварянето на митралната 
и аортната клапа [28, 32, 34, 36].

Обработване на образите
При очертаване на ЛК се използва 16- или 

18-сегментен модел. Записите се анализират по-
средством компютърни софтуерни програми. Ля-
вата камера се оценява, като се проследява ендо-
кардната граница, използвайки точки, създадени с 
клик. Епикардът може да бъде определен автома-
тично. Дебелината на сърдечната стена се очертава 
ръчно, като трябва да се внимава при определяне 
на по-тънките стени на дясната камера и предсър-
дия. При двуразмерната speckle-ехокардиография 
може да се промени дебелината между вътрешното 
и външното очертаване в отделни региони на из-
следваната кухина [8, 10]. 

Нормални стойности и валидиране 
на двуразмерната speckle-ехокардиография
Лонгитудиналната деформация (strain) е ут-

върден като по-лесен за изпълнение параметър с 
важно клинично значение. Стойностите ù между от-
делните стени и сегменти се различават. Същест-
вува възходящ градиент на стойностите на лонгиту-
диналния strain от основата към върха, като най-ви-
соките са тези на апикалните сегменти. Големината 
на деформацията е по-висока в субендокарда в 
сравнение с субепикарда. За разлика от тъканния 
доплер и магнитния резонанс показателите за де-
формация, измерени чрез двуразмерната speckle 
tracking ехокардиография, са независими от хемо-
динамиката [8, 10].
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Клинично приложение на двуразмерната 
speckle-ехокардиография
Тази нова технология е разпространена до така-

ва степен, че е трудно да се проследят последните 
литературни данни за нейното клинично приложе-
ние. Следните основни принципи може да улеснят 
проследяването на различните резултати [7]:

  Субендокардните лонгитудинални фибри се 
приемат за най-уязвими при различните заболява-
ния. Това е свързано с ранното засягане на циркум-
ферентната деформация (strain).

  При оценка на исхемичната болест на сър-
цето, намаляването на радиалните (или трансвер-
зални) и циркумферентни деформации (strains) са 
по-показателни от сегментните нарушения в кине-
тиката, защото последните се оценяват визуално и 
следователно зависят от субективната преценка на 
клинициста.

  Заболяванията на перикарда се отразяват 
най-рано на циркумферентнaта деформация (strain).

  Увеличените ротационни движения по време 
на систола служат като компенсаторен механизъм 
по време на ранния болестен процес, засягащ ди-
астолната функция.

   Възстановяването след извиването на сърце-
то по време на изообемния период на релаксация 
се нарушава рано при диастолна дисфункция.

  С прогресиране на заболяването всички пара-
метри се влошават. 

  Съществува оскъдна информация относно 
клиничното използване на деснокамерната и дес-
нопредсърдната деформация (strain).

Друг интересен феномен, оценен от speckle 
tracking ехокардиографията е „постсистолното за-
дебеляване или деформация“ – продължаваща 
контракция на миокарда след затварянето на аорт-
ната клапа. Последната най-често се установява 
чрез радиалния strain, но също така е възможно 
и с лонгитудинален strain. Това се наблюдава при 
миокардна исхемия, зашеметен миокард, невита-
лен миокард, хипертрофична и такоцубо кардио-
миопатия, аортна стеноза в резултат миокардна 
исхемия. Постсистолното задебеляване е право-
пропорционално свързано с тежестта на исхеми-
ята, като с времето намалява и продължава до 2 
часа след приключване на исхемичната увреда. 
Тази зависимост е особено полезна по време на 
стрес-ехокардиография с физическо натоварване, 
където времето за определяне на стрес-индуцира-
ните нарушения в сегментната кинетика е ограни-
чено от времето на изследването. Asanuma и сътр. 
считат, че този феномен може да бъде използван 
дори при оценка на гръдната болка в две отдeлни 
изследвания, направени през 15-минутен интервал. 
Механизмът, по който настъпва постсистолното за-

дебеляване, е неясен, но се предполага, че е вто-
ричен резултат на хетерогенността в регионалния 
контрактилитет на миокарда [6, 9, 10].

ДЕСНОКАМЕРНА ДЕФОРМАЦИЯ (STRAIN) – 
НОВ МЕТОД ЗА ОЦЕНКА НА ДЕСНОКАМЕРНАТА 
ФУНКЦИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ СЪС СЪРДЕЧНА
НЕДОСТАТЪЧНОСТ

 Дясната камера се разделя обикновено на 6 сег-
мента (базална деснокамерна свободна стена, сред-
на деснокамерна свободна стена и апикална сво-
бодна стена; базален ляв септум, среден ляв септум 
и апикален ляв септум). Деснокамерната функция 
е важна за клиничната оценка и прогноза при много 
пациенти. Предвид недостатъците на показателите 
на класическата ехокардиография, новият индекс на 
деснокамерна лонгитудинална деформация (strain) 
дава повече информация за регионалната и глобал-
на деснокамерна механика и има по-голямо клинич-
но значение за откриване на субклинична деснока-
мерна дисфункция. В допълнение, при пациенти с 
тежка сърдечна недостатъчност, оценяването на 
деснокамерната систолна функция има допълнител-
но прогностично значение [8, 12].

ЛЕВОПРЕДСЪРДНА ДЕФОРМАЦИЯ (STRAIN) – 
ЗА ОЦЕНКА НА ЛЕВОКАМЕРНА ДИАСТОЛНА 
ДИСФУНКЦИЯ

Ендокардната повърхност на всяка стена на 
лявото предсърдие (септална, латерална, пред-
на и задна) се очертава мануално чрез точки от 
изследователя. С помощта на софтуерна програ-
ма се осъществява проследяване на епикардна-
та повърхност, като всяка стена се разделя на 3 
сегмента (апикален, среден и базален). По време 
на фазата на пълнене лявото предсърдие се из-
пълва и разтяга, което увеличава генерирането на 
напрежение в предсърдието. В края на пълненето 
се регистрира позитивен пик. Той съвпада с мо-
мента преди отваряне на митралната клапа (пиков 
предсърден лонгитудинален стрейн – PALS). След 
отваряне на митралната клапа лявото предсърдие 
се изпразва бързо и се скъсява. Напрежението в 
лявото предсърдие намалява и достига плато, кое-
то съвпада с фазата на диастаза. Непосредствено 
след това се регистрира втори позитивен пик на 
налягането, по-малък в сравнение с първия, който 
съответства на периода, предшестващ предсърд-
ното съкращение. Това второ позитивно отклоне-
ние на предсърната крива на напрежението, съот-
ветства на предсърдната систола и е налице само 
ако изследваното лице е в синусов ритъм. Накрая, 
след предсърното съкращение, се регистрира не-
гативен пик. Индексът на съкращение на лявото 
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предсърдие се изчислява за всяка стена по отдел-
но по общоприета формула. 

ТРИРАЗМЕРНА SPECKLE TRACKING 
ЕХОКАРДИОГРАФИЯ

Двуразмерните методи имат недостатъци, дъл-
жащи се на сърдечни движения в равнина, подоб-
на на срез. Вероятността за това е много по-малка 
при триразмерната ехокардиография, защото се 
анализира по-голям обем, подобен на пирамида. В 
сравнение с двуразмерната, триразмерната speckle 
tracking ехокардиография е по-точна за оценка на 
различните параметри за деформация и ротация.

Тя използва апикален обем в четирикухинен об-
раз за оценка на всичките кухини и сегменти. Пър-
вата генерация апарати изискват поне 4 сърдечни 
цикъла за получаване нa пълен обем, докато новата 
технология позволява това чрез един. Обработване-
то на данните чрез триразмерната speckle tracking 
ехокардиография е подобно на двуразмерната. Пре-
димството е наличието на софтуерна програма, коя-
то позволява да се определи диаметърът на камера-
та в два образа по дългата ос, като по този начин се 
избягва скъсяване на лявата камера [8, 9, 11]. 

За разлика от двуразмерната speckle tracking 
ехокардиография, триразмерната може едновре-
менно да оцени лонгитудиналните и циркумфе-
рентните области на деформация (strain). Понеже 
стойностите на лонгитудиналнaта и циркумферент-
ната деформация са негативни при здрави паци-
енти, областите на деформация (strain) също са 
негативни. Определянето на всички параметри на 
деформация и ротация от единствен триразмерен 
образ пести време в сравнение с двуразмерния. 
Триразмерната speckle tracking ехокардиография 
позволява едновременното изобразяване на дви-
жението на базалните и апикалните сегменти, дока-
то двуразмерната – два образа по късата ос, по раз-
лично време при различна сърдечна честота, което 
води до неточност в параметрите за ротация [8, 9].

НЕДОСТАТЪЦИ НА SPECKLE TRACKING 
ЕХОКАРДИОГРАФИЯТА

Основен недостатък на триразмерната speckle 
tracking ехокардиография е зависимостта от ка-
чеството на използваните двуразмерни образи. 
Триразмерната speckle tracking ехокардиография е 
все още нов, не напълно валидиран метод на из-
следване. Вариациите между различните търговски 
марки апаратура, липсата на стандартизация, чес-
тото обновяване на софтуеърните speckle tracking 
програми, води до промяна на референтните стой-
ности, което затруднява клиничното приложение 

на дву- и триразмерната speckle tracking ехокарди-
ография. В някои клинични проучвания границата 
на епикарда е автоматично очертана, като се по-
стига равномерна дебелина на миокардната стена, 
което е недостоверно. Изчислените параметри на 
деформация са осреднени за всеки сегмент, което 
може да доведе до надценяване на регионалната 
разлика в степента на деформация [8, 9, 11, 12].
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ВЪВЕДЕНИЕ

Нарушенията при формирането и провеждане-
то на импулса на сърдечно възбуждение и послед-
ствията от тях са известни от около две столетия. 

Разработването на имплантируема технология за 
лечение на проводните нарушения на сърцето ос-
тава едно от най-значимите постижения на втората 
половина на ХХ век. Модерната ера на електро-

НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЕФЕКТИ ПРИ СТИМУЛАЦИЯ ОТ ВЪРХА НА ДЯСНА КАМЕРА. НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЕФЕКТИ ПРИ СТИМУЛАЦИЯ ОТ ВЪРХА НА ДЯСНА КАМЕРА. 
ТЕРАПЕВТИЧНИ МЕТОДИ ЗА НАМАЛЯВАНЕТО ИМТЕРАПЕВТИЧНИ МЕТОДИ ЗА НАМАЛЯВАНЕТО ИМ

Н. Поройлиев, Д. Марков, Е. Кинова, Р. Илиева, Б. Кръстев и А. Гудев
Клиника по кардиология, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” – София

ADVERSE EFFECTS OF RIGHT VENTRICULAR APICAL PACING AND THE ADVERSE EFFECTS OF RIGHT VENTRICULAR APICAL PACING AND THE 
THERAPEUTIC APPROACH FOR THEIR MINIMIZATIONTHERAPEUTIC APPROACH FOR THEIR MINIMIZATION

N. Poroyliev, D. Markov, E. Kinova, R. Ilieva, B. Krastev et A. Goudev
Department of Cardiology, University Hospital “Tsaritsa Yoanna – ISUL” – Sofi a

Резюме. Сърдечната стимулация е единственото ефективно лечение при пациенти със синдрома на болния синусов възел 
и атривентикуларни проводни нарушения. При стимулация, ендокардният електрод обикновено се позиционира 
във върха на дясната камера (ДК). В същото време голям брой проучвания, изпитващи различни режими на 
стимулация, показват, че конвенционалната апикална стимулация на ДК може да окаже неблагоприятно влияние 
върху структурата и функцията на лявата камера (ЛК), което води до развитие на сърдечна недостатъчност (СН). 
Тези неблагоприятни последици могат да са свързани с абнормна електрическа и механична активация на ка-
мерите (или камерна диссинхрония), причинени от стимулацията на ДК. Надграждането от стимулация на ДК до 
сърдечна ресинхронизираща терапия (СРТ), може частично да противодейства на неблагоприятните ефекти на 
стимулацията на ДК, като се смята, че определени пациенти с конвенционална индикация за пейсмейкър трябва 
да получават СРТ. Целта на обзора е да осигури преглед на наличните доказателства за ефекта от апикална ДК 
стимулация и възможните решения за избягване на неблагоприятните последствия.

Ключови думи: електрокардиостимулация, апикална деснокамерна стимулация, усложнения, алтернативни места за стимула-
ция, сърдечна ресинхронизираща терапия
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Summary. Cardiac pacing is the only effective treatment for patients with sick sinus syndrome and atrioventricular conduction disorders. 
In cardiac pacing, the endocardial pacing lead is typically positioned at the right ventricular (RV) apex. At the same time, 
there is increasing evidence derived from large pacing mode selection trials and observational studies that conventional 
RV apical pacing may have detrimental effects on cardiac structure and left ventricular function, which are associated 
with the development of heart failure. These detrimental effects may be related to the abnormal electrical and mechanical 
activation pattern of the ventricles (or ventricular dyssynchrony) caused by RV apical pacing. The upgrade from RV pacing 
to cardiac resynchronization therapy may partially reverse the deleterious effects of RV pacing. It has been suggested that 
selected patients with a conventional pacemaker indication should receive cardiac resynchronization therapy to avoid these 
deleterious effects. This review provides a contemporary overview of the available evidence on the detrimental effects of RV 
apical pacing and discusses the available alternatives for patients with a standard pacemaker indication.

Key words: cardiac pacing, right ventricular apical pacing, alternative pacing sites, adverse effects, cardiac resynchronisation therapy
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кардиостимулацията започва през 1958 г., когато 
Elmqvist и Senning имплантират първият пейсмей-
кър на човек [14]. 

Фокусът на развитие на електрокардиостимула-
цията се променя през последните десетилетия. От 
1950 г. до 1970 г. акцентът е върху разработването 
на по-надеждни електроди и източници на енергия. 
След 1970 г. усилията се насочват към постигане на 
стимулация, максимално доближаваща се до нор-
малната физиология на сърдечната активация. 

През 90-те години на миналия век фокусът за 
постигане на нормалната физиология на сърдечна 
активация води до почти повсеместно имплантира-
не на двукухинни пейсмейкъри за възстановяване 
на атрио-вентрикуларната синхронност (АВС) при 
пациенти в синусов ритъм [14, 20]. 

В наши дни стремежът е към „минимална десно-
камерна стимулация”, оптимизиране на атрио-вен-
трикуларните (АВ) интервали в зависимост от сър-
дечната честота, използване на алтернативни мес-
та за стимулация в дясна камера за подобряване 
на хемодинамиката и селектиране на пациенти за 
ресинхронизираща терапия.

НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЕФЕКТИ ПРИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНА 
ДЕСНОКАМЕРНА СТИМУЛАЦИЯ

Дълготрайната стимулация на дясната камера 
(ДК) може да има пагубни ефекти върху функция-
та на миокарда и да доведе до влошаване на сър-
дечната недостатъчност (СН) при пациенти с ЛК 
дисфункция. Електрическата активация при стиму-
лация от върха на ДК е подобна на тази при ляв бед-
рен блок и води до диссинхрония между ДК и лявата 
камера (ЛК) по отношение на активация, контракция 
и релаксация между ДК и ЛК. При пациенти с пълен 
АВ блок и нормална камерна функция по време на 
имплантацията, хроничната стимулация на ДК може 
да индуцира локални перфузионни дефекти, нару-
шения в кинетиката и влошаване на систолната и 
диастолната функция на ЛК [14, 58, 53].

ПЕЙСМЕЙКЪРЕН СИНДРОМ

С термина „пейсмейкърен синдром” (ПС) се 
означава всяка комбинация от симптоми и физи-
кални белези, появяващи се в резултат на камерно 
пейсиране, преминаващи след възстановяване на 
АВС. Най-тежкото усложнение на ПС е синкоп в ре-
зултат от тежка хипотония. Други чести симптоми, 
свързани с нарушенията на артериалното налягане 
и сърдеченния дебит (СД) са слабост, лесна умо-
ряемост, световъртеж. Симптомите, дължащи се 
на повишеното налягане в предсърдията, включват 
задух (често и в покой), ортопнея, пароксизмална 

нощна диспнея, палпитации, гръдна болка и пери-
ферни отоци. Въпреки че най-често е в резултат от 
стимулация на камерата, ПС може да се предизви-
ка от всеки режим на стимулация, който води до АВ 
диссинхрония. Най-тежко е протичането му при ин-
тактна ретроградна вентрикуло-атриална провoди-
мост, когато освен редуцирания ударен обем (УО) 
и СД поради загуба на предсърдната контракция, 
повишаването на венозното налягане в резултат 
на систолата срещу затворени АВ клапи активи-
ра предсърдни и пулмонални вагусови аферентни 
нерви, което води до периферна вазодилатация 
и хипотония. Опитът показва, че някои пациенти 
всъщност са по-симптоматични при интермитентно 
ретроградно провеждане през АВ възела, поради 
невъзможност за създаване на толерантност към 
това явление [14].

Атрио-вентрикуларна синхронност 
Синхронизираната дейност между предсърдия-

та и камерите осигурява:
1) увеличено преднатоварване и по този начин 

и контрактилитет; 
2) затваряне на атрио-вентрикуларните клапи 

преди камерната систола, ограничавайки количе-
ството регургитираща кръв; 

3) поддържане на ниско предсърдно налягане и 
подпомагане на венозното пълнене; 

4) регулация на автономни и неврохуморални 
рефлекси. 

Артериалното налягане (АН) и СД са обект на 
много от дискусиите, засягащи значимостта на 
възстановяването на АВС. Пример за сравнение 
на кръвното налягане при предсърдна, двукухин-
на и камерна стимулация е представен на фиг. 1. 
Няма съществена разлика на АН при предсърд-
на и двукухинна стимулация, докато при камерна 
стимулация то е леко понижено. Това се дължи на 
по-ниското преднатоварване в резултат на нена-
временната предсърдна систола. Запазената спо-
собност за ретроградно провеждане на импулси от 
камерите към предсърдията също може да доведе 
до преждевременна предсърдна систола, съвпа-
даща по време с камерната систола или при слу-
чаите с по-дълго проводно време – с ранна диас-
тола. Ретроградно провеждане през АВ възела се 
среща при около 90% от пациентите със синдром 
на болният синусов (СБСВ) възел и при 15 до 35% 
от пациентите с различна степен на АВ блок. При 
разлика в честотата на предсърдията и камерите по 
време на камерна стимулация също може да има 
периоди на едновременна предсърдна и камерна 
систола. Във всички тези случаи преднатоварване-
то на ЛК е по-ниско, което води до по-нисък УО и съ-
ответно АН. Всички тези случаи на нарушена АВС 
водят до повишено налягане в предсърдията [14].
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Фиг. 1. Крива на налягането от феморална артерия при  пред-
сърдна стимулация;  последователна предсърдно-камерна 
(двукухинна) стимулация;  камерна стимулация (модификация по 
Е. A. Kenneth, еt аl., Cardiac Pacing and ICDs Fourth Edition, Massachusetts, 
USA, Blackwell Publishing, Inc.; 2005)

КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ

Пациентите с вроден пълен АВ блок (ВПАВБ), 
налагащ имплантация на постоянен електрокарди-
остимулатор, представляват уникална група за из-
следване на ефектите от хронична стимулация на 
ДК. Tantengco и сътр. [61] сравняват 24 пациенти с 
ВПАВБ и апикална ДК стимулация, с 33 контроли, 
коригирани за вързраст и телесна повърхност,  по от-
ношение на ехокардиографски параметри за функ-
цията на ЛК [промяна на площта на ЛК (fractional 
area change  FAC), доплер-показатели, индекс на 
миокардна работа (myocardial performance index  
МPI)]. При среден период на проследяване от 10 
години се откриват влошени показатели на сис-
толната и диастолната функция на ЛК в сравнение 
с тези показатели при контролите (FAC: 52% сре-
щу 60%, р < 0.01; MPI: 0.46 срещу 0.34, р < 0.01). 
Thambo и сътр. [62] проследяват 23-ма пациенти с 
ВПАВБ и 30 здрави контроли. При среден период 
на проследяване от 10 ± 3 години, при пациенти-
те с ВПАВБ се установяват значително по-високи 
стойности на интравентрикуларна ЛК диссинхрония 
(съотвтно 59±18 ms. срещу 19 ± 9 ms, р < 0.001), 
процент на ЛК миокард със забавена лонгитудинал-
на контракция (19 ± 15% срещу 10 ± 7%, р < 0.01), 
забавяне от септална до задна стена на ЛК (84 ± 
26 ms срещу 18 ± 9 ms, р < 0.01). Процентът на па-
циентите с увеличен теледиастолен размер на ЛК 
(ТДР-ЛК) е по-висок след хронична ДК стимулация 
в сравнение с предимплантационния, и е по-висок в 
сравнение с контролите (57% срещу 13%, р < 0.05; 
съответно 57% срещу 0%, р < 0.01). В ретроспек-
тивно проучване Sagar и сътр. [46] сравняват 103-

ма пациенти с ВПАВБ и постоянна ДК стимулация, 
разделени в групи в зависимост от статуса на анти-
нуклеарните антитела (АНА) (18 АНА полжителни) 
помежду им и със здрави контроли, коригирани за 
възраст и пол. Дългосрочната преживяемост без 
развитие на СН при пациентите с ВПАВБ е по-ло-
ша в сравнение със здравите контроли (р < 0.001). 
Тази разлика е в резултат на развитието на СН при 
12 АНА положителни пациенти (67%; р < 0.001), без 
разлика при АНА отрицателните пациенти (2%) и 
контролната група (2%) (р = 0.7). Основната причи-
на за разликата в резултатите се отдава на факта, 
че ВПАВБ се среща по-често при деца, родени от 
майки със системен лупус еритематозус, и на връз-
ката между имунномедиираната кардиомиопатия, 
ВПАВБ и наличие на АНА. След среден период на 
проследяване от 21 години единственият предиктор 
за развитие на СН и влошена систолна функция на 
ЛК е наличието на АНА. Хроничната ДК стимулация 
самостоятелно не се асоциира с развитие на СН, 
влошаване на ЛК функция или повишена смъртност 
при АНА отрицателни пациенти с ВПАВБ.

Много проучвания доказват предимството на 
предсърдно синхронизираната камерна стимулация 
пред камерната стимулация по отношение на хемо-
динамиката. Навременната предсърдна контракция 
подобрява УО по механизма на Frank-Starling, чрез 
повишаване на преднатоварването, разтягането и 
последващото съкращение на кардиомиоцитите, 
без повишаване на венозното пулмонално наляга-
не. Резултатие от проучване, включващо над 36 000 
(Medicare) пациенти с имплантирани пейсмейкъри, 
показват по-ниска смъртност на 1-вата и 2-рата го-
дина след имплантацията при двукухинна стимула-
ция със запазена АВС в сравнение с еднокухинна 
камерна стимулация (смъртност на първата година 
– 13.7% за двукухинна и 18.3% за еднокухинна сти-
мулация, р < 0.001) [26].

През 1994 г Andersen и сътр. [5] публикуват ре-
зултатите от първото рандомизирано проучване, 
сравняващо еднокухинната предсърдна (AAI) с ед-
нокухинната камерна (VVI) стимулация при пациен-
ти със СБСВ. За среден период на проследяване от 
3.3 г. няма сигнификантна разлика по отношение на 
преживяемостта между двете групи. Впоследствие 
се публикуваха данните за среден период на про-
следяване от 5.5 г. В групата на предсърдна стиму-
лация (ААI) са регистрирани 19 случая на смърт от 
сърдечно-съдови причини в сравнение с 39 случая в 
групата с камерна стимулация (VVI) (P = 0.0065) [4]. 

Преди две десетилетия е въведена двукухин-
ната (DDD/R) стимулация с цел да се възстанови 
АВС при пациенти с АВ блок. Резултатите от голе-
ми рандомизирани клинични проучвания (РКП) при 
пациенти със СБСВ и АВ блок показват, че въпреки 
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възстановяването на АВС, двукухинната стимула-
ция (DDD/R) не подобрява смъртността в сравне-
ние с еднокухинната камерна стимулация (VVI/R) 
и има пренебрежимо малки ползи по отношение 
на предотвратяване на влошаването на СН и чес-
тота на поява на предсърдно мъждене (ПМ) [9]. 
Тези резултати се обясняват с една обща характе-
ристика за всички камерни режими на стимулация 
– променената камерна активация, която води до 
камерна диссинхрония. Първите доказателства за 
тази концепция идват от ретроспективен анализ 
на Mode Selection Trial (MOST), при който рискът 
от хоспитализация поради влошена СН и честота 
на новопоявило се ПМ са свързани с кумулативния 
процент на стимулация от върха на ДК, независи-
мо от режима на стимулатора. Най-нисък риск от 
влошаване на СН и ПМ е наблюдаван при пациен-
тите с двукухинна стимулация и много нисък про-
цент на камерна стимулация [41].

