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СИСТЕМА НА НАТРИУРЕТИЧНИТЕ ПЕПТИДИ – НОВА ЦЕЛ В ЛЕЧЕНИЕТО  
НА СЪРДЕЧНАТА НЕДОСТАТЪЧНОСТ

Н. Рунев1, Е. Манов1 и В. Чилова2 
1Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, Мeдицински университет – София 

2Novartis Pharma Services Inc. – София, България

THE NATRIURETIC PEPTIDE SYSTEM – A NEW TARGET IN THE TREARMENT  
OF HEART FAILURE

N. Runev1, E. Manov1 and V. Chilova2 
1Chair of Propedeutics of Internal Medicine, Medical University – Sofia 

2Novartis Pharma Services Inc. – Sofia, Bulgaria

Резюме. В настоящия обзор е разгледана една не толкова често обсъждана ендогенна пептидна система: на натриуретич-
ните пептиди (NP). Анализирани са данните за блокиране на ключовия ензим, разграждащ NP – т. нар. неприлизин 
(неутрална ендопептидаза – NEP), както и възможността за едновременно инхибиране на NEP и блокиране на 
ренин-ангиотензин-алдостероновата система (РААС) чрез т.нар. вазопептидазни инхибитори (VPI). Използването 
на NEP инхибиция с цел увеличаване на циркулиращите плазмени нива на ендогенните NP е нов подход за лече-
ние на пациенти с артериална хипертония (АХ) и сърдечна недостатъчност (СН), при които е налице дефицит на 
биологично активни NP. Терапията с VPI – оmapatrilat, води до по-значим контрол на АХ в сравнение с enalapril, но 
данните от клинични проучвания пораждат сериозни съмнения по отношение на неговия профил на безопасност 
(почти 3 пъти по-висока честота на ангиоедем спрямо enalapril). С цел намаляване на риска от това тежко усложне-
ние се разработва концепцията за съчетаване на NEP инхибитор с ангиотензин II рецепторен блокер (АРБ). Пър-
вият представител на класа на ангиотензин рецепторните неприлизинови инхибитори (ARNi) е LCZ696, с който се 
постига едновременно инхибиране на неприлизин + селективна АТ1 рецепторна блокада, т.е. улеснява се свърз-
ването на Ang II с AT2 рецепторите, за които се приема, че имат допълнителни протективни ефекти. В клинични 
изпитвания при пациенти с хронична СН с намалена или запазена фракция на изтласкване (ФИ) LCZ696 показва 
значим благоприятен ефект върху структурните параметри и биомаркерите, използвани за оценка на сърдечната 
функция. Резултатите от проучването PARADIGM-HF доказват, че терапията с LCZ696 при СН с намалена ФИ води 
до значимо по-големи ползи от лечението с АСЕ инхибитор по отношение на сърдечно-съдовата заболяемост и 
смъртност и може да промени съвременния стандарт за лечение при тези пациенти.

Ключови думи: натриуретични пептиди, вазопептидазни инхибитори, неприлизин, ангиотензин рецепторен неприлизинов инхиби-
тор, сърдечна недостатъчност

Адрес з 
а кореспонденция:

доц. д-р Николай Рунев, дм., Клиника по пропедевтика на вътрешните болести, УМБАЛ „Александровска”, 1430  
София, тел.: 02 9230 658; e-mail: nrunev@abv.bg

Summary. In the current review data about one not so frequently discussed endogenous peptide system – the system of the natriuretic 
peptides (NP) – are analyzed. Our focus is upon existing evidence about inhibition of the key enzyme which degrades 
the NP, specifically, neprilysin (neutral endopeptidase or NEP), and on the possibility of simultaneous inhibition of NEP 
and renin–angiotensin–aldosterone system (RAAS) by novel molecules called vasopeptidase inhibitors (VPI). The use of 
NEP inhibition in order to increase the circulating plasma levels of the endogenous NP is a new approach for treatment of 
patients with arterial hypertension (AH) and heart failure (HF), where a deficiency of biologically active NP is identified. The 
therapy with VPI omapatrilat results in better control of AH compared to enalapril, but data from clinical studies raise serious 
doubts about its safety profile (almost 3 times higher incidence of angioedema with omapatrilat vs enalapril is observed). 
The concept of combining a NEP inhibitor with an angiotensin II receptor blocker (ARB) was developed in order to reduce 
the risk of this serious complication, associated with VPI. The first representative of the class of angiotensin receptor 
neprilysin inhibitors (ARNi) is LCZ696, which provides simultaneous inhibition of neprilysin + selective AT1 receptor 
blockade and facilitates the binding of Ang II to the angiotensin type 2 receptors that elicits several favorable actions.
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ВъВедение

Сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ) про-
дължават да са сериозно медицинско предизвика-
телство и социално-икономическо бреме за съвре-
менното общество. Крайна точка в еволюцията на 
повечето ССЗ е появата на сърдечна недостатъч-
ност (СН) – „сърдечно-съдовата епидемия“ на XXI 
век [1, 2]. В етиологично отношение водеща роля 
за развитието на СН имат: исхемичната болест на 
сърцето (ИБС), артериалната хипертония (АХ) и за-
харния диабет [3]. При 3/4 от всички пациенти със 
СН се открива предшестващо високо артериално 
налягане (АН), като само този рисков фактор удво-
ява риска от развитие на СН, в сравнение с нормо-
тензивната популация [4]. Още повече, проучването 
ALLHAT недвусмислено показа, че появата на СН 
при хипертоници е мощен предсказващ фактор за 
повишаване на смъртността [5]. 

Разработването на иновативни лекарствени 
средства, които осигуряват по-добър контрол на 
АН и имат терапевтичен потенциал да променят 
хода и прогнозата на СН, е приоритет за фарма-
цевтичната индустрия. Понастоящем най-широко 
в практиката се използват медикаменти, насочени 
срещу свръхактивираната ренин-ангиотензин-ал-
достеронова система (РААС) на различни нива:  
1) инхибиране на директното освобождаване на 
ренин или 2) прекъсване образуването на ангио-
тензин II (Aнг II), или 3) антагонизиране на действи-
ето му на ниво АТ1 рецептори, или 4) блокиране 
ефектите на алдостерона. 

В настоящия обзор е разгледана една не толко-
ва често дискутирана ендогенна пептидна система 
– на натриуретичните пептиди (NP), като се обсъж-
дат и новите терапевтични стратегии, насочени към 
повишаване на биологичната активност на NP чрез 
инхибиране процеса на тяхната деградация. Ана-
лизирани са данните за блокиране на ключовия ен-
зим, разграждащ NP – т. нар. неприлизин (неутрал-
на ендопептидаза, NEP), както и възможността за 
едновременно инхибиране на NEP и блокиране на 
РААС чрез разработваните нови молекули.

СиСтема на натриуретичните пептиди

Системата на NP се състои от различни, но 
стуктурно сходни пептиди, като 3 от тях са подроб-
но проучени. Първият NP, открит и описан от Болд и 
сътр. през 1981 г., е т. нар. атриален натриурети-
чен пептид (ANP) [6]. По-късно са идентифицира-
ни мозъчен (B-тип) и С-тип натриуретични пептиди: 
(BNP, респ. и CNP) [7, 8] (фиг. 1).

Установено е, че ANP и BNP се произвеждат 
основно в кардиомиоцитите в отговор на повишено 
разтягане и стрес на миокарда и попаднали в цирку-
лацията, действат като хормони с основни ефекти: 
вазодилатация, засилена натриуреза и диуреза [9]. 

ANP се експресира преди всичко в предсърдния 
миокард, докато BNP е еквивалентно представен в 
миокарда на камерите и предсърдията. Циркулира-
щият ANP въздейства и на хипоталамуса, където се 
смята, че участва в контрола на АН, сърдечно-съ-
довата хомеостаза, симпатикусовия тонус, синтеза 
на вазопресин и чувството на жажда [7,10]. CNP 
се произвежда предимно от ендотелните клетки, 
макрофагите и сърдечните фибробласти [11,12] и 
има ефекти върху централната нервна система, 
костната тъкан и съдовия ендотел [13]. Подобно 
на ANP и BNP, CNP има изразени протективни сър-
дечно-съдови ефекти: вазодилатация и намалено 
венозно връщане, понижаване на налягането на 
пълнене и на следнатоварването на сърцето. CNP 
е с най-мощен антифибротичен ефект от трите NP.

Докато ANP се секретира от кардиомиоцитите 
като активен хормон (ANP1-28), BNP се произвежда 
и освобождава като прохормон (proBNP1-108), кой-
то се дегликозилира и конвертира под действието 
на корин в биологично активен пептид (BNP1-32) и 
неактивен фрагмент (N-терминалeн–proBNP1-76). 
CNP се образува чрез разцепване на прекурсорен 
протеин proCNP1-103 до биологично активните 
форми CNP1-22 и CNP1-53 (фиг. 1).

Повечето познати физиологични ефекти на 
NP са рецепторно медиирани и са опосред-
ствани от вторичен сигнален пептид – цикличен 
гуанозин монофосфат (cGMP). ANP и BNP се 

In clinical trials of patients with chronic HF with reduced or preserved ejection fraction (EF) LCZ696 shows significant 
beneficial effect on the structural parameters and biomarkers used to assess the cardiac function. The results of the 
PARADIGM-HF study demonstrate that treatment with LCZ696 in HF with reduced EF results in significantly greater 
benefits than the ACE inhibitor in terms of cardiovascular morbidity and mortality and can change the current standard of 
treatment applied in those patients.
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свързват с общ мембранно разположен, свър-
зан с гуанилил циклаза (GC) рецептор – GC-A, 
докато CNP се свързва с друг хомоложен като 
структура рецептор – GC-B. Активирането на 
GC-A води до с повишаване на бъбречната ек-

скреция на натрий и вода, вазодилатация и ан-
тагонизъм на РААС. Установено е, че и трите NP 
се свързват с общ клирънс рецептор – NPR-С, 
който за разлика от NPR-А и NPR-В не е свър-
зан с GC (фиг. 2). 

А) ProANP1-126 се разцепва на NT-
ProANP1-98 и активния хормон ANP1-28.  
В) ProBNP1-108 се разцепва до NT-
ProBNP1-76 и активния хормон BNP1-32.  
С) ProCNP1-103 се разцепва до NT-
ProCNP1-80 (50) и активните хормони 
CNP1-22 и CNP1-53. Червените стрелки 
показват местата на преобразуване под 
действието на човешките конвертази − 
корин и фурин. Сините стрелки показват 
местата на разцепване под действието 
на неприлизин (NEP). Адаптирано от 
Mangiafico S. et.al. Eur. Heart J. 2013, 34, 
886-893.
Фиг. 1. Трите основни човешки ендогенни 
натриуретични пептида – схема на тяхно-
то образуване и разграждане

ANP − атриален натриуретичен пептид; BNP − B-тип натриуретичен пептид; CNP − С-тип натриуретичен пептид; URO − уродилатин; 
cGMP − цикличен гуанозин монофосфат; GC-A − гуанилил циклаза-А; GC-B − гуанилил циклаза-B; NPR-С − натриуретичен пептид ре-
цептор-С; PDE − фосфодиестераза; PKG − протеин киназа G; DPP4 − дипептидил пептидаза 4. Адаптирано от Тhomas G. von Lueder 
et al. Circ Heart Fail. 2013;6:594-605.

Фиг. 2. Рецепторно медиирани действия на натриуретичните пептиди
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Посочените биологични ефекти (натриуреза, 
вазодилатация, инхибиране активността на РААС) 
на NP са довели до уникалната концепция за карди-
опротекция чрез активиране на cGMP. Но NP имат 
много кратък плазмен полуживот и бързо се неутра-
лизират основно чрез рецепторно-медиирана де-
градация и чрез екстрацелуларни протеази.

неприлизин (неутрална ендопептидаза)

Освен чрез действието на общия клирънс-ре-
цептор (NPR-С) разграждането на циркулиращите 
в плазмата NP се реализира от ензима неутрална 
ендопептидаза (NEP) (фиг. 3).

NEP е цинк-зависима, мембранносвързана ен-
допептидаза, която хидролизира пептидите в ами-
носвързания хидрофобен сегмент [14]. При бозайни-
ци NEP е широко експресиран в тъканите: бъбреци, 
бял дроб, ендотел, съдови гладкомускулни клетки, 

кардиомиоцити, фибробласти, неутрофили, адипоци-
ти, тестиси и мозък, като с най-високи концентрации 
е представен в проксималните бъбречни тубули [14, 
15]. NEP има висок афинитет към ANP и CNP и по-ни-
сък към BNP, което прави последния по-устойчив на 
хидролиза. NEP е ключов ензим в катаболизма и на 
други пептиди, освен NP: ангиотензин I и ангиотензин 
II, брадикинин и ендотелин-1. Трябва да се подчер-
тае, че неприлизинът не хидролизира N-терминал-
ния про-BNP (NT-proBNP), следователно той може да 
служи като полезен сърдечен биомаркер за оценка на 
терапевтичния ефект и прогнозата при пациенти, ле-
кувани с инхибитори на NEP [16]. Описаните сърдеч-
но-съдови и бъбречни ефекти на системата на NP са 
противоположни на тези на РААС, което е научната и 
терапевтичната база за разработване на стратегия за 
целенасочено инхибиране на неприлизина и удължа-
ване на плазмения полуживот на ендогенните NP при 
лечение на пациенти със СН (фиг. 4).

Каталитичния център на NEP е изобразен в светло зелено, домейн 1 в лилаво и домейн 2 в 
синьо. Адаптирано от T.G. von Lueder et al. Pharmacology & Therapeutics 144 (2014) 41-49.
Фиг. 3. Триизмерен модел на молекулата на ензима неутрална ендопептидаза (NEP)

Неприлизинът катализира разпадането 
на B-тип натриуретичен пептид (BNP) 
и участва в разграждането на много 
други вазоактивни пептиди, включи-
телно ангиотензин II (вляво). Мем-
бранносвързаният неприлизин може 
да бъде освободен от клетъчната по-
върхност, като се получава немембран-
носвързана, или разтворима форма на 
ензима, която може да бъде измерена 
в кръвни проби. Нивата на разтворима-
та фракция на неприлизина могат да се 
използват като прогностичен маркер, 
свързан със сърдечната недостатъч-
ност (СН) (вдясно). ANP = предсърден 
натриуретичен пептид; BNP = B-тип 
натриуретичен пептид; CNP = C-натри-
уретичен пептид; CС = сърдечно-съдов; 
NT-proBNP = N-терминален про-B-тип 
натриуретичен пептид. Адаптирано от 
Bayés-Genís A et.al. J Am Coll Cardiol 
2015;65:657-65

Фиг. 4. Разтворима фракция на неприлизина – значение за патогенезата и прогнозата на СН
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избирателна инхибиция на неутралната 
ендопептидаза

Поради субстратната неспецифичност на NEP 
неговата инхибиция е най-добре да се комбинира с 
инхибирането на други вазоактивни съединения, за 
да има ясен клиничен ефект.

Доказателство за това са изводите от клинич-
ната програма на един от първите перорални NEP 
инхибитори – candoxatril, чието по-нататъшно 
проучване е преустановено. При хора candoxatril 
води до дозозависимо увеличение на плазмени-
те нива на ANP, cGMP и засилена натриуреза [17]. 
Въпреки това, вследствие на NEP инхибирането с 
candoxatril, се повишават нивата и на Ang II, но това 
не е придружено от нарастване на нивата на алдос-
терон, т.е. най-вероятно се дължи на едновремен-
ното увеличение и на NP, известни като инхибитори 
на алдостероновия синтез [18]. Крайният ефект на 
candoxatril върху АН при хипертоници не е бил за-
доволителен, въпреки значителното повишение в 
нивата на ANP [19]. При СН, отчетеното нараства-
не на АNP и BNP е довело до засилена диуреза и 
натриуреза, но не и до намаление на системното и 
белодробното съдово съпротивление (поради уве-
личаване нивата на ендотелин-1) [20].

едноВременна (дВойна) блокада  
на неутралната ендопептидаза  
и ангиотензин-конВертиращия ензим (аСе)

Тестването на хипотезата за необходимостта 
от двойна блокада – NEP инхибиция, съчетана с 
паралелно блокиране ефектите на РААС показва 
обещаващи резултати, с което се полагат основите 
на нов клас молекули, наречени вазопептидаз-
ни инхибитори (VPI). Най-напред в клиничната 
си програма достига вазопептидазният инхиби-
тор omapatrilat (други разработвани молекули са 
gempatrilat и sampatrilat). В експериментални про-
учванията с omapatrilat при модели на есенциална 
хипертония и СН се установяват убедителни данни 
за понижаване на АН, благоприятно повлияване на 
сърдечната дисфункция и тъканното ремоделира-
не, както за подобряване на преживяемостта [21]. 

В проучването OCTAVE (с включени над 25 000  
пациенти) се доказва, че терапията с VPI (оmapatrilat) 
води до по-значим контрол на АН в сравнение с ин-
хибицията на ACE с enalapril. В това изследване 
обаче се появяват сериозни съмнения по отноше-
ние на профила на безопасност на omapatrilat, за-
ради отчетената почти 3 пъти по-висока честота на 
ангиоедем при неговото приложение (2.17%) спря-
мо enalapril (0.68%) [22]. Вероятният механизъм на 
възникване на това тежко усложнение е увеличе-

ние на плазмените нива на брадикинин, водещо до 
значително нарастване на съдовия пермеабилитет 
и изразена вазодилатация [23]. Идентифицирани 
са няколко ензима, участващи в разграждането на 
брадикинина in-vivo. Подредени по значимост, това 
са: ACE > аминопептидаза (APP) > NEP > дипепти-
дил пептидаза-4 (DPP-4). Omapatrilat инхибира три 
от тях (ACE, APP, NEP), което е най-вероятната при-
чина за повишената честота на ангиоедем, наблю-
давана при неговата употреба [24].

В проучването IMPRESS (573 пациенти със СН в 
III-IV ФК по NYHA) с omapatrilat се постига по-значи-
ма редукция на общия краен показател (смъртност, 
хоспитализация за СН и прекъсване на участието 
в проучването поради влошаване на СН) в сравне-
ние с ACE инхибитора lisinopril [25]. Това обаче не 
се потвърждава в последвалото мащабно (n = 5770) 
фаза III проучване OVERTURE, в което omapatrilat 
не показва по-значим ефект спрямо enalapril по от-
ношение редукция на първичния краен показател 
от СС смърт и хоспитализация за СН (НR = 0.94; 
95% CI: 0.86-1.03; p = 0.187).

Независимо че не е наблюдавано повишава-
не на честотата на ангиоедем в тези проучвания, 
опасенията за безопасността (появили се след 
OCTAVE) заедно с липсата на по-изразен ефект в 
сравнение със стандартното медикаментозно лече-
ние (отчетена в OVERTURE) водят до преустановя-
ване на по-нататъшното изследване на omapatrilat. 