През 2000 г. Connolly и сътр. публикуват ре-
зултатите от Canadian Trial of Physiological Pacing 
(CTOPP), в което 2568 пациенти (средна възраст 
73 години) със симптоматична брадикардия, на-
лагаща постоянна електрокардиостимулация, са 
рандомизирани на предсърдно базирана (АAI, 
AAIR, DDD и DDDR) или камерна (VVI или VVIR) 
стимулация при среден период на проследяване 
3 години. Не е наблюдавана сигнификантна раз-
лика при комбинираната първичната крайна цел 
от инсулт или сърдечно-съдова смърт с годишна 
честота съответно 4,9% при предсърдна стимула-
ция и 5,5% при камерна стимулация (p = 0.33). За 
период на проследяване от 8 години също не се 
установява разлика по отношение на първичната 
крайна цел при двете групи (p = 0.26). Не се демон-
стрира разлика и при честотата на хоспитализаци-
ите за СН. Наблюдавана е и редукция на честотата 
на нововъзникнало ПМ – от 5.7% годишна честота 
при камерна стимулация до 4.5% при двукухинна 
стимулация – 20.1% редукция на релативния риск 
(95% CI, от 5.4 до 32.5; p = 0.009) [9, 68]. 

Негативните последствия от камерната диссин-
хрония в резултат на стимулацията от върха на ДК 
се потвърждават в клиничното проучване DAVID 
(Dual Chamber and VVI Implantable Defi brillator Trial), 
в коeто се изпитва хипотезата, че двукухинната сти-
мулация (DDD/R) с минимална честота 70 уд./min 
ще подобри СН и ще намали честотата на хоспита-
лизациите за СН и смърт, в сравнение с еднокухин-
ната камерна стимулация (VVI) с честота 40 уд./min 
[63]. Изследването е прекратено преждевременно 
поради високата честота на влошена СН и смърт 
при пациентите с двукухинна стимулация (DDD/R). 
При последващия анализ се потвърждават данните 
от проучването MOST, че най-нисък риск от влоша-

ване на СН и смърт се наблюдава при пациентите 
с двукухинна стимулация (DDD/R) и нисък процент 
на камерна стимулация [49]. Най-сигнификантна 
разлика по отношение на крайните цели се открива 
при кумулативна апикална ДК стимулация > 40%. 
Подобни резултати се установяват в субанализ на 
Multicenter Automatic Defi brillator Trial (MADIT) II, в 
което 1232-ма пациенти с анамнеза за преживян 
миокарден инфаркт и ЛК ФИ < 30% са рандомизи-
рани да получат имплантируем кардиоветер-дефи-
брилатор (ИКВД) плюс оптимална медикаментозна 
терапия или само медикаментозна терапия [33]. 
След среден период на проследяване от 20 месе-
ца е регистрирана сигнификантна 31% редукция на 
смъртността в групата с ИКВД. Въпреки това в съ-
щата група е наблюдавана тенденция към по-висо-
ка честота на хоспитализациите за СН и пациенти 
с кумулативна стимулация > 50% имат приблизи-
телно два пъти по-висок риск за хоспитализация за 
влошена СН (p < 0.001) (фиг. 2) [53]. За период на 
проследяване от 8 години при пациентите с куму-
лативна стимулация > 50% без ляв бедрен блок се 
наблюдава сигнификантно повишаване на дълго-
срочната смъртност (HR = 1.63, р = 0.002) [7].

Фиг. 2. Крива на Каплан-Майер за комбинирана крайна цел от 
смърт и хоспитализация за СН в зависимост от процента на 
камерна стимулация в проучването MADIT II (модификация по 
Steinberg JS, Fischer A, Wang P, et al. The clinical implications of cumulative 
right ventricular pacing in the multicenter automatic defi brillator trial II. J 
Cardiovasc Electrophysiol 2005;16:359-65)

Въпреки тези резултати клиничният опит показ-
ва, че мнозинството от пациентите толерират хро-
ничната стимулация от върха на ДК. В периода на 
проследяване на MOST study СН е наблюдавана 
при около 10% от пациентите.

В изследване, обхващащо 304 пациенти без 
анамнеза за СН, Zhang и сътр. [69] проучват клинич-
ните резултати след дългосрочна апикална стиму-
лация на ДК за развитие на AВ блок и констатират, 
при средно проследяване от 7.8 години, честота на 
нововъзникнала СН след ДК апикална стимулация 
при 79 пациенти (26%).

В друго проучване е сравнен ранният ефект на ед-
нокухинната камерна (VVI) стимулация с двукухинната 
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(DDD) стимулация. Четиридесет пациенти с импланти-
рани VVI и DDD пейсмейкъри са оценени ехографски и 
са изследвани нивата на мозъчен натриуретичен пеп-
тид (BNP) преди имплантацията и на втория и шестия 
месец след нея. След 6 месеца пациентите в DDD ре-
жим са превключени на VVI режим за 2 седмици, след 
което отново са измерени нива на BNP. Не са открити 
сигнификантни разлики в систолната и диастолната 
функция на ЛК между двете групи, с изключение на ин-
декса на миокардна работа (MPI) (p = 0.003). Нивата на 
BNP при еднокухинната камерна (VVI) стимулация са 
по-високи в сравнение с двукухинната (DDD) стимула-
ция на втория месец (p = 0.001) [2].

ТРИКУСПИДАЛНА РЕГУРГИТАЦИЯ

Клинични и патологични проучвания установя-
ват, че едни от най-често срещаните усложнения от 
хроничната апикална ДК стимулация са уврежда-
нията на трикуспидалната клапа. Данните, събрани 
от аутопсионни изследвания, потвърждават по-ран-
ните предположения за наличие на реактивни фи-
бринозни лезии между имплантираните електроди 
и ендокарда, особено в областта на апекса и три-
куспидалната клапа [45]. 

През 1964 г. Sobol и сътр. [50] първи демостри-
рат наличието на трикуспидална регургитация (ТР) 
и пулмонална регургитация чрез инвазивно изслед-
ване. Sakai и сътр. [47], използвайки доплер-ехо-
кардиографско изследване и контрастна ехокарди-
ография, установяват ТР при 45% от пациентите с 
имплантиран постоянен електрокардиостимулатор. 
Авторите анализират също резултатите от 26 ау-
топсионни изследвания при пациенти с постоянна 
електрокардиостимулация, в които откриват про-
мени във функцията на трикуспидалната клапа при 
42%. Leibowitz и сътр. [27] изследват 35 болни чрез 
двуразмерна и доплер-ехокардиография преди и 
след имплантацията на постоянен електрокардио-
стимулатор (ПЕКС) или имплантируем кардиовер-
тер-дефибрилатор, при което откриват, че имплан-
тирането на перманентни електроди обикновено не 
води до остро влошаване на ТР. Тези резултати се 
потвърждават и от проучване на Wojciech Krupa и 
сътр. [25], които проследяват 124 пациенти с ПЕКС и 
откриват статистически значима ТР, едва след 12-ме-
сечно проследяване. Paniagua и сътр. [41] анализи-
рат 37 000 ехокардиографски изследвания, за да 
оценят ТР при пациенти с ПЕКС. Изключвайки пато-
логия, водеща до развитие на ТР (дисфункция на ЛК, 
митрална стеноза, аортна стеноза, пулмонална хи-
пертония, умерена и тежка митрална регургитация, 
хипертрофия на ЛК), отделят кохорта от 374 паци-
енти с ПЕКС и без заболявания, които първично мо-
гат да допринесат за появата на ТР. След прилагане 

на същите критерии при пациенти без имплантиран 
ПЕКС, определят контролната група от 683 човека. 
Откриват умерена до тежка ТР при 25% от пациен-
тите с ПЕКС и при 12% от пациентите в контролната 
група (p < 0.001). Основните механизми за развитие 
на ТР са фиброза в резултат на механичното дразне-
не на прикрепеният към ендокарда и клапите елек-
трод, ятрогенна перфорация на клапата, индуцира-
ната интра- и интервентрикуларна диссинхрония и 
ЛК дисфункция в резултат на нарушената АВС.

Webster и сътр. изследват 123-ма педиатрични 
пациенти (средна възраст 16 години), всеки от които с 
предимплантационна и две последващи постимплан-
тационни ехокардиографии (първата след средно 242 
дни и втора, след средно 827 дни) [64]. Ехокардиогра-
ми, извършени < 1 година след имплантацията, не 
демонстрират влошаване на ТР. Влошаване на ТР се 
установява след период на проследяване от 2 години 
средно с 1.54 до 1.69 степени (p < 0.02).

В друго проучване, проведено в Cleveland Clinic, 
са включени 1596 пациенти с имплантирано сър-
дечно устройство в периода между 2005 и 2011 г. и 
най-малко една предимплантационна и поне една 
постимплантационна ехокардиография. Получени 
са общо 3566 постимплантационни ехокардиогра-
фии от 1596 пациенти при средно проследяване от 
10 месеца. Първичната крайна цел е честота на въз-
никване на постимплантационна ТР, а вторичната 
крайна цел – обща смъртност след имплантацията. 
Установено е, че имплантирането на устройство се 
свързва с малко, но значително увеличение на чес-
тотата на умерената и тежката ТР. Честотата на ТР 
е подобнa при имплантиране на ИКВД и ПЕКС и не 
е свързана с броя на имплантираните електроди [6].

В обсервационно проучване [42] се доказва, че 
ИКВД електродите повишават тежестта на ТР пове-
че от електродите на ПЕКС. Друго изследване [12] 
установява, че 3 или повече електрода се свързват 
с по-висока честота на ТР, което предполага, че или 
калибърът, или броят на електродите, преминаващи 
през трикуспидалната клапа, допринасят за тежест-
та на ТР. Съществуват и допълнителни фактори, кои-
то могат да утежнят степента на ТР при пациенти, 
на които са имплантирани ПЕКС или ИКВД. Klutstein 
и сътр. [24] ретроспективно сравняват 75 пациенти, 
при които ТР се повишава с повече от 2 степени, с 
335 пациенти, чиято ТР се повишава с по-малко от 
две степени, след имплантиране на ПЕКС или ИКВД. 
Изследователите установяват, че по-възрастните па-
циенти, тези с абнормна релаксация на ЛК, и лицата, 
при които в последствие се е развила белодробна 
хипертония, имат по-тежка ТР след имплантиране 
на устройствата. В срезово проучване на повече от 
2000 пациенти е установено, че белодробната хи-
пертония е силен фактор за тежестта на ТР [35]. 

От ретроспективен анализ на ехокардиограф-
ските данни на 589 пациенти с тежка ТР, оценена в 



Неблагоприятни ефекти при стимулация... 17

съответствие с препоръките на American Society of 
Echocardiography (ASE), Mohammad Q. Najib и сътр. 
[32] изолират група от 26 пациенти с имплантирани 
ПЕКС или ИКВД, която сравняват с контролна гру-
па от 26 пациенти с имплантирани устройства, с не 
по-голяма от лека ТР. Изключени са пациентите, при 
които ТР се дължи на органично сърдечно заболя-
ване или е вторична. След корекция за възраст, пол 
и систолно налягане в ДК в множествен логистичен 
регресионен модел, само продължителността на 
престоя на електрода (OR = 1.5/година; 95% CI, 1.1-
2.3; P = 0.001) и наличието на ПМ (OR = 6.4; 95% 
CI, 1.2-64; р = 0.03) са асоциирани с тежката ТР при 
пациенти с ПЕКС или ИКВД. 

ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ

Няколко механизъма, основно електрофизиоло-
гични и хемодинамични, обясняват по-ниската чес-
тота на предсърдните аритмии при предсърдно-ба-
зираната стимулация:

1) инхибиране на предсърдните екстрасистоли, 
предотвратяващо възможността тези екстрасисто-
ли да инициират ПМ;

2) превенция от дисперсия на деполяризацията, 
особено при екстремна брадикардия;

3) поддържане на оптимална последователност 
на активация,

4) поддържане на оптимална хемодинамика, в 
сравнение с камерната стимулация.

Резултатие от проучването, проведено от 
Andersen и сътр. [5], не показват сигнификантна 
разлика в честотата на възникване на ПМ (ПМ при 
предсърдна стимулация 14% срещу 23% при камер-
на стимулация, р = 0.12). Това, вероятно, се дължи 
на ниската честота на регистрираните събития. При 
период на проследяване от 5.5 години [4] се на-
блюдава много по-ниска честота на ПМ в групата с 
предсърдна стимулация. Поради ниската статисти-

ческа сила е регистрирано несигнификантно пови-
шение на честота на ПМ при камерна стимулация 
(р = 0.06). Последващ анализ показва значително 
по-малка дилатация на ляво предсърдие в групата 
с предсърдна стимулация в сравнение с тези с ка-
мерна (р < 0.0005) [37]. При фокусиран анализ [52] 
камерната стимулация в сравнение с двукухинната 
симулация се асоциира с 2.6 пъти повишение на от-
носителния риск от развитие на ПМ (р = 0.01).

Подобни резултати се откриват и в големите 
проучвания. Например в CTOPP годишната чес-
тота на ПМ при предсърднобазирана стимулация 
е по-ниска (5.3%) в сравнение с честотата при ка-
мерна стимулация (6.6%) (р = 0.05). Това е 18% 
редукция на относителния риск и 3.9% редукция 
на абсолютния риск. В проучването MOST, веро-
ятно поради факта, че са включени единствено 
пациенти с дисфункция на синусовия възел, е 
регистрирана по-висока годишна честота на ПМ, 
в сравнение със CTOPP (около 8%), но с екви-
валетна редукция на относителния риск (21%, 
р = 0.008) (фиг. 3). Разликата в резултатите между 
проучванията може да се обясни с факта, че при 
пациентите в МОST, без анамнеза за ПМ се реги-
стрира голяма редукция в честотата на ПМ (50%) 
(HR 0.50; 95% CI 0.32 до 0.76; p = 0.0011) след 
рандомизация. От друга страна, при пациентите 
с анамнеза за ПМ се установява несигнификант-
на редукция (14%). Това наблюдение предполага, 
че пациентите с дисфункция на синусовия възел, 
развили впоследствие ПМ, най-вероятно в резул-
тат от електрическото и механичното ремодели-
ране, може би отговарят в по-малка степен на 
алгоритмите за превенция и лечение на ПМ. В 
заключение, ефектите от прогресивното неблаго-
приятно предсърдно ремоделиране при камерна 
стимулация, може би са причината за покачване 
на честотата на ПМ с увеличаване на периода на 
проследяване [65].

Фиг.  3. Ляво – честота на ПМ в зависимост от режима на стимулация в MOST. Дясно – честота на ПМ в зависимост от режима на сти-
мулация в CTOPP
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СТРАТЕГИИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА НЕНУЖНАТА 
СТИМУЛАЦИЯ НА ДК

Режим на стимулация
С оглед на потенциалните неблагоприятни 

ефекти върху функцията на ЛК при апикална сти-
мулация на ДК са изследвани различни подходи по 
отношение на режим и място на стимулация. Въ-
преки че двукухинната стимулация съхранява АВ 
синхронността, индуцираната ЛК диссинхрония, во-
деща до ЛК дисфункция, перфузионни нарушения и 
структурно ремоделиране в резултат от апикалната 
ДК стимулация, може да се противопостави на пол-
зите от това [8]. 

В момента съществуват специфични алгори-
тми за стимулация, които значително редуцират 
процента на камерна стимулация [11, 34, 56]. Тези 
алгоритми могат общо да бъдат разделени в две го-
леми групи:

1) алгоритми, периодично удължаващи АВ ин-
тервала в търсене на вътрешна АВ проводимост 
(АВ хистерезис)

2) алгоритми, работещи в предсърден режим 
(AAI), преминаващи в предсърднобазиран камерен 
режим (DDD) при регистриране на АВ блок.

Един от най-изследваните алгоритми е Managed 
Ventricular Pacing™ (MVP) (Medtronik, Minneapolis, 
MN, USA), който работи в предсърден режим 
“AAI(R)+”, превключвайки в предсърднобазиран 
камерен режим „DDD(R)” при регистриране на АВ 
блок в два от четири последователни предсърдни 
(А-А) интервала [51, 59]. В пилотно кръстосано про-
учване се установява, че MVP алгоритъмът е реду-
цирал камерната стимулация от 80.6% до 3.8% при 
пациенти със СБСВ, в сравнение с DDD(R) режима 
(p < .0001) [56]. В последствие, същият алгоритъм 
е много по-ефективен, при редуциране на процента 
камерна стимулация, в сравнение с АВ хистерез-
ис алгоритъма Search AV+™ (Medtronic), при паци-
енти със СБСВ и различни степени на АВ блок, с 
изключение на постоянен пълен АВ блок (без АВ 
блок – 0.2% срещу 0.8%, р < 0.001; АВ блок I ст. – 
2.3% срещу 27.4%, р = 0.001; АВ блок II ст. – 16.4% 
срещу 91.9%, р = 0.0052; интермитентен АВ блок III 
ст. – 37.7% срещу 92.7%, р = 0.0003) [34]. Въпреки 
това не е известно дали разликата в процента на 
камерна стимулация при двата алгоритъма за сти-
мулация е клинично значима, тъй като тази цел не 
е изследвана [17].

В проучването Search AV Extension and Managed 
Ventricular Pacing for Promoting Atrioventricular 
Conduction (SAVE PACe) е изследвано дали двуку-
хинната стимулация плюс алгоритмите за редукция 
на камерната стимулация [Search AV+™ (Medtronic) 
или MVP) намаляват времето до поява на персис-

тиращо ПМ при пациенти със СБСВ и запазена сис-
толна функция на ЛК, в сравнение с конвенционал-
на двукухинна стимулация (АВ интервал от 120-180 
ms). При период на проследяване средно 1.7 години 
значително по-малко пациенти в групата с алгоритми 
за редукция на камерна стимулация са развили пер-
систиращо ПМ (7.9% срещу 12.7%, р = 0.004) [55]. Не 
се открива сигнификантна разлика по отношение на 
вторичните крайни цели от хоспитализация за СН и 
смъртност. Средният процент на предсърдна стиму-
лация е сравним между двете групи, но в групата с 
конвенционална предсърднобазирана камерна сти-
мулация [DDD(R)] се регистрира значително по-ви-
сок процент камерна стимулация в сравнение с гру-
пата с алгоритми за редукция на камерната стимула-
ция (99.0 срещу 9.1%). От друга страна, резултатите 
от проучването Prefer for Elective Replacement MVP 
(PreFER MVP) не показват полза от MVP алгоритъ-
ма при сравнение с конвенционалната двукухинна 
стимулация (DDD) по отношение на първичната 
крайна цел от хоспитализация за сърдечно-съдови 
заболявания (ССЗ) (MVP: 16.3%; DDD: 14.5%; p = 
0.72) и вторичната крайна цел – пресистиращо ПМ 
(MVP: 15.4%; DDD: 11.2%; p = 0.08), перманентно ПМ 
(MVP: 4.1%; DDD: 3.1%; p = 0.44) и комбининираната 
крайна цел от смърт и хоспитализация за ССЗ (MVP: 
23.9%; DDD: 20.2%; p=0.48) [29].

Трябва да се отбележи, че алгоритмите не ви-
наги функционират според очакванията. В малко 
ретроспективно проучване е оценена работата на 
Reverse Mode Switch (RMS) (Boston Scientifi c) ал-
горитъма, който, както MVP алгоритъма, предлага 
предсърднобазиран режим на стимулация [ААI(R)], 
превключващ в предсърднобазирана камерна сти-
мулация [DDD(R)] при загуба на АВ проводимостта 
[1]. От достъпните за анализ 172 епизода на RMS, 
голяма част (84%) показват неадекватно прев-
ключване в DDD(R) режим, основно тригерирано 
от камерна екстрасистолия, и се открива позитив-
на корелация между общия брой RMS епизоди за 
месец и броя камерни екстрасистоли за месец (p < 
0.0005). Като се вземат предвид само пациентите с 
неадекватни RMS епизоди, се установява позитив-
на корелация между процента камерна стимулация 
и броя RMS епизоди за месец (p < 0.05). Тези ре-
зултати предполагат, че пациентите с RMS алго-
ритъм са обект на парадоксално повишен риск от 
ненужна ДК стимулация [1]. Резултатите са прило-
жими и за по-новия, но почти идентичен алгоритъм 
RYTHMIQ™ (Boston Scientifi c), тъй като единстве-
ната разлика между двата алгоритъма е наличието 
на опция за отговор при предсърдна тахикардия в 
AAI(R) режим в RYTHMIQ.

Като допълнение, MVP алгоритъмът може да не 
е подходящ при пациенти с удължен PR-интервал 
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(или невъзможност за скъсяването му при по-висо-
ка сърдечна честота), тъй като позволява удължа-
ване на AВ проводното време, което може да ком-
прометира сърдечната работа чрез неефективна 
предсърдна контракция и различни степени на ди-
астолна митрална регургитация [21].

Проучването Managed Ventricular Pacing 
Versus VVI 40 Pacing Trial [57], проектирано като 
“noninferiority”, сравнява двукухинна стимулация 
с MVP алгоритъм (минимална честота 60) с под-
държаща честота 40 в режим VVI, при пациенти 
с имплантиран ИКВД. Изследването е прекрате-
но преждевременно, поради невъзможността за 
демонстрация на „noninferiority” на MVP алгори-
тъма. Подгрупов анализ открива, че лицата с PR 
интервал > 230 ms имат по-висока честота на СН 
и смърт. Още повече, субанализ на INTRINSIC RV 
[39] проучването демонстрира J-крива на зависи-
мост между процента апикална ДК стимулация и 
честотата на събитията (смърт и хоспитализация за 
СН), с най-благоприятен резултат при ДК стимула-
ция между 10 и 19%. Това показва, че в определе-
ни граници, стимулацията на ДК за поддържане на 
АВ синхронност има благоприятен ефект, особено 
при пациенти, при които имаме изходно нарушение 
на АВ проводимостта. Остава неясно обаче, къде 
е балансът между ДК стимулация и запазване на 
АВ проводимостта. В случаите със запазена АВ 
проводимост и необходимост от антибрадикардна 
терапия, алгоритмите за редуциране на камерната 
стимулация могат да се окажат полезни [1].

Сърдечна ресинхронизираща терапия
Сърдечната ресинхронизираща терапия подо-

брява камерната диссинхрония, левокамерната 
фракция на изтласкване (ЛКФИ), намалява хоспи-
тализациите за СН и смъртността, при пациенти 
със симптоми на СН (II-IV функционален клас (ФК) 
по NYHA), тежка ЛК систолна дисфункция и удъл-
жен QRS-комплекс. Трябва да се отбележи, че във 
всички по-големи клинични проучвания със СРТ, не 
са включени пациенти с конвенционални индика-
ции за антибрадикардна терапия, с изключение на 
Resynchronization-Defi brilation for Ambulatory Heart 
Failure Trial (RAFT) проучването. В него включената 
подгрупа от 135 пациенти е твърде малка за анализ 
[60]. Наскоро са публикувани резултатите от проуч-
ването Biventricular versus Right Ventricular Pacing 
in Patients with AV block (BLOCK HF). Това е първо-
то голямо РКП, изследващо ползите от СРТ в срав-
нение с конвенционална апикална ДК стимулация 
при пациенти със систолна ЛК дисфункция (ЛКФИ 
≤ 50%) и АВ блок, налагащ имплантация на ПЕКС, 
които нямат индикации за СРТ [10]. Включени са 691 
пациенти, на които е имплантирано СРТ устройство 

(със или без ИКВД, в зависимост от индикациите), 
рандомизирани на апикална ДК стимулация или би-
вентрикуларна стимулация и проследявани средно 
37 месеца. Средната продължителност на QRS-ком-
плекса е 124 ms, средната ЛКФИ е 40 ± 8% и повече-
то пациенти са в I и II ФК по NYHA. Съотношението 
на пациентите с AВ блок I, II и III степен е съответно 
19%, 33% и 48%. Открита е сигнификантна 26% ре-
дукция на риска по отношение на първичната крайна 
цел от обща смъртност, СН, налагаща спешна тера-
пия, и увеличен краен систолен индекс на ЛК (HR = 
0.74 [95% CI 0.6-0.9]) и 27% редукция на риска по 
отношение на общата смъртност и СН, налагаща 
спешна терапия (HR = 0.73 [95% CI 0.57-0.92]). Дан-
ните от BLOCK HF проучването подкрепят резулта-
тите от други по-малки проучвания, като Conventional 
versus Multisite Pacing for Bradyarrhythmia Therapy 
(COMBAT) [30], за ползата от СРТ при пациенти с АВ 
блок и ЛК систолна дисфункция.