Ето защо, въпреки очакванията, че със съчета-
нието на повишени нива на ендогенни NP + блоки-
рани ефекти на Ang II ще се постигне клинично зна-
чимо понижаване на системното и бъбречносъдо-
вото съпротивление, както и потискане синтеза на 
алдостерон, в момента нито една молекула от този 
клас не е във фаза на клинично изпитване. 

ангиотензин II рецепторнa блокада  
и NEP инхибиция

С цел подобряване на профила на безопасност 
на VPI (развитие на ангиоедем) се разработва кон-
цепцията за съчетаване на NEP инхибитор с ан-
гиотензин II рецепторен блокер (АРБ). При такава 
комбинация се инхибира само един от основните 
ензими, участващи в метаболизма на брадикинин, 
следователно, очаква се по-малко увеличение на 
плазмените му нива и по-нисък риск от развитие на 
ангиоедем (табл. 1).

Първият представител на класа на ангиотензин 
рецепторните неприлизинови инхибитори (ARNi) е 
LCZ696: нов, двойнодействащ медикамент, осигу-
ряващ едновременно инхибиране на неприлизин + 
ангиотензин II рецепторна блокада. LCZ696 се със-
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тои от две субстанции: sacubitril (pro-drug AHU377), 
който под действието на неспецифични естерази 
допълнително се хидролизира до активния, високо-
селективен инхибитор на неприлизин – LBQ657, и 
valsartan – AT1 рецепторен блокер [26] (фиг. 5).

В експериментални модели е установено, че 
LCZ696 води до увеличаване на плазмените нива на 
cGMP, ренин и Ang II, като се представят доказател-
ства за ползите от едновременото инхибиране на NEP 
и ангиотензин II рецепторната блокада при АХ [27].

Таблица 1. Фармакологични свойства на металопептидазни инхибитори ± РААС блокери

NEP инхибитор ACE инхибитор 
NEP инхибитор

 + 
ACE инхибитор a

 ARNIb

Ефекти върху вазоактивните пептиди

Ангиотензин-II      
Ренин      
Алдостерон    
NP/ cGMP    
Ендотелин-1    
Брадикинин    
Физиологични ефекти

Артериално налягане    

Na+ eкскреция    
ЛКХ     
ЛК Фиброза    

а – данни само за omapatrilat; b – данни само за LCZ696; ACE = ангиотензин конвертиращ ензим; ARNi = ангиотензин рецепторен непри-
лизинов инхибитор; cGMP = цикличен гуанозин монофосфат; ЛКХ = левокамерна хипертрофия; ЛК=левокамерна; NEP = неприлизин; 
NP = натриуретични пептиди (Адаптирано от Von Lueder et al. Pharmacol Ther 144 (2014) 41-49)

Ангиотензин рецептореният неприлизинов инхибитор LCZ696 модулира ефекта на две противоположно действащи при СН неврохор-
монални системи: ренин-ангиотензин алдостероновата система и системата на натриуретичните пептиди. Ang II: ангиотензин II; ARNI: 
ангиотензин рецепторен неприлизинов инхибитор; AT1: ангиотензин II рецептор тип 1; cGMP: цикличен гуанозин монофосфот; GTP: 
гуанозин трифосфат; NP: натриуретичен пептид (напр. предсърден натриуретичен пептид [ANP], B-тип натриуретичен пептид [BNP] и 
т.н.); NPR-A: А рецептор за натриуретичен пептид; РААС: ренин-ангиотензин-алдостероновасистема. Адаптирано от Langenickel T.H. 
et.al. Drug Discovery Today: Therapeutic Strategies 2012(9)4; 131e-139e.

Фиг. 5. Ангиотензин рецепторният неприлизинов инхибитор (ARNi) LCZ696: нов подход за лечение на сърдечна недостатъчност
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Обещаващите резултати от приложението на 
LCZ696 при АХ са предпоставка за допълнителни 
клинични проучвания за ефектите на LCZ696 при 
лечение на СН – както с намалена, така и със запа-
зена фракция на изтласкване (ФИ).

В проучването от фаза II PARAMOUNT LCZ696 
е сравнен с валсартан при 301 пациенти със симп-
томи на СН II-III ФК по NYHA при запазена ФИ  
(СНзФИ) и повишени плазмени нива на NT-proBNP. 
В сравнение с валсартан LCZ696 води до значимо 
намаление на стойностите на NT-proBNP (на 12-ата 
седмица), подобряване на симптоматиката и нама-
ляване на размерите на лявото предсърдие (на 36-
ата седмица) [28]. В рosthoc анализ на PARAMOUNT 
се подчертава, че отчетените допълнителни ползи 
се постигат независимо от промените в систолното 
АН [29].

Резултатите от PARAMOUNT дават основание 
за по-мащабно и продължително проучване на 
ефектите на LCZ696 при СНзФИ, защото тази група 
пациенти продължава да е терапевтично предизви-
кателство поради липсата на лекарства с доказани 
ефекти върху СС заболяемост и смъртност до мо-
мента. 

Днес разполагаме и с данните от преждевре-
менно преустановеното проучване PARADIGM-HF: 
многоцентрово, рандомизирано, двойносляпо, ак-
тивноконтролирано изпитване за оценка на ефи-
касността и безопасността на LCZ696 в сравнение 
с еналаприл по отношение на заболяемостта и 
смъртността при пациенти с хронична СН II-IV ФК 
по NYHA и намалена ФИ (≤ 35%) (СНнФИ) [30]. В 
действителност PARADIGM-HF е най-мащабното 
проучване, провеждано до днес при пациенти със 
СНнФИ [31]. Крайните резултати от него показват, 
че: 1) LCZ696 значимо превъзхожда стандарта на 
лечение с АСЕ инхибитор по отношение на общия 
краен показател от СС смърт и хоспитализация за 
СН (HR = 0.80; 95% CI: 0.73-0.87; p < 0.001) и 2) 
едновременното инхибиране на рецептора за анги-
отензин II и на неприлизин носи по-големи ползи, 
отколкото самостоятелната РААС инхибиция при 
пациенти с хронична СНнФИ [32].

заключение

При хронична СН е налице свръхактивиране на 
РААС с потенциално неблагоприятни последствия, 
докато повишаването на биологичната активност 
на NP има протективни сърдечно-съдови и бъбреч-
ни ефекти. Преодоляването на неврохормоналния 
дисбаланс при СН е ключов момент за ефективна, 
патогенетично насочена терапевтична стратегия.

Използването на NEP инхибиция с цел увелича-
ване на циркулиращите плазмени нива на ендоген-

ните NP е нов подход за лечение на пациенти с АХ и 
СН, при които е налице дефицит на биологично ак-
тивни NP. Въпреки обещаващите резултати от кли-
нични изпитвания с VPI, FDA не дава разрешение 
за употреба на оmapatrilat поради повишен риск от 
развитие на ангиоедем и по-нататъшното проучва-
не на нови молекули от този клас е преустановено.

ARNi представлява последният пробив в лекар-
ствените разработки, базирани на NEP инхибиция, 
като съчетава комплексното действие на NEP ин-
хибитор и АРБ: повлияване на свръхактивираната 
РААС + селективна AT1 рецепторна блокада, т.е. 
улеснява се свързването на свободния Ang II с AT2 
рецепторите, за които се приема, че имат допъл-
нителни благоприятни ефекти. LCZ696 е първият 
представител на класа на ARNi, който в клинични 
проучвания при пациенти с хронична СН с намале-
на или запазена ФИ показва благоприятни ефекти 
върху структурните параметри и биомаркерите, из-
ползвани за оценка на сърдечната функция. 

Резултатите от проучването PARADIGM-HF до-
казват превъзхождащия ефект на LCZ696 спрямо 
АСЕ инхибиция по отношение на сърдечно-съдова-
та заболяемост и смъртност при СНнФИ и са на път 
да променят съвременния стандарт на лечение при 
тази група болни. С интерес се очакват и крайните 
резултати от клиничното изпитване PARAGON-HF 
за ролята на LCZ696 при пациенти с хронична СН-
зФИ, при които все още не разполагаме с доказано 
ефективна терапия.

Статията се издава с подкрепата на „Новартис“

Библиография
1. Nichols, M., N. Townsend, P. Scarborough, M. Rayner. Car-

diovascular disease in Europe 2014: epidemiological update. – Eur. 
Heart J., 35, 2014, 2950-2959.

2. Ramsay, S. E, P. H. Whincup, O. Papacosta et al. Inequali-
ties in heart failure in older men: prospective associations between 
socioeconomic measures and heart failure incidence in a 10-year 
follow-up study. – Eur. Heart J., 35, 2014, 442-447.

3. Roger, V. L., A .S. Go, D. M. Lloyd-Jones et al. Heart disease 
and stroke statistics – 2011 update: a report from the American Heart 
Association. – Circulation, 123, 2011, e18-e209.

4. Lloyd-Jones, D. M., M. G. Larson, E. P. Leip et al. Lifetime 
risk for developing congestive heart failure: the Framingham Heart 
Study. – Circulation, 106, 2002, 3068-72.

5. Piller, L. B., S. Baraniuk, L. M. Simpson et al. Long-term 
follow-up of participants with heart failure in the antihypertensive and 
lipid-lowering treatment to prevent heart attack trial (ALLHAT). – Cir-
culation, 124, 2011, 1811-1818. 

6. Flynn, T. G., M. L. de Bold, A. J. de Bold. The amino acid se-
quence of an atrial peptide with potent diuretic and natriuretic proper-
ties. – Biochem. Biophys. Res. Commun., 117, 1983, 859-65. 

7. Sudoh, T., K. Kangawa, N. Minamino, H. Matsuo. A new na-
triuretic peptide in porcine brain. – Nature, 332, 1988, 78–81.

8. Sudoh, T., N. Minamino, K. Kangawa et al. C-type natriuretic 
peptide (CNP): a new member of natriuretic peptide family identified 



Н. Рунев, Е. Манов и В. Чилова12

in porcine brain. – Biochem. Biophys. Res. Commun., 168, 1990, 
863-70.

9. Nakao, K., Y. Ogawa, S. Suga, H. Imura. Molecular biology 
and biochemistry of the natriuretic peptide system. II: natriuretic pep-
tide receptors. – J. Hypertens., 10, 1992, 1111-1114.

10. de Bold, A. J., H. B. Borenstein, A. T. Veress, H. Sonnenberg. 
A rapid and potent natriuretic response to intravenous injection of 
atrial myocardial extract in rats. – Life. Sci., 28, 1981, 89-94.

11. Suga, S., K. Nakao, H. Itoh et al. Endothelial production of C-
type natriuretic peptide and its marked augmentation by transforming 
growth factor-beta: possible existence of vascular natriuretic peptide 
system. – J. Clin. Invest., 90, 1992, 1145-1149.

12. Horio, T., T. Tokudome, T. Maki et al. Gene expression, se-
cretion, and autocrine action of C-type natriuretic peptide in cultured 
adult rat cardiac fibroblasts. –Endocrinology, 144, 2003, 2279-2284.

13. Gardner, D. G., S. Chen, D. J. Glenn, C. L. Grigsby. Molecu-
lar Biology of the Natriuretic Peptide System. Implications for Physi-
ology and Hypertension. – Hypertension, 49, 2007, 419-426.

14. Turner, A. J., K. Tanzawa. Mammalian membrane metallopep-
tidases: NEP, ECE, KELL, and PEX. – FASEB J., 11, 1997, 355-364.

15. Standeven, K.F., K. Hess, A.M. Carter et al.Neprilysin, obe-
sity and the metabolic syndrome. – Int. J. Obes. (Lond.), 35, 2011, 
1031–1040.

16. Martinez-Rumayor, A., M. Richard, J. C. Burnett, J. L. 
Januzzi Jr. Biology of the natriuretic peptides. – Am. J. Cardiol., 101 
(Suppl), 2008, 3A-8A.

17. McDowell, G., D. P. Nicholls. The endopeptidase inhibitor, 
candoxatril, and its therapeutic potential in the treatment of chronic 
cardiac failure in man. – Expert. Opin. Investig. Drugs, 8, 1999, 79-84.

18. O’Connell, J. E., A. G. Jardine, D. L. Davies et al. Renal and 
hormonal effects of chronic inhibition of neutral endopeptidase (EC 
3.4.24.11) in normal man. – Clin. Sci. (Lond.), 85,1993, 19-26.

19.  Chen, H. H., J. A. Schirger, W. L. Chau et al. Renal response 
to acute neutral endopeptidase inhibition in mild and severe experi-
mental heart failure. – Circulation, 100, 1999, 2443-2448.

20. Kentsch, M., W. Otter, C. Drummer et al. Neutral endopep-
tidase 24.11 inhibition may not exhibit beneficial haemodynamic ef-
fects in patients with congestive heart failure. – Eur. J. Clin. Pharma-
col., 51, 1996, 269-272.

21. Tabrizchi, R. Ilepatril (AVE-7688), a vasopeptidase inhibitor 
for the treatment of hypertension. – Curr. Opin. Investig. Drugs, 9, 
2008, 301-309.

22. Kostis, J. B., M. Packer, H. R. Black et al. Omapatrilat and 
enalapril in patients with hypertension: the Omapatrilat Cardiovascu-

lar Treatment vs. Enalapril (OCTAVE) trial. – Am. J. Hypertens., 17, 
2004, 103-111.

23. Moreau, M. E., N. Garbacki, G. Molinaro et al. The kallikrein-
kinin system: current and future pharmacological targets. – J. Phar-
macol. Sci., 99, 2005, 6-38

24. Fryer, R. M., J. Segreti, P. N. Banfor et al. Effect of bradykinin 
metabolism inhibitors on evoked hypotension in rats: rank efficacy of 
enzymes associated with bradykinin-mediated angioedema. – Br. J. 
Pharmacol., 153, 2008, 947-955

25. Rouleau, J. L., M. A. Pfeffer, D. J. Stewart et al. Compari-
son of vasopeptidase inhibitor, omapatrilat, and lisinopril on exercise 
tolerance and morbidity in patients with heart failure: IMPRESS ran-
domised trial. – Lancet, 356, 2000, 615-620.

26. Langenickel, T.H., W.P. Dole. Angiotensin receptor-neprilysin 
inhibition with LCZ696: a novel approach for the treatment of heart 
failure. – Drug Discov. Today: Ther. Strateg., 9, 2012, e131-e139

27. Gu, J., A. Noe, P. Chandra et al. Pharmacokinetics and 
pharmacodynamics of LCZ696, a novel dual-acting angiotensin 
receptor-neprilysin inhibitor (ARNi). – J. Clin. Pharmacol., 50, 
2010, 401-414.

28. Solomon, S. D., M. Zile, B. Pieske et al. The angiotensin 
receptor neprilysin inhibitor LCZ696 in heart failure with preserved 
ejection fraction: a phase 2 double-blind randomised controlled trial. 
– Lancet, 380, 2012, 1387-1395

29. Jhund, P. S., B. Claggett, M. Packer et al. Independence of 
the blood pressure lowering effect and efficacy of the angiotensin re-
ceptor neprilysin inhibitor, LCZ696, in patients with heart failure with 
preserved ejection fraction: an analysis of the PARAMOUNT trial. – 
Eur. J. Heart Fail., 16, 2014, 671-677

30. McMurray, J. J., M. Packer, A. S. Desai et al. Dual angioten-
sin receptor and neprilysin inhibition as an alternative to angiotensin-
converting enzyme inhibition in patients with chronic systolic heart 
failure: rationale for and design of the Prospective comparison of 
ARNI with ACEI to Determine Impact on Global Mortality and morbid-
ity in Heart Failure trial (PARADIGM-HF). – Eur. J. Heart Fail., 15, 
2013, 1062-1073.

31. McMurray, J. J., M. Packer, A. S. Desai et al. Baseline char-
acteristics and treatment of patients in Prospective comparison of 
ARNI with ACEI to Determine Impact on Global Mortality and morbid-
ity in Heart Failure trial (PARADIGM-HF). – Eur. J. Heart Fail., 16, 
2014, 817-825

32. McMurray, J. J., M. Packer, A. S. Desai et al. Angiotensin-ne-
prilysin inhibition versus enalapril in heart failure. – N. Engl. J. Med., 
371, 2014, 993-1004



Българска кардиология 
том ХXI, 2015, № 4ДРУЖЕСТВО  

НА КАРДИОЛОЗИТЕ  
В БЪЛГАРИЯ

ОБЗОРИ
REVIEWS

Лявото предсърдие (ЛП) е динамична структу-
ра, която определя режима на пълнене на лявата 
камера (ЛК) [23, 39]. Това се осъществява в после-
дователни фази от сърдечния цикъл на ЛП [7]:

 • Фаза 1 (резервоарна фаза, резервоарна 
функция, R-reservoir). Тя има основна роля за ЛК 
пълнене, осигурявайки 40% от ударния обем [1, 
50]. ЛП функционира като резервоар, събирайки 
кръв от пулмоналните вени, по време на изово-
луметричната контракция, ЛК систола и изо-
волуметричната релаксация. Резервоарната 
функция се влияе от: 

 − ЛК съкращение и преместването на сърдечна-
та база към върха;

 − ЛП релаксация и ригидност.

 • Фаза 2 (кондуитна фаза, проводна функция, 
CD-conduit). Кръвта се трансферира от ЛП към ЛК 
посредством малък градиент през ранната диас-
тола, което осигурява 35% от ЛК пълнене [2]. Тази 
функция се модулира от ЛК релаксация и ранните 
диастолни налягания.

 • Фаза 3 (контрактилна фаза, контрактилна 
функция, CT-contraction, Booster). Тази функция се 
осъществява само при синусов ритъм по време 
на късната ЛК диастола. ЛП функционира като 
помпа. Контракцията на предсърдието увеличава 
ЛК ударен обем до 20-30% при здрави индивиди 
[33]. Модулира се от: 

 − ЛК къмплайънс и ЛК теледиастолно налягане;
 − ЛП контрактилитет.

ЛЕВОПРЕДСЪРДНА МЕХАНИКА − ЕНИГМА ИЛИ РЕАЛНОСТ.  
СЪВРЕМЕННИ ПРОТОКОЛИ ЗА ЕХОКАРДИОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ

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

LEFT ATRIAL MECHANICS – ENIGMA OR REALITY.  
THE NEW PROTOCOLS FOR ECHOCARDIOGRAPHIC ASSESSMENT
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Резюме. Първите изследвания на левопредсърдната (ЛП) функция се основават главно на инвазивни методи. Това е 
трудно приложимо в ежедневната клинична практика. През последните години особена популярност придоби 
ехокардиографската оценка. Съвременните стрейн и стрейн рейт изображения дават възможност прецизно да се 
диагностицират патологични промени в ЛП механика в най-ранен стадий на много социалнозначими заболявания.
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При здрави индивиди ЛП е кухина с ниско на-
лягане, притежаваща високоеластични свойства. 
Миокардът е значително по-тънък от този на ЛК [50, 
54]. Изграден е от три слоя влакна. Циркулярните 
влакна са разположени успоредно на равнината на 
митралния клапен пръстен (МКП), а надлъжните – 
перпендикулярно. Косо ориентираните влакна се 
намират между циркулярните и надлъжните. ЛП се 
състои от горна стена (покрив), задно-долна, лате-
рална, септална и предна стена (фиг. 1). 

В отговор на остро или хронично увреждане ЛП 
стени се разтягат необратимо и стават ригидни. 
Този процес се нарича ЛП ремоделиране [41]. Това 
е адаптационен процес на регулация на кардиоми-
оцитите в отговор на външни фактори. Видът и обе-
мът на ремоделиране зависят от силата и продъл-
жителността на действие на увреждащите фактори 
[16, 24]. 

Структурното и функционалното ремоделиране 
възникват в отговор на състояния, като тахикардия, 
обемно и/или тенсионно обременяване, диастолна 
дисфункция, миокардна исхемия, клапни заболя-
вания и др. [28]. Като ответна реакция в предсър-
дията започва пролиферация на фибробласти и 
диференциация в миофибробласти. Увеличава се 
количеството на съединителна тъкан. Това води до 
електрическа хетерогенност и нестабилност на про-
водната система. Тези процеси имат основна роля 
за възникването и задържането на най-честата и 
социалнозначима аритмия – предсърдното мъжде-
не [33]. 

Основна проява на структурното ЛП ремодели-
ране е дилатацията с увеличени обеми и нарушена 
функция [25]. 

Оценка на ЛП механика със стрейн 
Доскоро изследването на ЛП функция се из-

вършваше единствено чрез 2D-ЕхоКГ, като се из-
числяваха фазовите обеми и се правеше оценка на 
доплеровия кръвоток през митрална клапа и пул-
моналните вени [46, 49]. Считаше се, че размерът и 
индексираният обем на ЛП са основните критерии 
за оценка на функцията [45]. Въведените през по-
следните години показатели на ЛП механика дават 
съществена допълнителна информация [5, 29]. Ос-
новно тяхно предимство е възможността да се ди-
агностицират най-ранните промени в ЛП функция 
при различни заболявания, още преди да е настъ-
пило структурно ремоделиране [47].

Тъканната доплер-ехокардиография (ТДЕ) и 
speckle tracking ехокардиографията (SТЕ) са ме-
тодики, позволяващи количествено определяне на 
регионалната и глобална ЛП деформация, както и 
скоростта на деформация [39]. Стрейнът на ЛП по-
казва степента на промяна в дължината на да-

ден сегмент от миокарда на предсърдието, като 
процентно отношение на крайната спрямо първо-
началната дължина [23]. Възможно е да бъде из-
числен единствено лонгитудиналният стрейн. Ми-
окардната деформация може да се определи за 
множество ЛП сегменти (глобален стрейн) и/или 
за определен сегмент (регионален стрейн) [34]. 
Гръцката буква епсилон „ε“ се използва като сим-
вол на стрейна (strain) [39]. Скоростта, с която се 
достига до миокардна деформация е стрейн рейт 
(strain rate). Измерва се в s-1.

Два са начините да бъде определена ЛП дефор-
мация. Единият е чрез SТЕ, а другия чрез ТДЕ. SТЕ 
позволява обективна, количествена оценка на ми-
окардната деформация в различни равнини от една 
позиция и в един сърдечен цикъл [53]. Основно пре-
димство пред ТДЕ, е че е ъгъл независим метод. 
Работи на базата на алгоритъм за постпроцедурен 
анализ [36]. За целта е необходим запис на изобра-
жения в сивата скала на конвенционалната 2D-ЕхоКГ 
в апикална дву-, три- и четирикухинна позиция [44]. 
За да може образът да се обработва, следва да е 
записан като клип. Необходимо условие е ЕКГ ре-
гистрация, за да се отчетат началото и края на сис-
толата и диастолата, а също така и добро качество 
на ехокардиографския образ с цел правилно про-
следяване на ендокардния контур. Програмата пре-
доставя възможност за ръчно очертаване. Следва 
обработка на информацията и автоматично разде-
ляне на зоната на интерес на шест ЛП сегмента за 
всяка една от посоченитe позиции [18]. Сегменти, 
които не могат да бъдат анализирани, поради не-
добро качество на образа се отхвърлят. Софтуерът 
изчислява регионален стрейн за всеки сегмент и 
глобален, осреднен от всички 18 ЛП сегмента за 
трите позиции [20, 40]. Освен във вид на крива ре-
гионалният стрейн може да се представи и в режим 
M-мод.

ЛП механика може да бъде измерена през от-
делните фази, при които кривите на предсърдния 
стрейн и стрейн рейт следват ЛК динамика по време 
на сърдечния цикъл [10]. По време на резервоарна-
та фаза ЛП се пълни с кръв и се разтяга. Лонгиту-
диналният стрейн се увеличава, достигайки макси-
мален положителен пик преди отваряне на митрал-
ната клапа [50]. През кондуктивната фаза − след 
отваряне на митралната клапа по време на ранната 
диастола − ЛП се изпразва бързо, скъсява се и кри-
вата на стрейна намалява до плато, кореспондира-
що с диастаза [11]. Следва втори положителен пик, 
по-нисък от първия в периода преди предсърдна-
та контракция. По време на контрактилната фаза 
е налице негативен пик в резултат на лонгитуди-
налното скъсяване след предсърдната контракция 
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[12]. За определяне на ЛП стрейн съществуват две 
различни методики. Те се определят от избора на 
отправна точка в ЕКГ, която може да бъде началото 
на Р-вълната или началото на QRS-комплекса [10]. 
Трябва да се има предвид, че дефинициите на нор-
малните стойности са различни за двете отправни 
точки [11]. Също така профилът на стрейн кривите 
е различен. По тази причина е необходимо да се ос-
мисли къде точно се правят измерванията, за да се 
избегнат груби грешки. Драматична разлика между 
двата метода има във фазата на ЛП контракция. 
При метода с начало от Р-вълната се използва вър-
хът на негативитета (отрицателна стойност), а при 
QRS-метода − платото преди негативната част (по-
ложителна стойност) [53]. Различните ЕхоКГ апара-

ти предлагат различни програми с възможност за 
избор на отправна точка от изследващия или авто-
матично зададена от производителя.

Като обобщение на казаното до тук можем да 
направим заключението, че когато се използва за 
отправна точка Р-вълна метода, в диаграмата на 
ЛП стрейн можем да измерим пиков положителен 
стрейн по време на резервоарната фаза и пиков 
отрицателен стрейн по време на ЛП контракция 
(фиг. 2) [13]. 

Когато се използва за отправна точка QRS 
комплекса, в диаграмата на ЛП стрейн, можем да 
измерим пиков положителен стрейн по време на 
резервоарната фаза и втори пиков положителен 
стрейн по време на ЛП контракция (фиг. 3).

Фиг. 1. ЛП стени. В апикален четирикухинен срез се визуализират покрива, септума и латералната стени. В апикален двукухинен срез 
се визуализират покрива, предната и задно-долната стени. (Личен архив)

 

Фиг. 2. Основни параметри, изчислявани от диаграмата на ЛП 
лонгитудинален стрейн, когато за отправна точка се приема на-
чалото на Р-вълната. Peak negative LA strain – съответства на ЛП 
контракция. Peak positive LA strain – съответства на резервоарна-
та фаза (по Cameli et al.)

Фиг. 3. Основни параметри, изчислявани от диаграмата на ЛП лон-
гитудинален стрейн, когато за отправна точка се приема началото 
на QRS-комплекса. Peak positive εS /εR – първи позитивен пик, съ-
ответстващ на резервоарната фаза. Positive εa/εCT – втори късен 
позитивен пик, съответстващ на ЛП контракция (Личен архив)
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нормални СтойноСти на лп лонгитудина-
лен Стрейн 

Изследователски екип (Saraiva и сътр.) предла-
га шест отделни параметъра, които могат да бъдат 
изследвани по време на отделните фази (табл. 1) 
[46]. Това са εCT (по време на ЛП контракция), εCD 
(по време на кондуитната фаза) и εR (по време на 
резервоарната фаза) [10]. Изследователите демон-
стрират, че изследваните параметри имат различни 
стойности, в зависимост от отправната точка [53].

Оценка на ЛП механика със стрейн рейт
ЛП стрейн рейт крива следва динамиката на ЛК 

крива в сърдечния цикъл [10]. 
По време на резервоарната фаза ЛП се разтя-

га и кривата има два положителни пика. Ранен – от-
говарящ на изоволуметричната контракция, и късен 
– на ЛК систола и изоволуметричната релаксация. 

През кондуитната фаза ЛП се изпразва бързо 
от събралата се кръв. Това е свързано със скъсява-
не на лонгитудиналения размер и снижаване на ст-
рейн рейт кривата до ранен негативен пик, послед-
ван от плато. 

По време на ЛП контракция предсърдието се 
скъсява и кривата показва късен отрицателен пик 
(фиг. 4).

Като обобщение на казаното можем да заклю-
чим [50], че в диаграмата на ЛП стрейн рейт можем 
да измерим пиков положителен стрейн рейт по 
време на резервоарната фаза, късен пиков отри-
цателен стрейн рейт по време на ЛП контрак-
ция и ранен пиков отрицателен стрейн рейт по 
време на кондуитната фаза. За определяне на ЛП 
стрейн рейт се използват същите отправни точки в 
ЕКГ. Дефинициите на нормалните стойности са раз-
лични за двете отправни точки, профилът на криви-
те е еднакъв. 

нормални СтойноСти на лп лонгитудина-
лен Стрейн рейт

Изследователски екип (Saraiva и сътр.) предлага 
шест отделни параметъра на стрейн рейт (табл. 2), 
които могат да се изследват по време на отделните 
фази [46]. Това са SRCT (по време на ЛП контракция), 
SRCD (по време на кондуитната фаза) и SRR (по време 
на резервоарната фаза) [10]. Авторите демонстрират, 
че изследваните параметри имат различни стойности, 
в зависимост от метода на изчисление [53].

Освен чрез SТЕ ЛП стрейн и стрейн рейт могат 
да се изчислят и чрез ТДЕ [36]. Задължително усло-
вие е апаратът да бъде включен в режим на цветно 
кодиран ТДЕ. Това означава, че интересуващата ни 
позиция трябва да бъде изпълнена в този формат и 
трансформирана “на място” в стрейн и стрейн рейт 
образи, след което запаметена. Необходимо усло-
вие е позициите да са записани като клип. Следва 
обработка. Поставяме speckles върху интересува-
щите ни сегменти. Това е т.нар количествен ана-
лиз. Получават се графики, показващи деформаци-
ята и скоростта на миокардна деформация (фиг. 5). 
Кривите имат същият профил, както при SТЕ.

Основният недостатък на ТДЕ е, че е ъгъл-за-
висим метод. Това означава, че доплеровият лъч е 
необходимо да съвпада оптимално с посоката на 
движение на миокардната стена. По тази причина не 
всички сегменти на ЛП могат да се изследват [35, 45]. 
Например покрива на ЛП е труден за оценка. Друг 
недостатък е невъзможността за едновременно из-
следване на голям брой сегменти. Това е причината 
глобалната ЛП миокардна деформация да не може 
да се изчисли. Също така ТДЕ е метод, изчисляващ 
ЛП миокарден стрейн и стрейн рейт въз основа на 
градиент на скоростта между два сегмента. Условия 
за грешки възникват, тъй като скоростта на даден 
пасивен сегмент може да се измери като по-висока, 
поради теглене от съседен активен сегмент [26]. При 
SТЕ възможността за грешка е минимална, поради 
директно измерване на миокардната деформация.

Таблица 1.

ЛП стрейн (%) εCT εR εCD

от QRS Глобален(2C,4C):  
4C:  
2C: 

15.3 ±2.9
13.6 ±3.4
16.9 ± 4.3

Глобален(2C,4C):  
4C:  
2C: 

35.7 ± 5.8
33.8 ± 6.3
37.6 ± 7.8

Глобален(2C,4C): 
4C: 
2C: 

20.4 ± 5.0
20.3 ± 5.1
20.7 ± 6.3

от Р вълната Глобален(2C,3C,4C): −14.6 ± 3.5 Глобален(2C,3C,4C): 37.9 ± 7.6 Глобален(2C,3C,4C): 23.2 ± 6.7

Таблица 2.

ЛП SR (s−1) SRCT SRR  SRCD

от QRS Глобален(2C,4C):  
4C:  
2C: 

−1.95 ± 0.33
−1.71 ± 0.34
−2.19 ± 0.53

Глобален(2C,4C):  
4C:  
2C: 

1.43 ±0.24
1.38 ± 0.25
1.48 ± 0.36

Глобален(2C,4C):  
4C:  
2C: 

−1.65 ±0.37
−1.69 ± 0.44
−1.61 ± 0.42

от Р-вълната Глобален(2C,3C,4C): −2.3 ± 0.5 Глобален(2C,3C,4C): 2.0 ± 0.6 Глобален(2C,3C,4C): −2.0 ± 0.6
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клинично приложение

Изследването на ЛП стрейн и стрейн рейт на-
мира приложение за оценка както на ЛП, така и на 
ЛК функция. 

 • Интраатриална диссинхрония
За оценка на вътрепредсърдна (интраатри-

ална) диссинхрония се изследват миокардната 
деформация на септума и на латералната стена на 
ЛП в апикална четирикухинна позиция. Изчислява 
се разликата във времената за достигане до пиков 
негативен лонгитудинален стрейн от началото на 
Р-вълната в ЕКГ. Приема се, че закъснение над  
60 ms е маркер за интраатриална диссинхрония [50].

 • Диастолна дисфункция
Голяма част от сърдечните заболявания про-

тичат първоначално с развитие на диастолна 
дисфункция, при запазена или леко понижена сис-
толна ЛК функция. По време на ЛК диастола ЛП е 
в пряка зависимост от ЛК налягане [38]. Това озна-
чава, че наличието на ЛП дилатация е независим 
маркер за повишено ЛК налягане на пълнене. 

Въвеждането на STE в рутинната практика поз-
воли оценка на ЛП функция и механика в най-ра-
нен стадий на различни заболявания. За разлика 
от митралната пулс на доплер-спектрограма и от-
ношението Е/е′, при които се оценява степентта на 
диастолна дисфункция при вече настъпило струк-
турно ремоделиране на ЛП, SТЕ предоставя въз-
можност за диагностика, преди да са настъпили 
необратими промени [52]. 

Ранният етап на диастолна дисфункция е функ-
ционален и обратим, в който не е настъпило струк-
турно ремоделиране и дилатация на ЛП.

При изследване на ЛП механика се наблюдава 
увеличена контрактилна функция, като компенса-
торен механизъм за увеличаване на ЛК пълнене 
[50]. Налице е намален къмплайънс и редуцирана 
резервоарна функция. 

Изследователският екип на Wakami и сътр. [55] 
докладва висока корелация на ЛП пиков позитивен 
стрейн и ЛК теледиастолно налягане (ЛКТДН). Те 
установават, че пациентите с εR < 30% са с повише-
но ЛКТДН > 16 mm Hg. Пациентите с εR ≥ 45% имат 
нормално ЛКТДН < 16 mm Hg. Същите автори уста-

Фиг. 4. Крива, отразяваща ЛП лонгитудинален стрейн рейт. Peak 
positive SR – съответства на резервоарната фаза. Еarly negative 
peak – съответства на кондуитната фаза. Late negative peak – 
съответства на ЛП контракция (Личен архив)

А Б

 
Фиг. 5. Изследване на ЛП стрейн (А) и стрейн рейт (Б) на базата на ТДЕ (Личен архив)
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новяват, че ЛП εR е по-точен показател за повишено 
ЛК налягане на пълнене от отношението Е/e′ [3].

 • Артериална хипертония (АХ) със запазена 
диастолна функция

През 2007 г. изследователският екип на Kokubu 
и сътр. докладват за установени по-ниски стойности 
на ЛП стрейн и стрейн рейт при пациенти с АХ, без 
данни за ЛК хипертрофия и диастолна дисфункция 
в сравнение със здрави доброволци [1]. Патофизи-
ологията на ЛП дисфункция е резултат на повише-
но ЛК налягане, на което предсърдието е постоянно 
изложено по време на диастола. Това води до пови-
шаване и на ЛП налягане, с постепенно редуциране 
на резервоарната и кондуитната фаза и увеличава-
не на контрактилната функция като компенсаторен 
механизъм за увеличаване на ЛК пълнене [50]. 

 • Сърдечна недостатъчност (СН) с редуцира-
на систолна функция 

Оценката на ЛП механика е от значение не само 
за диагностиката, но също така и за лечението и 
прогнозата при пациентите със систолна дисфунк-
ция на ЛК.

Пациентите с редуцирана ФИ показват значимо 
по-ниски стойности на ЛП стрейн и стрейн рейт по 
време на резервоарната и контрактилната фаза [33].

Изследователският екип на Cameli и сътр. ус-
тановава, че ЛП εR < 15.1% корелира с инвазивно 
измереното пулмокапилярно налягане ≥ 18 mm Hg 
с чувствителност 100% и специфичност 93.2% [13]. 
Според резултатите на авторите ЛП εR е по-преци-
зен от отношението E/е′. 

ЛП εR също може да е полезен за оценка на фи-
зическия капацитет при пациенти със СН със запа-
зена или редуцира ФИ [17, 31].

За контрол на терапията ЛП εCT е най-добрият 
предиктор за обратно ЛК ремоделиране [48]. Освен 
това, Yu и сътр. докладват, че е налице повишаване 
на стойностите на ЛП стрейн и стрейн рейт при рес-
пондерите след кардиоресинхронизираща терапия 
[18, 57].

По отношение на прогнозата Helle-Valle и съавт. 
установават, че ЛП εR е независим предиктор за ри-
ска от сърдечна смърт при пациенти със редуцира-
на ФИ и необходимостта от сърдечна транспланта-
ция [22].

 • Предсърдно мъждене (ПМ)
При ПМ се губи помпената функция [30] на ЛП и 

се наблюдава редуциране на резервоарната и про-
водната функции с различия при пароксизмално и 
персистиращо ПМ [42]. 