Pacing to Avoid Cardiac Enlargement (PACE) [67] 
е проспективно, двойносляпо, рандомизирано, 
многоцентрово проучване, проектирано да изслед-
ва дали предсърдносинхронизираната бивентри-
куларна стимулация превъзхожда апикалната ДК 
стимулация по отношение на съхраняване на ЛКФИ 
и предотвратяване на ремодлирането на ЛК при 
пациенти със запазена систолна функция (ФИ > 
45%) и стандартни индикации за антибрадикард-
на терапия. Включени са 177 пациенти със СБСВ 
или АВ блок, на които е имплантирано устройство 
за сърдечна ресинхронизираща терапия (СРТ), ра-
нодимизирани на бивентрикуларна стимулация или 
апикална ДК стимулация. За период на проследя-
ване от 1 година се наблюдава запазване на ЛКФИ 
и ЛК телесистолен обем в групата с бивентрикулар-
на стимулация в сравнение с групата с апикална ДК 
стимулация, при която тези показатели са се вло-
шили сигнификантно (ЛКФИ: 62.2 ± 7.0% срещу 54.8 
± 9.1%; p < 0.001). Резултатие от 2-годишния период 
на проследяване показват допълнително влошава-
не на ЛК систолната функция и ремоделиране на 
ЛК в групата с апикална ДК стимулация. 

Наскоро Albertsen и сътр. [3] публикуват ре-
зултатите от 3-годишното проследяване на 55 па-
циенти с пълен и високостепенен АВ блок, рандо-
мизирани на двукухинна стимулация с електрод в 
изходния тракт на ДК или на бивентрикуларна сти-
мулация. Както в проучването PACE, авторите ус-
тановяват, че СРТ съхранява ЛКФИ, намалява ЛК 
диссинхрония и предотвратява ремоделирането на 
ЛК. Въпреки това двете изследвания не успяват да 
докажат клинична полза от СРТ при пациенти със 
запазена систолна функция на ЛК. Още повече, че 
проучването Preventing Ventricular Dysfunction in 
Pacemaker Patients without Advanced Heart Failure 
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(PREVENT-HF) – малко многоцентрово проучване, 
включващо пациенти с АВ блок, I-II ФК по NYHA 
и запазена ЛКФИ, рандомизирани на бивентри-
кулна или апикална ДК стимулация, не успява да 
докаже подобрение във функцията и обемите на 
ЛК [54]. Рандомизирани са 108 пациенти (ДК сти-
мулация – 58, бивентрикуларна – 50). Анализите 
„намерение за лечение” и „на лечение” не откриват 
сигнификантни разлики при нито една от крайните 
цели. Анализ на ковариационна разлика за лечение 
според рандомизацията: ЛК-ТДО -3.92 (-18.71 до 
10.85), р = 0.6; ЛК-ТСО -1.38 (-12.07 до 9.31), р = 
0.8; ЛКФИ 2.47 (-3.00 до 7.94), р = 0.37.

Надграждане до СРТ устройство трябва да се 
обсъжда при пациенти с редуцирана ЛКФИ и висок 
процент хронична ДК стимулация. Ретроспективно 
проучване на 172-ма пациенти показва, че надграж-
дането до СРТ при пациенти с хронична ДК стиму-
лация и редуцирана ЛКФИ има благоприятен ефект 
по отношение на ремоделирането на ЛК (11% пови-
шаване на ЛКФИ, р < 0.001), подобен на този при de 
novo имплантиране на СРТ [19].

АЛТЕРНАТИВНИ МЕСТА ЗА СТИМУЛАЦИЯ

Изходящ тракт на дясна камера и септум
Най-често използваното място за стимулация е 

върхът на ДК, тъй като е лесно достъпен и осигуря-
ва стабилно фиксиране на електрода. Въпреки това 
дори и хемодинамично ефективна, контракцията е 
нефизиологична, тъй като импулсът не се разпрос-
транява чрез специализираната проводната систе-
ма. Потвърждаването на данните за негативните 
последствия при стимулация от върха на ДК, дове-
де до търсене на алтернативни места за стимула-
ция. Най-широко изследвани са изходният тракт на 
ДК (ИТнДК) и междукамерният септум. Към момен-
та обаче все още няма данни, демостриращи, че 
електромеханичната диссинхрония, предизвикана 
от пейсиране от върха на ДК, може да се преодолее 
чрез стимулация от алтернативни места. В малко 
рандомизирано проучване, проведено от Flevari и 
сътр. [18], са оценени параметрите на диссинхро-
ния при 36 пациенти с АВ блок, рандомизирани да 
получат камерен електрод, фиксиран на върха на 
ДК или в базалния септум. На фиг. 4 са представени 
ехокардиографските параметри след 12-месечно 
проследяване в четири подгрупи: 

а) интервентрикуларното забавяне (р < 0.05, 
сравнение между контролна група и при стимула-
ция от върха на ДК); 

б) закъснение от предна до долна стена (р < 0.05, 
сравнение между контроли и група с апикална стиму-
лация, и при групи с апикална и септална стимулация); 

в) максимално забавяне до пиковата систолна 
скорост (р < 0,05 за сравнението между контролите 

и групата с апикална стимулация и между групите с 
апикална и септална стимулация);

г) ФИ% на ЛК (р = NS, но с тенденция към по-ло-
ша ФИ% при пациенти с апикална стимулация) [40].

В друго проучване е сравнена стимулацията от 
средния септум и от върха на ДК при пациенти със 
СБСВ и АВ блок, разделени в три групи, в зависи-
мост от процентa на камерна стимулация (< 10% 
контролна група) и разположението на електрода 
(среден септум/връх на ДК при стимулация > 10%). 
Първичната крайна цел на проучването е да се срав-
нят ехокардиографските параметри (ЛКФИ, обеми 
на ЛК и диссинхрония) в трите групи. Вторичната цел 
е сравнението им по клинични и биологични параме-
три (NYHA клас, ЕQ-5D скали, 6-минутен тест с хо-
дене, нива на NT-proBNP). Като комбинирана крайна 
цел е изследвана честотата на новопоявило се ПМ, 
нова СН или влошаване на СН, налагащо хоспита-
лизация [40]. След период на проследяване от 1 го-
дина в групата с апикална стимулация се регистрира 
по-изразена интравентрикулна диссинхрония (фиг. 
5). Това е свързано с понижена систолна функция на 
ЛК, в сравнение с другите две групи, като няма раз-
лика по отношение на клиничните показатели. 

Yasutsaka и сътр. [66] изследват промяната по от-
ношение на сърдечния индекс (СИ) при стимулация от 
върха и септума на ДК. Камерният електрод първона-
чанлно е имплантиран на върха на ДК, като в послед-
ствие е реимплантиран в ИТнДК или септума. Режи-
мът на стимулация и в двата случая е DDD. След 5-ми-
нутна стимулация СИ е измерен пет пъти с помощта 
на термодилуциoнен метод с катетър Swan-Ganz и е 
взета средната стойност от три измервания, като мак-
сималната и минималната измерена стойност на СИ 
са изключени от измерването. Измерена е и продължи-
телността на QRS-комплекса. Основната констатация 
от това изследване е, че няма значима разлика в СИ 
в ранния постимплантационен период при стимулация 
от върха или от септума на ДК. Въпреки това септал-
ната стимулация е свързана със значително по-кратка 
продължителност на QRS-комплекса от апикалната 
стимулация. Този резултат предполага, че септалната 
стимулация води до малко предимство по отношение 
на сърдечната функция при пациенти с относително 
нормална левокамерна функция. Допълнително се 
установява, че степента на редукция на продължител-
ността на QRS-комплекса е свързана с подобрение на 
сърдечната функция, по време на септална стимула-
ция, въпреки че разликата в сърдечния индекс (СИ) не 
е статистически значима. В заключение това проучва-
не предполага, че позитивните ефекти при септална 
стимулация зависят от наличието на АВ проводно на-
рушение и степента на редукция на продължителнос-
тта на QRS-комплекса. Необходими са допълнителни 
проучвания и дългосрочно проследяване, за да се оце-
нят ползите от септалната стимулация в сравнение с 
апикалната ДК стимулация.
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Фиг. 5. Процент на пациентите с максимално интравентрикулар-
но закъснение > 60 ms между всеки от 6-те базални сегмента на 
ЛК, оценено чрез тъканен доплер (модификация по O. Cano et Joaquín 
Osca. Comparison of Effectiveness of Right Ventricular Septal Pacing Versus 
Right Ventricular Apical Pacing, Am J Cardiol 2010;105:1426-1432)

Хроничната апикална деснокамерна стимула-
ция увеличава риска от СН, чрез индуциране на 
камерна диссинхрония. Въпреки че последните 
проучвания показват, че стимулацията на септума 
на ДК води до подобряване на краткосрочните ре-
зултати, неговата дългосрочна ефективност остава 
неясна [31].

В едноцентрово проспективно проучване, про-
ведено от Leong и сътр. [28], 58 пациенти с АВ блок 
и СБСВ, и запазена ЛКФИ са рандомизирани за сти-
мулация от ИТнДК или апекса на ДК. След среден 

период на проследяване от 29 месеца се наблюда-
ва сигнификантна разлика по отношение на ЛКФИ 
(60 ± 7% срещу 52 ± 9%, р < 0.007) в полза на група-
та със стимулация от ИТнДК.

Проучвания, сравняващи стимулацията от из-
ходния тракт и от апекса на ДК, са налични за пове-
че от десетилетие и включват описателни техники 
за имплантиране на електрода в ИТнДК. Защо то-
гава септалната стимулация не е широко приета? 
Едно от обясненията е, че въпреки теоретичните 
предимства на септалната стимулация, резултати-
те от проучванията до момента не са ги потвърдили. 
Септалните сегменти на ЛК са първите зони, които 
се деполяризират, което предполага, че стимула-
цията близо до тези области от дясната страна на 
септума, ще постигне физиологичен модел на акти-
вация, доколкото е възможно. За разлика от това, 
свободната стена на ДК е последната зона, която се 
деполяризира. Дясната страна на междукамерният 
септум (МКС) не е ясно дефиниранa и се използва 
за означаване на различни локализации за стиму-
лация включително средният сегмент на септума и 
дори зоните непосредствено до апекса на ДК. Кога-
то се опитват да се докажат физиологичните и хе-
модинамичните ползи при стимулация на септума 
изглежда нелогично да се използват локализации 
от свободната стена и септума в ИТнДК. Потенци-
алните ползи при стимулация от септума в ИТнДК 

Фиг. 4. Оценка на диссинхрония чрез пулсово доплерово изследване, след 12-месечно проследяване: А. Интервентрикуларно забавяне; 
Б. Закъснение от предна до долна стена; В. Максимално забавяне до пикова систолна скорост;  Г. Фракция на изтлаксване на ЛК /ЛКФИ (%)/
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могат да се анулират от стимулация на свободната 
стена на ДК в изходният тракт на ДК [44].

Оптималното място за стимулация на МКС 
вероятно ще се изясни, когато се публикуват дан-
ните от три РКП: Right Ventricular versus Septal 
Pacing (RASP), Optimize RV Selective Site Pacing 
Trial (Optimize RV) и Right Ventricular Apical and High 
Septal Pacing to Preserve Left Ventricular Function 
(Protect Pace). Проучванията са финансирани от 
един и същ производител на устройства, имат ехо-
кардиографски първични крайни цели и клинични 
вторични крайни цели, както и стриктна дефиниция 
на мястото на имплантиране на електрода ( среден 
септум, висок септум, среден септум на входящия 
тракт), потвърдени чрез флуороскопия [22].

ДИРЕКТНА ХИСОВА И ПАРАХИСОВА СТИМУЛАЦИЯ

Директната хисова стимулация (ДХС) е описана 
за първи път в кучешки модели чрез епимиокарден 
подход и впоследствие чрез трансвенозен достъп 
[48]. Парахисовата стимулация (ПХС) се осъществя-
ва чрез стимулация в областта на базалния септум, 
в близост до снопа на Хис. Въпреки че стимулация-
та включва преексцитация на малка част от мускул-
ния септум, основната част от камерите се активира 
чрез специализираната проводна система. В резул-
тат на това, физиологичният модел на активация 
се запазва, което може да намали и/или елиминира 
неблагоприятните ефекти, наблюдавани при апикал-
ната ДК стимулация. Това е в сила единствено при 
пациенти, при които няма нарушение в дисталните 
сегменти на проводната система. Всъщност, успеш-
ната ДХС и ПХС подобряват функционалния клас и 
ЛКФИ при пациенти с аблация на АВ възела и ПМ 
[13, 38]. Техниката за постигане на стимулацията 
все още е предизвикателство въпреки използването 
на електроди с активна фиксация. Потенциалните 
проблеми, свързвани с повишен праг на стиулация 
и прогресия на проводните нарушения в сегментите 
на проводната система дистално от мястото на сти-
мулация, правят този подход по-малко атрактивна 
алтернатива на апикалната ДК стимулация.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Клиничните проучвания за избор на режим на 
стимулация и обесрвационните проучвания доказ-
ват, че големият кумулативен процент стимулация 
от върха на ДК се свързва с по-лош клиничен изход 
(влошаване на функцията на ЛК, развитие на сър-
дечна недостатъчност и предсърдно мъждене). За 
съжаление, остава неизяснено дали има оптима-
лен процент на стимулация на ДК и кои пациенти 
са най-възприемчиви към вредни въздействия от 

ДК стимулация. Негативните ефекти могат да бъдат 
свързани с индуцирането на камерна диссинхрония. 
Необходими са още проучвания, за да се отговори 
на тези въпроси. Различни терапевтични възмож-
ности са предложени за пациентите с конвенцио-
нална индикация за пейсмейкър. Надграждането до 
CRT може частично да противодейства на вредните 
ефекти на апикалната ДК стимулация. Нови страте-
гии за стимулация и алтернативни места на стиму-
лация, могат да предотвратят индукцията на камер-
на диссинхрония и влошаването на ЛК функция.

Пациентите с конвенционален пейсмейкър, 
развили сърдечна недостатъчност и преминали 
от еднокухинна камерна или предсърдно-базира-
на камерна стимулация към CРT, представляват 
съществена част от общия брой пациeнти с им-
плантирано CРT устройство, 23-28% според раз-
личните регистри. De novo индикациите за CРT 
при пациенти с конвенционална брадикардия са 
спорен въпрос. Въпреки че към момента няма ма-
щабни проспективни рандомизирани проучвания, 
съществуват малки рандомизирани и обсервацион-
ни проучвания, сравняващи ефекта от стимулация 
на ДК с този от CRT, ефекта при преминаване от 
ДК стимулация към CРT и ефекта при надграждане 
на конвенционален пейсмейкър към CРT с de novo 
имплантирана СРТ. Поручванията показват сходно 
подобрение в клиничното състояние при премина-
ване от конвенционален пейсмейкър към CРT или 
de novo имплантиранo CРT устройство [16].

Сърдечната стимулация е необходима процеду-
ра, когато нормалното провеждане е нарушено. При 
някои пациенти обаче може да доведе до влошаване 
на помпената функция на ЛК веднага след имплан-
тирането или след продължителна стимулация. Факт 
е, че тази дисфункция не се наблюдава при всички 
пациенти, които получават пейсмейкъри. Това е ва-
жно, тъй като при тези пациенти неблагоприятните 
последици от ДК стимулация могат да бъдат предот-
вратени чрез намесата на бивентрикуларно пейси-
ране по време на първоначалното имплантиране. 
Нещо повече, рискът от усложнения е по-нисък при 
de novo имплантация на СРТ в сравнение с надграж-
дане до такава. Не е изяснено до този момент как да 
се селектира тази група в началото. 
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Резюме. Целта на проучването е да се потърси има ли връзка между предоперативното, перманентно предсърдно мъж-
дене и дългосрочната прогноза след хирургично първично аортно клапно протезиране при болните с изолирана, 
чиста аортна клапна стеноза без исхемична болест на сърцето. Изследвахме проспективно 143 болни. Просле-
дихме динамично жизнения им статус от края на ранния следоперативен период до края на петата година след 
сърдечната операция. Дългосрочната преживяемост след аортно клапно протезиране при пациентите с предопе-
ративно перманентното предсърдно мъждене е сигнификантно по-ниска и е с тенденция да намалява прогресив-
но в сравнение с пациентите, които постъпват за операция със синусов ритъм. Предоперативното предсърдно 
мъждене при пациентите с чиста аортна стеноза е маркер за повишен риск от късна смъртност, респективно ниска 
преживяемост след аортно клапно протезиране в хода на късния следоперативен период.
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ЗНАЧИМОСТ НА ПРОБЛЕМА

Известно е, че резултатите от клапната сър-
дечна хирургия по отношение на преживяемост, ус-
ложнения, функция на клапната протеза, сърдечна 
функция и NYHA функционален клас, се детерми-
нират от: 

1) фактори, свързани с пациента; 
2) технически детайли и специфични особе-

ности на сърдечната операция; 
3) тип на клапната протеза; и 
4) фактори, свързани със здравната система [13].
Факторите, свързани с пациента, които имат 

отношение към преживяемостта след хирургично 
аортно клапно протезиране (АоКП) при болните с 
хемодинамично значима калцификационна чиста 
аортна стеноза (АоС) са изследвани в немалко сту-
дии, но и до сега остават някои нерешени въпроси 
и противоречия. Има данни, че предоперативното 
предсърдно мъждене (ПМ) е инкрементен рисков 
фактор по отношение на следоперативната смърт-
ност, представена като функция на времето, при бо-
лните с исхемична болест на сърцето (ИБС) и аор-
то-коронарен байпас (АКБ) [12, 14, 15, 16, 17]. Зна-
чението на предоперативните предсърдни аритмии 
и специално на перманентното ПМ като предиктор 
на преживяемостта и смъртността след АоКП при 
пациенти с АоС остава неизяснено. Оказва се, че 
в много от проучванията върху преживяемостта и 
смъртността след АоКП по повод на калцифика-
ционна АоС изследваните групи болни са хете-
рогенни по отношение на клиничния, хемодина-
мичния и съответно оперативния профил, поради 
включване на пациенти с придружаваща ИБС, ком-
бинирана по механизъм аортна клапна лезия (сте-
ноза и инсуфициенция) и/или придружаваща мит-
рална или трикуспидална инсуфициенция [6, 7, 8, 9, 
18]. Логично е да се очаква, че тази хетерогенност 
може да се окаже предпоставка за разширяване на 
спектъра рискови фактори и изява на специфични 
техни взаимодействия, което би могло да повлияе 
допълнително върху оценката на краткосрочната 
и дългосрочната следоперативна прогноза. Има 
данни, че ефектът на някои от рисковите фактори, 
свързани с пациента, по отношение на преживяе-
мост и смъртност след АоКП се променя динамично 
като функция на времето (нараства или намалява) 
или остава непроменен, в хода на следоперативния 
период [2, 5]. Не е известно дали предоперативното 
перманентно ПМ оказва динамично променящ се, 
или константен ефект по отношение на прогнозата 
след АоКП при болни с чиста АоС.

ЦЕЛ

Да се изследва има ли връзка между предо-
перативното, перманентното ПМ и дългосрочната 

прогноза след хирургично първично АоКП при бо-
лните с изолирана, хемодинамично значима, калци-
фикационна, чиста АоС.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Дизайн. Проучването е проспективно, обсерва-
ционно, популационно базирано и едноцентрово.

Методи на предоперативно изследване: 1) 
клиничен преглед; 2) стандартна електрокарди-
ограма (ЕКГ); 3) конвенционална рентгенография 
на гръден кош; 4) клинични лабораторни изслед-
вания на кръв (хемограма, стандартни биохимич-
ни тестове, коагулационен статус и възпалителни 
маркери) и урина (биохимичен анализ и седимент); 
5) ехокардиография (ЕхоКГ) – трансторакална Ехо-
КГ (при всички болни) и трансезофагеална ЕхоКГ 
(по показания); 6) лява сърдечна катетеризация – 
селективна коронарна ангиография (при всички бо-
лни) и лява вентрикулография (при възможност и 
условия от анатомично естество).

Включващи критерии: 1) изолирана (чиста) 
клапна АоС; 2) среден трансвалвуларен градиент 
≥ 40 mm Hg (хемодинамично значима АоС); 3) кал-
цификационна етиология на АоС; 4) клинични пока-
зания за хирургично АоКП [3, 10, 11, 19]; 5) синусов 
ритъм (СР) или перманентно ПМ преди АоКП. 

Изключващи критерии: 1) ревматична етиоло-
гия на АоС; 2) аортна регургитация с умерена или 
висока степен; 3) митрална регургитация с умере-
на или висока степен; 4) трикуспидална регургита-
ция с умерена или висока степен; 5) имплантирана 
сърдечна клапна протеза на митрална или трикус-
пидална позиция; 6) показания за митрално и/или 
трикуспидално клапно протезиране; 7) показания за 
митрална и/или трикуспидална клапна реконструк-
ция; 8) исхемична болест на сърцето; 9) аорто-ко-
ронарен байпас; 10) аортна торакална хирургия; 
11) друг предоперативен сърдечен ритъм, различен 
от СР и ПМ; 12) липсващи ЕКГ от постъпването или 
следоперативното проследяване. 

Съображения при подбора на включващите 
и изключващи критерии: Пациентите в проучва-
нето са със сроден клиничен и хемодинамичен про-
фил. Касае се за клиничен модел на изолирано пре-
сорно (тензионно) обременяване на лявата камера 
(ЛК) поради обструкция на камерното изтласкване 
вследствие на клапна АоС, което води до повиша-
ване на насрещния товар (after load mismatch) и съ-
ответно до хипертрофия на ЛК. Подборът на включ-
ващите и изключващите критерии бе извършен с ог-
лед максимално елиминиране във възможната сте-
пен влиянието на ИБС и на придружаващата клапна 
сърдечна патология, върху отдалечената прогноза 
след АоКП при болните с изолирана, хемодинамич-
но значима, чиста АоС.
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Пациенти: Изследвани са 293-ма болни с 
изолирана, хемодинамично значима, калцифи-
кационна, чиста АоС. Всички пациенти са постъ-
пили за сърдечна операция в Клиниката по кар-
диохирургия на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, 
през периода от юни 2005 г. до юни 2013 г. След 
скрининг на пациентите, при спазване на пред-
варително зададени включващи и изключващи 
критерии, в проучването бяха включени проспек-
тивно 143-ма болни с изолирана, хемодинамично 
значима, калцификационна, чиста АоС и показа-
ния за хирургично, първично АоКП. Седемдесет и 
девет (55,2%) от пациентите са мъже и 64 (44,8%) 

са жени. Средната възраст е 65,6 ± 8.3 (46-83) го-
дини, като 49 (34,3%) от тях са на възраст > 70 
години, а 15 (10,5%) – на възраст > 75 години. Ин-
дексът на телесна маса (BMI) е 28,7 ± 5,6 kg/m2. 
При 19 от болните (13,3%) е регистрирано предо-
перативно перманентно ПМ. Предоперативните 
клинични характеристики на всички изследвани 
пациенти с чиста АоС и показания за АоКП са 
представени на таблици 1.1, 1.2 и 1.3.

Клиничните характеристики на двете сравнява-
ни подгрупи пациенти в зависимост от предопера-
тивния сърдечен ритъм – синусов или ПМ, са пред-
ставени на таблици 2.1, 2.2 и 2.3.
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Болните са изписвани от Клиниката по кардио-
хирургия след постигнато клинично и хемодинамич-
но стабилизиране, на 10.2 ± 5.1 ден след сърдеч-
ната операция. Средният постоперативен болничен 
престой на пациентите в синусов ритъм е 10.1 ± 5.3, 
а на болните с ПМ – 10.7 ± 4.1 дни (p = 0.6, NS).