Разликите при различните форми на ПМ се 
обясняват с наличието на фиброзни промени, на-
стъпващи в ЛП. Пациентите с персистиращо/пер-
манентно ПМ имат обширна фиброза и ниски стой-

ности на ЛП стрейн, докато лицата с пароксизмално 
ПМ са с по-малко фиброза и по-високи стойности. 
Kuppahhaly и сътр. установяват, че стойностите на 
ЛП стрейн и стрейн рейт са предиктори за фиброз-
ните промени, възникващи в резултат на ПМ [30].

Изследователи (Novo и сътр.) докладват, че 
стойностите на ЛП стрейн и стрейн рейт са значи-
телно по-ниски при пациенти с рецидивиращо ПМ, 
отколкото при тези с първи епизод [42].

За оценка на емболичния риск при пациентите с 
ПМ е установено, че ЛП стрейн може да участва при 
вземане на решение за перорална антикоагулация. 
ЛП εR и SRR намаляват пропорционално с нараства-
не на CHADS2 score, като и двата параметъра са 
независими предиктори за появата на инсулт и ТИА 
[37]. При CHADS2 ≤ 1 намалената стойност на ЛП 
εR е чувсвителен маркер за повишен риск от инсулт 
или преходно нарушение на мозъчното кръвообра-
щение [6]. 

След успешно кардиоверзио се наблюдава по-
степенно възстановяване на ЛП стрейн и стрейн 
рейт в рамките на няколко седмици. Това се дължи 
на предсърден stunning (предсърдно зашеметява-
не). Този период е свързан с повишен тромбоембо-
личен риск. Thomas и сътр. установяват постепенно 
възстановяване на показателите в период от чети-
ри седмици [2]. 

Изследователският екип на Di Salvo и сътр. ус-
тановяват, че ЛП εR и SRR са независими предикто-
ри за поддържане на синусов ритъм [19]. Авторите 
докладват, че εR > 22% може да предскаже задър-
жане на синусов ритъм за период от девет месеца 
след кардиоверсио (чувствителност 77% и специ-
фичност 86%) и SRR > 1.8 s−1 (чувствителност 92% и 
специфичност 79%). 

По-ниска стойност на ЛП SRCD, както и дила-
тацията на ЛП също са независими предиктори за 
задържане на синусов ритъм след кардиоверзио, 
което се дължи на структурно ремоделиране с на-
мален ЛП къмлайънс [56]. Wang и сътр. докладват, 
че стойност на ЛП SRCD > 2.18 s−1 има сензитивност 
83% и специфичност 64.3% да предскажат задър-
жане на синусов ритъм в период от четири седмици 
след кардиоверзио [56].

Изследователи (Tops и сътр.) констатират, че 
стойността на ЛП εR е независим предиктор за об-
ратното ЛП ремоделиране след катетърна аблация 
[21]. Екипът установява, че колкото по-високи са 
стойностите на εR, SRR, εCT, и SRCT след катетърна 
аблация, толкова вероятността за поддържане на 
синусов ритъм е по-голяма [32, 51].

Подобряването на ЛП стрейн след кардиовер-
зио или катетърна аблация се обяснява с т.нар. 
“обратно ЛП ремоделиране” [21]. Подобряването 
на ЛП стрейн веднага след кардиоверзио или ка-
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тетърна аблация предполага по-малко вероятно 
структурното ремоделиране и възстановяването на 
предсърдната контракция [9, 27].

 • Клапни заболявания
Митрална регургитация (МР). Стойностите на 

ЛП стрейн и стрейн рейт при хронична МР, зависят 
от тежестта на заболяването [4, 8]. Cameli и сърт. 
установават нормални стойности на ЛП εR и εCT при 
пациентите с лека степен на МР. При умерена и 
тежка степен стойностите са значително редуцира-
ни [14]. Също така докладват по-ниски стойности на 
ЛП εR при пациенти със съпътстващо ПМ, независи-
мо от степента на МР. 

Изследователският екип на Candan и сътр. до-
кладва, че стойността на ЛП εR е независим предик-
тор за появата на постоперативно ПМ след митрал-
на клапно протезиране по повод тежка МР [15].

Аортна стеноза (АС). При пациентите с тежка 
АС са наблюдавани значително редуцирани стой-
ности на ЛП стрейн във всички фази [43]. Lisi и сътр. 
изследват пациенти след аортна клапна хирургия по 
повод тежка аортна стеноза [54]. Те докладват нор-
мализиране на стойностите на ЛП εR и εCT след три-
месечен период, като установяват, че ЛП εR е неза-
висим предиктор за появата на постоперативно ПМ.

Най-новите ехокардиографски стрейн и стрейн 
рейт изображения се използват за количествен ана-
лиз на регионалната и глобалната ЛП функция и 
механика. Основно предимство е възможността да 
се диагностицират най-ранните промени в механи-
ката на ЛП при различни заболявания, още преди 
настъпването на структурно ремоделиране на ЛП. 
Методът позволява по-точна диагностична оценка. 
Дава възможност да се ръководят терапевтични ин-
тервенции и да се прогнозират резултатите от лече-
нието. На настоящият етап е необходимо провеж-
дането на допълнителни проучвания за стандарти-
зиране на получените стойности и въвеждането им 
в рутинната клинична практика.
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ECHOCARDIOGRAPHIC METHODS FOR EVALUATION OF CORONARY ARTERY DISEASE 
PART II
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Резюме. Ехокардиографските методи като стрес-ехокардиографията, контрастната ехокардиография, тъканният доплер, 
speckle tracking ехокардиографията оценяват по-точно както миокардната перфузия, така и механиката на ми-
окардната контракция и релаксация (миокардна деформация). Това е важно за ранното диагностициране на 
коронарната болест с оглед подобряване на лечението и прогнозата при тези пациенти. Връзката между ми-
окардната перфузия и левокамерната функция е все още не напълно изяснена. Чрез стрес-индуцираната исхе-
мия може по-точно да се определят ранните диастолни нарушения. От друга страна, систолното зашеметяване 
на миокарда продължава дори след възстановяването на сегментните нарушения на кинетиката. Определянето 
на глобалната лонгитудинална деформация (GLS) във възстановителния период е надежден и обективен метод 
за установяване на коронарната болест. Както физическото, така и медикаментозното натоварване крият риск 
от сърдечно-съдови усложнения. Ето защо за установяване на коронарната болест се предпочитат неинвазивни 
методи, които не са свързани със стрес. Двуразмерната speckle tracking ехокардиография може да определи 
диастолния индекс на деформация – SI-DI, който корелира с миокардната исхемия в покой. Целта на настоящия 
обзор е да представи eхокардиографските методи, характеризиращи миокардната перфузия и левокамерната 
функция с оглед ранното диагностициране на коронарната болест.

Ключови думи: тъканен доплер, speckle tracking ехокардиография, коронарна болест, левокамерна функция
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Summary. Еchocardiographic methods like stress echocardiography, contrast echocardiography, tissue Doppler, speckle tracking 
echocardiography characterize both myocardial perfusion and mechanics of myocardial contraction and relaxation 
(myocardial deformation) more precisely. This is important for the early detection of coronary artery disease for the 
improvement in the treatment and prognosis of the patient. The association between myocardial perfusion and left 
ventricular function is still elusive. Early diastolic dysfunction could be more easily detected by stress induced ischаemia. 
On the other hand, systolic stunning of myocardium proceeds even after the recovery of segmental impairments of 
kinetics in patients with coronary artery disease. Evaluation of global longitudinal deformation in resuming period is a 
reliable and objective method for detecting coronary artery disease. Both physical and drug induced load can induce 
cardiovascular complications. Thus, other noninvasive methods, that are not associated with stress, are preferred 
for coronary artery disease establishment. Applying diastolic index for deformation (SI-DI), two-dimensional speckle 
tracking echocardiography can define deformation that is a result of myocardial ischaemia at rest. This review aims to 
describe echocardiographic methods evaluating myocardial perfusion and left ventricular function for the early detection 
of coronary artery disease.
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Въпреки значителното намаляване на смърт-
ността коронарната болест продължава да e воде-
ща причина за смъртност в развитите страни. При-
лагането на съвременни ехокардиографски методи 
за оценка на ИБС е от значение за правилното по-
ведение при тези пациенти. 

механизми на намалена регионална  
леВокамерна функция при пациенти  
С коронарна болеСт

При сегменти, кръвоснабдявани от коронарни 
съдове със значима стеноза, често се установява 
засягане на регионалната диастолна функция (Em 
and Am), въпреки че липсва нарушение на радиал-
ната и лонгитудиналната систолна функция (пара-
метри на деформация) [25, 33]. Съществуват някол-
ко обяснения за това:

1. С увеличаване на степента на стенозите на 
коронарните съдове се намалява кръвотока в су-
бендокарда и исхемията нараства. Хронично пов-
тарящата се исхемия води до зашеметяване на 
ендокарда, което се хракатеризира с енергийно из-
черпване и нарушения на релаксацията. Регионал-
ната диастолна функция може да остане нарушена 
дори след възстановяване на регионалната систол-
на функция [37]. 

2. При сегменти с нормална кинетика, кръво-
снабдявани от коронарни съдове със значима сте-
ноза, не винаги се установят функционални проме-
ни. Обратно, в сегментите с остра исхемия в резул-
тат на оклузия, се открива значително намаление 
на систолната скорост и степента на деформация, 
като те се нормализират след възстановяване на 
кръвотока. В сравнение с миокардната скорост, 
степента на деформация по-добре характеризи-
ра промените в контрактилитета, предизвикани от 
исхемията. Деформацията се нарушава както в ра-
диална, така и в лонгитудинална посока [37]. 

СтреС-ехокардиография

Стрес-тестът е неинвазивен метод за установя-
ване на сигнификантна коронарна болест при паци-
енти без ЛК дисфункция и/или сегментни наруше-
ния в кинетиката (regional wall motion abnormalities 
– RWMA). Тя позволява да се оцени както локализа-
цията на исхемията, така и виталността на миокар-
да. След добутамин или физически стрес-тест се 
наблюдава миокардно зашеметяване. В резулатат 
на исхемичната каскада предизвиканите наруше-
ния в кинетиката се наблюдават за по-дълъг период 
дори след отзвучаване гръдната болка и исхемич-
ните ЕКГ промени. Персистирането на индуцирана-
та исхемия във възстановителния период помага за 

установяване на сигнификатна коронарна болест 
[3, 6, 21]. 

Оценката на локална съкратимост на стените 
на лявата камера (Wall Motion) се провежда в ня-
колко ехографски проекции. Използва се полуколи-
чествена точкова система. Изследва се движение-
то на ендокарда на всеки сегмент и се оценява по 
степенна скала: 1 – нормокинезия; 2 – хипокинезия; 
3 – акинезия; 4 – дискинезия. Изследването на ки-
нетиката в покой и тази при натоварване определя 
диагнозата: нормокинезия + нормо-хиперкинезия 
= норма; нормокинезия + хипо-, а-, дискинезия = 
исхемия; акинезия + хипо-, нормокинезия = витал-
ност; дискинезия + дискинезия = некроза [6, 21].

контраСтна ехокардиография

Контрастната ехокардиография подобрява зна-
чително качеството на образа както при ехокар-
диография в покой, така и в условията на стрес, 
като предоставя допълнителна информация за ми-
окардната перфузия. Тя намалява необходимостта 
от допълнителни и скъпи неинвазивни и инвазивни 
изследвания. Така контрастната ехокардиография 
позволява безопасна и достъпна оценка на сър-
дечните структури, функция, перфузия и коронарен 
резерв. 

Ултразвуковите контрастни вещества са утвър-
дени за оцветяване на сърдечните кухини с цел по-
добряване на очертанията на ендокарда. Това се 
осъществява с помощта на контрастни вещества, 
съдържащи микромехурчета от инкапсулиран газ 
с относително високо молекулно тегло. Тъй като 
ултразвуковите характеристики на тези микроме-
хурчета се различават от тези на еритроцитите и 
сърдечната тъкан, те разсейват ултразвуковия сиг-
нал с висок интензитет, който е пропорционален на 
кръвния обем. Така лявата камера се изобразява 
по-добре в сравнение със заобикалящите сърдечни 
структури (с относително по-малко кръвен обем). 
Усилването на миокарда с контраст е полезно при 
определяне дебелината на миокарда и неговата 
перфузия [26, 29, 31]. 

Недостатъци
Промяната в концентрацията на микромехур-

четата влияе върху интензитета на контрастното 
вещество. От друга страна, ултразвукът не е рав-
номерно разпределен и това може се отрази върху 
оценката на миокардния кръвен обем и скорост. Тъй 
като ултразвукът е най-слаб в отдалечените полета 
на изследване, интензитетът на контраста може да 
е фалшивопонижен в базата на сърцето. Обратно, 
силата на ултразвука е най-голяма в по-близките 
полета на изследване и апикалното разрушаване 
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на контраста може да е свързано с фалшиви нару-
шения в перфузията [26, 31]. 

тъканен доплер

Тъканният доплер показва значително клинич-
но приложение особено при определяне на риска 
на пациенти с исхемична болест на сърцето или 
ранното диагностициране на субклиничната лево-
камерна дисфункция.

Нарушенията на диастолната левокамерна 
функция са сензитивни за миокардна исхемия и 
имат предимство, че персистират повече от исхе-
мично индуцираната систолна дисфункция. Дефор-
мацията по време на диастола (diastolic strain) пре-
възхожда тази по време на систола (systolic strain) 
за установяване на сегментите с миокардна исхе-
мия. Не е установено все още дали деформацията 
по време на диастола (diastolic strain) или нейната 
степен (diastolic strain rate) са по-информативни. 
Нарушенията на диастолната функция са ранен 
и чувствителен маркер за миокардна исхемия. Те 
имат предимството, че персистират по-продъл-
жително от систолните и могат да са налице при 
нормална систолна функция, пикова деформация 
(peak strain) и фракция на изтласкване (EF). Това 
дава възможност за по-точна оценка за откриване 
на засегнатия от исхемия миокард [1, 2, 3, 4, 5, 14, 
15, 27, 32, 33, 35, 37].

Speckle tracking ехокардиография
Speckle tracking ехокардиографията оценява 

„постсистолното задебеляване или деформация“ 
– продължаваща контракция на миокарда след за-
тварянето на аортната клапа. Последнта най-често 
се установява чрез радиалния strain, но също така 
е възможно и с лонгитудинален strain. Това се на-
блюдава при миокардна исхемия, зашеметен ми-
окард, невитален миокард, хипертрофична и тако-
цубо кардиомиопатия, аортна стеноза в резултат на 
миокардна исхемия. Постсистолното задебеляване 
е правопропорционално свързано с тежестта на 
исхемията, като с времето намалява и продължава 
до 2 часа след приключване на исхемичната увре-
да. Тази зависимост е особено полезна по време на 
стрес-ехокардиография с физическо натоварване, 
където времето за определяне на стрес-индуцира-
ните нарушения в сегметната кинетика е ограни-
чено от времето на изследването. Tози феномен 
може да се използва дори при оценка на гръдната 
болка в две отдeлни изследвания, направени през 
15-минутен интервал. Механизмът, по който на-
стъпва постсистолното задебеляване е неясен, но 
се предполага, че е вторичен – резултат на хетеро-

генността в регионалния контрактилитет на миокар-
да [4-5, 9-13, 19-20, 28, 30, 34].

Диастолният индекс на деформация (SI-DI)
SI-DI в покой е нова стратегия за установяване 

на тежки коронарна болест. Последните проучва-
ния показват, че исхемичното увреждане е по-про-
дължително отколкото се е смятало. SI-DI показва 
постисхемичното зашеметяване въпреки пълното 
систолно функционално възстановяване (пикова 
транзверзална деформация – strain). То може да 
продължи повече от 24 часа след възстановяване 
на кръвотока [16, 23, 37].

Диастолният индекс на деформация (SI-DI) се 
изразява с уравнението: (A – B)/A х 100%. Опреде-
лят се стойностите за деформация при затваряне 
на аортната (A) и една трета от продължителността 
на диастолата (1/3 DD) (B) [23]. 

Диастолният индекс SI-DI, изследван в покой, е 
нов маркер за изключване на тежка коронарна бо-
лест при пациенти със запазена левокамерна сис-
толна функция. Той е полезен за установяването на 
коронарната болест при пациенти без сегментни 
нарушения в кинетиката. SI-DI се различава значи-
телно между пациентите със и без значима коро-
нарна болест. Умерените по степен стенози на ко-
ронарните артерии могат да не предизвикат исхе-
мични промени. Оптималните гранични стойности 
(cut-off) на SI-DI за установяване на сигнификатни 
коронарни стенози са различна за отделните сег-
менти на ЛК [21, 33,35]. 

Библиография
1. Марчев, С. Тъканнадоплерехокардиография. Мединфо, 

2008 (1).
2. Кътова, Ц. Доплер ехокардиография – настояще и бъде-

ще. Мединфо, 2008 (9).
3. Krasimira Hristova and Ivy Shiue. The Role of Echocardiog-

raphy for Evaluation Patients with Arterial Hypertension. – Ann Clin 
Exp Hypertension 2 (1): 1016 (2015).

4. Krasimira Hristova, Dobrin Vasilev, Tzvetana Katova, Iana 
Simova, Velislava Kostova Article: PW308 Prediction of Recovery 
After Primary Coronary Intervention in Patients With Acute ST-Eleva-
tion Myocardial Infarction – the Role of Deformation Imaging Global 
Heart 03/2014; 9(1):e320.

5. Krasimira Hristova, Dobrin Vasilev, Tzvetana Katova. PT404 
Clinical Application of Speckle Tracking Echocardiography for As-
sessing of Infarct Size Early After Reperfusion in Patients with Acute 
Myocardial Infarction Global Heart 03/2014; 9(1):e251.

6. Abraham T and Hsin-Yueh Liang. Stress Echocardiography. 
– JACC, 53, 2009, № 8, 706-8.

7. Artis, N. J., Oxborough, D. L., Williams, G. et al. Two di-
mensional strain imaging: A new echocardiographic advance with 
research and clinical applications. – Int J Cardiol 123, 2008, 240-248.

8. Amundsen, B. H., Helle-Valle T., Edvardsen T., et al. Nonin-
vasive myocardial strain measurement by speckle tracking echocar-

Не е деклариран конфликт на интереси



Ж. Чернева, З. Кунева и Д. Василев24

diography: Validation againsts on omicrometry and tagged magnetic 
resonance imaging. – J Am Coll Cardiol 47, 2006, 789-793.

9. Biswas, M., Sudhakar, S., Nanda, N. et al. Two- and Three-Di-
mensional Speckle Tracking Echocardiography: Clinical Applications 
and Future Directions Echocardiography 30, 2013, 88-105.

10. Blessberger, H. et T. Binder. Two dimensional speckle tracking 
echocardiography: Basicprinciples. – Heart, 96, 2010, 716-722. 

11. Buckberg, G., Hoffman, J. I., Nanda, N. C. et al. Ventricular 
torsion and untwisting: Furtherin sights into mechanic sand timing inter 
dependence. – A viewpoint. Echocardiography, 28, 2011, 782-804.

12. Cameli, M. and Francesca Righini. Right ventricular strainas 
a novel approach to analyze right ventricular performance in patients 
with heart failure. – Heart Fail Rev., 19, 2014, 603-610.

13. Cho, G. Y., Chan, J., Leano, R. et al. Comparison of two 
dimensional speckle and tissue velocity based strainand validation 
with harmonic phase magnetic resonance imaging. – Am. J. Cardiol., 
97, 2006, 1661-1666. 

14. Correale, M., Totaro, A., Ieva, R., 3 et al. Time intervals and 
myocardial performance in dex by tissue. – Doppler imaging Intern 
Emerg Med., 6, 2011, 393-402.

15. Dandel, M. et Hetzer, R. Echocardiographic strain and strain 
rate imaging – clinical applications. – Int J Cardiol 132, 2009, 11-24.

16. Dokainish, H., Sengupta, R., Pillai, M., etal: Use fulness of 
new diastolics trainand strainrateindexes for the estimation of left 
ventricular filling pressure. – Am J Cardiol 101, 2008, 1504-1509.

17. Gilman, G., Khandheria, B. K., Hagen, M. E. et al: Strainrate 
and strain: Step- by- stepapproach to image and data acquasition. – 
J Am Soc Echocardiogr 17, 2004, 1011-1020.

18. Gorcsan, J. III et Tanaka, H. Echocardiographic assessment 
of myocardial strain. – J Am Coll Cardiol 58, 2011, 1401-1413.

19. Greenbaum, R. A., Ho, S. Y., Gibson, D. G. et al. Left ven-
tricular fibrearchi tectureinman. – Br Heart J 45, 1981, 248-263.

20. Hurlburt, H. M., Aurigemma, G. P., Hill, J. C. Direct ultra 
sound measurement of longitudinal, circumferential, and radial strai-
nusing 2-dimensional strainimagingin normaladults. – Echocardiog-
raphy 24, 2007, 723-731.

21. Hwang, H., Lee, H., YangIn, 3 et al. The Value of Assessing 
Myocardial Deformationat Recoveryafter Dobutamine Stress Echocar-
diography. – J Cardiovasc Ultrasound 22, 2014, № 3, 127-133.

22. Junhong, C., Tiesheng, C., Yunyou, D. 3 et al. Velocity vec-
tor imagin ginassessing myocardial systolic function of hypertensive 
patients with left ventricular hypertrophy. – Can J Cardiol 23, 2007, 
№ 12, 957-961.

23. Kimura, K., Takenaka, K., Pan, X., 3 et al. Prediction of 
coronary artery stenosis using strain imaging diastolicind exatrestin 
patients with preserved ejection fraction. – J. Cardiology, 57, 2011, 
311-315.

24. Nannaa, M. et Nannab, G. Recent development sinecho car-
diographic imaging. – Curr Opin Cardiol 29, 2014, 417-422.

25. Nguyen, J. S., Lakkis, N. M., Bobek, J., et al. Systolic and 
diastolic myocardial mechanic sinpatients with cardiac disease and 

preserved ejection fraction: Impact of left ventricular filling pressure. 
– J Am Soc Echocardiogr 23, 2010, 1273-1280.

26. Senior, R., Becher, H., Monaghan, M., 3 et al. Contras te-
chocardiography: evidence- based recommendations by European 
Association of Echocardiography European Journal of Echocardiog-
raphy, 10, 2009, 194-212.

27. Storaa, C., Aberg, P., Lind, B. et al. Effect of angular error on 
tissue Doppler velocitiesand strain. – Echocardiography 20, 2003, 
581-587.

28. Streeter, D. D. Jr, Spotnitz, H. M. et al. Fiberorientation in 
the canine left ventricle during diastole and systole. – Circ Res 24, 
1969, 339-347. 

29. Olszewskia, R., Timperley, J., Cezary, S., 3 et al. Theclinical 
applications of contrast echocardiography. – Eur J Echocardiography 
8, 2007, S13eS23.

30. Takahashi, K., Al Naami, G., Thompson, R. Normal rota-
tional, torsion and un twisting data in children, a dolescentsandy-
oungadults. – J Am Soc Echocardiogr 23, 2010, 286-293.

31. Thomas, H., Marwick, M. B. B. S. FRACP. Contrast Stress 
Echocardiography Completingthe Picture From Image Enhance-
ment to Improved Accuracyand Prognostic Insight. – Circulation 112, 
2005, 1382-1383.

32. Torrent-Guasp, F., Buckberg, G. D., Clemente, C. et al. The 
structure andf unction of the helical heart and its buttress wrapping. 
I. The normal macroscopic structure of the heart. – Semin Thorac 
Cardiovasc Surg 13, 2001, 301-319.

33. Urheim, S., Edvardsen, T., Torp, H. et al. Myocardial strain 
by Doppler echocardiography. Validation of a new method to quanti 
fyregional myocardial function. – Circulation, 102, 2000, 1158-1164.

34. Vannan, M. A., Pedrizzetti, G., Li, P. et al. Effect of cardiac 
resynchronization the rapyonlongitudinal and circumferential left 
ventricular mechanics by velocity vector imaging: Description and 
initial clinical application of a novel methodus in ghigh- framerate 
B-mode echocardiographic images. – Echocardiography 22, 2005, 
826-830.

35. Yang, B., Daimon, M., Ishii, K., 3 e tal. Prediction of Coronary 
Artery Stenosisat Restin Patients With Normal Left Ventricular Wall 
Motion Int Heart J 54, 2013, 266-272.

36. Yang, H., Woo, A., Vannan, M. A. et al. Systolic myocardial 
mechanics in hypertrophic cardiomyopathy: Novel concepts and 
implication sfor clinical status. – J Am Soc Echocardiogr 21, 2008, 
675-683.

37. Yuda, S., Fang, Zh., Thomas, H. 3 et al. Association of Se-
vere Coronary Stenosis with Subclinical Left Ventricular Dysfunctio-
nin the Absence of Infarction. – J Am Soc Echocardiogr, 16, 2003, 
1163-70.

38. Yurdakul, S., Tayyareci, Y., Yildirimturk, O., 3 et al. Progres-
sive Subclinical Left Ventricular Systolic Dysfunctionin Severe Aortic 
Regurgitation Patientswith Normal Ejection Fraction: A 24 Months 
Follow-Up Velocity VectorImaging Study. – Echocardiography 28, 
2011, 886-89.



Българска кардиология 
том ХXI, 2015, № 4ДРУЖЕСТВО  

НА КАРДИОЛОЗИТЕ  
В БЪЛГАРИЯ

ОБЗОРИ
REVIEWS

Предсърдното мъждене и сърдечната недос-
татъчност са два нарастващи здравни проблема, 
засягащи нашето общество. Те често се срещат за-
едно и тяхната комбинация е свързана с повише-
на заболяемост и смъртност [47] в сравнение със 
самостоятелното им присъствие [47]. Притежават 
общи механизми и стратегии за лечение. Следо-
вателно, адекватната терапия на сърдечната не-

достатъчност (СН) може да предотврати появата 
на предсърдно мъждене (ПМ). Въпреки че възста-
новяването на синусовия ритъм при пациенти със 
СН може да доведе до хемодинамични и клинични 
ползи, най-новите клинични проучвания не успяват 
да докажат, клиничната полза на синусовия ритъм 
над оптималния контрол на сърдечната честота. 
Страничните ефекти на наличните в момента ан-

СТРАТЕГИИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ  
СЪС СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ

Р. Панчева и Д. Василев
Клиника по кардиология, УМБАЛ „Александровска” – София

TREATMENT STRATEGIES FOR ATRIAL FIBRILLATION IN PATIENTS  
WITH HEART FAILURE

R. Pancheva and D. Vassilev
Cardiology Clinic, University Multiprofil Hospital for Active Treatment “Alexandrovska” – Sofia, Bulgaria

Резюме. Предсърдното мъждене е най-често срещаната форма на сърдечна аритмия, засягаща 1-2% от населението и 
поради очакваното увеличаване на продължителността на живота, разпространението ù ще се увеличава още 
повече. Приблизително същата е честотата на сърдечната недостатъчност. Характерно за тях е наличието на 
общи рискови фактори и взаимно потенциране. Контролът на ритъма при пациенти с предсърдно мъждене и 
сърдечна недостатъчност води до подобряване на левокамерната фракция на изтласкване, качеството на живот 
и неговата продължителност. Предвид ограничения брой фармакологични медикаменти, които могат да се из-
ползват при тези пациенти, тяхната субоптимална ефективност и значителни странични реакции, се фокусираме 
и към нефармакологичните интервенции, като възможност за променяне на рисковете и ползите, свързани с 
поддържането на синусов ритъм. 
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тиаритмични лекарства, съчетани с ниската им 
ефективност, намаляват потенциалната полза от 
възстановяването на синусовия ритъм. Катетърна-
та аблация при ПМ предлага уникална възможност 
за поддържане на синусов ритъм без антиаритмич-
ни медикаменти. Последните постижения показват, 
че тя е ефективна при добре подбрани пациенти 
със СН, в резултат на което настъпва значително 
подобрение в сърдечната функция, симптомите и 
качеството на живот.

епидемиология

Предсърдното мъждене е най-честата аритмия 
и засяга повече от 33 млн. души по света. Ежегодно 
над 5 млн. заболяват от ПМ [10]. При лица на ≥ 55 
години рискът за развитие на ПМ е около 25% за 
мъже и 22-23% за жени [22, 32]. ПМ се приема за 
самостоятелен предиктор за инсулт и смъртност (2 
пъти по-висока вероятност за смърт в сравнение с 
хората със синусов ритъм). Опасността за появата 
на тези усложнения се увеличава при подлежащи 
структурни сърдечни заболявания, особено при СН. 
Рискът за исхемичен инсулт при ПМ с незасегнати 
клапи на сърцето е 5 пъти по-висок и нараства с 
възрастта. Счита се, че 15-20% от всичките инсул-
ти (един от шест) са вторично усложнение на тази 
аритмия. The Framingham Heart Study съобщава, че 
10-годишната смъртност при лица с ПМ е 61% за 
мъжете и 58% за жените, сравнена с 30% за мъжете 
и 21% за жените в синусов ритъм.

Приблизително 1-2% от възрастното населе-
ние в развитите страни страда от СН, като раз-
пространението нараства до ≥ 10% сред хората на 
70 и повече години. Поне половината от пациен-
тите със СН имат ниска фракция на изтласкване 
(ФИ). Популационни проучвания показват, че чес-
тота на СН през последните декади се е удвоила 
[4, 23]. Причината за това е подобреното лечение 
на исхемичната болест на сърцето (ИБС) и особе-
но на острите коронарни синдроми (ОКС), което 
води до нарастване на честотата на исхемичната 
кардиомиопатия. 

ИБС е причина за приблизително 2/3 от случа-
ите със систолна СН, въпреки че хипертонията и 
диабетът са вероятни повлияващи фактори в голям 
брой от тези случаи. Съществуват много други при-
чини за систолна СН, които включват предшества-
ща вирусна инфекция (известна или неизвестна), 
злоупотреба с алкохол, химиотерапия (напр. доксо-
рубицин или трастузумаб), както и „идиопатичната” 
дилатативна кардиомиопатия [8]. Независимо от 
етиологията, тя е свързана с лоша прогноза и 5-го-
дишна смъртност между 25 и 38% [23]. 

общи механизми за разВитие на пм и Сн

Както хетерогенни синдроми, ПМ и СН пред-
ставляват кулминацията на много неблагопри-
ятни физиологични условия, включително сър-
дечно-съдови заболявания като хипертония и 
миокардна исхемия. Множество големи кохортни 
проучвания определят тютюнопушенето, хипер-
тонията, захарния диабет, бъбречните заболява-
ния, сънната апнея и ИБС като независими риско-
ви фактори за ПМ и СН. На фиг. 1 е илюстрирана 
връзката между различните рискови фактори в 
патогенезата на ПМ и СН.

ПМ е най-честата аритмия при пациенти със 
СН. От 15 до 50% от пациентите със СН развиват 
ПМ, което води до допълнително влошаване на 
левокамерната функция и качеството на живот. 
В ретроспективен анализ на проучването SOLVD 
(Studies Of Left Ventricular Dysfunction) Dries и 
сътр. [15] установяват, че ПМ повишава смърт-
ността при симптоматична или асимптомна лево-
камерна дисфункция в сравнение със синусовия 
ритъм. Съществуват множество механизми, чрез 
които левокамерната (ЛК) дисфункция потенцира 
възникването на предсърдни тахиаритмии. Хе-
модинамично, повишеното налягане на пълнене, 
функционалната клапна регургитация и ренин-ан-
гиотензин-алдостерон индуцираната задръжка на 
течности, водят до предсърдна дилатация. Меха-
ничното разтягане благоприятства пулмоналната 
венозна ектопия (най-честия тригер за възниква-
не на ПМ) [27], забавено провеждане и възниква-
не на риентри [21, 31, 34]. Неврохуморално, ак-
тивирането на РААС и повишените циркулиращи 
нива на ангиотензин II водят до фиброза и анизо-
тропия на предсърдията. Миокардната фиброза 
е свързана с електрична дисфункция, забавени 
и хетерогенни проводни времена. Тези промени 
благоприятстват възникването и персистирането 
на допълнителни тригери като ротори и фокални 
източници [33]. Калциевата клетъчна дисрегу-
лация, която се наблюдава при СН, резултат от 
нарушената миокардна контрактилна функция и 
модифициране на концентрацията на калциеви 
канали, има важни електрофизиологични послед-
ствия. Калциевият свръхтовар улеснява възник-
ването на абнормни по продължителност акцион-
ни потенциали в предсърдията [36]. Предсърд-
ната контракция играе важна роля за камерното 
пълнене. Отпадането на предсърдната систола 
намалява с 25% сърдечният дебит [14]. Нерегу-
лярното и бързо камерно провеждане в условия-
та на нарушена и неефективна систолна функция 
води до допълнително намаляване на сърдечния 
дебит [12, 14, 37]. 
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Веднага след кардиоверзио се наблюдава на-
растване на ударния обем и левокамерната фрак-
ция на изтласкване, дори и при липса на значително 
подобрение на контрактилитета. Тези физиологич-
ни наблюдения подкрепят стратегията за поддър-
жане на синусов ритъм и превенция на рецидивите, 
независимо от наличието или отсъствието на под-
лежащо кардиоваскуларно заболяване. 

Стратегии за лечение

Сред най-важните решения, които трябва да бъ-
дат направени от лекаря и пациента, е изборът на 
стратегия за лечение на ПМ – контрол на ритъма 
(възстановяване и поддържане на синусов ритъм) 
или контрол на сърдечната честота. Контролът на 
сърдечната честота е по-проста стратегия, свър-

зана с използване като цяло на по-малко токсични 
лекарства и не е свързана с инвазивни процедури, 
въпреки че също могат да се наблюдават нежелани 
странични ефекти на лекарствата и токсични реак-
ции, а в някои случаи и нужда от интервенции като 
имплантиране на пейсмейкър и аблация на AV въ-
зела. Стратегията за контрол на ритъма обикнове-
но включват потенциално рискови антиаритмични 
лекарства или инвазивни процедури, като катетър-
на аблация или операция, но е свързана с ползите 
от поддържане на синусов ритъм.

ПМ и СН, самостоятелно или в комбинация, 
са причина за влошено качество на живота, инва-
лидизиране и представляват финансова тежест за 
обществото. Проучването AFFIRM (Atrial Fibrillation 
Follow-up Investigation of Rhythm Management) де-
монстрира подобряване качеството на живот и 

Фиг. 1. Връзката между различните рискови фактори в патогенезата на ПМ и СН
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в двете групи с контрол на сърдечната честота и 
контрол на ритъма [25]. Стратегията за контрол на 
ритъма в това проучване не успява да се изтъкне 
като по-добра, поради ограничената ефективност 
и страничните ефекти на антиаритмичните ме-
дикаменти, освен това е наблюдавана по-висока 
обща смъртност в тази група. Подобни резултати 
са наблюдавани и в изследването AF-CHF (Atrial 
Fibrillation and Congestive Heart Failure) [45], в което 
двете стратегии при ПМ са свързани с подобряване 
на симптомите, но синусовият ритъм има допълни-
телна полза, като подобрява функционалния клас 
по NYHA и качеството на живот при пациенти със 
СН. ПМ повишава неколкократно риска от тромбо-
емболичен инсулт [50], който води до влошаване 
на качеството на живот, инвалидност и смъртност. 
AFFIRM не успява да докаже сигнификантна раз-
лика по отношение на риска от инсулт между двете 
стратегии при ПМ, въпреки това post-hoc анализът 
показва, че ПМ носи по-висок риск от исхемичен 
мозъчен инсулт, за разлика от поддържането на 
синусов ритъм и системната антикоагулантна тера-
пия [41]. Последващи проучвания също подкрепят 
хипотезата, че елиминирането на ПМ е свързано с 
по-нисък риск от инсулт. Наскоро, ретроспективни 
обсервационни анализи показват, че катетърната 
аблация на ПМ е свързана с по-нисък риск от въз-
никване на инсулт [6]. Във всички CHADS2 профили 
пациентите, които са били подложени на аблация, 
демонстрират по-нисък дългосрочен риск от инсулт. 
Други проучвания също съобщават за много ниска 
честота на тромбоемболични събития след успеш-
на аблация [38, 46]. Дали аблацията намалява ри-
ска от инсулт при пациенти със или без СН изисква 
големи рандомизирани клинични проучвания като 
CABANA, RAFT AF и CASTLE-AF. 

Няколко линии на доказателства подкрепят 
хипотезата, че поддържането на синусов ритъм 
може да доведе до по-добри резултати в срав-
нение с контрола на сърдечната честота при ПМ, 
ако синусовият ритъм може да се поддържа с ви-
сок процент на успеваемост и с терапия, която 
има по-добър профил на безопасност, отколкото 
наличните в момента на разположение антиа-
ритмични лекарства. Наблюдателни проучвания 
са показали по-висока заболяемост и смъртност 
сред пациентите с ПМ, по-специално при тези със 
съпътстваща CH. Сред пациентите със симптома-
тично пароксизмално ПМ се наблюдава влошава-
не на симптомите на СН в сравнение с периоди-
те в синусов ритъм. Анализи на базата данни на 
AFFIRM показат, че пациенти, които запазват си-
нусов ритъм в проучването са с по-ниска смърт-
ност и по-добро качество на живот в сравнение с 
пациентите, които остават в ПМ. 