Сърдечна операция: При всеки от пациентите 
е направeно хирургично, първично АоКП в условия 
на екстракорпорално къвообращение. При един от 
болните операцията е извършена по спешност, а при 
останалите – планово. В 42.7% от случаите е имплан-
тирана механична клапна протеза, а в останалите 
57.3% – биологична клапна протеза на аортна пози-

ция. При 23-ма (16.1%) от оперираните е направена 
хирургична пластика (редукционна или разширява-
ща) на аортния корен. При двама пациенти интраопе-
ративно е преценено, че има показания и е направен 
допълнително АКБ. Интрааортен балонен контрапул-
сатор е поставен периоперативно при двама от опе-
рираните. При 7 (4.9%) от оперираните пациенти въз-
никнаха показания за медиастинална експлорация в 
ранния следоперативен период. Интра- и периопера-
тивните характеристики на пациентите са представе-
ни за общата група – на таблица 3, и сравнително, 
според предоперативния сърдечен ритъм (синусов 
или перманентно ПМ) – на таблица 4.
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При всички болни е провеждано медикаментоз-
но лечение със съответно динамично оптимизира-
не на терапията през целия период на проучването.

Първични (основни) крайни събития след 
АоКП: 1) обща смъртност (всички случаи на смърт, 
независимо от причината); 2) ранна смъртност – об-
щата смъртност на 30-ия, 60-ия и 90-ия ден след 
сърдечната операция; 3) късна смъртност – об-
щата смъртност след 90-ия постоперативен ден 
до края на клиничното проследяване; 4) болнична 
смъртност – общата смъртност преди изписването 
на пациента от болницата, независимо от продъл-
жителността на интервала време след сърдечната 
операция. Дефинициите за смъртност са формули-
рани съобразно препоръките на Society of Thoracic 
Surgeons (STS) от 1996 и 2008 година за обявяване 
на смъртност и болестност след сърдечни клапни 
операции/интервенции [1, 4].

Методи на постоперативно проследяване: 
1) клиничен преглед; 2) ЕКГ – на всяка визита; 3) 
ЕхоКГ – при дехоспитализацията, на 1-ви и 3-ти ме-
сец, а след това, веднъж годишно и по показания; 
4) рентгенография на гръден кош – по показания; 
5) клинични лабораторни изследвания – по показа-
ния; 6) телефонен контакт – директно с пациентите 
или с техни роднини или близки; 7) клинично обсъж-
дане с лекуващите лекари – кардиолози, общопрак-
тикуващи и други лекари; 8) анализ на здравна доку-
ментация – епикризи, амбулаторни листи, протоколи 
от ТЕЛК; 9) аутопсионни протоколи; 10) информация 
от ЕСГРАОН и други административни служби.

Следоперативно проследяване. Наблюде-
нието на пациентите в следоперативния период, 
до изписването от болницата, се извършваше 
ежедневно в Клиниката по кардиохирургия. След 
дехоспитализацията проследяването на болните 
продължаваше амбулаторно с контролни прегледи 
в Кардиологичния кабинет към Клиниката на 1-ви, 
3-ти и 6-ти месец след сърдечната операция, а 
след това – веднъж годишно. За анализа на пре-
живяемостта, проследихме динамично жизнения 
статус на оперираните пациенти през първите 5 го-
дини след АоКП: от сърдечната операция до 90-ия 
следоперативен ден – ежедневно, след това – вед-
нъж месечно до края на първата година, след кое-
то – веднъж на всеки 3 месеца. В случай на смърт 
на пациент, информацията относно причината за 
смъртта и аутопсионните резултати получавахме 
от лекуващ кардиолог, лекуващ лекар, общопрак-
тикуващ лекар или съдебномедицински специа-
лист, в зависимост от това къде е починал болния.

Статистически методи: 1) oписателна статис-
тика (изчисляване и оценка на показатели за отно-
сителен дял, централна тенденция и статистическо 
разсейване); 2) параметрични показатели за оценка 

на статистически хипотези (t-критерий на Student-
Fischer); 3) анализ на зависимости (корелационен, 
точково-бисериален и регресионен анализ); 4) ана-
лиз на преживяемостта по метода на Kaplan-Meier. 

РЕЗУЛТАТИ

На фиг. 1 и 2 са представени съответно 1-го-
дишната и 5-годишната обща преживяемост след 
хирургично първично АоКП при болни с изолирана 
чиста АоС.

Късната преживяемост при всички пациенти 
след 3-тия месец, оценена на 1-вата, 2-рата, 3-тата, 
4-ата и 5-ата година след АоКП, е съответно 88,8%, 
88,1%, 85,3%, 83,9% и 82,5%. На всеки етап къс-
ната преживяемост намалява респективно с 11,2%, 
11,9%, 14,7%, 16,1% и 17,5% в сравнение с предо-
перативния статус. В интервала от 3-тия месец до 
края на първата година след АоКП късната прежи-
вяемост намалява с 5,2%, а за целия останал по-
стоперативен период, до края на 5-та година – до-
пълнително с още 7,1%. Кривата на Kaplan-Meier 
за общата късна следоперативна преживяемост 
протича декресчендо, като от 3-тия месец до края 
на 1-вата година е с относително по-стръмен ход, а 
след това, до края на 5-ата година е с полегат ход 
без фазови отклонения.

Фиг. 3 и 4 представят 1-годишната и 5-годиш-
ната преживяемост след хирургично първично 
АоКП при болни с изолирана чиста АоС в зависи-
мост от предоперативния сърдечен ритъм – сину-
сов или ПМ.

Късната преживяемост при болните със сину-
сов ритъм, оценена на 1-вата, 2-рата, 3-тата, 4-ата 
и 5-ата година след АоКП, е респективно 90,3%, 
90,3%, 87,1%, 86,3% и 84,7%. На всеки етап тя 
намалява съответно с 9,7%, 9,7%, 12,9%, 13,7% и 
15,3% в сравнение с предоперативния статус. В ин-
тервала от 3-тия месец до края на първата година 
след АоКП късната преживяемост при болните със 
СР намалява с 5,1%, а за целия останал постопе-
ративен период – до края на 5-та година – допълни-
телно с още 6,3%.

В контраст на изложеното по-горе, късната 
преживяемост след АоКП при болните с предо-
перативно ПМ, остава по-ниска на всички етапи: 
78,9%, 73,7%, 73,7%, 68,4% и 68,4%, съответно на 
1-вата, 2-рата, 3-тата, 4-ата и 5-ата година. На всеки 
етап късната преживяемост намалява съответно с 
21,1%, 26,3%, 26,3%, 31,6% и 31,6% в сравнение с 
предоперативния статус. В интервала от 3-тия ме-
сец до края на първата година след АоКП късната 
преживяемост при болните с ПМ намалява с 6,3%, 
а за целия останал постоперативен период, до края 
на 5-ата година – допълнително с още 13,3%.
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Кривите на преживяемостта на Kaplan-Meier за 
всяка от изследваните групи болни – синусов ритъм 
срещу ПМ, се разделят рано, между 12-ия и 14-ия ден 
след АоКП (p = 0.96; NS). Ходът им е дивегиращ, като 
дивергентността между двете криви достига статис-
тическа значимост на 19-ия постоперативен ден (p = 
0.035). Последната се задържа и през късния следо-
перативен период с тенденция към нарастване (p < 
0.00001 на 1-вата, 2-рата, 3-тата, 4-ата и 5-ата година).

В интервала от 3-тия месец до края на първата 
година преживяемостта в общата група, както и при 
болните с предоперативен синусов ритъм, намаля-
ва повече в сравнение с редукцията на преживяе-
мостта през всяка една от следващите години (2-, 
3-, 4- и 5-годишна преживяемост) – намаляване на 
темпа на редукция на преживяемостта през късния 
следоперативен период.

Промяната на преживяемостта след АоКП като 
функция на времето при болните с предоперативно 

ПМ е по-различна. При тях процесът се „еквилибри-
ра“, като намаляването на преживяемостта от 3-тия 
месец до края на първата година след АоКП е срав-
нимо с понижаването на преживяемостта през всяка 
една от следващите години – очертава се тенденция 
към персистиране на темпа на редукция на годиш-
ната преживяемост през късния следоперативен пе-
риод. Има основания да се предполага, че при па-
циентите с чиста АоС, предоперативното ПМ е мар-
кер за повишен риск от късна смъртност след АоКП. 
Възможно е по-малката преживяемост след АоКП, 
установена при болните с предоперативно ПМ, да 
отразява повишена смъртност в резултат на сърдеч-
но-съдови заболявания и коморбидни състояния, 
с които е свързано предоперативното ПМ. Тази хи-
потеза може да обясни и тенденцията към персис-
тиране на темпа на редукция на годишната прежи-
вяемост през късния следоперативен период при 
оперираните пациенти с ПМ. Подобна интерпрета-

 

Фиг. 1. Едногодишна обща преживяемост след хирургично пър-
вично АоКП при пациенти с изолирана чиста АоС

Фиг. 2. Петгодишна обща преживяемост след хирургично пър-
вично АоКП при пациенти с изолирана чиста АоС

 

Фиг. 3. Едногодишна преживяемост след хирургично първично 
АоКП при болни с изолирана чиста АоС в зависимост от предо-
перативния сърдечен ритъм – синусов или ПМ

Фиг. 4. Петгодишна преживяемост след хирургично първично 
АоКП при болни с изолирана чиста АоС в зависимост от предо-
перативния сърдечен ритъм – синусов или ПМ
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ция е логична, особено като се вземе под внимание, 
че влиянието на ИБС и на придружаващата клапна 
сърдечна патология върху прогнозата след АоКП в 
настоящото пручване е максимално елиминирано.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРАКТИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ

Перманентното предоперативно ПМ намалява 
значимо дългосрочната преживяемост след АоКП в 
сравнение с пациентите, които постъпват за операция 
със синусов ритъм. Клиничните показания за АоКП при 
пациентите с чиста АоС следва да се поставят възмож-
но по-рано, преди изявата на перманентно ПМ.

При пациентите със синусов ритъм преживяе-
мостта след АоКП в късния следоперативен период 
се променя фазово – фаза на начална, изразена ре-
дукция на преживяемостта от края на 3-тия месец до 
края на първата година след операцията, последва-
на от фаза на намалена редукция на преживяемост-
та до края на 5-ата година след операцията.

При пациентите с предоперативно ПМ фазите 
на промяна на преживяемостта след АоКП се зали-
чават, като се очертава тенденция към прогресивно 
намаляване на преживяемостта до края на 5-ата го-
дина след операцията.

Предоперативното ПМ при пациентите с чиста 
АоС е маркер за повишен риск от късна смъртност, 
респективно ниска преживяемост след АоКП в хода 
на късния следоперативен период.

Пациентите с чиста АоС и предоперативно ПМ, 
преживели АоКП, подлежат на специални следопе-
ративни грижи, активно наблюдение и оптимизиране 
на терапията и през късния следоперативен период.
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Резюме. Натрийуретичните пептиди все по-широко се използват като диагностични биомаркери за сърдечна недостатъчност. 
Целта на настоящото проучване е да се определи клиничното значение на NT-proBNP за оценка на теледиастолното 
налягане в лявата камера (ТДНЛК) при пациенти със сърдечна недостатъчност и запазена фракция на изтласкване 
(СНзФИ). Материал и методи: Анализирани са общо 56 пациенти: 35 – със симптоми на СН I-III функционален 
клас по NYHA, левокамерна фракция на изтласкване (ЛКФИ) > 50%, стойности на отношението Е/е‘ > 9, а 21 паци-
енти – без симптоматика на СН, с ФИ > 50%, с Е/е‘ < 8 са включени в контролната група. При всички са изследвани 
серумните нива на NT-proBNP непосредствено преди инвазивното измерване на ТДНЛК. Резултати: В изследваната 
група пациенти със СНзФИ се установява позитивна корелационна зависимост между стойностите на NT-proBNP и 
отношението Е/е‘(р < 0.01), както и между ТДНЛК и Е/е‘ (р < 0.001). В подгрупата пациенти с отношение Е/е‘ в т. нар. 
„сива зона“ (от 9 до 14) е налице позитивна корелационна зависимост между стойностите на NT-proBNP и ТДНЛК (р 
< 0.001), но не и между стойностите на Е/е‘ и ТДНЛК (р = 0.148). Заключение: Комбинацията от серумните нива на 
NT-proBNP заедно с отношението Е/е’ може да се използва като неинвазивен тест за оценка на ТДНЛК при пациенти 
със симптоматична сърдечна недостатъчност и запазена фракция на изтласкване. NT-proBNP има независима пред-
сказваща стойност за повишено ТДНЛК при пациенти със СНзФИ и неинформативно отношение Е/е‘. 
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Summary. Natriuretic peptides are widely used as diagnostic biomarkers for heart failure. The aim of our study was to defi ne the clinical 
utility of NT-proBNP for assessment of the left ventricular end-diastolic pressure (LVEDP) in patients with chronic heart failure 
and preserved ejection fraction (HFpEF). Materials and methods: Overall 56 patients were analyzed: 35 of them with 
symptoms of CHF I-III NYHA functional class (FC), LVEF > 50% and E/e’ ratio > 9, whereas 21 patients without symptoms of 
CHF, with LVEF > 50% and E/e’ ratio < 8 were included into the control group. Plasma NT-proBNP levels in all patients were 
evaluated immediately before the invasive measurement of LVEDP. Results: In the studied group of patients with HFpEF 
a signifi cant positive correlation between NT-proBNP and E/e’ ratio was found (p < 0.01), as well as between LVEDP and 
E/e’ratio (p < 0.001). Subgroup analysis in the CHF patients with E/e’ into the “grey zone” (between 9 and 14) showed that NT-
proBNP levels were positively related to the LVEDP (p < 0.001), but a relation between E/e’ and LVEDP in this group was not 
observed (p = 0.148). Conclusion: The combination of NT-proBNP levels along with E/e' ratio from Tissue Doppler Imaging 
can be used as a noninvasive test for assessment of the LVEDP in patients with symptomatic HFpEF. NT-proBNP has an 
independent predictive value for increased LVEDP in patients with HFpEF and uninformative E/e’ ratio.  
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ВЪВЕДЕНИЕ

В САЩ и Европа половината от пациентите, 
хоспитализирани с диагноза сърдечна недостатъч-
ност, са със запазена фракция на изтласкване (ФИ) 
[18, 23], като петгодишната смъртност в тази група е 
сходна със смъртността при пациенти със систолна 
левокамерна (ЛК) дисфункция [22].

Въпреки напредъка в терапията прогнозата при 
пациенти със сърдечна недостатъчност със запазе-
на фракция на изтласкване (СНзФИ) е неблагопри-
ятна, а поставянето на коректна диагноза често е 
предизвикателство, най-вече при пациенти с повече 
съпътстващи заболявания. Ниската сензитивност и 
специфичност на симптомите и обективните белези 
на СН (умора, задух, белодробен и периферен за-
стой, намален толеранс към физическо натоварва-
не), както и често по-леката им изява при пациенти 
със запазена ФИ, допълнително затрудняват диаг-
ностичния процес. Особено предизвикателство са 
пациентите с начална сърдечна недостатъчност и 
бедна клинична изява (I–II функционален клас (ФК) 
по NYHA), тъй като липсва достоверен количествен 
критерий за оценка на клиничния синдром. Един-
ственият хемодинамичен показател е теледиасто-
лното налягане в лявата камера (ТДНЛК), който е 
практически недостъпен с неинвазивни методи, а 
инвазивното му измерване силно ограничава при-
ложението му в ежедневната клинична практика. 

Това наложи търсенето на неинвазивни мар-
кери за повишено ТДНЛК и все по-широкото из-
ползване на натрийуретичните пептиди (НУП) за 
диагностицирането на сърдечната недостатъчност. 
Множество проучвания доказват, че серумните 
нива на НУП са повишени при пациенти както със 
систолна, така и с диастолна дисфункция без обаче 
да могат да послужат като биохимичен маркер за 
отдиференцирaне на двата типа СН [3, 4, 6, 8, 17, 
23]. Не е достатъчно изяснено и значението на НУП 
като индикатор за повишено ТДНЛК при пациенти 
със симптоматична СНзФИ.

Понастоящем ехокардиографското (ЕхоКГ) из-
следване е клас I индикация според препоръките на 
ESC за хронична сърдечна недостатъчност (ХСН) 
[9], а оценката на ЛКФИ е основно условие при 
изследването на пациенти с ХСН според изисква-
нията на Обединената комисия за акредитация на 
организациите по здравни грижи (JCAHO) [5, 13]. 
От друга страна, тъканният доплер (tissue doppler 
imaging – TDI), в комбинация с данните от конвен-
ционалните измервания на митралния кръвоток, е 
лесно приложим и възпроизводим метод за оценка 
на наляганията на пълнене и диастолната функция 
както в клиничната практика, така и за изследова-
телски цели [1, 6]. Недостатък на метода обаче е 

т.нар. сива зона (Е/е‘ 9-14), в която попадат голям 
процент от пациентите. 

ЦЕЛ

Целта на настоящото проучване е да се опреде-
ли клиничното значение на NT-proBNP като биомар-
кер за оценка на ТДНЛК при пациенти със СНзФИ. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

В проучването са включени 56 пациенти с по-
казания за извършване на селективна коронарна 
ангиография, изследвани в катетеризационната 
лаборатория на II МБАЛ – София. Пациентите са 
разпределени в две групи. Първата група включва 
пациенти със симптоматична сърдечна недостатъ-
ност (I-III ФК по NYHA), ФИ на ЛК > 50% при липса на 
значими клапни лезиии, отношение Е/е‘ > 9 (n = 35). 
Втората група е контролна, включваща 21 пациенти 
без симптоматика на СН, с ФИ > 50%, със или без 
данни за диастолна дисфункция от спектрограмата 
на митралния кръвоток и Е/е‘ < 8. Не са включени 
пациенти с преживян миокарден инфаркт, PCI или 
CABG през последните 3 месеца преди започване 
на проучването, както и пациенти с ритъмно-про-
водна патология или високостепенни клапни лезии. 
Пациентите с тежка бъбречна или чернодробна не-
достатъчност също са изключени. 

Трансторакална ехокардиография е проведе-
на при всички пациенти преди инвазивното изслед-
ване (48 min ± 17 min). Определена е фракцията на 
изтласкване от конвенционалните дву- и четирику-
хинни образи посредством метода на Simpson. Опре-
делени са левокамерните теледиастолни и телесис-
толни обеми. От апикална позиция в 4 и 5-кухинен 
срез е направена морфологична оценка на сърдеч-
ните клапи. Диастолната функция на лява камера е 
изследвана чрез PW-доплер на нивото на коаптация 
на митралните клапни платна. Доплер-ехокарди-
ографските критерии за определяне на диастолната 
дисфункция са определени съобразно установените 
показатели на митрална доплерова спектрограма. 
Чрез тъканен доплер (TDI) е документирано отноше-
нието Е/е‘. От групата пациенти с Е/е‘ 9-14 са вклю-
чени тези с индекс на левопредсърдния обем (LAVI) 
> 38 ml/m2. Дефинициите за СНзФИ са основани на 
препоръките за оценка на диастолна функция на ля-
вата камера на ЕАЕ/ASE [23]. 

Лабораторни изследвания
На всички изследвани пациенти е взета кръв 

за биохимичен анализ, включващ кръвна картина, 
серумни нива на елекролити (натрий и калий), общ 
билирубин, креатинин, ензими. Кръвни проби за NT-
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proBNP са взети при постъпването на пациентите 
в Клиниката, непосредтвено преди извършване на 
инвазивното изследване (15 ± 9 min). Определянето 
на серумната концентрация на NT-proBNP е извър-
шено върху кодирани проби в лабораторията на II 
МБАЛ – София, чрез ензимен имунофлуоресцентен 
метод ELFA.

Инвазивно изследване
Всички пациенти, участващи в проучването, са 

подложени на инвазивно изследване на коронар-
ното кръвообращение и инвазивно измерване на 
наляганията в ЛК, след като са подписали инфор-
мирано съгласие за инвазивни процедури. За инва-
зивното измерване на левокамерните налягания са 
използвани pigtail-катетър, свързан с манифолд за 
регистрация на наляганията в лява камера, като са 
записани камерните криви преди и след лява вен-
трикулография. 

Статистически анализ
Данните от проучването са анализирани чрез 

вариационен анализ – количествените показатели 
са представени като средна величина със стан-
дартно отклонение. Чрез алтернативен анализ са 
изчислени относителните дялове за качествените 
променливи. При сравнение на параметрите между 
двете групи е използван t-test за независими про-
менливи. Параметричен анализ – ANOVA, е използ-
ван за множествени сравнения на средните вели-
чини за даден фактор по категориите на друг фак-
тор. Корелационната зависимост между серумните 
нива на NT-proBNP, отношението Е/е‘ и инвазивно 
измереното ТДНЛК е изследвана с помощта на ко-
релационен коефициент на Pearson за нормално 
разпределени данни, а за зависимите променливи 
с разпределение, различаващо се от нормалното, е 
използван линейно-регресионен анализ с логарит-
мична трансформация. Наличие на статистическа 
значимост се приема при стойности на р < 0.05. 
Дан ните от проучването са анализирани с помощта 
на статистически пакет SPSS 19.0.

РЕЗУЛТАТИ

От изследваните лица в групата с ХСНзФИ 23 
(65.7%) са мъже, а 12 (34.3%) са жени. Средната 
възраст в групата е 66.7 години ± 7.5 години без раз-
лика между мъже и жени (р = 0.352). В контролната 
група са включени 21 пациенти на средна възраст 
59 години ± 5.7, от които 11 (52.4%) – мъже, и 10 
(47.6%) – жени. Рисковият профил на пациентите 
от двете групи е представен в табл. 1. 

Поради по-високия процентен дял на пациен-
тите със затлъстяване в контолната група спрямо 

групата с ХСН (52.4% срещу 11.4%) и известната 
обратна корелационна зависимост между индекса 
на телесна маса (ИТМ) и серумните нива на на-
триуретичните пептиди при пациенти със сърдеч-
на недостатъчност е направен субгрупов анализ 
в двете групи. В контролната група не е установе-
на сигнификантна разлика в серумните нива на 
NT-proBNP между пациентите с нормално и над-
нормено тегло (р = 0,214). В групата с ХСН обаче 
се установиха сигнификантно по-ниски стойности 
на NT-proBNP при пациентите със затлъстяване 
(р < 0,001), въпреки по-високите стойности на те-
ледиастолното налягане при пациенти с ИТМ 
> 25 kg/m2 (18 ± 3 mm Hg срещу 12 ± 4 mm Hg в 
групата с нормално тегло). Липсата на корелацион-
на зависимост между стойностите на NT-proBNPи 
BMI в контролната група най-вероятно се дължи на 
подбора на пациенти, като се вземе под внимание, 
че са включени пациенти без данни за сърдечна 
недостатъчност и с нормално ТДНЛК, които са ос-
новните стимули за повишена секреция на натри-
уретични пептиди. 

Таблица 1. Рискови фактори на пациентите от двете 
проучвани групи – със СНзФИ и контролите

Рискови фактори СНзФИ 
(n = 35)

Контролна група 
(n = 21)

Артериална хипертония 31 (88.6%) 15 (71.4%)
Захарен диабет тип 2 10 (28.6%) 6 (28.6%)
Тютюнопушене 13 (37.1 %) 12 (57.1%)
Дислипидемия 16 (45.7%) 11 (52.4%)
Затлъстяване (ИТМ > 25 kg/m2) 4 (11.4%) 11 (52.4%)
Фамилна обремененост 14 (40%) 9 (42.9%9)

В групата пациенти със СНзФИ 21 (60%) паци-
енти са с I ФК по NYHA, 10 (28.57%) са с II ФК по 
NYHA и 4 (11.43%) са с III ФК по NYHA. В групата 
пациенти със СНзФИ 30 (85.7%) са с Е/е‘ 9-14 и 5 
(14.3%) са с Е/е‘ > 15. Всички пациенти (n = 21) от 
контролната група са с отношение Е/е‘ < 8. 

При всички пациенти са проведени клиничен 
преглед и ехокардиографско изследване. Кръв-
ните проби за определяне и серумните нива на 
NT-proBNP са взети непосредствено преди инва-
зивното измерване на ТДНЛК. Средните стойности 
на NT-proBNP в контролната група са 192.04 ± 95.17 pg/ml, 
докато в групата със СНзФИ те са сигнификантно 
по-високи: 432.60 ± 366.61 pg/ml (р < 0.01). Инва-
зивно измереното ТДНЛК в контролната група е със 
средни стойности 10.42 ± 1.8 mm Hg, а в групата със 
СНзФИ – 14.11 ± 4.7 mm Hg (р < 0.01). 