фармакологични СредСтВа за контрол  
на ритъма

Антиаритмичната терапия се препоръчва като 
първа линия на лечение при пациенти, които оста-
ват симптомни (EHRA score > 2) въпреки адекватния 
контрол на сърдечната честота [17]. За съжаление, 
много антиаритмични медикаменти са противопо-
казани при пациенти със структурни сърдечни за-
болявания, поради риск от проаритмия. Амиодарон 
и дофетилид са единствените препоръчвани анти-
аритмични медикаменти при пациенти със симпто-
матична СН и ЛК дисфункция, въпреки значител-
ните им странични ефекти и лекарствени взаимо-
действия [48]. Терапията с амиодарон носи риск от 
белодробна, чернодробна и тиреоидна токсичност 
[1], освен това при пациенти със СН честотата на 
рецидиви на ПМ за 1 година е над 50%. При те-
рапия с дофетилид се наблюдава удължаване на 
QT-интервала, като честотата на torsades de pointes 
варира около 0.8-3.3%. Дофетилидът има бъбречна 
екскреция и дозите трябва да се коригират при бъб-
речна дисфункция, която често придружава сърдеч-
ната недостатъчност. 

Предклиничното развитие на терапии за ПМ се 
увеличи значително и има няколко нови терапев-
тични модалности на хоризонта. Добре известният 
антистенокарден медикамент ранолазин, блокер на 
късни натриеви канали, отличаващ се с незначи-
телни странични ефекти, е област на интерес при 
пациенти с ПМ и съпътстваща СН. Ранолазинът 
води до миокардна релаксация, чрез понижение на 
вътреклетъчния калций, което е свързано с редуци-
ране на честотата на предсърдни и камерни арит-
мии [43, 46]. Той е ефективен синергист на амиода-
рона, като в момента се проучва ефективността му 
като самостоятелен антиаритмичен медикамент и 
във фиксирана комбинация с дронедарон. 

Дронедаронът е бензофуранов дериват, струк-
турно близък на амиодарона, одобрен за лечение 
на па роксизмално или персистиращо ПМ. Дроне-
даронът е мно гоканален блокер, който инхибира 
натриевите и калиевите канали и има некомпети-
тивна антиадренергична активност, както и свой-
ства на калциев антагонист. Той е по-ефикасен за 
поддържане на синусов ритъм от плацебо, но от-
стъпва на амиодарон в това отношение. От проуч-
ването ANDROMEDA [44] (ANtiarrhythmic trial with 
DROnedarone in Moderate-to-severe congestive heart 
failure Evaluating morbidity DecreAse) са налице 
доказател ства, че паци енти с NYHA функционален 
клас III или IV могат да бъдат увредени от лечение-
то с дронедарон. Няма сигурни научни доказател-
ства за вредни ефекти при пациенти с NYHA класо-
ве I или II СН и със СН със запазена ФИ. Употребата 
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на дро недарон при по-лек клас СН (NYHA клас I-II) 
не се препоръчва, освен когато няма удобна алтер-
натива.

Будиодаронът, като амиодаронов аналог с кра-
тък полуживот и алтернативен метаболизъм, е из-
следван като антиаритмичен медикамент с надеж-
дата да даде по-малко странични ефекти от ами-
одарон [16]. Към днешна дата липсват проучвания 
сред популацията със СН. 

Катертърна аблация за контрол на ритъма 
Предвид ограниченията на антиаритмичната 

медикаментозна терапия, нараства интересът към 
нефармакологичните методи за контрол на ритъма 
при ПМ и СН. Ролята на катетърната аблация не е 
свързана само с възстановяване и поддържане на 
синусов ритъм, но и с намаляване на симптомите и 
подобряването на качеството на живот. Катетърна-
та аблация остава един ственият избор на терапия 
за контрол на ритъма при пациенти на амиодарон, 
страдащи от симптоматични рецидиви на ПМ. Глав-
ните принципи на терапия за контрол на ритъма се 
отнасят също и за тези пациенти, имайки предвид, 
че тя е показана да подобри симптомите, свързани 
с ПМ (EHRA сбор II-IV) и че лечението с перорал-
ни антикоагуланти трябва да продължи, ако арит-
мията има тенденция да рецидивира. Трябва да се 
подчертае, че вероятността за задържане на си-
нусов ритъм след катетър на аблация е по-ниска и 
че рисковете, свързани с процеду рата, могат да са 
по-високи при пациентите със СН. Точната оценка 
на симптомите, свързани с ПМ, може да бъде по-
труд на при наслагваща се СН, което под чертава 
нуждата от индивидуално и информирано решение 
за катетърна аблация при такива пациенти. При 
отбрани па циенти, страдащи от СН и лекувани в 
центрове с богат опит, катетърната аблация на ПМ 
може да доведе до подобряване на левокамерната 
функция [7]. 

Циркумферентната аблация и електрична изо-
лация на пулмоналните вени и връзката им с пред-
сърдния миокард често е достатъчна за елимини-
ране на пароксизмално ПМ, и обикновено недоста-
тъчна за персистиращо ПМ [2]. Различни аблативни 
стратегии могат да бъдат приложени при персисти-
ращо ПМ, след като бъдат изолирани пулмонални-
те вени: линейна аблация през левопредсърдния 
покрив, митралния истмус, кавотрикуспидалния 
истмус, аблация на комплексни фракционирани 
предсърдни електрограми (CFAEs) в ляво предсър-
дие, коронарен синус, дясно предсърдие, различни 
комбинации от линейна и CFAE аблация и аблация 
на ганглийни плексуси [9, 29, 35, 42]. Нов подход 
за аблация при ПМ е техниката FIRM (focal impulse 
and rotor modulation). Той е базиран на хипотезата, 

че ПМ се поддържа от локални източници: ротори 
и фокални импулси. Обработването на сигнала с 
подходящ софтуер позволява идентифицирането 
на тези локални източници, които са таргет за ра-
диофреквентната аблация. Средно 2.1 локализира-
ни източници на пациент са били идентифицирани 
при 97% от 101 пациенти [8]. Прекъсване или заба-
вяне на ПМ било успешно постигнато, чрез аблация 
на локални източници в 86% от случаите. При 9-ме-
сечно проследяване 82% от пациентите, подложени 
на FIRM, са в синусов ритъм, срещу 42%, при които 
са приложени конвенционалните техники [8]. Тези 
ранни резултати предполагат, че FIRM може да по-
добри резултатите от катетърната аблация при ПМ. 
Въз основа на обширен преглед на голям брой пуб-
ликувани доклади успехът на единична процедура 
радиофреквентна катетърна аблация при ПМ без 
антиаритмични медикаменти е 57% в сравнение 
със 71% при неколкократни аблации. Ефикасността 
зависи от давността на ПМ. При пароксизмално ПМ 
успехът от единична процедура е между 60 и 75% в 
центровете с опит, докато при персистиращо пред-
сърдно мъждене успехът от единична процедура е 
50% или по-малко.

 Кохортни проучвания (Chen и др. 2004, Gentlesk 
и др. 2007) [11, 19], сравняващи изолацията на бе-
лодробните вени (PVI) при пациенти със запазена 
и редуцирана ФИ, установяват липса на значима 
разлика в двете групи пациенти, като тези с редуци-
рана ФИ по-често изискват повторни аблации. Под-
държането на синусов ритъм води до повишаване 
на ФИ средно с 14%. Рандомизираните проучвания 
CAMTAF и ARC-HF [24, 26], сравняващи PVI със или 
без линейна и CFAE аблация с фармакологичния 
контрол на сърдечната честота, установяват, че в 
групата с PVI се наблюдават повишаване на ФИ, 
функционалния капацитет и качеството на живот, 
поддържане на синусов ритъм при 81% на 6-ия ме-
сец (CAMTAF) [24] и при 88% на 12-ия месец (ARC-
HF) [26]. Освен това са наблюдавани повишаване 
на пиковата VO2, понижение на нивата на BNP и 
NTpro-BNР при групата с PVI аблацията. 

Според резултатите от рандомизираното, от-
ворено, паралелно групово проучване AATAC-
AF (Ablation vs. Amiodarone for Treatment of Atrial 
Fibrillation in Patients with Congestive Heart Failure 
and an Implanted ICD/CRT-D), представени на 64-
ата Годишна научна сесия на American College of 
Cardiology (ACC) в Сан Диего, лечението на пер-
систиращо предсърдно мъждене (AF) с катетърна 
аблация сравнено с терапията с амиодарон на-
малява хоспитализациите и смъртността при па-
циенти със СН [13]. В това проучване, включващо 
осем центъра в САЩ и Европа, са обхванати 203-
ма пациенти над 18-годишна възраст, всички с им-
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плантирани ICD или CRT-D устройства (което поз-
волява откриване на ПМ с много по-висока степен 
на точност, отколкото е било възможно в повечето 
проучвания за ПМ), сърдечна недостатъчност II 
или III функционален клас (ФК) по New York Heart 
Association (NYHA), ЛК ФИ < 40% и симптоматич-
но персистиращо или хронично ПМ. Те са рандо-
мизирани 1:1 на лечение с катетърна аблация (n = 
102; 75% мъже; средна възраст 62 години и средна 
продължителност на ПМ 8,6 месеца; ЛК ФИ 29%) 
или на ежедневна орална терапия с амиодарон (n 
= 101; 73% мъже; средна възраст 60 години; средна 
продължителност на ПМ 8,4 месеца; ЛК ФИ 30%). 
След 2-годишно проследяване и първична крайна 
точка поддържане на синусов ритъм се съобщава, 
че 70% от пациентите, претърпели катетърна абла-
ция, и 34% приемащи амиодарон (P < 0.001), са в 
синусов ритъм. Вторични крайни точки в това про-
учване са хоспитализациите, свързани с аритмия 
или влошаване на СН (31% срещу 57%, P < 0.001) 
и общата смъртност (8% срещу 18%, P = 0.037), 
които са значително по-ниски при тези с катетърна 
аблация. В групата с катетърна аблация при 80% от 
пациенти е извършена PVI с допълнителни линей-
ни аблации, аблация на CFAE и на непулмонални 
тригери, а при останалите 20% само PVI. По-високи 
проценти на успех при 26-месечно проследяване са 
наблюдавани сред пациентите с по-широки абла-
ции (78% срещу 36,4%, P < 0.001). Пациентите, 
приемащи амиодарон, са с 2,5 пъти по-висока чес-
тота на рецидиви на ПМ. Общо при 10,4% в групата 
с амиодарон се наложило спиране на лечението, 
поради нежелани странични ефекти, включително 
тироидна токсичност, белодробна токсичност и чер-
нодробна дисфункция. 

Таблица 1. Резултати от AATAC-AF

Без рецидив С рецидив

Изходна 
стойност

Промяна Изходна 
стойност

Промяна 

6-минутен тест с 
ходене (m)

410 +18 413 +7

Левокамерна 
фракция на 
изтласкване

28.8% +9.6% 30.2% +4.2%

Minnesota функ-
ционален скор

53 -6 49 -1.4

(Модификация по Dr. Di Biase, Ablation cuts AF recurrence 2.5-fold 
vs. amiodarone in heart failure. Frontline medical news, March, 25, 
2015)

При пациентите без рецидиви на ПМ се наблюда-
ва подобрение на ЛК ФИ средно с 9,6 в сравнение с 
4,2%, които са имали рецидив (P < 0.001). По същия 
начин, 6-минутен тест с ходене (средна промяна, 27 
срещу 8; P < 0.001) и Minnesota функционален скор 

(средно понижение, 14 срещу 2.9; P < 0.001) също 
са подобрени при пациентите без рецидиви в срав-
нение с тези, които са имали рецидив [13] (табл. 1).

Като алтернативна процедура, аблацията на 
AV възела с последващ бивентрикуларен пейсинг 
е показала ефикасност при пациенти с рефрактер-
но ПМ и СН [49]. PABA-CHF (Pulmonary Vein Antrum 
Isolation versus AV Node Ablation with Bi-Ventricular 
Pacing for Treatment of Atrial Fibrillation in Patients 
with Congestive Heart Failure) рандомизира 41 паци-
енти с аблацията на AV възела с последващ бивен-
трикуларен пейсинг срещу PVI [28]. На 6-ия месец 
88% от групата с PVI поддържат синусов ритъм и 
абсолютното повишение на ФИ в тази група е 8%, 
при липса на такова в групата с аблация на AV въ-
зела. Наблюдава се повишаване на функционалния 
капацитет при PVI, базиран на значително подобре-
ние на резултатите от 6-минутния тест с ходене и 
подобрено качество на живот.

хибридни и хирургични аблатиВни подходи

Освен фармакологичната терапия и катетърна-
та аблация съществуват и други методи за възста-
новяване и поддържане на синусов ритъм. Такива 
са хибридната и хирургичната аблация. Хибридната 
аблация е по-малко инвазивен метод, който избягва 
необходимостта от гръдни разрези, белодробна де-
флация и сърдечна дисекция [20]. Трансдиафраг-
мален ендоскопски подход се използва за епикард-
на аблация, съчетан с перкутанно картографиране 
и ендокарда аблация. Две проспективни нерандо-
мизирани проучвания демонстрират значителна 
безопасност и ефикасност на тази процедура за 
лечение на медикаментозно рефрактерно ПМ, но 
само 16% от пациентите в тези проучвания са има-
ли съпътстваща СН със средна препроцедурна ЛК 
ФИ между 55% и 58%. Gehi и сътр. [18] установяват 
подобни резултати са в кохорта от 101 пациенти, от 
които 30% са имали съпътстваща СН със средна 
препроцедурна ФИ 50%. Поддържане на синусов 
ритъм е наблюдавано при 66% от пациентите на 
12-ия месец след единична процедура и 71% след 
многократни аблации с честота на перипроцедурни 
усложнения от 6%.

Cox-Maze III техниката е хирургичен стандарт 
за медикаментозно-рефрактерно ПМ. Най-често 
се прилага в условията на съпътстваща клапна и/
или реваскуларизационна хирургия, и е свързана 
с намаление на честотата на ПМ без значително 
увеличение на усложненията, в сравнение с оби-
чайните хирургични техники [30]. Традиционният 
cut-and-sew подход служи като златен стандарт за 
блокиране на проводимостта, защото осигурява де-
финитивно трансмурално увреждане на сърдечна-
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та тъкан, докато катетърната аблация и хибридните 
подходи създават ендокардни и ендокардно/епи-
кардни лезии. Съществуват и модификации на тази 
хирургична процедура с радиофреквентна енергия, 
микровълни или криотермия.

Малко са данните от резултатите при пациенти с 
левокамерна дисфункция. В серия от 42 пациенти с 
ПМ, ФИ < 40% и симптоматична СН, които претърпя-
ват сърдечна операция с едновременното Cox-Maze 
III/IV техники, 86% от тях са в синусов ритъм на 6-ия 
месец от проследяването [4]. Средното подобрение 
на левокамерната фракция на изтласкване е 15% и 
периоперативната смъртност е 2%.

заключение

В тази нарастваща популация пациенти с ПМ и 
СН е очевидно, че възстановяването и поддържане-
то на синусов ритъм е свързано със значително по-
добрение на левокамерната функция, симптомите, 
физическия капацитет и качеството на живот при 
пациентите със СН, дори и при съпътстващи сър-
дечни заболявания и адекватен контрол на сърдеч-
ната честота. Катетърната аблация при ПМ предла-
га уникална възможност за поддържане на синусов 
ритъм без антиаритмични медикаменти, които мо-
гат да имат вредни ефекти. Въпреки ограничения 
брой данни за резултатите от катетърна аблация 
при СН, последните проучвания демонстрират по-
добряване на прогнозата и качеството на живот при 
пациенти със СН. Бъдещи големи рандомизирани 
се очаква да изтъкнат ползата от тази процедура 
по отношение на редуциране на болестността и 
смъртността при съпътстващи ПМ и СН.
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Резюме. Въведение. Клиничната ефективност на антиагрегантната терапия за превентиране на исхемични инциденти при па-
циенти с атеросклеротична болест е добре известна. Използването на тестовете за тромбоцитна реактивност дава въз-
можност за нейното мониториране в хода на провежданото лечение, индивидуализиране на терапията и възможност за 
подобряване на клиничните резултати след коронарно стентиране. Методи. В проследяването бяха включени 78 паци-
енти, постъпили в Клиниката по кардиология на УМБАЛ „Света Анна“ – София, с високорисков остър коронарен синдром 
(ОКС) със и без ST-елевация. При всички пациенти в добавка към ацетилсалициловата киселина е приложена стандартна 
натоварваща и поддържаща доза ADP рецепторен блокер и е осъществена коронарна ангиография с последваща анги-
опластика. Основна задача е изучаване на тромбоцитната реактивност на фона на терапия с P2Y12 рецепторни блокери 
на 24-тия час след PCI и повторно на 30-ия ден с цел определяне на пропорциите болни с ниска и висока остатъчна тром-
боцитна реактивност, както и на лицата в терапевтичния прозорец. Използван е стандартизиран протокол за промяна на 
дозата или вида на P2Y12 рецепторните антагонисти, като се цели вкарването на всички изследвани пациенти в опре-
делен терапевтичен прозорец на оптимално тромбоцитно потискане. Резултати. Употребата на новите ADP рецепторни 
блокери Ticagrelor (p = 0,026) и Prasugrel (p = 0,029) води до значимо по-силно потискане на тромбоцитната реактивност 
спрямо Clopidogrel при изследването ù на 24-тия час след приложението на стандартна натоварваща доза антиагрегант 
и проведена перкутанна коронарна интервенция. Установената честота на нонреспондери е 9%, като всички пациенти от 
тази група са третирани с клопидогрел. Пропорцията на болните с ниска тромбоцитна реактивност е, както следва: 54,2% 
при третираните с клопидогрел, 68,2% в тикагрелоровата група и 75% от пациентите на празугрел. Модифицирането на 
дозировката при трите антиагреганта не съумява да повиши пропорцията пациенти в „златната среда” на тромбоцитна 
реактивност при повторно изследване на 30-ия ден. Между изходния и финалния резултат впечатление прави значимата 
вариабилност в отговора спрямо клопидогрел, но не и при употребата на новите P2Y12 рецепторни блокери. Заключе-
ние. Употребата на новите P2Y12 рецепторни блокери води до по-изразено и предвидимо редуциране на тромбоцитната 
реактивност при пациенти с ОКС. Приложението на клопидогрел е свързано с по-непредвидим отговор при първона-
чалното и последващото изследване. Редукция на дозировката и на трите медикамента не съумява да повиши значимо 
пропоцията болни в златната среда на тромбоцитна реактивност. 

Ключови думи: остър коронарен синдром, тромбоцитна реактивност, антиагреганти, прогноза
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Summary Introduction. The antiplatelet therapy clinical efficacy for prevention of ischemic adverse events in patients 
with atherosclerotic disease is well known. Platelet function testing provides the option for platelet on 
treatment reactivity monitoring, antiplatelet therapy tailoring and clinical results improvement after coronary 
artery stenting. Methods. 78 high risk patients with acute coronary syndrome (ACS), with or without ST 
elevation were enrolled in the monitoring group and admitted at cardiology department of University hospital 
“Saint Anna” – Sofia. Every patient was treated with ADP-receptor blockers and acetylsalicylic acid at 
standard doses. In all cases coronary artery angioplasty was performed. The main purpose is monitoring 
of platelet reactivity on P2Y12 receptor inhibitors treatment, 24 hours after percutaneous coronary 
intervention (PCI) and second test on day 30 after discharge. The main aim is to define patients with low and high
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ВъВедение

Приложението на клопидогрел в допълнение 
към ацетилсалицилова киселина (Аспирин) нама-
лява тромботичните инциденти при пациентите с 
остър коронарен синдром (ОКС), третирани с пер-
кутанна коронарна интервенция (PCI) [1, 2]. Употре-
бата на клопидогрел обаче има няколко основни 
недостатъка, включващи забавеното начало и го-
лямата вариация на антиагрегантния ефект [3, 4]. 
Поради тези ограничения при немалък брой леку-
вани пациенти (20-30%) се установява недостатъч-
но ниво на активен метаболит и съответно ниска 
степен на P2Y12 рецепторна инхибиция [5]. Тези 
пациенти са с висока остатъчна тромбоцитна реак-
тивност (high on treatment platelet reactivity – HOTPR) 
и се наричат нонреспондери (неотговарящи на при-
ложената антиагрегантна терапия). Множество сту-
дии показват силната връзка между наличието на 
висока остатъчна активност на тромбоцитите и не-
желани тромботични събития като стент-тромбоза 
(СТ), сърдечно-съдова смърт (ССС) и миокарден 
инфаркт (МИ) при пациенти, лекувани с PCI [6, 7]. В 
битката за решаване на проблема с HOTPR и неже-
ланите тромботични инциденти след приложението 
на клопидогрел се намесват новите мощни P2Y12 
– ADP рецепторни блокери. Празугрел и тикагрелор 
показват значима редукция на нежеланите сърдеч-
но-съдови събития (ССС, МИ и мозъчен инсулт) в 
директно сравнение с клопидогрел при пациенти с 
ОКС. Данните от двете големи рандомизирани про-
учвания при пациенти с ОКС обаче демонстрират 
по-висока честота на голямо и фатално кървене 
(Triton TIMI 38 за празугрел) и нефатално, несвър-
зано с CABG, кървене (PLATO за тикагрелор) при 

дългосрочно проследяване [9, 10]. Измерването на 
тромбоцитната реактивност в хода на лечението и 
оптималното ѝ потискане е атрактивна възможност 
за постигане на баланс в отношението между хемо-
рагични и исхемични инциденти. Няколко рандоми-
зирани клинични проучвания през последните годи-
ни тестват подобна стратегия, но техните резултати 
са разнопосочни и не дават възможност за катего-
рично заключение [8, 11-22].

цел

Целта на настоящото проучване е оценка на 
тромбоцитната реактивност при пациенти с високо-
рисков ОКС на 24-тия час от проведента коронарна 
интервенция и втори път в рамките на 30-ия ден 
при проследяване на пациентите. Основна зада-
ча е изучаване на тромбоцитната реактивност на 
фона на терапия с P2Y12 рецепторни блокери и 
последващо изследване с цел определяне на про-
порциите болни с ниска и висока остатъчна тромбо-
цитна реактивност, както и на тези в терапевтичния 
прозорец. Използван е стандартизиран протокол за 
промяна на дозата или вида на P2Y12 рецепторни-
те антагонисти, като се цели вкарването на всички 
изследвани пациенти в определен терапевтичен 
прозорец на оптимално тромбоцитно потискане.

материал и методи

Пациентска популация
В проучването между октомври 2012 и ок-

томври 2013 г. бяха включени 78 пациенти, по-
стъпили в Клиниката по кардиология на УМБАЛ 

. on-treatment platelet reactivity and proportion of patients in “therapeutic window”. The standardized protocol for 
dose adjustment and type of P2Y12-receptor blockers was used. With this protocol we have tried to make eligible all 
study patients for a certain optimal platelet inhibition therapeutic window. Results. The new ADP-receptor blockers 
administration Ticagrelor (p = 0.026) and Prasugrel (0.029) lead to greater platelet inhibition compared to Clopidogrel. 
Platelet function was measured 24 hours after standard dose of antiplatelet agents administration and performed PCI. 
The rate of non responders was 9% as all patients in study group were treated with Clopidogrel. The proportion of patients 
with low on-treatment platelet reactivity is as follows: 54.2% in Clopidogrel treated group, 68.2% in Ticagrelor group and 
75% among Prasugrel treated patients. Dosage reduction in all three P2Y12-receptor blockers is unable to increase the 
proportion of patients in “therapeutic window” аccording to results of platelet function test at Day 30. According to baseline 
and final platelet reactivity testing, we found significant variability of platelet inhibition in the Clopidogrel treated group, 
but the same was not found in the new P2Y12-receptor blockers treated groups. Conclusions. New oral P2Y12-receptor 
blockers usage leads to more effective and predictable platelet reactivity reduction in patients with ACS. First and second 
platelet function tests demonstrate more unpredictable answer in the Clopidogrel treated group. ADP receptor blockers 
dosage reduction cannot increase the proportion of patients in group with optimal platelet inhibition.

Key words: Acute coronary syndrome, platelet reactivity, antiplatelet agents, prognosis
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„Света Анна“ – София, с високорисков ОКС със 
и без ST-елевация. Пациентите, постъпващи в 
интензивен кардиологичен сектор, са с типична 
клиника на стенокардна симптоматика с исхемич-
ни електрокардиографски промени и позитивира-
не на високоспецифичните сърдечни тропонини. 
При всички пациенти бе осъществена коронарна 
ангиография с последваща ангиопластика и им-
плантация на интракоронарен стент. Пациенти 
със стабилна стенокардия и тези с нестабилна 
стенокардия без повишаване на маркерите за 
миокардна некроза не са включвани в проучване-
то. Бяха прилагани следните дозови режими на 
P2Y12 рецепторни блокери, като видът на антиа-
грегантната терапията при приема на пациентите 
бе определян от лекаря в интензивен сектор без 
рандомизация – клопидогрел 600 mg насищаща 
доза с последваща поддържаща доза 75 mg, ти-
кагрелор 180 mg насищаща доза с последваща 
поддържаща доза 2 x 90 mg, празугрел 60 mg на-
сищаща доза с последваща поддържаща доза 10 
mg

Всички пациенти, включени в рандомизация-
та, получаваха ацетилсалицилова киселина (АSА) 
в стандартни дози (300-500 mg насищаща доза 
с последваща 100 mg при наивни на медикамент 
пациенти; 100 mg поддържащ доза при пациенти, 
приемащи системно медикамента) утвърдени в ръ-
ководните правила на Европейското дружество по 
кардиология [25].

Тестване на тромбоцитната реактивност
Изследването на P2Y12 медиираната тромбо-

цитна агрегация бе осъществено с метода импедан-
сна агрегометрия с устройството Multiplate analyzer 
(Verum Diagnostica GmBH, Munich, Germany). Чрез 
венепункция със система Vacuutainer tube (Becton, 
Dickinson and Company, Franklin Lakes, New Jersey) 
се вземаше цяла кръв в епруветки, съдържащи 
hirudin (25 mcg/ml Refludan). Тестване на кръвта 
при пациентите се провеждаше на 24-тия час след 
провеждане на коронарната ангиопластика при 
вече приложена натоварваща доза антиагрегант. 
При стартиране на теста се смесва в съотноше-
ние 1:1 взетата кръв с физиологичен разтвор на 
NaCl 0,9% и се темперира на 37° C в продължение 
на 3 минути. Прибавясе 6,4 IM аденозин дифос-
фат (ADP) към разредената и темперирана кръв, 
след което се записва крива, отразяваща степен-
та на тромбоцитната агрегация. Тромботичната 
агрегация и адхезия се отчита, като се измерва 
повишаването на електрическия импеданс меж-
ду електродите в тест-кюветите. Колкото по-ви-

сока реактивност, толкова повече тромбоцити се 
прилепят към електродите, с което се повишава и 
електрическия импеданс. Устройството Multiplate 
analyzer трансформира степента на тромбоцитна 
реактивност в агрегационни единици. 

Статистически анализ
Всички изследвани количествени показатели 

са представени като средна стойност и стандарт-
но отклонение. Всички изследвани качествени по-
казатели са представени като брой и процент (n 
%). За сравнение на количествените показатели с 
нормално разпределение в изследваните групи е 
използван t-тест на Student. За сравнение на коли-
чествени показатели, чието разпределение е раз-
лично от нормалното, е проведен непараметричен 
анализ на Mann-Whitney. За сравнение на качест-
вени показатели по групи е използван χ2-теста на 
Pearson и теста на Fischer. Статистическият анализ 
на данните е извършен с помощта на SРSS-19 вер-
сия за Windows. При всички анализи стойностите на  
р < 0,05 се приемат като сигнификантни за отхвър-
ляне на нулевата хипотеза. 

резултати

Aнализирани бяха данните за 78 пациенти с 
остър миокарден инфаркт, постъпили по спешност 
в УМБАЛ „Света Анна” – София, за периода сеп-
тември 2012-август 2013 г. От тях с остър миокар-
ден инфаркт (ОМИ) със ST-елевация са 53-ма па-
циенти (67,9%) и без ST-елевация са 25 пациенти 
(32.1%). Разпределението по пол е съответно 20 
(25.6%) жени и 58 (74,4%) мъже, като средната 
възраст за цялата група е 61,69 ± 13 год. От вклю-
чените в проследяването пациенти 21 (26,9%) 
имат захарен диабет, 64 (82,1%) са с установена 
артериална хипертония, 57 (73,1%) с дислипи-
демия, 38 (48,7%) са били настоящи пушачи към 
момента на постъпването. Понижена бъбречна 
функция, дефинирана като креатининов клирънс 
под 60 ml/min имат 14 пациенти (17.9%). Устано-
вяваме известна пропорция пациенти с преживяни 
сърдечно-съдови инциденти преди настъпването 
на настоящото събитие: предходен миокарден ин-
фаркт при 5-ма пациенти (6,4%), 9 (11,5%) – с про-
ведена перкутанна коронарна интервенция, 2-ма 
(6,4%) – с аорто-коронарен байпас, 2-ма – с пре-
живян исхемичен мозъчен инсулт (6,4%), 2-ма – с 
периферно-съдова болест (6,4%).

Антиагрегантната терапия се определяше без 
рандомизация от приемащия лекар в кардиологи-
чен сектор. Първоначалното разпределение по тип 
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антиагрегантен агент е клопидогрел при 48 пациен-
ти (61,5%), при 22 (28.2%) тикагрелор, при 8 (10.3%) 
празугрел. Всички пациенти бяха подложени на ко-
ронарна ангиография с ангиопластика, като спрямо 
изследването се установи – 30 (38,5%) пациенти с 
едноклонова коронарна болест, 30 (38,5%) с дву-
клонова и 18 (23,1%) с триклонова. След определя-
не на коронарната анатомия и идентифициране на 
виновната лезия при 63-ма (80.8%) пациенти бе им-
плантиран метален стент (bare metal stent – BMS) и 
при 15 (19.2 %) лекарство-излъчващ(-и) стент(-ове) 
(drug eluting stents – DES).

В рамките на началните 24 часа след прилагането 
на стандартна натоварваща доза P2Y12 рецепторен 
блокер се получиха следните средни стойности на 
тромбоцитната агрегация с импедансна агрегометрия: 
при третираните с клопидогрел 21,15 ± 18,45 агрега-
ционни единици (AU); 11,77 ± 78 AU в тикагрелорова-
та група; 6,25 ± 6.58 AU за пациентите на празугрел. 
При анализ на резултатите се установи статисти-
чески значимо по-ниска стойност от Multiplate-тес-
та при новите антиагреганти спрямо клопидогрел 
(ticagrelor p = 0.026, prasugrel p = 0.029). Незави-
симо че се наблюдава по-изразено потискане на 
тромбоцитната активност сред пациентите, трети-
рани с празугрел, не се установи значима разлика в 
средната числова стойност в агрегационни единици 
между двата нови антиагрегантни агента (p = 0,086) 
(фиг. 1).

Пациентите са разделени в три групи спрямо 
резултата на 24-тия час: нонреспондери, хиперрес-
пондери и пациенти, чийто резултат е в желания те-
рапевтичен прозорец (sweet point). Kато хиперрес-
пондери се дефинират пациенти с резултат от тес-
та под 15 АU. Нонреспондерите са с резултат над  
45 AU, а пациентите със стойности между 15 AU и 
45 AU са в терапевтичния прозорец.

Според стойността на изследването на 24-тия 
час получихме следните резултати: 47 (60,3%) – хи-
перреспондери, 24 са в желания терапевтичен про-
зорец (30,8%), 7 (9%) са нонреспондери.

При изследване на пропорцията болни в трите 
групи спрямо приложения антиагрегант, устано- 
вихме честота на нонреспондери от 14,6% (7 паци-
енти) в групата на третираните с clopidogrel. При 
тези пациенти хиперреспондери са 26 (54,2%), 
15 (31.3%) са в терапевтичен прозорец. Не бяха 
констатирани нонреспондери сред пациентите, 
третирани с новите P2Y12 рецепторни блокери. 
В тикагрелоровата група 15 (68,2%) са хиперрес-
пондери, а 7 (31,8%) – в терапевтичен прозорец. 

При пациентите на празугрел хиперреспондери са 
75% (6), а 2-ма (25%) са в терапевтичен прозoрец 
(фиг. 2).

След първото изследване се направи промя-
на в терапията на пациентите, намиращи се из-
вън терапевтичния прозорец, по предварително 
подготвен стандартен протокол. При установе-
ните нонреспондери се направи превключване 
към новите антиагреганти със стандартна наси-
щаща доза (ticagrelor 180 mg и prasugrel 60 mg). 
За хиперресппондерите се предприе стратегия 
за понижаване на дозата при отделните меди-
каменти, както следва: от clopidogrel 75 mg се 
премина на clopidogrel 37,5 mg, от ticagrelor 90 
mg с двукратен прием на ticagrelor 45 mg с дву-
кратен прием, от prasugrel 10 mg на prasugrel 5 
mg. Пациентите в терапевтичен прозорец оста-
наха на стандартна поддържаща доза на изход-
ния антиагрегант.

 При анализ на резултатите от финалния тест 
за тромбоцитна реактивност (30-ия ден) не се уста-
нови статистическа значимост по отношение сред-
ните стойности в агрегационни единици при трите 
P2Y12 рецепторни блокера. Резултатите от теста 
са, както следва: за клопидогрел 16,52 ± 14,0 AU; 
тикагрелор 16,05 ± 10,7 AU; за празугрел 11,25 ± 
8,1 AU (клопидогрел спрямо тикагрелор р = 0,89; 
клопидогрел спрямо празугрел р = 0,32; тикагрелор/
празугрел р = 0,26) (фиг. 3). 

При изследването на тромбоцитната агрегация 
на 30-ия ден след направената промяна на антиа-
грегантните режими се установи следното разпре-
деление по терапевтичен отговор: 41 (56,9%) ос-
тават със свръхпотиснат тромбоцитен отговор, 30 
(41.7%) влизат в желания терапевтичен прозорец 
и 1 (1,4%) става нонреспондер (фиг. 4). Шестима 
от проследяваната група нямат втори тест поради 
настъпване на сърдечно-съдова смърт. Таблица 1 
дава представа за пропорцията болни в трите групи 
по вид приложен антиагрегант.

Таблица 1. Терапевтичен отговор към трите използ-
вани антиагреганта при повторно изследване на 
ден 30

Хиперрес-
пондери

Терапевтичен 
прозорец

Нонреспон-
дери

Общо

Клопидогрел 19 (54.3%) 15 (42.9%) 1 (2.9%) 35 (100%)

Празугрел 6 (54.5%) 5 (45,5%) 0 11 (100%)

Тикагрелор 16 (61,5%) 10 (38.5%) 0 26 (100%)

Общо 41 (56.9%) 30 (41.7%) 1 (1.4%) 72 (100%)
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Интересни са получените данни при анализи-
ране степента на тромбоцитна реактивност при на-
чално и последващо лечение с прилаганите P2Y12 
рецепторни антагонисти. В групата болни, остава-
щи на терапия с клопидогрел, редуцирането на до-
зата на медикамента успява да вкара в терапевтич-
ния прозорец 11 пациенти (45,8%) от хиперреспон-

дерите. Шест от пациентите първоначално в тера-
певтичния прозорец преминават в групата с ниска 
тромбоцитна реактивност при второто изследване. 
Така финално са установени 15 пациенти, кои-
то клопидогрелът в използваните две дозировки  
(37,5 mg и 75 mg) съумява да задържи в терапев-
тичния прозорец (табл. 2).

 

Фиг. 1. ADP медиирана тромбоцитна реактивност в трите групи 
в рамките на първоначалното изследване

Фиг. 2. Разпределение на пациентите по отношение степен на 
тромбоцитна реактивност при трите антиагреганта при първо-
началното изследване с Multiplate-тест на 24-тия час след стан-
дартна натоварваща доза

 

Фиг. 3. ADP медиирана тромбоцитна реактивност в трите гру-
пи на 30-ия ден от проследяването.

Фиг. 4. Разпределение на пациентите по отношение степен 
на тромбоцитна реактивност при трите антиагреганта след 
модифицирането на терапията при финалното изследване с 
Multiplate-тест
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Таблица 2.Терапевтичен отговор към клопидогрел на 
24-ти час и 30-и ден

                                   Multiplate-тест 30-и ден

M
ul

tip
la

te
-т

ес
т 2

4 
ча

с Хиперрес-
пондери

Терапевти-
чен прозорец

Нонрес-
пондери

Общо

Хиперреспон-
дери

13 (54.2%) 11 (45.8%) 0 24 (100%)

Терапевтичен 
прозорец

6 (54.5%) 4 (36.4%) 1 (9.1%) 11 (100%)

Общо 19 (54,3%) 15 (42,9%) 1 (2,9%) 35 (100%)

В групата болни на финална терапия с тикагре-
лор честотата на хиперреспондрството, при уста-
новено такова в началните 24 часа, на 30-ия ден 
е 9 (69,2%). От пациентите в терапевтичен про-
зорец повечето − 6 (66,7%), остават в такъв. При 
30-дневното проследяване сред нонреспонерите 
на клопидогрел употребата на тикагрелор води до 
преминаването на тези пациенти в групата на хи-
перреспондерите. Процентът пациенти в терапев-
тичния прозорец е 38,5 (табл. 3).