В контролната група пациенти не се установя-
ва корелационна зависимост между стойностите на 
NT-proBNP и отношението Е/е‘ (р = 0.181), както и 
между стойностите на ТДНЛК и отношението Е/е‘ 
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(р = 0.248). В групата пациенти със СНзФИ е на-
лице позитивна корелационна зависимост между 
серумните нива на NT-proBNP и отношението E/e’ 
(p < 0.01), както и между Е/е‘ и стойностите на ТДНЛК 
(p < 0.001) (фиг. 1 и 2).

Фиг. 1. Корелация между NT-proBNP и Е/е‘ в групата пациенти 
със СН и запазена ФИ

Фиг. 2. Корелация между ТДНЛК и Е/е‘ в групата пациенти със 
СН и запазена ФИ

При пациентите със симптоматика на СН и за-
пазена ФИ особено интересна е подгрупата от 30 
болни, при които отношението Е/е‘ е в т.нар. сива 
зона (от 9 до 14). При тях не се установява коре-
лация на отношението Е/е‘ с инвазивно измереното 
ТДНЛК (р = 0.148), т.е. ехокардиографското изслед-
ване на практика е неинформативно за оценка на 
налягането на ЛК пълнене. От друга страна, обаче 

е налице статистически значима корелация между 
серумните нива на NT-proBNP и отношението Е/е‘ 
(р < 0.001). Още повече, при тази подгрупа паци-
енти (в сивата зона) има позитивна корелацион-
на зависимост между стойностите на NT-proBNP и 
ТДНЛК (р < 0.001) (фиг. 3).

Фиг. 3. Корелационна зависимост между NT-proBNP и ТДНЛК 
при пациенти с отношение Е/е‘ в сивата зона: 9-14 

ROC aнализът при изследваната от нас група 
пациенти показва, че стойности на NT-proBNP > 300 
pg/ml са с 90% сензитивност и 40% специфичност 
за изключване на нормално ТДН при пациенти със 
СНзФИ и отношение Е/е‘ от 9 до 14 (фиг. 4).

AUC – 0.890, p < 0.001
Фиг. 4. ROC крива за анализ на сензитивността и специфичност-
та на теста за изключване на нормално ТДНЛК при пациенти с 
Е/е‘ 9-14

ROC крива

специфичност

се
нз
ит
ив

но
ст
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ОБСЪЖДАНЕ

Сърдечната недостатъчност със запазена фрак-
ция на изтласкване е една от проблемните теми в 
съвременната кардиология, не само поради трудното 
поставяне на диагноза при тези пациенти, но и пора-
ди неблагоприятната прогноза и високата смъртност. 

При сърдечната недостатъчност със запазена 
ФИ (СНзФИ), нарушеното камерно пълнене (диас-
толната дисфункция) се смята за eдин от основните 
патофизиологични механизми на хемодинамичните 
нарушения. Диастолната сърдечна недостатъчност 
се определя като СНзФИ, за да се подчертае и въз-
можността за последващо развитие на СН с реду-
цирана ФИ, имайки предвид, че диастолните нару-
шения са много често съпътстващо състояние при 
пациенти с ФИ < 50% [1, 2].

В проучванията Framingham Heart Study [24, 25] 
и Olmsted County Study [11] като разграничителна 
стойност за запазена и понижена систолна функция 
е използвана ФИ 50%, в съответствие с препоръ-
ките на Американската сърдечна асоциация и Аме-
риканската колегия по кардиология. Понастоящем 
хроничната сърдечна недостатъчност (ХСН) с ЛКФИ 
> 50% при липсата на значима клапна болест дефи-
нира ХСН със запазена систолна функция [25].

За коректната диагноза е необходимо преди 
всичко изключването на значима клапна сърдечна 
болест, констриктивен перикардит и някои екстра-
кардиални заболявания. Единственият количествен 
критерий за диагностицирането на СНзФИ е пови-
шеното налягане на пълнене на лява камера, който 
практически е недостъпен с неинвазивни методи. 

С все по-широкото използване на тъканния до-
плер като неинвазивен маркер обаче често се из-
ползва отношението на Е-вълната на митралния 
кръвоток към е‘-вълната на митралния анулус от TDI. 
В множество проучвания е установена корелацион-
ната зависимост между ТДНЛК и отношението Е/е‘ 
и се счита, че последното може да се използва като 
надежден неинвазивен метод за предсказване на 
налягането на ЛК пълнене [10, 12, 19, 20]. Според ня-
кои наскоро публикувани изследвания няма разлика 
по отношение на прогнозата за пациента между ин-
вазивно измереното ТДНЛК и ехокардиографски оп-
ределеното отношение Е/е‘ [15, 16]. Разбира се, ехо-
кардиографията има своите ограничения като метод 
за неинвазивно определяне на ТДНЛК. Най-досто-
верни са резултатите за предсказване на ТДНЛК при 
Е/е‘ < 8 и > 15, но те не могат да бъдат използвани 
като самостоятелен маркер за нормално или пови-
шено налягане на пълнене на ЛК. Стойностите на 
Е/е‘ винаги трябва да се разглеждат комплексно с 
други данни от ехокардиографското изследване и 
клиничното състояние на пациента. Един от основ-

ните недостатъци на ехокардиографския метод е го-
лемият брой пациенти, които попадат в сивата зона 
на отношението Е/е‘: от 9 до 14. В тези случаи са не-
обходими множество допълнителни ехокардиограф-
ски измервания, които отнемат време и често водят 
до противоречиви резултати. 

Ето защо, като допълнение към ЕхоКГ изследва-
не може да бъде полезно изследването на натрий-
уретичните пептиди. След откриването им започват 
да се провеждат множество научни изследвания, 
търсещи зависимостта между инвазивно измерени-
те стойности на ТДНЛК и нивата на BNP/NT-proBNP. 
В литературата са описани различни изследвания, 
откриващи от силна позитивна корелация между 
плазмените нива на НУП и стойностите на ТДНЛК 
до липса на каквато и да е връзка между двата по-
казателя [7, 14, 21].

Проведеното от нас изследване при 35 пациенти 
със симптоматична сърдечна недостатъчност и ЛКФИ 
> 50% потвърждава наличието на значима позитив-
на корелационна зависимост както между серумните 
нива на NT-proBNP и отношението Е/е‘, така и между 
ТДНЛК и Е/е‘. Още повече, установява се сигнифи-
кантна позитивна корелация между серумните нива 
на NT-proBNP и инвазивно измереното ТДНЛК в под-
групата пациенти със СНзФИ и Е/е‘ в сивата зона (от 
9 до 14), т.е. при които ехокардиографските критерии 
за повишено налягане на ЛК пълнене не са достатъч-
но убедителни. Получените данни дават основание да 
се направи извод, че изследването на NT-proBNP при 
тези пациенти може да е полезно като допълнителен 
показател за повишено ТДНЛК, а прагови стойности 
на NT-proBNP > 300 pg/ml са с 90% сензитивност за 
изключване на нормално налягане на ЛК пълнене.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Комбинацията от серумните нива на NT-proBNP 
заедно с отношението Е/е’ може да се ценен неинвази-
вен тест за оценка на ТДНЛК при пациенти със симп-
томатична сърдечна недостатъчност и запазена фрак-
ция на изтласкване. NT-proBNP корелира с отношение-
то Е/е` и инвазивно измереното ТДНЛК при пациенти 
със СНзФИ. Специално при Е/Е` в сивата зона, което 
е непоказателно за повишено ТДНЛК, NT-proBNP дава 
важна допълнителна информация за наличието на по-
вишени налягания на пълнене в лява камера.

Библиография
1. Кинова, Е., Н. Златарева, К. Колева и А. Гудев. Диастолна 

дисфункция при застойна сърдечна недостатъчност със запазе-
на и редуцирана фракция на изтласкване. – Мед. преглед, 43, 
2007, 44-49.

Не е деклариран конфликт на интереси



Р. Ташева и др.38

2. Рунев, Н. Инвазивна оценка на диастолната левокамер-
на функция. С., ЦМБ, МУ – София, 2014, 82с .

3. Abassi, Z., T. Karram, S. Ellaham et al. Implications of the 
natriuretic peptide system in the pathogenesis of heart failure: diag-
nostic and therapeutic importance. – Pharmacol. Ther., 102, 2004, 
№ 3, 223-41.

4. Ancona, R., G. Limongelli, G. Pacileo et al. The role of na-
triuretic peptides in heart failure. – Minerva medica, 98, 2007, № 5, 
591-602.

5. Andrew, L., M., Kathleen, M. Richter et al. Linking Joint Com-
mission inpatient core measures and National Patient Safety Goals 
with evidence Proc (Bayl Univ Med Cent), 22, 2009, № 2, 103-111.

6. Boerrigter, G. et J. C. Burnett Jr. Recent advances in natri-
uretic peptides in congestive heart failure. Expert opinion on investi-
gational drugs, 13, 2004, № 6, 643-652.

7. Haug, C., A. Grünert, A. Metzele et M. Kochs. Plasma 
brain natriuretic peptide and atrial natriuretic peptide concentrations 
correlate with left ventricular end diastolic pressure. – Clin. Cardiol-
ogy, 16, 1993, № 7,  553-557.

8. Chen, H. H., Burnett. Natriuretic peptides in the pathophys-
iology of congestive heart failure. – Current cardiology reports, 2, 
2000, № 3, 198-205.

9. Dickstein, К., А. Cohen-Solal, G. Filippatos et al. ESC Guide-
lines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart fail-
ure. – Eur. Heart J., 29, 2008, 2388-2442.

10. Geske, J. B., P. Sorajja, R. A. Nishimura et S. R. Ommen. 
Evaluation of left ventricular fi lling pressures by Doppler echocar-
diography in patients with hypertrophic cardiomyopathy: correlation 
with direct left atrial pressure measurement at cardiac catheteriza-
tion. – Circulation, 116, 2007, № 23, 2702-2708. 

11. Hallermann, J. P. et S. J. Jacobsen. Heart failure after myo-
cardial infarction: prevalence of preserved left ventricular systolic 
function in the community. – Am. Heart J., 145, 2003, 742-748.

12. Jae-Hyeong Parkand Thomas H. Marwick.Use and Limita-
tions of E/e‘ to Assess Left Ventricular Filling Pressure by Echocar-
diography. – J. Cardiovasc. Ultrasound., 19, 2011, № 4, 169-173=

13. Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organiza-
tions. A Comprehensive Review of Development and Testing for Na-
tional Implementation of Hospital Core Measures Available athttp://
www.jointcommission.org/NR/rdonlyres/48DFC95A-9C05-4A44-
AB051769D5253014/0/AComprehensiveReviewofDevelopment-
forCoreMeasures.pdf; accessed March 7, 2008.

14. Maeda, K., T. Tsutamoto, A. Wada et al. Plasma brain natri-
uretic peptide as a biochemical marker of high left ventricular end-

diastolic pressure in patients with symptomatic left ventricular dys-
function. – Am. Heart J., 135, 1998, № 5, 825-832.

15. Kuroda, T., A. Shiina, O. Suzuki et al. Prediction of prognosis 
of patients with idiopathic dilated cardiomyopathy: a comparison of 
echocardiography with cardiac catheterization. – Jpn. J. Med., 28, 
1989, 180-188 .

16. Liang, H. Y., S. A. Cauduro, P. A. Pellikka et al. Comparison 
of usefulness of echocardiographic Doppler variables to left ventricu-
lar end-diastolic pressure in predicting future heart failure events. – 
Am. J. Cardiol., 97, 2006, 866-871.

17. Mair, J., A. Hammerer-Lercher et B. Puschendorf. The im-
pact of cardiac natriuretic peptide determination on the diagnosis and 
management of heart failure. – Clin. Chem. Lab. Med., 39, 2001, № 
7, 571-588.

18. Mosterd, A. et A. W. Hoes. Clinical epidemiology of heart fail-
ure. – Heart, 93, 2007, 1137-1146.

19. Nagueh, S. F., I. Mikati, H. A. Kopelen et al. Doppler estimation 
of left ventricular fi lling pressure in sinus tachycardia. A new applica-
tion of tissue doppler imaging. – Circulation, 98, 1998, 1644-1650,

20. Ommen, S. R., R. A. Nishimura, C. P. Appleton et al. Clinical 
utility of Doppler echocardiography and tissue Doppler imaging in 
the estimation of left ventricular fi lling pressures: a comparative si-
multaneous Doppler-catheterization study. – Circulation, 102, 2000, 
1788-1794. 

21. McCullough, P. A., T. Omland et A. S. Maisel. B-type natri-
uretic peptides: a diagnostic breakthrough for clinicians. – Rev. Car-
diovasc. Med., 4, 2003, № 2, 72-80.

22. Redfi eld, M. M., S. J. Jacobsen, J. Burnett et al. Burden of 
systolic and diastolic ventricular dysfunction in the community: ap-
preciating the scope of the heart failure epidemic. – JAMA, 289, 
2003, 194-202.

23. Nagueh, F., C. Appleton et Th. Gillebert. Recommendations 
for the Evaluation of Left Ventricular Diastolic Function by Echocar-
diography. – Eur. J. Echocardiogr., 10, 2009, 165-193.

24. Stoupakis, G. et M. Klapholz. Natriuretic peptides: biochem-
istry, physiology, and therapeutic role in heart failure. – In: Heart dis-
ease (Hagerstown, Md.), 5, 2003, № 3, 215-223.

25. Vasan, R. S. et D. Levy. Defi ning diastolic heart failure: a call 
for standardized diagnostic criteria. – Circulation, 101, 2000, 2118-2121.

26. Verges, B. et M. Zeller. Survey working group. High plasma 
N-terminal pro-brain natriuretic peptide level found in diabetic pa-
tients after myocardial infarction is associated with an increased risk 
of in-hospital mortality and cardiogenic shock. – Eur. Heart J., 26, 
2005, 1734-1741.



БЪЛГАРСКА КАРДИОЛОГИЯ
том ХXI, 2015, № 3ДРУЖЕСТВО 

НА КАРДИОЛОЗИТЕ 
В БЪЛГАРИЯ

АВТОРСКИ СТАТИИ
ORIGINAL ARTICLES

МЕТАБОЛИТНИ И ДОПЛЕРСОНОГРАФСКИ СУРОГАТНИ ПОКАЗАТЕЛИ МЕТАБОЛИТНИ И ДОПЛЕРСОНОГРАФСКИ СУРОГАТНИ ПОКАЗАТЕЛИ 
ЗА ОБСТРУКТИВНА КОРОНАРНА БОЛЕСТЗА ОБСТРУКТИВНА КОРОНАРНА БОЛЕСТ

Ж. Чернева, З. Кунева и Д. Василев
Клиника по кардилогия, УМБАЛ „Александровска” – София

METABOLIC AND DOPPLERSONOGRAPHIC SURROGATE INDICATORS METABOLIC AND DOPPLERSONOGRAPHIC SURROGATE INDICATORS 
FOR OBSTRUCTIVE CORONARY ARTERY DISEASEFOR OBSTRUCTIVE CORONARY ARTERY DISEASE

Zh. Cherneva, Z. Kuneva and D. Vasilev
Clinic of Cardiology, UMHAT “Aleksandrovsкa” – Sofi a

Резюме. Клиничното значение на различни параметри: 1) метаболитни (предиабет или диабет); 2) ехокардиографски (за 
левокамерна диастолна и систолна функция); 3) доплер-сонографски – сърце-глезен съдов индекс (cardio-ankle 
vascular index – CAVI) и дебелината интима-медиа (intima-media thickness – IMT) на каротидните артерии като су-
рогатни показатели за обструктивна коронарна болест е все още неизяснено. Цел: Да се определи значението на 
дисгликемията, сърдечната дисфункция, артериалната ригидност и атеросклерозата на каротидните артерии като 
сурогатни показатели за обструктивна коронарна болест. Материал и методи: Проучването включва 120 пациенти 
със стабилна стенокардия. Измерена е плазмената концентрация на гликирания хемоглобин (HbA1c) и са опре-
делени нарушенията на гликемията: предиабет при HbA1c между 5,7-6,4% и диабет – HbA1c > 6,4%. Изследвани 
са различни ехокардиографски показатели за левокамерна диастолна дисфункция (Е/Е‘), систолна дисфункция 
(ejection fraction – EF%), субклинична левокамерна дисфункция (глобална лонгитудинална левокамерна деформа-
ция – GLVS); доплерсонографски показатели за артериална ригидност (CAVI) и атеросклероза (IMT). Определена 
е връзката между тези различни показатели с обструктивната коронарна болест. Резултати: Предиабетът (p = 
0,046), GLVS (p < 0,0001) и CAVI (p = 0,016) корелират с обструктивната коронарна болест. Диабетът (p = 0,219), ле-
вокамерната диастолна дисфункция (E/E)’ (p = 0,436), изявената систолна дисфункция (EF%) (p = 1) и IMT (p = 0,37) 
не показват статистически значима връзка с обструктивната коронарна болест. Заключениe: Нашите резултати 
показват, че предиабетът, субклиничната левокамерна дисфункция (GLVS) и артериалната ригидност (CAVI) са 
надеждни сурогатни показатели за обструктивна коронарна болест. Това предполага, че възпалението има незави-
сима патогенетична роля за развитието на значима коронарна болест, което се потвърждава от липсата на връзка 
между последната с диабета, изявената сърдечна дисфункция и атеросклерозата на каротидните артерии (IMT).
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Summary. The clinical signifi cance of different parameters – 1) metabolic (prediabetes or diabetes); 2) echocardiographic (for left 
ventricular diastolic and systolic function); 3) Doppler-sonographic - cardio-ankle vascular index (CAVI) and intima media 
thickness of carotid arteries (IMT) – as surrogate indicators for obstructive coronary artery disease is still elusive. Aim: 
To determine the value оf dysglycaemia, cardiac dysfunction, arterial stiffness and atherosclerosis of carotid arteries as 
surrogate indicators for obstructive coronary artery disease. Material and methods: The study included 120 consecutive 
patients with stable angina. The plasma concentration of HbA1c was measured and impairments of glycaemia were 
defi ned. Prediabetes was assumed if HbA1c is between 5.7%-6.4%; diabetes was defi ned as HbA1c > 6,4%. Various 
echocardiographic indicators for left ventricular diastolic dysfunction (Е/Е‘), systolic dysfunction (ejection fraction – EF%), 
subclinical left ventricular dysfunction (global longitudinal left ventricular strain – GLVS); Doppler-sonographic markers for 
arterial stiffness (CAVI) and atherosclerosis (IMT) were evaluated. The correlation of all these clinical indicators with obstructive 
coronary artery disease was studied. Results: Prediabetes (p = 0,046), GLVS (p < 0,0001) and CAVI (p = 0,016) correlate with 
obstructive coronary artery disease. Diabetes, (p = 0,219), E/E’ (p = 0,436), EF (p=1) and IMT (p =0 ,37) do not show statistically 
signifi cant correlation with obstructive coronary artery disease. Conclusion: The results of our study show that prediabetes, 
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ВЪВЕДЕНИЕ

Въпреки значителното намаляване на смърт-
ността коронарната болест продължава да e воде-
ща причина за смъртност в развитите страни – 45% 
от сърдечно-съдовата и 12% от общата смъртност 
[4, 5]. Прилагането на съвременни неинвазивни 
методи за определянето на рисковите фактори и 
маркери за обструктивната коронарна болест е от 
значение за своевременното диагностициране и 
правилното поведение при тези пациенти. 

Атерослерозата трябва да се разглежда в два 
аспекта – образуване на атероматозни плаки, воде-
щи до структурни промени на интимата и медията 
на съдовата стена, и фиброза, свързана със съдо-
вата ригидност и разтегливост. Въпреки това не е 
установена точната връзка между атеросклерозата 
на коронарните артерии, ригидността на каротид-
ните артерии, нарушенията на гликемията и сър-
дечната функция.

Артериалната ригидност е сред най-ранните про-
яви на структурни и функционални промени на арте-
риалната стена. Тя корелира със систолната хиперто-
ния, исхемичната болест, инсулта, сърдечната недос-
татъчност и предсърдното мъждене, които са водещи 
причини за смъртност в развитите и развиващите 
се страни. Дебелината интима–медия (intima–media 
thickness – IMT) е индекс за образуване на атерома-
тозни плаки, а сърце–глезен съдовия индекс (cardio–
ankle vascular index – CAVI) – за фиброза. Повише-
ните стойности на IMT и CAVI са важни прогностични 
маркери за сърдечно-съдови заболявания. Артери-
алната ригидност се различава от атеросклерозата, 
която е резултат на възпаление, липидна оксидация и 
формиране на плаки [1, 8, 10, 11].

Атеросклеротичните лезии в големите съдове 
могат да предшестват развитието на диабетa, което 
показва, че двата процеса имат общи патогенетич-
ни пътища и атеросклерозата е не само усложнение 
на нарушенията в глюкозния метаболизъм. Връз-
ката на нарушенията на глюкозния метаболизъм с 
коронарната болест се осъществява от наличието 
на персистиращо възпаление. От друга страна, е 
известно независимото значение на възпалението 

на коронарните артерии за развитието и тежестта 
на значима коронарна болест [4, 9, 18, 19]. 

Връзката между миокардната перфузия и лево-
камерната функция е ненапълно изяснена. Съвре-
менните ехокардиографски методи като тъканен 
доплер, specle tracking характеризират по-точно 
механиката на миокардната контракция и релакса-
ция. Определянето на глобалната лонгитудинална 
левокамерна деформация (GLVS) е надежден и 
обективен метод за установяване на субклиничната 
левокамерна дисфункция.

Целта на нашето проучване е да се определи 
значението на дисгликемията, сърдечната дисфунк-
ция, артериалната ригидност и атеросклероза като су-
рогатни показатели за обструктивна коронарна болест.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Нашето проучване обхваща 120 пациенти със 
стабилна стенокардия – 36 (30%) без обструктивна 
коронарна болест; 42-ма (35%) с едноклонова ко-
ронарна болест; 24 (20%) с двуклонова коронарна 
болест; 18 (15%) с триклонова коронарна болест. 
Клинико-демографските характеристики на пациен-
тите са представени в табл. 1.

Таблица 1. Клинико-демографските характеристики 
на пациенти със стабилна стенокардия 

Пол, M/Ж 53/67 (44%:56%)

Възраст (год.) 63.8 ±11.47

Преживян миокарден инфаркт, бр. (%) 6 (5%)

Артериална хипертония, бр. (%) 113 (94%)

Захарен диабет, бр. (%) 32 (27%)

Предиабет, бр. (%) 50 (42%)

Дислипидемия, бр. (%) 96 (80%)

Пушачи, бр. (%) 79 (66%)

Обструктивна сънна апнеа, бр. (%) 8 (7%)

Периферна артериална болест, бр. (%) 2 (0,02%)

Предсърдно мъждене, бр. (%) 20 (17%)

Хронична бъбречна болест, бр. (%) 8 (7%)

subclinical left ventricular dysfunction (GLVS) and arterial stiffness (CAVI) are reliable surrogate indicators for obstructive 
coronary artery disease. We can assume that infl ammation probably plays an independent pathogenetic role for the 
development of signifi cant coronary artery disease as no association between the latter and diabetes, manifested cardiac 
dysfunction, atherosclerosis of carotid arteries (IMT) was established.

Key words: oobstructive coronary artery disease, arterial stiffness, dysglycaemia, left ventricular dysfunction
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Измерена е плазмената концентрация на HbA1c 
и са диагностицирани нарушенията на гликемията. 
За предиабет се приемат нива на HbA1c между 
5,7-6,4%; за новооткрит захарен диабет – нива на 
HbA1c над 6,4%. Определени са различни ехокар-
диографски показатели за левокамерна диастолна 
дисфункция (Е/Е‘), левокамерна систолна дисфунк-
ция (фракция на изтласкване – ФИ%), субклинична 
левокамерна дисфункция (глобален лонгитудина-
лен левокамерен стрейн – GLVS); доплер-соног-
рафски за оценка на артериалната ригидност (CAVI) 
и атеросклероза на каротидните артерии (IMT). 

Клинични методи
В изследваната група диагнозата стабилна сте-

нокардия е поставена според препоръките на Евро-
пейското дружество по кардиология (2014). 

Ехокардиография
Диастолната левокамерна дисфункция е опре-

делена чрез съотношението E/E’’, измерено чрез 
пулсов и тъканен доплер. Левокамерната систолна 
дисфункция е представена чрез ФИ%, изчислена 
чрез метода на Симпсън. Субклиничната левока-
мерна дисфункция е измерена чрез speckle tracking 
като глобален лонгитудинален левокамерен стрейн. 

Доплерсонография на каротидните артерии
Дебелината интима–медия дебелина (IMT) – ин-

декс за формирането на атеросклеротични плаки, е 
представена като средната стойност на интима–медия, 
измерена 1 см от бифуркацията на общата каротидна 
артерия. Сърце–глезен индексът (CAVI) – индекс за 
артериална ригидност и фиброза, е представен чрез 
бета-индекса, посредством ендотелен trecking. 

Имунологични методи
  ELISA се използва за измерване нивата на 

HbA1c. 

Статистически метод
Статистическият анализ беше извършен с по-

мощта на SPSS 15.0. Дескриптивната статистиката 

е представена като абсолютни стойности или про-
центи. Променливите са отразени чрез средните 
и стандартните им отклонения (average ± SD). За 
отхвърляне на нулевата хипотеза е прието ниво 
на значимост – p < 0,05. Използвани са тестове 
за определяне на разпределението (Kolmogorov–
Smirnov и Shapiro–Wilk), както и сравнителен двуиз-
вадков анализ (Kolmogorov–Smirnov). Извършен е 
корелационен анализ чрез точния тест на Fisher, из-
числен е корелационният коефицент на Pearson’s, 
приложен е сhi-square метода. Чрез Кruskal-Wallis 
са сравнени променливите в отделните групи. 

РЕЗУЛТАТИ

Метаболитен статус, ехокардиографски пара-
метри и доплерсонографски параметри на паци-
енти със и без обструктивна коронарна болест

Таблица 2 илюстрира честотното разпреде-
ление относно метаболитния профил и ехокар-
диографските параметри при пациенти със и без 
обструктивна коронарна болест. Средните стой-
ности и стандартните отклонения на доплерсоно-
графските параметри на двете групи са предста-
вени в табл. 3.

Сравнявайки метаболитния статус на двете 
групи се установява преобладаване на предиабет 
в групата пациенти с обструктивна коронарна бо-
лест (табл. 2) (p = 0,046). Обратно, диабетът не 
показва доминиране в нито една от двете групи (p 
= 0,219). Абнормната глобалната лонгитудинална 
ЛК деформация (p < 0,0001) е по-честа сред паци-
ентите с обструктивна болест. Анализирайки пока-
зателите за левокамерна диастолна (p = 0,436) и 
систолна дисфункция (p = 1) не се установява тен-
денция за доминиране в нито една от групите със 
и без обструктивна коронарна болест. От таблица 
3 се вижда, че артериалната ригидност (CAVI) ко-
релира с обструктивната коронарна болест, докато 
атеросклерозата на каротидните артерии (IMT) не 
показва такава връзка.

Таблица 2. Честотно разпределение на пациентите със или без обструктивна коронарна болест според метабо-
литния профил и ехокардиографски параметри

 Обструктивна коронарна болест Р стойност
 0 1  
Метаболитен профил    
Захарен диабет 98 (82%) 22 (18%) 0,219
Предиабет 49 (41%) 71 (59%) 0,046
Ехокардиографски параметри    
ЛК диастолна дисфункция E/E' 2 (0,08%) 118 (99,9%) 0,436
ЛК систолна дисфункция – EF% 106 (88%) 14 (12%) 1
Субклинична ЛК систолна дисфункция – GLVS 36 (30%) 84 (70%)  < 0,0001

Без обструктивна коронарна болест 0
С обструктивна коронарна болест 1
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ОБСЪЖДАНЕ

Метаболитен статус и ехокардиографски по-
казатели при пациенти със или без обструк-
тивна коронарна болест
Резултатите показват, че нарушенията на гли-

кемията са по-чести при пациентите с обструктивна 
коронарна болест в сравенение с лицата без така-
ва. Основна роля в общите патогенетични меха-
низми между дисгликемията и коронарната болест 
играе персистиращото възпаление [4, 9, 18], за кое-
то допринася и хипергликемията. При пациенти с 
обезитет и нарушен глюкозен толеранс например 
са повишени нивата на IL-8 [19], което стимулира 
адхезията на моноцитите към ендотелните клетки. 
Докато при пациенти със захарен диабет – IL-18 и 
TNF-α [9]. От друга страна, нашите резултати не ус-
тановяват асоциация между обструктивната коро-
нарна болест и захарния диабет. Това показва, че 
атеросклерозата при пациенти с дисгликемия не се 
дължи единствено на хипергликемията. Ето защо 
за превенцията на коронарните инциденти е необ-
ходим едновременен контрол както на възпаление-
то, така и на хипергликемията.

Проучването ни показва връзка между субкли-
ничната левокамерна дисфункция и обструктивна-
та коронарна болест (GLVS). Това може да се обяс-
ни чрез патофизиолочните особености, свързани с 
определянето на този ехокардиографски показател 
и исхемията на миокарда [2, 3, 6, 7]. 

Speckle tracking ехокардиографията оценява 
„постсистолното задебеляване или деформация“ – 
продължаваща контракция на миокарда след затва-
рянето на аортната клапа. Последната, най-често 
се установява чрез радиалния strain, но също така 
е възможно и с лонгитудинален strain [3, 6, 7].

Лонгитудиналният strain се изчислява като про-
цент на намаляване на дължината на миокарда по 
време на систола, като базата се придвижва пре-
димно към върха. Съществува възходящ градиент 
на стойностите на лонгитудиналния strain от осно-
вата към върха, като най-високите са тези на апи-
калните сегменти. Големината на деформацията 
(strain) е по-висока в субендокарда в сравнение със 
субепикарда и поради намаляване на дължината 
лонгитудиналният strain e с негативна стойност [7]. 

Взаимодействието между GLVS и исхемия-
та може да се обяснят чрез интересен феномен, 
оценен чрез speckle tracking ехокардиографията – 
„постсистолното задебеля ване или деформация“. 
Механизмът, по който настъпва постсистолното за-
дебеляване, е неясен, но се предполага, че е вто-
ричен – резултат на хетерогенността в регионалния 
контрактилитет на миокарда. Най-често се отчита 
чрез радиален strain, но също така е възможно и 
чрез лонгитудинален. Постсистолното задебелява-
не е правопропорцио нално свързано с тежестта на 
исхемията, като с времето намалява и продължава 
до 2 часа след приключване на исхемичната увреда 
[3, 6, 7]. Феноменът се наблюдава при зашеметен 
миокард, невитален миокард, хипертрофична и та-
коцубо кардиомиопатии, аортна стеноза. 

От друга страна, сърдечната дисфункция, пред-
ставена чрез показателите за левока мерна диастол-
на (E/E’) и систолна дисфункция (EF%), не показва 
статистически зна чима корелация с обструктивната 
коронарна болест. Това потвърждава, че връзка-
та между миокардната перфузия и левокамерната 
функция е все още ненапълно изяснена. Ехокарди-
ографските методи, като стрес-ехокардиографията, 
контрастната ехокардио графия, тъканния доплер, 
speckle tracking ехокардиографията, оценяват по-точ-
но както миокардната перфузия, така и механиката 
на миокардната контракция и релаксация (миокардна 
деформация). Това е важно за ранното диагностици-
ране на коронарната болест с оглед подобряване на 
лечението и прогнозата при тези пациенти [2, 3, 6, 7].

Корелация между обструктивната коронарна 
болест и доплер-сонографски параметри

Нашите резултати показват, че артериалната 
ригидност, оценена чрез CAVI, корелира с обстру-
ктивната коронарна болест. От друга страна, не се 
установява връзка с атеросклерозата на каротид-
ните артерии, представена чрез IMТ. 

При субклинично засягане на сърцето е устано-
вено, че функционалните промени настъпват преди 
структурните. Това обяснява по-силната връзка меж-
ду левокамерната диастолна функция и показатели-
те за съдова ригидност (CAVI) в сравнение с тези за 
атеросклероза (IMT). Намалената разтегливост на 

Таблица 3. CAVI и IMT при пациенти със или без обструктивна коронарна болест

 Обструктивна коронарна болест Р стойност

0 1
Доплерсонографски параметри    
CAVI ляв  9,18 ± 2,64  9,51 ± 4,6 0,016
CAVI десен 9,08 ± 2,53  9,57 ± 4,18 0,029
IMT ляв  0,82 ± 0,13  0,82 ± 0,14 0,37
IMT десен  0,82 ± 0,09 0,86 ± 1,18 0,115
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съдовата стена увеличава систолното артериално 
наляганe, намалява диастолното, води до наруше-
ние на миокардното кръвоснабдяване в резултат на 
намаленото коронарно перфузионно налягане и уве-
личеното следнатоварване. Намаляването на функ-
ционалния коронарен резерв се получава в резултат 
на влошаване на артериалната разтегливост, което е 
свързано с нарушение на кръвотока в миокарда. Ри-
гидността е най-силно свързана с ранната диастол-
на степен на деформация на лявата камера в срав-
нение с други ехокардиографски параметри. Това 
потвърждава необходимостта от използването както 
на тъканен доплер, така и на доплер-сонография на 
каротидните артерии за оценка при пациенти с висок 
сърдечно-съдов риск [8, 10, 11, 15, 17].

CAVI e независим предиктор за сърдечно-съдови 
заболявания. Според проуч ване в Тайланд при 1391 па-
циенти, CAVI силно корелира с коронарната болест не-
зависимо от традиционните рискови фактори (възраст, 
тютюнопушене, артериално налягане, диабет, хиперли-
пидемия). Оптималната гранична (cut-off) стойност на 
CAVI е 8 (сензитивност 92%, специфичност 63%, точ-
ност 70%) и подобрява прогнозирането на коронарната 
болест независимо от RAMA-EGAT [16, 17, 20].

Mizuguchi и сътр. констатират, че левокамерна-
та релаксация, установена с двуразмерна speckle 
tracking ехокардиография, е свързана с каротидната 
ригидност (CAVI). Граничните стойности (cut-off) за 
деформация на миокарда (GLVS) са приблизително 
16.7%, докато нормалните стойности са около 20%. 
Kawaguchi и сътр. показват, че артериалната еластич-
ност корелира с телесистолната еластичност, което 
води до намаляване на пиковата скорост на систол-
ното движение на митралния пръстен [12, 13].

IMT, изчислена чрез доплер-сонография, е общо-
приет показател за артериална артеросклероза. Много 
проучвания установяват силна връзка между каротид-
ната атеросклероза, мозъчносъдовата болест и коро-
нарната болест. Дебелината на каротидната артерия 
корелира с дебелината интимамедия на аортата, ус-
тановена чрез трансезофагеална ехокардиография. 

Нашето проучване не потвърждава тази зави-
симост. Ето защо доплер-сонографията на каро-
тидните артерии за определяне на IMT не е доста-
тъчно надежден неинвазивен метод за скрининг на 
значима коронарна атеросклероза при пациенти с 
висок сърдечно-съдов риск [11, 17, 18]. Резултатите 
ни показват, че прилагането на ендотелен trecking 
за измерване на CAVI подобрява прогнозирането 
на обструктивна коронарна болест независимо от 
останалите изследвани метаболитни, ехокардиo- и 
доплер-сонографски показатели.

ЗАКЛЮЧЕНИE

Нашите резултати показват, че предиабетът, суб-
клиничната левокамерна дисфункция (GLVS) и ар-
териалната ригидност (CAVI) са надеждни сурогатни 

показатели за обструктивна коронарна болест. Това 
предполага, че възпалението има независима патоге-
нетична роля за развитието на значима коронарна бо-
лест, което се потвърждава от липсата на връзка между 
последната с диабета, изявената сърдечна дисфунк-
ция и атеросклерозата на каротидните артерии (IMT).
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Резюме. Цел: Да се оцени ефективността и поносимостта на фиксираната комбинация рerindopril/indapamide/amlodipine 
(Triplixam®) при пациенти с трудна за контрол артериална хипертония (АХ). Mатериал и методи: Това е проспек-
тивно пилотно проучване, проведено през периода юни-ноември 2014 г. В него са включени 15 последователни 
пациенти с АХ, провеждали до момента комбинирана антихипертензивна терапия, но с незадоволителен контрол 
на АХ (8 мъже и 7 жени), средната възраст е 58.6 ± 7.2 год. При всички пациенти е започнато лечение с Triplixam® 
(perindopril, indapamide, amlodipine в дози респективно 5, 1.25, 5 mg) – 1 таблетка дневно. Клинични проследяващи 
визити са проведени в края на 2-рата седмица, 1-вия, 2-рия и 3-тия месец. Един пациент е изключен от анализа 
поради поява на леки до умерени претибиални отоци на 1-вата седмица, наложили промяна в терапията. Резулта-
ти: Средните изходни стойности на систолното и диастолното артериално налягане (САН и ДАН) са 165.2 ± 6.5 mm 
Hg и съответно 97.1 ± 4.9 mm Hg, на 2-рата седмица – САН: 145.2 ± 4.3 mm Hg и ДАН: 88.7 ± 3.6 mm Hg, а на 3-тия 
месец – САН: 134.8 ± 2.6 mm Hg и ДАН: 84.1 ± 3.6 mm Hg. Най-значимо понижаване на САН и ДАН настъпва през 
първите 2 седмици от лечението – съответно с 12.1% и 8.7% (p < 0.0001). На 2-рата седмица прицелни стойности 
на САН < 140 mm Hg и ДАН < 90 mm Hg (< 85 mm Hg за диабетици) са постигнати при 8 (57.0%) и съответно 10 
(71.4%) пациенти. Повишаване на дозата на изследвания медикамент се е наложило при 4-ма пациенти (Triplixam® 
10/2.5/5 mg – 1 таблетка дневно). На 1-вия месец таргетни стойности на САН и ДАН са достигнати при 11 (78.6%) и 
респективно при 13 (92.9%) пациенти. Дозата на Triplixam® е допълнително увеличена при 2-ма пациенти (10/2.5/10 
mg – 1 таблетка дневно). На 3-тия месец всички 14 пациенти постигат прицелните стойности на САН и ДАН. 
Заключение: Данните от нашето пилотно проучване показват, че фиксираната тройна комбинация Triplixam® е с 
висока терапевтична ефективност и добра поносимост при пациенти с трудна за контрол артериална хипертония.
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Summary: Objective: To evaluate the effi cacy and tolerability of the single-pill combination Perindopril/ Indapamide/Amlodipine 
(Triplixam®) in patients with diffi cult-to-control arterial hypertension (HTN). Material and methods: A prospective pilot 
study was completed from June to November, 2014. We included 15 consecutive patients (8 males and 7 females) with 
HTN, not adequately controlled by combined antihypertensive therapy, at the mean age 58.6 ± 7.2 years. All patients were 
prescribed Triplixam®, a single-pill combination, containing Perindopril, Indapamide and Amlodipine at doses of 5, 1.25 and 
5 mg, respectively – 1 tablet daily. Clinical follow-up visits were conducted at the end of week 2, months 1, 2 and 3. One 
patient was excluded from the analysis after stopping the prescribed drug because of mild to moderate swelling edema of 
the legs at the end of the 1st week of treatment. Results: The mean baseline systolic and diastolic blood pressure (SBP 
and DBP) were 165.2 ± 6.5 mm Hg and 97.1 ± 4.9 mm Hg, respectively, at week 2 – SBP was 145.2 ± 4.3 mm Hg and DBP 
88.7 ± 3.6 mmHg and at month 3 – SBP 134.8 ± 2.6 mm Hg and DBP 84.1 ± 3.6 mm Hg. The most signifi cant decrease 
in SBP and DBP occurred during the fi rst 2 weeks of treatment – by 12.1% and 8.7%, respectively, p < 0.0001. At week 2 the 
target values of SBP <1 40 mm Hg and DBP < 90 mm Hg (< 85 mm Hg for diabetics) were achieved in 8 (57.0%) and 10 (71.4%) 
patients, respectively. Increase of the dose of the study drug was necessary for 4 patients (Triplixam® 10/2.5/5 mg – 1 tablet
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ВЪВЕДЕНИЕ

Артериалната хипертония (АХ) е водещ ри-
сков фактор за сърдечно-съдови, мозъчносъдови 
и периферни артериални усложнения в световен 
мащаб, засягайки около 1,5 млрд. от популацията 
[1-8]. Въпреки съществуващите многобройни меди-
каментозни и немедикаментозни възможности, кон-
тролът на АХ е незадоволителен – повече от 50% от 
хипертониците в голяма част от страните от Евро-
па, Северна Америка и Азия поддържат стойности 
на артериалното налягане над прицелните. Поради 
тази причина, всяка година около 8 млн. хиперто-
ници умират, а други 60 млн. получават тежки ин-
валидизиращи усложнения, свързани с повишените 
стойности на АН [6-10].

Съвременните антихипертензивни терапевтич-
ни стратегии се базират на комбинирано лечение, 
включващо представители на различни класове ме-
дикаменти поради факта, че монотерапията пости-
га задоволителен ефект при не повече от 1/3 от хи-
пертониците [1-10]. Медикаментозните комбинации 
в една таблетка имат известни предимства пред 
свободните комбинации: стандартизирана доза 
на съставките; удобен, най-често еднократен при-
ем; по-малък брой таблетки и често по-приемлива 
цена. Тези характеристики подобряват къмплайън-
са на пациентите и контрола на АХ [7-10].

Пет основни класа медикаменти се препоръч-
ват за започване и провеждане на лечение при 
АХ, самостоятелно или в комбинация: инхибитори 
на ангиотензин-конвертиращия ензим (АСЕ-и); ан-
гиотензин II-рецепторни блокери (АРБ), тиазидни/
тиазидоподобни диуретици, калциеви антагонисти 
(КА), бета-блокери (ББ) [12-14]. 

Една от най-иновативните антихипертензивни 
комбинации е медикаментът Triplixam®, включващ 
perindopril, indapamide и amlodipine в различни съот-
ношения [2]. Фармакокинетичните и фармакодина-
мични характеристики, както и доказаните клинич-
ните ползи на всяка една от активните съставки в 
този комбиниран медикамент ни дадоха основания 
за провеждане на пилотно проспективно проучване 
с тази нова антихипертензивна комбинация при па-
циенти с трудно контролирана АХ, непосредствено 
след въвеждането му в България [14, 16, 17].

ЦЕЛИ НА ПРОУЧВАНЕТО

Първична крайна цел. Да се оцени терапев-
тичната ефективност на комбинирания антихи-
пертензивен медикамент Triplixam® (perindopril/
indapamide/amlodipine) при пациенти с трудно кон-
тролирана артериална хипертония на базата на: 

1) степента на понижаване на артериалното на-
лягане (АН); 

2) процента пациенти, достигнали прицелните 
стойности на АН.

Вторични крайни цели
1) проследяване за възникнали нежелани ле-

карствени реакции; 
2) оценка на къмплайънса към провежданото 

лечение; 
3) промяна в някои лабораторни показатели: ка-

лий, креатинин, кръвна глюкоза, липидни показате-
ли – общ холестерол (ОХ), LDL холестерол (LDL-х), 
HDL холестерол (HDL-х), триглицериди (ТГ).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 
Това е пилотно проспективно проучване, прове-

дено за периода юни-ноемви 2014 г. Включени са 
последователно 15 пациенти – 8 мъже и 7 жени, на 
средна възраст 58,6 ± 7,2 (48-71) год., с данни за не-
достатъчно ефективно контролирана АХ в амбула-
торни условия от комбинирано антихипертензивно 
лечение. Един пациент (мъж на 63 год.) от начална-
та група е изключен от проучването и последващия 
анализ поради възникнала нежелана лекарствена 
реакция (претибиални отоци), свързана с лечение-
то с Triplixam® в края на първата седмица, наложи-
ла промяна на терапевтичната схема.

Включващи критерии: 
1. Пациенти с есенциална АХ с давност > 1 месец; 
2. Провеждано комбинирано антихипертензив-

но лечение със свободна комбинация с 2 или 3 
медикамента в оптимална доза или комбинация в 
една таблетка, включващи представители на след-
ните класове: АСЕ-и, АРБ, тиазидни/тиазидоподоб-
ни диуретици, КА, ББ; 

3. Продължителност на провежданото комбинира-
но лечение ≥ 1 месец преди включване в проучването; 

per day was prescribed). At month 1 target values of SBP and DBP were reached by 11 (78.6%) and 13 (92.9%) patients, 
respectively. The dose of Triplixam® was further increased in 2 patients (10/2.5/10 mg – 1 tablet per day). At month 3 all 
14 patients had achieved target values of SBP and DBP. Conclusion: Data from our pilot study show that the single-pill 
combination Triplixam® has high therapeutic effi cacy and good tolerability in patients with diffi cult-to-control HTN.

Key words: arterial hypertension, triple single-pill combination, Triplixam®
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4. Стойности на офисното систолно АН (САН) 
≥ 140 mm Hg и диастолно АН (ДАН) ≥ 90 mm Hg, 
[съответно ≥ 140 и ≥ 85 mm Hg при пациенти със 
захарен диабет (ЗД)] въпреки провежданото комби-
нирано лечение на АХ; 

5. Възможност за клинично и инструментал-
но проследяване след започване на лечението с 
Triplixam® за период от 3 месеца.

Изключващи критерии: 
1. Непостигнат контрол на АН поради провежда-

на до момента монотерапия или комбинирана тера-
пия в неоптимални дози; 

2. Данни за вторична артериална хипертония; 
3. Постигнати прицелни стойности на АН от про-

вежданото до момента лечение; 
4. Известни нежелани лекарствени реакции към 

някои от съставките на Triplixam® или наличие на 
противопоказания; 

5. Уточнени други коригируеми причини за труд-
ния контрол на АХ, различни от прилаганата до мо-
мента терапевтична стратегия; 

6. Отказ от страна на пациента за лечение с 
Triplixam®; 

7. Невъзможност за проследяване на паци-
ента в продължение на 3 месеца, независимо от 
причините.

Преди включване в проучването 8 от пациенти-
те провеждат лечение със свободна комбинация (5 
от тях с 3 медикамента и 3-ма – с 2 медикамента), 
4-ма от пациентите приемат комбиниран препарат 
в съчетание с антихипертензивно лекарство от друг 
клас, а при 2-ма лечението е провеждано само с 
комбиниран медикамент (двойна антихипертензив-
на комбинация). 

Инхибитор на ангиотензин-конвертиращия 
ензим е включен в терапията на 8 от пациентите 
(57,1%), тиазиден диуретик – при 8 (57,1%), АРБ – 
при 4 (28,6%), КА – при 4 (28,6%), бета-блокер – при 
3 (21,4%), имидазолинов агонист – при 2 (14,3%).

По отношение на придружаващите състояния, 
изискващи съобразяване с провежданото лечение 
и поставените терапевтични цели, ЗД тип 2 е нали-
це при 4-ма (2-ма мъже и 2 жени), леко към умере-
но хронично бъбречно увреждане – при 3-ма (2-ма 
мъже и 1 жена).

При всички пациенти е започнато лечение 
с Triplixam® в дози на perindopril/indapamide/ 
amlodipine съответно 5/1,25/5 mg – 1 таблетка 
сутрин. Приемът на придружаващи медикамен-
ти, включително антихипертензивни лекарства 
(различни от АCE-и, АРБ, КА и/или тиазидни/ти-
азидоподобни диуретици) е продължен по време 
на проучването. Клинични визити за проследя-

ване са провеждани в края на 2-рата седмица, 
на 1-вия, 2-рия и 3-тия месец от началото на 
лечението. Изходно и по време на контролните 
визити е осъществено измерване на АН – след 
10 min покой в седнало положение, двукрат-
но на недоминантната ръка през интервал от 
1 min и е взета средната стойност от направе-
ните 2 последователни измервания. При всяка 
визита е изследвано клиничното състояние на 
пациента, снемана е анамнеза за възникнали 
нежелани лекарствени реакции и е уточнявана 
схемата на провежданото медикаментозно ле-
чение. При непостигнати прицелни стойности на 
АН според ESH/ESC Препоръките за лечение на 
АХ от 2013 г. е повишавана дозата на включени-
те в Triplixam® активни субстанции (10/2,5/5 mg; 
5/1,5/10 mg, 10/2,5/10 mg). 

Изходно и на проследяващата визита на 3-тия 
месец са изследвани следните лабораторни пока-
затели: калий, креатинин, кръвна глюкоза, липидни 
показатели – ОХ, LDL-х, HDL-х, ТГ.

Обработката на данните е осъществена със 
статистическа програма SPSS, версия 13.0. Статис-
тическа значимост се приема при р < 0,05 за всеки 
от анализираните показатели.

РЕЗУЛТАТИ

Данните за САН и ДАН при анализираната група 
пациенти: изходно, в края на 2-рата седмица, 1-вия, 
2-рия и 3-тия месец от проследяването са предста-
вени на табл. 1 и фиг. 1.

 
Таблица 1. Стойности на САН и ДАН при включване 
в проучването и в хода на проследяването за период 
от 3 месеца

Показатели Минимална
стойност 
(mm Hg)

Максимална
стойност 
(mm Hg)

Средна
стойност 
(mm Hg)

Стандартно 
отклонение

САН – изходно
ДАН – изходно

154
91

177
108

165,21
97,14

6,45
4,85

САН – 2-ра седмица
ДАН – 2-ра седмица

139
82

153
96

145,21
88,71

4,25
3,63

САН – 1-ви месец
ДАН – 1-ви месец

132
80

148
92

138,79
86,21

4,89
3,04

САН – 2-ри месец
ДАН – 2-ри месец

131
79

142
90

136,07
85,07

3,22
3,24

САН – 3-ти месец
ДАН – 3-ти месец

131
76

141
89

134,79
84,14

2,60
3,61

Р мъже/жени = NS

Най-значимо понижение на САН и ДАН се на-
блюдава през първите 2 седмици от началото на 
лечението с Triplixam® – съответно с 12,1% и 8,7% 
спрямо изходните нива (р < 0,0001). На следващите 
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контролни визити понижението на САН и ДАН спря-
мо изходните нива е както следва: 16,5% и 11,2% на 
първия месец (р < 0,0001 спрямо 2-рата седмица); 
17,6% и 12,4% на втория месец (р < 0,0001 за САН и 
р < 0,02 за ДАН спрямо 1-вия месец); 18,4% и 13,4% 
на третия месец (р < 0,02 за САН и р < 0,04 за ДАН 
спрямо 2-рия месец).

mmHg

Фиг. 1. Динамика в стойностите на САН и ДАН (mm Hg) след 
започване на лечението с Triplixam® за периода на проучването, 
Р мъже/жени = NS

В края на 2-рата седмица прицелни стойности 
на САН < 140 mm Hg и ДАН < 90 mm Hg (< 85 mm 
Hg при пациенти със ЗД) са постигнати съответ-
но при 8 (57,0%) и при 10 (71,4%) пациенти. Пора-
ди липса на задоволително понижение на АН при 
4-ма от пациентите (3-ма от тях със ЗД тип 2) е 
било необходимо да се повишат дозите на включе-
ните в комбинацията активни съставки – 10/2,5/5 
mg Triplixam® дневно. 

На контролната визита в края на 1-вия месец 
от проследяването прицелните стойности на САН 
и ДАН са постигнати респективно при 11 (78,6%) 
и 13 (92,9%) пациенти. При 2-ма от пациентите се 
прецени, че е необходимо повишаване дозата на 
Triplixam® на 10/2,5/10 mg дневно. 

В края на 2-рия и 3-тия месец от началото на 
лечението с Triplixam® при всички 14 пациенти, за-
вършили проучването, са били измерени стойности 
на АН < 140/90 mm Hg.

За периода на проследяването не са регистри-
рани сериозни нежелани лекарствени реакции от 
терапията с Triplixam®. При 1 пациент обаче, в края 
на 1-вата седмица се появяват леки до умерени 
двустранни претибиални отоци, което налага про-
мяна на терапевтичното поведение и изключване 
на пациента от последващия анализ.

В края на проучването не са установени значи-
ми промени в изследваните лабораторни показа-
тели с изключение на ОХ и LDL-х (намаляване на 
техните нива поради оптимизиране на липидопони-
жаващата терапия, табл. 2).

Таблица 2. Лабораторни показатели: изходно и на 
3-тия месец: средна стойност ± стандартно отклоне-
ние (минимална-максимална стойност)

Показатели Изходно 3-ти месец

Креатинин (μmol/l) 98,6 ± 12,5 (78-126) 97,3 ± 11,8 (76-122)

Кръвна захар (mmol/l) 5,4 ± 0,7 (4,2-6,8) 5,2 ± 0,9 (3,9-6,3)

Калий (mmol/l) 4,6 ± 0,4 (3,9-5,3) 4,5 ± 0,8 (4,0-5,2)

Общ холестерол (mmol/l) 5,6 ± 0,5 (4,8-6,7) 4,7 ± 0,8 (3,9-5,3)*

LDL холестерол (mmol/l) 3,7 ± 0,6 (3,1-4,7) 2,9 ± 0,4 (1,9-3,3)*

HDL холестерол (mmol/l) 1,1 ± 0,2 (0,9-1,4) 1,1 ± 0,3 (0,8-1,3)

Триглицериди (mmol/l) 1,8 ± 0,3 (1,4-2,4) 1,6 ± 0,4 (1,3-1,9)

*Р изходно/3-ти месец < 0,05 за ОХ и LDL-х

ОБСЪЖДАНЕ

Контролът на АХ продължава да е незадоволите-
лен в световен мащаб, независимо от големия брой 
медикаментозни и немедикаментозни средства [1-
11]. Важна причина за този факт е сложната, хетеро-
генна етиопатогенеза на заболяването, включваща 
различни механизми [9-13]. Основната цел на ан-
тихипертензивното лечение е понижаване на стой-
ностите на АН до прицелните, считани за нормални 
(< 140/90 mm Hg за преобладаващата част от хипер-
тониците), за да се намалят рискът от сърдечно-съ-
дови усложнения и смъртността, свързани с АХ [14].

Антихипертоничните терапевтични стратегии са 
базирани главно на стойностите на АН (изходни и 
прицелни) и степента на сърдечно-съдовия риск. На-
стоящите ESH/ESC методични ръковoдства посоч-
ват, че монотерапията е ефективна при ограничен 
брой пациенти с АХ – голяма част от хипертониците 
се нуждаят от поне 2 антихипертензивни лекарства 
за постигне на прицелните стойности на АН [2-5, 14].

Предимствата на комбинираната терапия 
включват: 

1) Физиологичен и фармакологичен синергизъм 
между различните класове медикаменти, което оси-
гурява по-значимо понижение на АН и по-голяма ве-
роятност за достигане на таргетните стойности на АН; 

2) По-нисък риск от странични ефекти поради 
по-ниските дози на активните съставки; 

3) По-добър къмплайънс при използване на 
комбинации в една таблетка, свързан с посочените 
по-горе причини, и прием на по-малък брой таблет-
ки [1-15]. 

Ползите от двойните антихипертензивни комби-
нации по отношение на редукцията на АН и на сър-
дечно-съдовия риск са доказани в големи рандоми-
зирани клинични проучвания [3-15]. В реалната кли-
нична практика най-предпочитани са комбинациите 
ACE-и/АРБ + тиазид и/или КА [13-15]. Контролът 
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на АХ с тази терапевтична стратегия е по-добър от 
монотерапия [18-21], но според данни от различни 
клинични изследвания не повече от 50% от хипер-
тониците, лекувани със свободна комбинация от 2 
медикамента в обичайни дози, достигат и задържат 
прицелните нива на АН [12, 14, 15]. Резултатите от 
проучването I-SEARСH (>18 000 пациенти с АХ) по-
казват, че само 31,2% от мъжете и 28% от жените на 
свободна комбинация от АСЕ-и + КА достигат при-
целните нива на АН, както и само 33,2% от мъжете 
и 34,1% от жените, лекувани с АРБ + КА [11]. 

Относителният дял на пациентите, постигнали 
таргетните стойности на АН с двойна антихипертен-
зивна комбинация в една таблетка, е по-висок в срав-
нение със свободните комбинации, но контролът на 
АХ продължава да е незадоволителен [12, 21-28]. 

Това ни даде основание да проведем пилот-
но проучване със сравнително скоро въведената 
в България фиксирана тройна антихипертензивна 
комбинация Triplixam® при пациенти с АХ, трудно 
контролирана с комбинирана терапия (свободна 
или в една таблетка). България е първата европей-
ска страна, в която този медикамент е одобрен за 
клинично приложение, поради което данните за не-
говата ефективност в реални клинични условия все 
още са недостатъчни. Освен това, броят на одобре-
ните тройни антихипертензивни комбинации в све-
товен мащаб е все още малък в сравнение с този 
на двойните комбинации в една таблетка [17-30] . 

ADVANCE CCB е първото рандомизирано про-
учване, показало предимствата на тройната ан-
тихипертензивна комбинация с АСЕ-и, диуретик и 
КА пред други терапевтични стратегии при паци-
енти с АХ и дългогодишен ЗД тип 2 [16]. Лечение-
то с фиксираната дозова комбинация perindopril/
indapamide и amlodipine в самостоятелен прием е 
било високоефективно за постигане на прицелните 
стойности на АН както при пациентите, които не са 
приемали до момента КА, така и при тези на тера-
пия с КА. Този терапевтичен подход е довел също 
така и до значимо намаляване на сърдечно-съдова-
та и общата смъртност [16]. 

Резултатите от ADVANCE CCB, както и от други 
подобни проучвания (PAINT Study, PRACTIC Study) 
дават основание за провеждане на проучвания, 
насочени към оценка на ползите от тройна комби-
нация с perindopril/indapamide и amlodipine в една 
таблетка [12, 16, 19, 20]. PIANIST е първото рандо-
мизирано проучване с фиксирана дозова комбина-
ция perindorpil/indapamide/amlodipine, включващо 
> 4700 пациенти с трудно контролирана АХ [3, 17]. 
Проведеното лечение с комбинацията 10/2,5/5 или 
10 mg дневно за период от 4 месеца е довело до 
редукция на САН и ДАН средно съответно с 28,3 
и 13,8 mm Hg [17]. За сравнение, понижението на 

САН и ДАН при пациентите в нашето проучване е 
средно с 30,4 и респективно 13,0 mm Hg (общо за 
всички изследвани дози от тройната комбинация, 
но трябва да се има предвид, че 2/3 от нашите па-
циенти са били на ниската доза – 5/1,25/5 mg).

 В проучването PIANIST прицелни стойности на 
АН са постигнали 72% от пациентите (82% от тези, 
приемали преди включването АСЕ-и и 92% от пред-
варително лекуваните с АРБ) [17]. В нашата група 
пациенти прицелни стойности на САН и ДАН в края 
на 2-та седмица от лечението са достигнали съот-
ветно 57,0% и 71,4% – сравнително добър резул-
тат предвид: 1) незадоволителния контрол на АН с 
предшестващите терапевтични схеми и 2) степента 
на контрол на АН сред хипертензивната попула-
ция в различни европейски и неевропейски страни 
(< 50%). Преминаването към комбинация с по-висо-
ки дози на активните субстанции (при незадоволите-
лен резултат от двуседмичното лечение) е довело до 
значимо подобряване на контрола на АХ: прицелни 
САН и ДАН са били постигнати при 78,6% и съответно 
92,9%. При пациентите, изискващи по-високи дози 
Triplixam®, нашето предпочитание е било първо да 
се увеличи дозата на рerindopril на 10 mg пред тази 
на аmlodipinе (10 mg) поради доказаните многоброй-
ни ползи на АСЕ-и, свързани с кардиопротекция-
та (PROGRESS, PREAMI, EUROPA) [12, 29, 30]. До 
края на проучването всички включени пациенти са 
постигнали прицелните стойности на АН.

Лечението с Triplixam® е добре толерирано от 
нашите пациенти. Честотата на нежелани ефекти 
(основно претибиални отоци, дължащи се на вклю-
чения в комбинацията КА) е сравнима с тази в про-
учването PIANIST (0,2%), както и при пациентите на 
свободни комбинации с аmlodipine. За сравнение, 
в обсервационни проучвания при монотерапия с 
аmlodipine процентът на пациентите с претибиални 
отоци достига до ~18% [17-19, 21, 22].

В заключение, комбинацията в една таблет-
ка рerindopril/indapamide/amlodipine (Triplixam®) e 
ефективнa, добре толерирана и безопасна при па-
циенти с трудна за контрол АХ, които не са дости-
гнали прицелните стойности на АН с предшестващо 
лечение, включващо свободна или фиксирана до-
зова комбинация.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРОУЧВАНЕТО

Ограниченията на проведеното от нас проучва-
не са следните: 

1. Включени са малък брой пациенти (поради 
пилотния характер на изследването); 

2. Проучването е проспективно, но не е рандо-
мизирано и „заслепено”; 

3. Липсва контролна група – няма сравнение 
на клиничната ефективност с плацебо и/или дру-
га комбинация (свободна или фиксирана), както 
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и между различните дозови режими на тройната 
комбинация. 

Всички пациенти са лекувани до включването им 
в проучването с други медикаментозни комбинации 
(свободни и/или фиксирани). Ето защо ние срав-
няваме индиректно ефективността на Triplixam® 
спрямо резултатите от единственото досега ран-
домизирано проучване с тази тройна комбинация 
(сравняването спрямо плацебо не е оправдано по-
ради високия риск от сърдечно-съдови усложения 
при нашите пациенти). 
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НА КАРДИОЛОЗИТЕ 
В БЪЛГАРИЯ

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
CASE REPORTS

ВЪВЕДЕНИЕ

Системният лупус еритематозус (СЛЕ) е хронич-
но, системно, автоимунно заболяване с обхващане на 
много органи. По отношение на сърдечно-съдовата 
система обикновено предизвиква перикардит, небак-
териален верукозен ендокардит, коронарна болест 

и кардиомиопатия. Аортна дисекация се наблюдава 
рядко при СЛЕ. Доколкото ни е известно, има само 
22 публикувани случая на английски език до този мо-
мент. Въпреки това с удължаването на живота на тези 
пациенти със съвременното имуносупресивно лече-
ние и продължителната кортикостероидна (КС) тера-
пия зачестяват случаите на засягане на аортата. 

АНГАЖИРАНЕ НА АОРТАТА ПРИ СИСТЕМЕН ЛУПУС ЕРИТЕМАТОЗУСАНГАЖИРАНЕ НА АОРТАТА ПРИ СИСТЕМЕН ЛУПУС ЕРИТЕМАТОЗУС

Р. Илиева, Е. Кинова, Б. Кръстев, Н. Спасов и А. Гудев
Клиника по кардиология, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” – София

AORTIC INVOLVEMENT IN SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS: CLINICAL CASES AORTIC INVOLVEMENT IN SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS: CLINICAL CASES 
WITH A LITERATURE REVIEWWITH A LITERATURE REVIEW

R. Ilieva, E. Kinova, B. Krastev, N. Spasova and A. Goudev
Department of Cardiology, University Multiprofi lе Hospital for Active Treatment „Tsaritsa Yoanna – ISUL” – Sofi a

Резюме. Системният лупус еритематозис (СЛЕ) често се асоциира с кардиоваскуларни прояви, но рядко със засягане на 
аортата. Представяме два случая на млади жени с дългогодишен СЛЕ с дилатация на аортата, единият от които с 
фатален край поради дисекация. При прегледа на литературата на английски език (PubMed 1977-2014) се оказва, 
че са описани само 22 случая на аортна дисекация при СЛЕ. Основните патогенетични механизми са атеросклеро-
за, дегенерация на медията, васкулит, както и продължителната кортикостероидна терапия. Съвременните образ-
ни методи като ехокардиография, компютърна томография, ядрено-магнитен резонанс позволяват ранна диагноза 
на аортната дилатация при СЛЕ. Агресивният контрол на стойностите на кръвното налягане, ранната кардиохирур-
гична интервенция, както и намаляване дозата на кортикостероидите и използването на друга имуносупресивна 
терапия са средствата, които биха могли да предотвратят по-нанатъшната дилатация на аортата и фаталните ù 
усложнения. 

Ключови думи: аортна дисекация, системен лупус еритематозус, компютърна томография, хипертония, кортикостероиди, кардио-
хирургия

Адрес 
за кореспонденция:

Радостина Илиева, Клиника по кардиология, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” – София, ул. „Бяло море” № 8, 1527 
София, тел/факс: +359 29432 226

Summary. Systemic lupus erythematosus (SLE) is frequently associated with cardiovascular manifestations but rarely involves the 
aorta. We describe two cases of young women with longstanding SLE with aortic dilatation, one of them with fatal ending 
due to aortic dissection. When we reviewed the English language literature (PubMed 1977-2014) it appears that there 
are only 22 cases of aortic dissection in SLE. The main mechanisms involved are atherosclerosis, degeneration of the 
media, vasculitis and the longstanding steroid therapy. The present imaging modalities like echocardiography, computer 
tomography and cardiac magnetic resonance enable early diagnosis of aortic dilatation in SLE. Aggressive control of the 
blood pressure, early surgical intervention, reduction of the dose of the steroids and the use of other immunosuppressive 
therapy could prevent further dilation of the aorta and its fatal complications.
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В тази статия представяме два аналогични слу-
чая на млади жени със СЛЕ и дилатация на аортата, 
единият от които с фатален край поради дисекация.

ОПИСАНИЕ НА СЛУЧАИТЕ
Първият случай е на 42-годишна жена, която 

през 1987 г. е диагностицирана със СЛЕ по повод 
на фебрилитет, отоци по лицето, анемичен синд-
ром, протеинурия и еритроцитурия. Тогава е с остра 
бъбречна недостатъчност с креатинин 700 mcmo/l, 
два месеца провежда хемодиализа, впоследствие 
плазмафереза, пулсова терапия с КС и циклофос-
фамид, с постигане на клинико-лабораторна реми-
сия. През 2008 г. отново се наблюдава влошаване 
на бъбречната функция. Тогава креатининът ѝ дос-
тига 240 mcmo/l. Бъбречната биопсия демонстрира 
мезангеален лупусен нефрит. Лекува се отново с 
пулс-терапия  кортикостероиди и циклофосфамид, 
и се постига подобрение. През периода 1987-2014 г. 
пациентката е системно лекувана и проследявана в 
Клиниката по нефрология. 

По отношение на придружаващите заболявания 
през септември 2012 г. е диагностицирана с карци-
ном на млечната жлеза. Подлага се на оперативно 
лечение, лъче- и химиотерапия, в резултат на което 
е постигната ремисия. Пациентката е след опера-
ция на десния медиален кондил на тибията и левия 
латерален глезен по повод на аваскуларна некроза, 
дължаща се на продължителното и във високи дози 
лечение с кортикостероиди. 

Относно кардиалните ѝ проблеми през 1999 г., 
след втора бременност и първо нормално раждане, 
се установяват трайно повишени стойности на кръв-
ното налягане, както и на креатинина. Тогава тран-
сторакалната ехокардиография (ТТЕ) демонстрира 
дилатация на асцендентната аорта и аортна регур-
гитация (не са ни известни размерите на аортата, 
както и степента на аортна регургитация). През годи-

ните пациентката е без прояви на сърдечна недоста-
тъчност. Не е проследявана от кардиолог. 

На 23 юли 2014 г. жената постъпва в клиниката 
по нефрология за оценка на бъбречната функция и 
лечение на лупусния нефрит. Кръвното ѝ налягане е 
120/80 mm Hg, сърдечната честота 65/min. По отно-
шение на лабораторните изследвания е с повишени 
креатинин 239 mcmo/l и урея 15 mcmo/l, с анемичен 
синдром и завишени стойности на двойноверижната 
ДНК, която е маркер за активност на лупуса. 

Пациентката е лекувана с пулсова терапия кор-
тикостероиди – метилпреднизолон 250 mg интраве-
нозно в три последователни дни и циклофосфамид. 
Пероралната ѝ терапия включва небиволол 2,5 mg 
и триметазидин 35 mg, 2 пъти денвно. На този етап 
във връзка с установения шум на сърцето, както и с 
известните дилатация на аортата и аортна регурги-
тация е назначена консултация с кардиолог.

Проведената ТТЕ демонстрира дилатация на 
лява камера с теледиастолен размер 58 mm (ръст 
1.60 m, тегло 42 kg, BSA 1.37 m²). Систолната функ-
ция на лявата камера е запазена. Асцендентната 
аорта е дилатирана, с диаметър 52 mm. С оглед на 
напредналата бъбречна недостатъчност и риска от 
контрастна нефропатия се решава да се направи 
трансезофагеална ехокардиография (ТЕЕ). Из-
следването се провежда на другата сутрин с локал-
на анестезия – лидокаин, и интравенозна седация 
– мидазолам, при добра кооперативност и толе-
ранс от страна на пациентката. ТЕЕ демонстрира 
дилатация на асцендентната аорта (52 mm) (фиг. 
1) с тежка аортна регургитация, не се визуализира 
интимален флеп (фиг. 2). Аортната дъга и десцен-
дентната аорта са с нормални размери, без флеп. 
След обсъждане с оглед липсата на остър аортен 
синдром, както и липсата на клинични прояви на 
сърдечна недостатъчност се решава на този етап 
болната да се планува за ЯМР и според лаборатор-
ните резултати за активността на СЛЕ да се насочи 
за елективна кардиохирургична интервенция. 

 
Фиг. 1. TEE демонстрира дилатирана асцендентна аорта (52 
mm) без визуализация на флеп

Фиг. 2. ТЕЕ визуализира дилатирана асцендентна аорта с тежка 
аортна регургитация
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На другата сутрин в 7 часа сутринта пациент-
ката съобщава за силна болка в гърдите с иради-
ация към гърба. В този момент тя е със запазена 
хемодинамика (АН  130/80 mm Hg, СЧ – 73/min, О2 
сат – 98%). Електрокардиограмата демонстрира си-
нусов ритъм с честота 52/min, новопоявили се хори-
зонтални депресии във V5, V6, I, AVL (фиг. 3). Пре-
ведена е в интензивно кардиологично отделение. 
На проведената спешна ТТЕ не се визуализира 
флеп, но се регистрира увеличаване на диаметъра 
на асцендентната аорта с 2 mm. Поради високата 
клинична суспекция за дисекация на аортата се 
провежда компютърна томография (КТ) с контраст-
но вещество, която демонстрира флеп в асцендент-
ната аорта (фиг. 4), аортната дъга с обхващане на 

клоновете ѝ (фиг. 5), флеп в двете каротидни арте-
рии, както и в артерия субклавия. Дистално фле-
път достига под нивото на отделяне на бъбречните 
артерии, като дясната бъбречна артерия и горната 
мезентериална артерия изхождат от фалшивия лу-
мен. Дисекацията започва на много проксимално 
ниво, с обхващане на синусите на Валсалва – тип I 
по De Bakey и тип А по класификацията на Stanford. 
Уговорено е спешното транспортиране на пациент-
ката до кардиохирургична клиника, но непосред-
ствено преди транспортирането болната прави 
електро-механична дисоциация. На ТТЕ се визуа-
лизира умерено количество нов перикарден излив 
и всичките по-нататъшни усилия за ресусцитация 
остават напразни.

 

Фиг. 3. ЕКГ демонстрира синусов ритъм, 52/min с неспецифич-
ни СТ-Т депресии

Фиг. 4. КТ демонстрира флеп в асцендентната и 
десцендентната аорта

Фиг. 5. Визуализира се флеп в аортната дъга
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Вторият аналогичен случай е на 41-годишна па-
циентка, хоспитализирана два месеца по-късно  в 
нефрологията. Тя е с диагностициран през 2000 г. 
СЛЕ по повод на нефротичен синдром, анемия и 
артрит. Хоспитализирана е с мембранозна лупус-
на нефропатия, биопсично установена, с нефрозен 
синдром и нормални стойности на уреята и креати-
нина, на лечение с кортикостероиди и цитостатици. 
От придружаващите заболявания е с артериална 
хипертония и кортикостероид-индуциран захарен 
диабет, на перорално лечение. До този момент не 
е провеждана ехокардиография. Пациентката е с 
шум на сърцето. ТТЕ демонстрира лява камера с 
нормални размери и функция. Налице е дилатация 
на асцендентната аортa – 52 mm. Аортната клапа е 
с калцирани и задебелени платна, с умерена сте-
ноза с градиенти максимален 51 mm Hg и среден 
34 mm Hg, както и с лека аортна регургитация. От-
носно броя на платната на ТТЕ не се визуализира 
ясно дали клапата е бикуспидна с три комисури или 
трикуспидна. Провежда се компютърна томогра-

фия, която демонстрира дилатираната асцендент-
на аорта (фиг. 6). Поради наличието на значително 
дилатирана асцендентна аорта след обсъждане в 
„heart team” се решава да се предприеме кардиохи-
рургична интервенция в ускорен порядък, въпреки 
липсата на прецизни критерии за интервенция при 
тази група пациенти. В рамките на няколко дни се 
насочва за кардиохирургична операция. Макро-
скопски се потвърждава дилатацията на асцен-
дентната аорта (фиг. 7). Аортната клапа се оказва 
трикуспидна със срастване между две от платната 
и практически функционираща като бикуспидна. 
На пациентката се имплантира механична аортна 
клапа с протезиране на асцендентната аорта (фиг. 
8). При проследяване на 9-ия постоперативен ме-
сец жената се чувства добре, с изчезване на „за-
дъхването” и лесното изморяване, които е имала 
преди интервенцията и които са били отдавани на 
СЛЕ. Ехокардиографски е с нормално функциони-
ращи механична аортна клапна протеза и графт на 
асцендентната аорта.

 

Фиг. 6. КТ демонстрира дилатираната асцендентна аорта Фиг. 7. Интраоперативна снимка, на която се визуализира ди-
латираната асцендентна аорта

Фиг. 8. Интраоперативна снимка, показваща протезата на асцендентната аорта
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ОБСЪЖДАНЕ

СЛЕ е хронично системно автоимунно заболя-
ване, което засяга много органи. Въпреки това аорт-
ната дисекация при пациентите със СЛЕ е рядка, 
което се потвърждава и от наскоро публикувания в 
PubMed (02.2014 г.) анализ за честотата на аортна-
та дилатация и дисекация сред пациентите със СЛЕ 
от мащабно национално ретроспективно проучване 
в Тайван [19]. Проучването обхваща 15 209 болни 
със СЛЕ, от които 20 развиват аортна аневризма и 
13 аортна дисекация (честота 4.6 на 10 000 пациен-
ти със СЛЕ за година).

При прегледа на литературата на английски език 
(PubMed от 1977 г. до декември 2014 г.) се оказва, 
че са описани само 22 случая на аортна дисекация 
при СЛЕ. Анализът на характеристиките на тези па-

циенти показва [20] (табл. 1), че общите им черти 
включват средна възраст 39.3 години, наличие на 
системно заболяване и приложението на кортикос-
тероиди за относително дълъг период (средно 8.56 
години). Артериална хипертония са имали 18 от 22-
ма пациенти. Средната продължителност на СЛЕ е 
около 9 години. Броят на пациентите, насочени за 
кардиохирургия [11], е еднакъв на този на третира-
ните консервативно [11]. Изходът е много различен 
за тези, лекувани консервативно (10/11 починали), 
и подложените на кардиохирургия (всички оцеле-
ли). Само на 10 пациенти е направена патологич-
на оценка. Според находките от патологията пато-
генезата е определена като атеросклероза (5/10), 
дегенерация (3/10) и васкулит (2/10), като малкият 
брой на изследваните ограничава значимостта на 
статистическия анализ. 

Таблица 1. Описани случаи на аортна дисекация при пациенти със СЛЕ *

№ Автор Възраст/
Пол

Продължи-
телност на 
СЛЕ (год.)

Кортико-
стероиди 

(год.)

Хипер-
тония

Консерв./
Хирургия

Хистология
Дегенерация/
Васкулит

Патогенеза 
на  Ао Дис Изход

1 Walts et al. 34/М 22 22 + Консерв. +/- Атеросклероза Починал

2 Pazirandeh 
et аl. [15] 38/Ж 2.5 2.5 + Конверв. +/- Дегенерация Починала

3 Yoshimoto et al. 
[21] 28/Ж 11 2 + Консерв. -/- Атеросклероза Починала

4 Souza et al. [18] 33/Ж 3 3 + Хирургия НД НД Жива
5 Dugo et al. 30/Ж 0.9 0.9 + Консерв. НД НД (Васкулит?) Жива
6 Sclair et al. [17] 30/Ж 10 2 + Консерв. НД НД Починала

7 Guard et al. [6] 31/Ж 9 9 + Консерв. -/+ Васкулит Починала
8 Ohge et al. 55/Ж 11 11 НД Хирургия НД НД Жива
9 Sueda et al. 52/Ж 26 21 + Хирургия -/- Атеросклероза Жива
10 Lam et al. [13] 66/Ж 1 1 + Консерв. -/- Атеросклероза Починала
11 Khan et al. [8] 38/М 23 23 НД Хирургия НД НД Жив

12 Hussain et al. [7] 40/М 22 22 + Хирургия +/- Дегенерация/
некроза Жив

13 Choi et al. [5] 28/Ж 5 5 + Хирургия +/- Дегенерация Жива
14 Wang et al. [19] 36/М 0.9 0.9 НД Консерв. -/+ Васкулит/некроза Починал
15 Motomura et al. 45/Ж 10 9 + Хирургия НД НД Жива

16 Kunihara et al. 
[11] 52/Ж 11 10 + Хирургия НД НД Жива

17 Aoyagi et al. [1] 27/Ж 15 15 + Хирургия НД НД Жива

18 Murata et al. [14] 23/М 2 Не + Хирургия НД НД Жив

19 Arul Rajamuru-
gan et al. [2] 42/Ж 0.58 0.58 + Консерв. НД НД Починала

20 Sato et al. [16] 61/Ж 13 13 Не Консерв. +/- Атеросклероза Починала

21 Wei et al. [20] 17/М 7 7 + Консерв. НД НД
(Атеросклероза?) Починала

22 Kitamura et al. 
[10] 50/M + Хирургия НД НД Жив

НД  няма данни
*Преработена от Wei HY, Chung HT, Wu CT, Huang JL [20]
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Аортната дисекация настъпва най-често при 
две групи пациенти [12]. Първата група са хора на 
възраст между 40 и 60 години, като повече от 90% 
от тях са с артериална хипертония. Втората група 
са млади хора със синдрома на Марфан или друго 
заболяване на съединителната тъкан, обхващащо 
аортата. Сред пациентите с аортна дисекация в по-
вечето случаи тригер за разкъсване на интимата и 
интрамуралната хеморагия на аортата не може да 
бъде открит. Хипертонията е добре известен рисков 
фактор за аортна дисекация, която е налице и при 
повечето от описаните пациенти. Хистологичното 
изследване на аортата при хипертоници показва хи-
пертрофия на медията на ваза вазорум, дегенера-
тивни промени и видима загуба на гладкомускулни 
клетки на медията, в резултат на механична увре-
да, свързана с повишено налягане и/или исхемична 
увреда в резултат на намален кръвоток през ваза 
вазо рум. Освен хипертонията, други механизми, 
провокиращи аортна дисекация, са дегенераци-
ята и възпалението. Цистичната дегенерация на 
медията е най-честата хистологично доловима ле-
зия. Въпреки това корелацията между цистичната 
дегенерация на медията и аортната дисекация не 
е сигурна. Дисекация може да настъпи и при ми-
нимална дегенерация на медията, докато различ-
на степен на цистична дегенерация на медията се 
открива при аутопсията на хора без аортна дисека-
ция. Васкулит, обхващащ аортата, е друг възможен 
патогенетичен механизъм за дисекация при СЛЕ, 
но не е често срещан. Патологичната находка при 
аортит включва некроза на гладкомускулните клет-
ки на медията и еластичната мембрана с инфилтра-
ция на възпалителни клетки, основно лимфоцити и 
възпалителни клетки. Съществуват само единични 
статии за аортит при СЛЕ. Guard [6] и сътр. съоб-
щават за 31-годишна пациентка със СЛЕ, развила 
негигантоклетъчен аортит и дисекация. Изследва-
нето постмортем демонстрира активен артериит с 
фибриноидна некроза и облитериращ ендартериит 
на ваза вазорум с множество инфаркти. Аортитът 
следва да се има предвид при всички млади паци-
енти с ревматологични заболявания със системен 
васкулит като при ревматоидния артрит, болестта 
на Бехчет и СЛЕ. Диагнозата въпреки това е трудна 
и обикновено остава неразкрита поради необходи-
мостта от хистологично потвърждение при хирур-
гична интервенция или аутопсионно. 

Като допълнение, атеросклерозата е основен 
елемент в патогенезата на аортната дилатация и 
дисекация [9]. Преждевременната атеросклероза е 
честа при пациентите със СЛЕ и може да предизви-
ка сериозни усложнения. Също така използването 
на кортикостероиди за дълъг период може не само 
да провокира хипертония, но и да ускори атеро-

склерозата. Bulkley [4] и сътр. сравняват група от 36 
пациенти със СЛЕ, които са на дългосрочно лече-
ние с кортикостероиди, с група от пациенти със СЛЕ 
от престероидната ера. Те отбелязват, че приложе-
нието на кортикостероиди за повече от една година 
увеличава честотата и тежестта на хипертонията, 
левокамерната хипертрофия, отлагането на епи-
кардна и перикардна мастна тъкан и атеросклеро-
зата. Освен това стероидната терапия потиска об-
разуването на гранулационна тъкан и хондроитин 
сулфат, нарушава интегритета на съединителната 
тъкан и допринася за аневризмалното разширение 
чрез потискане репарирането на увредата на арте-
риалната стена. Хроничното активно възпаление 
при СЛЕ може също да допринася за преждевре-
менната атеросклероза, вероятно чрез нарушаване 
на хомеостатичните механизми, отговорни за хо-
лестероловия баланс в съдовата стена. Също така 
някои автоимунни антитела са асоциирани със спе-
цифични възпалителни механизми, които ускоряват 
атеросклерозата при СЛЕ, като β2-гликопротеин I, 
антикардиолипинови антитела, оксидиран LDL и 
антитела към хийт-шок протеините [3]. Обобщено 
възпалението на аортната стена, предизвикано от 
самия лупус, в допълнение към традиционните сър-
дечно-съдови рискови фактори, като хипертония и 
хиперлипидемия, предизвикват ранна ригидност и 
ендотелна дисфункция на артериалната стена, кое-
то води до преждевременна атеросклероза. Про-
дължителността на СЛЕ, стероидната терапия, бъ-
бречното засягане, наличието на антифосфолипи-
ден синдром или специфични антитела корелират и 
определят тежестта на атеросклерозата и съответ-
но дилатацията на аортата и риска от дисекация. 

Първата представена пациентка е с хиперто-
ния, свързана с лупуса и дългогодишната кортикос-
тероидна терапия. При нея от години е известна ди-
латацията на аортата, както и значителната аортна 
регургитация, макар и асимптомна. Втората опи-
сана пациентка също е с диагностициран лупус и 
дългогодишно кортикостероидно лечение. При нея 
асцендентната аорта също е дилатирана с лека 
аортна регургитация. Налице е и умерена аортна 
стеноза, което предполага механизъм на аортна 
дилатация, различен от тази при първата болна. 
Въпросът, който възниква, е при какъв размер на 
асцендентната аорта пациентите със СЛЕ трябва 
да се насочват за кардиохирургична интервенция, 
за да се предотврати аортна дисекация.

 Ако погледнем най-новите европейски препо-
ръки за лечение на аортна дилатация (2014 г.) [22], 
кардиохирургията е показана при всички пациенти с 
дилатация на асцендентната аорта над 50 mm при 
синдрома на Марфан (I C), при асцендентна аорта 
над 45 mm при Марфан с рискови фактори (фамил-
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на анамнеза за аортна дисекация, нарастване раз-
мера на аортата с повече от 3 mm за година, тежка 
аортна или митрална регургитация, както и плани-
рана бременност) (I C). Размерът на асцендентната 
аорта, при който се препоръчва интервенция при 
наличието на други бикуспидна клапа, е 50 mm, ако 
са налице и рискови фактори (коарктация на аор-
тата, хипертония, фамилна анамнеза за дисекация, 
както и нарастване размера на асцендентната аор-
та с повече от 3 mm за година) (I C). Размерът на 
асцендентната аорта, при който се интервенира във 
всички останали случаи, е 55 mm, при липсата на 
еластопатия (синдром на Елерс-Данлос, при който 
прагът на интервенция е както при Марфан дори и 
по-нисък) (I C). В препоръките има обособена гра-
фа генетични болести, засягащи аортата, в които 
влизат синдром на Търнър, Марфан, Елерс-Данлос 
и др., и нищо не се споменава за СЛЕ. 

Поради рядкото засягане на аортата при СЛЕ 
не съществуват установени критерии кога тези па-
циенти да се насочват за кардиохирургична интер-
венция. С удължаването на продължителността на 
живота със съвременната имуносупресивна тера-
пия и дългогодишната кортикостероидна терапия 
подобни случаи ще зачестяват. Аортната дилатация 
трябва да се търси активно със съвременните ме-
тоди на образна диагностика при болните със СЛЕ 
с нисък праг за кардиохирургична операция, за да 
се предотвратят фаталните ѝ усложнения.
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БЪЛГАРСКА КАРДИОЛОГИЯ
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НА КАРДИОЛОЗИТЕ 
В БЪЛГАРИЯ

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
CASE REPORTS

Острият миокарден инфаркт (ОМИ), включващ ед-
новременно остра трансмурална исхемия от два съ-
дови басейна, е известен като двоен или комбиниран 
миокарден инфаркт [1]. Това е рядко, но животозастра-
шаващо състояние, свързано с лоша прогноза и висока 
смъртност. Ятрогенната дисекация на лявата коронарна 

артерия (LMCA) се явява нечесто, но потенциално сери-
озно усложнение, изискващо незабавна намеса посред-
ством ангиопластика.

Настоящият клиничен случай е на 40-годишен 
пациент с гръдна болка на широка площ в покой от 
два часа. Пациентът е пушач – по 20 цигари дневно 

ОСТЪР ДВОЕН МИОКАРДЕН ИНФАРКТ ОТ БАСЕЙНА НА ЛЯВАТА ПРЕДНА ОСТЪР ДВОЕН МИОКАРДЕН ИНФАРКТ ОТ БАСЕЙНА НА ЛЯВАТА ПРЕДНА 
ДЕСЦЕНДЕНТНА АРТЕРИЯ И ДЯСНАТА КОРОНАРНА АРТЕРИЯ, УСЛОЖНЕН ДЕСЦЕНДЕНТНА АРТЕРИЯ И ДЯСНАТА КОРОНАРНА АРТЕРИЯ, УСЛОЖНЕН 
С ДИСЕКАЦИЯ НА СТВОЛА НА ЛЯВА КОРОНАРНА АРТЕРИЯ ПРИ ПАЦИЕНТ С ДИСЕКАЦИЯ НА СТВОЛА НА ЛЯВА КОРОНАРНА АРТЕРИЯ ПРИ ПАЦИЕНТ 

В КАРДИОГЕНЕН ШОКВ КАРДИОГЕНЕН ШОК

Б. Ацев, Йо. Джумеан, Г. Лютов и Д. Въсенска
Отделение по кардиология, МБАЛ „Пулс” – Благоевград

ACUTE DOUBLE VESSEL MYOCARDIAL INFARCTION FROM THE TERRITORY ACUTE DOUBLE VESSEL MYOCARDIAL INFARCTION FROM THE TERRITORY 
OF THE LEFT ANTERIOR DESCENDING ARTERY AND THE RIGHT CORONARY OF THE LEFT ANTERIOR DESCENDING ARTERY AND THE RIGHT CORONARY 
ARTERY, COMPLICATED BY DISSECTION OF LEFT MAIN CORONARY ARTERYARTERY, COMPLICATED BY DISSECTION OF LEFT MAIN CORONARY ARTERY

Bo. Atzev, Yo. Dzhumean, G. Lyutov and D. Vasenska
Clinic of Cardiology, MHAT “Puls” – Blagoevgrad, Bulgaria

Резюме. Острият миокарден инфаркт от два съдови басейна е известен като двоен или комбиниран миокарден инфаркт. 
Клиничният случай е на 40-годишен пациент с едновременно развиващ се преден и долен миокарден инфаркт. 
Спешната коронарна ангиография показа оклузия с тромб в среден сегмент на лявата предна десцендентна ар-
терия (LAD), както и субтотална 99% оклузия с тромб в среден сегмент на дясната коронарна артерия (RCA). 
Беше извършена незабавна първична перкутанна коронарна интервенция (РCI) на инфаркт-свързаните артерии. 
Поради ятрогенно настъпила дисекация на ствола на лявата коронарна артерия (LMCA) се предприе интракоро-
нарно стентиране с добър постпроцедурен резултат. След един месец при проведената контролна ангиография 
се установиха проходими стентове на LAD, RCA и LM без значима инстент пролиферация. 

Ключови думи: двоен миокарден инфаркт, перкутанна коронарна интервенция, ИБС
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Summary. Acute myocardial infarction of two vascular territories is known as double or combined myocardial infarction. In this case 
report we present a forty-year-old man with simultaneous anterior and inferior myocardial infarctions. Emergency coronary 
angiography showed thrombotic occlusion in the Left Anterior Descending artery (LAD) mid segment as well as subtotal 
thrombotic occlusion in the Right Coronary Artery (RCA) mid segment. We performed emergent percutaneous coronary 
intervention (PCI) to the infarct related arteries. Due to iatrogenic dissection of the Left Main Coronary Artery (LMCA) 
we undertook PCI of LMCA with good angiographic result. After one month control coronary angiography showed no 
signifi cant stenosis of the LAD, RCA and LMCA. 
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през последните 10 години. Не съобщава за пред-
ходни исхемични епизоди и няма фамилна анамнеза 
за ИБС. При постъпването болният е с Killip class II, 
артериално налягане (АН) 100/60 mm Hg и сърдечна 
честота (СЧ) 105 уд/min. От направената електро-
кардиограма се регистрира ST-сегмент елевация в 
отвеждния II, III, aVF, V1-V6, показваща наличието на 
остър долен и преден миокарден инфаркт (фиг. 1). 
При постъпването болният е с отрицателни маркери 
за миокардна некроза. Ехокардиографското (Ехо-
КГ) изследване показа тежка левокамерна систолна 
дисфункция с фракция на изтласкване (ФИ) 20%. На 
пациента беше даден Аспирин 325 mg и клопидо-
грел 600 mg. Спешната коронарна ангиография през 
дясната феморална артерия показа оклузия с тромб 
в среден сегмент на лявата предна десцендентна 
артерия (LAD) с TIMI 0 кръвоток както и субтотална 
(99%) оклузия с тромб в среден сегмент на дясната 
коронарна артерия (RCA) с TIMI I кръвоток. Извърши 
се спешна PCI на LAD и RCA. След предилатация 
и трикратна тромб-аспирация бе имплантиран стент 
Amazonia CroCo 3,00/24 mm в LAD, раздут до 12 атм. 
(фиг. 2). Поради ятрогенно настъпила дисекация на 
LM се имплантира стент stent Corofl ex Blue 4,00/8 
mm (фиг. 3). След това се премина към PCI на RCA 
със стент Amazonia CroCo 4,00/16 mm и втори стент 
Amazonia CroCo 4,00/8 mm (фиг. 4). Регистрира се 
добър ангиографски резултат с възстановен TIMI III 
кръвоток в LAD и RCA. В края на процедурата болни-
ят беше без стенокардна симптоматика, със стабил-
ни хемодинамични показатели и положителна ЕКГ 
динамика. Беше настанен в интензивно отделение, 
където продължи инфузията с хепарин, ептифиба-
тид, нитрат. Възстановителният период протече без 
усложнения. Серумните нива на креатинфосфокина-
зата се покачиха до 2287 IU/l, MB фракцията – до 
286 IU/l, тропонин I – до 1,8 ng/ml. Болният беше де-
хоспитализиран с двойна антиагрегантна терапия 
и без рецидив на стенокардната симптоматика. От 
направената контролна ЕхоКГ с данни за септоапи-
кална акинезия и ФИ – 30%. След месец се проведе 
контролно инвазивно изследване, което показа про-
ходими стентове на LAD, RCA и LM.

Фиг. 1. ЕКГ с данни за остър преден и долен миокарден инфаркт

Фиг. 2. Тромботична оклузия на LAD (1). Tромб-аспирация (2) и 
имплантация на стент Amazonia CroCo 3,00/24mm (3). Финален 
резултат в LAD (4)

Фиг. 3. Ятрогенна дисекация на LM (1). Имплантира се стент 
Corofl ex Blue 4,00/8mm (2-3). Финален резултат (4)

Фиг. 4. Тромботична оклузия на RCA (1). Имплантираха се два 
стента – Amazonia CroCo 4,00/16mm и Amazonia CroCo 4,00/8mm 
(2). Финален резултат в RCA (3)

ОБСЪЖДАНЕ

Най-честата причина за ОМИ е руптура на ате-
роматозна плака с последваща тромбоза [2]. Остра 
спонтанна оклузия на две или три коронарни арте-
рии е рядко срещано явление, което е свързано с 
лоша прогноза и висока смъртност. В патогенезата 
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на двойния миокарден инфаркт съществуват реди-
ца предразполагащи фактори като съдов спазъм 
[3, 4], състояния, свързани с хиперкоагулация [5], 
хиперхомоцистеинемия [6, 7], есенциална тромбо-
цитемия [8, 9], хормонотерапия [10], амфетаминова 
зависимост [11] и карцином на стомаха в напреднал 
стадий [12]. Според някои автори спадът на коро-
нарното налягане в хода на ОМИ се явява основен 
фактор за развитието на двоен миокарден инфаркт 
[13]. Обсъжда се и влиянието на увеличения възпа-
лителен отговор и ексцесивна катехоламинова про-
дукция в хода на ОМИ, водещи до остра оклузия 
на втори коронарен съд [3]. Резултати, базирани на 
аутопсионни данни, сочат, че острата тромботична 
оклузия на повече от един коронарен съд е сравни-
телно честа и се наблюдава при повече от полови-
ната пациенти с миокарден инфаркт [14]. От друга 
страна, Pollak и сътр. в своето изследване, обхва-
щащо 711 пациенти с ОМИ, на които е извършена 
първична ангиопластика, установяват, че само 18 
от тях са с оклузия на повече от един коронарен съд 
[15]. Това несъответствие между честотата при ау-
топсия и ангиографската честота може да се обяс-
ни с факта, че едновременното засягане на два съ-
дови басейна в хода на ОМИ най-често е фатално 
и води до внезапна сърдечна смърт. Pollak и сътр. 
подчертават сериозността на това състояние, воде-
що до кардиогенен шок при 1/3 от болните или жи-
вотозастрашаващи ритъмни нарушения при 1/4 от 
тях. Наред с изброените по-горе предразполагащи 
фактори за развитие на двоен миокарден инфаркт 
Pollak и сътр. обръщат внимание и на други комор-
бидни състояния, явяващи се предпоставка за раз-
витието на това животозастрашаващо състояние, 
например наличие на предсърдно мъждене, анам-
неза за онкологично заболяване, HIV инфекция 
[15]. Установено е, че двойният миокарден инфаркт 
засяга най-често RCA и LAD. Описан е случай на 
едновременното засягане на LAD и RCx [15]. Ос-
новният въпрос, който възникна в хода на спешната 
интервенция, беше кой от инфарктните съдове да 
се реваскуларизира първи. Поради установения в 
хода на процедурата TIMI 0 кръвоток в LAD за раз-
лика от RCA, при която се наблюдаваше TIMI I кръ-
воток, пристъпихме към незабавна PCI на LAD. 

Представеният клиничен случай при млад паци-
ент с остър двоен миокарден инфаркт, усложнен с 
ятрогенна дисекация на LM, представлява рядко съ-
четание. По литературни данни честотата на тази жи-
вотозастрашаваща компликация в хода на инвазивни 
процедури е 0.02% [16]. Повечето автори препоръч-
ват незабавна намеса посредством ангиопластика 
дори при наличен TIMI III кръвоток и хемодинамич-
на стабилност от страна на пациента [16]. Описани 
са малък брой случаи на пациенти, при които не се 
пристъпва към интракоронарно стентиране на ствола 
поради малка, ограничена дисекация, а също и при 
липса на симптоматика от страна на тези болни [17].

Спешната коронарна ангиография с пълна ре-
васкуларизация при пациенти с двоен миокарден 
инфаркт предотвратява развитието на кардиогенен 
шок и животозастрашаващи ритъмни нарушения и е 
животоспасяваща. В условията на спешност поради 
необходимостта от бързи технически действия се уве-
личава рискът от усложнения, както в дадения случай 
дисекация на ствола, които следва да се решават съо-
бразно хемодинамичното състояние на пациента, хода 
на ангиопластиката и прогнозата на заболяването. 
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