Таблица 3.Терапевтичен отговор към тикагрелор на 
24-тия час и 30 ден

                                                 Multiplate-тест 30-и ден

M
ul

tip
la

te
-т

ес
т 2

4 
ча

с Хиперреспон-
дери

Терапевтичен 
прозорец

Общо

Хиперреспондери 9 (69,2%) 4 (30.8%) 13 (100%)

Терапевтичен прозорец 3 (33.3%) 6 (66.7%) 9 (100%)

Нонреспондери 4 (100%) 0 4 (100%)

Общо 16 (61,5%) 10 (38,5%) 26 (100%)

От хиперреспондерите на празугрел на 24-тия 
час 3-ма (42,9%) преминават в терапевтичния про-
зорец, 4-ма (57,7%) остават хиперреспондери. Ме-
дикаментът вкарва в терапевтичен прозорец един, 
резистентен на клопидогрел пациент, а други двама 
превръща в хиперреспондери. Финално 45,5% от 
болните остават в терапевтичния прозорец (табл. 4).

Таблица 4.Терапевтичен отговор към празугрел на 24-
тия час и 30 ден

                                                Multiplate-тест 30-и ден

M
ul

tip
la

te
-т

ес
т 2

4 
ча

с Хиперреспон-
дери

Терапевтичен 
прозорец

Общо

Хиперреспондери 4 (57,1|%) 3 (42.9%) 7 (100%)

Терапевтичен прозорец 0 1 (100%) 1 (100%)

Нонреспондери 2 (66.7%) 1 (33.3%) 3 (100%)

Общо 6 (54,5%) 5 (45,5%) 11 (100%)

Важни резултати получаваме след модифика-
ция на дозировката на прилагания антиагрегант 
при установено хиперресподерство при началното 

изследване и повторното тестване на 30-ия ден. Oт 
10 пациенти с редуцирана доза клопидогрел (37,5 mg) 
при финалния тест се установява, че 5-ма (50%) са 
останали хиперреспондери и 5-ма (50%) са преми-
нали в групата на оптимално тромбоцитно потиска-
не. От 16 пациенти с приложена терапия тикагре-
лор двукратно дневно в доза 45 mg, 11 остават хи-
перресподери и 5-ма са в терапевтичния прозорец. 
В групата с редуцирана доза на празугрел (5-ма 
пациенти) се регистрират 3-ма хиперреспондери и 
2-ма в терапевтичния прозорец при теста на 30-ия 
ден (табл. 5).

Таблица 5. Терапевтичен отговор при пациентите с 
редуциран дозов режим на антиагрегантната терапия 
при контролно изследване

Хиперрес-
пондери

Терапевтичен 
прозорец

Нонрес-
пондер

Общо

Клопидогрел 
37,5 mg 5 (50%) 5 (50%) 0 10 (100%)

Тикагрелор  
2 х 45 mg 11 (68.8%) 5 (31.3%) 0 16 (100%)

Празугрел 5 mg 3 (60%) 2 (40%) 0 5 (100%)

обСъждане

Първото голямо рандомизирано проучване, тест- 
ващо клиничното значение от приложението на 
висока доза клопидогрел (600 mg натоварваща и 
150 mg поддържаща доза) срещу стандартна доза 
клопидогрел за пациенти след PCI със слаб отго-
вор към антиагрегантната терапия е GRAVITAS 
(Gauging Responsiveness with A VerifyNow assay – 
Impact on Thrombosis And Safety) [15]. В него стра-
тегията за справяне с HOTPR чрез повишаване на 
дозата на клопидогрел се доказа като неефективна. 
Като най-вероятна причина за негативния резултат 
се изтъква умереният по сила и изключително вари-
абилен ефект на високата доза клопидогрел. Дру-
го по-ново голямо рандомизирано мултицентрово 
проучване, изпитващо стратегията за подобряване 
на клиничните резултати от индивидуализиране на 
антиагрегантната терапия (мониторирана група) 
срещу пациенти на стандартна терапия с клопидо-
грел (контролна група), е ARCTIC (Assessment by a 
Double Randomization of a Conventional Antiplatelet 
Strategy vs. a Monitoring-guided Strategy for Drug-
Eluting Stent Implantation and of Treatment Interruption 
vs. Continuation One Year after Stenting). Като резул-
тат от него не се уставява полза от индивидуали-
зиране на антиагрегантната терапия при пациенти 
след коронарна ангиопластика. Голям недостатък и 
на двете проучвания и съответно вероятна причина 
за негативните резултати е много ниската честота 
на нежелани събития [22]. Този малък брой неже-
лани събития вероятно се дължи на ниската чес-
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тота на високорискови пациенти с ОКС (GRAVITAS 
– 10%, и ARCTIC – 23%). За разлика от тях в на-
шето проучване са включени само високо- и мно-
го високорискови пациенти с ОМИ. Друго сериозно 
ограничение е липсата в GRAVITAS и изключително 
ниската честота в ARCTIC на приложение на нови-
те P2Y12 рецепторни блокери (празугрел – 5,8%, в 
конвенционалната група и 9,3% в мониторираната). 
Необходимостта от фармакодинамични проучвания 
с приложението на нови антиагреганти и оценка на 
терапевтичния отговор се обуславя и от препоръч-
ваната им употреба от новите ръководни правила 
на Европейското кардиологично дружество за ми-
окардна реваскуларизация, ОКС със и без елева-
ция ST-сегмента. В нашето проследяване 47,4% от 
пациентите са третирани с новите антиагреганти 
(тикагрелор – 33,3%, и празугрел – 14,1%).

Данните от проучването ни установяват нон-
респондерство само сред пациентите, лекувани с 
клопидогрел. Този проблем с недостатъчното блоки-
ране на ADP медиираната тромбоцитна реактивност 
не се регистрира при нито един от пациентите на те-
рапия с новите два антиагреганта. При пациентите 
със слаб или липсващ отговор към антиагрегантна 
терапия се направи директно превключване към 
по-мощните нови медикаменти. Тази стратегия се 
оказа изключително ефективна, защото при просле-
дяването с втори финален Multiplate-тест на 30-ия 
ден всички нонреспондери са преминали в другите 
две групи на терапевтичен отговор. Така на практика 
се оказва, че проблемът с наличието на нонреспон-
дери е решен с приложението на новите по-мощни 
P2Y12 антагонисти (тикагрелор и празугрел). При 
проучвания, проведени в България, Хазърбасанов, 
Паскалева и Динева съобщават за сходна честота 
на нонреспондерство на фона на приема на ста-
дартна натоварваща и поддържаща доза клопидо-
грел [19, 24, 25]. В допълнение, в изследванията на 
Паскалева и Динева, стратегията за превключването 
на нонреспондерите към терапия с празугрел води 
до инхибиране на тромбоцитната агрегация в зна-
чим брой от наблюдаваните пациенти [24, 25].

Сериозно впечатление прави наличието на мно-
го висок процент пациенти със свръхпотисната ре-
активност на тромбоцитите както при новите анти-
тромбозни агенти, така и при клопидогрел. Нашата 
стратегия за редуциране на дозите на P2Y12 антаго-
нистите с цел вкарване на тези пациенти в терапев-
тичния прозорец не доказа глобално своята ефек-
тивност. Независимо от вида на прилагания антиа-
грегант пропорцията болни, преминаващи в групата 
на златна среда на тромбоцитна реактивност след 
първоначално хиперреспондерство, е между 30 и 
45%. Оказа се, че дори с намаляване на дозата на 
половина броят на пациентите със свръхпотисната 

тромбоцитна реактивност не се редуцира значимо и 
е над 50% и за трите антиагреганта. Този факт би 
имал изключително голямо значение за тази група 
пациенти, ако се докаже в големи рандомизирани 
проучвания връзка между хиперреспондерството 
и голямото кървене. По наше мнение, в специали-
зираната литература има твърде малко фармако-
динамични проучвания с модификация на дозовия 
режим и неговата оценка в динамика, което счита-
ме, че е съществено преимущество на проведеното 
проучване.

Акцент следва да се постави и на много висо-
ката честота на хиперреспондери в клопидогрело-
вата група. Данните навеждат на мисълта, че прев-
ключването от новите по-мощни антиагреганти към 
клопидогрел като стратегия за намаляване често-
тата на хиперреспондерството и съответно хемора-
гичния риск би се оказало неуспешно. 

При проследяването на пациентите се устано-
ви твърде голяма вариабилност в потискането на 
тромбоцитите при пациенти, лекувани с clopidogrel, 
като дори при първоначално установено оптимал-
но потискане, входа на проследяването се конста-
тираха резултати при пациентите както в посока 
хиперреспондер, така и в посока нонреспондер. 
Тези резултати поставят доста въпросителни около 
безопасността за пациентите при приложението на 
клопидогрел. При пациентите, третирани с новите 
антиагреганти, се установи много по-ниска вариа-
билност по време на проследяването. Това от своя 
страна ги прави изключително предвидими, което е 
маркер за високия им профил на безопасност.

заключение

От получените данни става ясно, че с навлиза-
нето на новите антиагреганти проблемът с резис- 
тентността към clopidogrel е разрешен. Набелязва се 
тенденция за по-голяма честота на хиперреспонде-
рите при пациенти с ОКС, третирани със стандартна 
дозировка и на трите антиагреганта. Редуцирането 
на дозовите режими в групата на хиперреспондери-
те и при трите медикамента не съумява да повиши 
броя пациенти в терапевтичния прозорец в по-го-
лямия процент от случаите. Тези данни показват, че 
стратегията с намаляване на дозата е неефективна 
за понижаване честотата на хиперреспондерите. 
Това, от друга страна, би могло да се окаже сериозен 
проблем при пациентите със свръхпотисната тром-
боцитна реактивност, в случай че се докаже в големи 
рандомизирани проучвания връзката между голямо 
кървене и хиперреспондерството.

Благодарност: Проучването е подпомогнато от грант към 
конкурса „Млад изследовател“ 2013 г. (договор 16-Д; Проект 
40-Д) на Медицински университет – София.  
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Резюме. Увод: Въпреки значително подобрената преживяемост на пациентите с белодробна артериална хипертония 
(БАХ) през последните години на фона на съвременната специфична терапия, заболяването продължава да е с 
висока смъртност. В България от началото на 2011 г. функционират 4 експертни центъра за диагностика, лечение 
и проследяване на пациенти с белодробна хипертония. Представяме опита на Клиниката по кардиология към 
УМБАЛ „Света Анна” – София, за периода януари 2011–септември 2014 г. Цел: Да се оцени преживяемостта на 
пациентите. Материал и методи: Включени са 40 последователни пациенти с доказана БАХ – идиопатична и 
асоциирана с други състояния. Лечението е проведено в съответствие със специфичен за центъра алгоритъм, 
отговарящ на съвременните препоръки. Резултати: Средният период на проследяване е 600 дни. Регистрирах-
ме 9 екзитуса (22,5%), а едногодишната и тригодишната преживяемост за цялата група са съответно 82,5% и 
70,7%. Прогнозата е по-лоша при придружаващи съединително-тъканни заболявания и при пациенти от мъжки 
пол. Заключение: Въпреки наличните ограничения в лечението на пациентите с БАХ в България, резултатите са 
сравними с тези от съвременните чуждестранни регистри.
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Summary. Background: Although survival of patients suffering from pulmonary arterial hypertension (PAH) has improved 
significantly over the last few years with the introduction of modern specific therapy, mortality remains high. Four referral 
centers for diagnosis, treatment and follow-up of patients with pulmonary hypertension were established in Bulgaria 
at the beginning of 2011. We present the experience of the Clinic of Cardiology at University Hospital “Sveta Anna”, 
Sofia, from January 2011 to September 2014. Aim: To estimate patients’ survival. Material and method: We included 
40 consecutive patients with proven PAH – idiopathic or associated with other conditions. Treatment was carried out in 
accordance with a center-specific algorithm based on the current recommendations. Results: Mean follow-up time was 
600 days. Nine patients (22.5%) died during the study. One- and three-year survival rates for the entire cohort were 
82.5% and 70.7%, respectively. Concomitant connective tissue disease and male gender were associated with worse 
prognosis. Conclusion: Although treatment options for patients suffering from PAH are limited in Bulgaria, long-term 
outcomes are comparable with data from contemporary registries from across the world.
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уВод

Белодробната хипертония (БХ) представлява 
хемодинамично и патофизиологично състояние, 
характеризиращо се с повишено средно налягане 
в белодробната артерия над 25 mm Hg в покой, 
оценено чрез дясна сърдечна катетеризация (ДСК) 
[1]. Съществуват 5 групи заболявания с различна 
епидемиология, патобиология, лечение и прогно-
за, които могат да доведат до повишено налягане 
в белодробната артерия: белодробна артериална 
хипертония (БАХ, група 1), белодробна хипертония, 
дължаща се на заболяване на лявата половина на 
сърцето (група 2), белодробна хипертония, дължа-
ща се на хронично белодробно заболяване и/или 
хипоксия (група 3), хронична тромбоемболична бе-
лодробна хипертония (група 4) и белодробна хипер-
тония, дължаща се на неясни и/или многофакторни 
механизми (група 5) [1, 2, 3]. 

Белодробната артериална хипертония (БАХ) 
спада към групата на редките болести и се харак-
теризира с повишено съпротивление на белод-
робните съдове, което води до обременяване на 
дясната камера с постепенно развитие на дес-
ностранна сърдечна недостатъчност и смърт. Тя 
може да е идиопатична, наследствена, предиз-
викана от медикаменти или асоциирана с други 
състояния {съединително-тъканни заболявания 
(БАХ-СТЗ), вродени сърдечни пороци (БАХ-ВСП), 
HIV инфекция, портална хипертония и други} [1, 
3, 4]. Докладваната заболяемост е 2,4 случая на 
1 млн. годишно, а честотата на БАХ за Европа е 
между 15 и 50 случая на 1 млн. население [1]. Спо-
ред Френския регистър на идиопатичната БАХ се 
падат до 39,2% от случаите [5].

Прогнозата при БАХ е лоша. Естественият ход 
на заболяването е изучен на базата на данните от 
регистъра на Националния институт по здравеопаз-
ване (NIH) в САЩ, в който са включени пациенти с 
първична БАХ (идиопатична, наследствена и ано-
рексиген-асоциирана) от периода преди навлиза-
нето на специфичната терапия. Средната прежи-
вяемост е 2,8 години с едногодишна, тригодишна 
и петгодишна преживяемост съответно 68%, 48% 
и 34% [6]. Прогнозата зависи в голяма степен от 
подлежащата етиология. Прогнозата при БАХ-СТЗ 
е по-лоша от тази при идиопатичната БАХ и двуго-
дишната преживяемост за нелекувани пациенти е 
едва 40% [4, 7]. За сравнение, пациентите с БАХ-
ВСП имат много по-добра прогноза и докладваната 
преживяемост за нетрансплантирани пациенти е 
97%, 89% и 77% съответно на първата, втората и 
третата година [4, 8]. 

Терапията на БАХ в миналото се е състояла от 
класически средства за лечение на сърдечна недос-

татъчност. В днешно време са разработени специ-
фични медикаменти, които значително подобриха 
прогнозата на заболяването [9]. При недостатъчен 
ефект от монотерапия се препоръчва използване-
то на различни комбинации. Въпреки напредъка в 
терапията обаче смъртността остава висока, като 
само за първата година достига 15% [10].

материал и методи

В началото на 2011 г. в България бяха създаде-
ни 4 експертни центъра за диагностика, лечение и 
проследяване на пациенти с БХ. Налични са специ-
фични медикаменти от трите основни класа – ен-
дотелин-рецепторни антагонисти (босентан и амб-
рисентан), фосфодиестеразни инхибитори (силде-
нафил) и простациклинови аналози (инхалаторен 
илопрост). Реимбурсира се лечението на пациенти 
с идиопатична БАХ и БАХ, асоциирана със склеро-
дермия и вродени сърдечни пороци (синдром на 
Айзенменгер). Не са налични простациклинови ана-
лози за интравенозно и подкожно приложение и на 
този етап в България не се извършват белодробни 
трансплантации. 

Клиниката по кардиология към УМБАЛ „Света 
Анна” – София, е един от двата най-големи експерт-
ни центъра в страната. За периода януари 2011– 
септември 2014 г. през Центъра са преминали 70 
пациенти с БХ с различна етиология. От тях при 56 
е поставена диагноза БАХ (група 1 БХ). За целите 
на настоящото проспективно проследяване са из-
ключени пациентите с БАХ-ВСП (n = 16), тъй като 
тяхното лечение се реимбурсира едва от октомври 
2013 г., и са включени останалите 40 пациенти. От 
тях с идиопатична БАХ са 28 (70%), а с БАХ, асо-
циирана с други състояния – 12 (30%) от пациен-
тите (8 с придружаващи съединително-тъканни за-
болявания, 3 с порто-пулмонална хипертония и 1 с 
хронична хемолитична анемия). Целта на просле-
дяването е да се оцени преживяемостта на фона на 
провежданата специфична терапия. 

Първоначалната оценка на пациент със съмне-
ние за БХ включва преглед, определяне на функ-
ционалния клас по WHO, 6-минутен тест с ходене, 
електрокардиограма (ЕКГ), ехокардиография с оп-
ределяне на систолното налягане в белодробната 
артерия, систолното движение на трикуспидалния 
клапен пръстен (TAPSE) и наличието на перикар-
ден излив, спирометрия, дясна сърдечна катете-
ризация с определяне на налягането в дясното 
предсърдие, средното налягане в белодробната 
артерия, белодробното съдово съпротивление, 
сърдечния дебит и смесената венозна сатурация, 
както и кръвни изследвания – пълна кръвна кар-
тина, стандартни биохимични показатели, коагу-
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лационен статус, BNP, алфа1-антитрипсин и HIV. 
При изходната сърдечна катетеризация задължи-
телно се провежда вазореактивен тест с инхалато-
рен илопрост. Сърдечният дебит се измерва чрез 
метода термодилуция. Провеждат се насочени из-
следвания за изключване на левостранно сърдеч-
но заболяване, пулмопатия, хронично рецидиви-
ращ белодробен тромбемболизъм и за уточняване 
на етиологията на БАХ. Диагнозата се поставя от 
експертна комисия, състояща се от трима карди-
олози, като се използват стандартни критерии в 
съответствие със съвременната клинична класи-
фикация на БХ. Пациентите преминават контрол-
ни прегледи на всеки 6 месеца, които включват 
преглед, ЕКГ, ехокардиография, 6-минутен тест с 
ходене и изследване на BNP. На всеки 12 месеца 
се провежда задължително контролна ДСК. При 
данни за влошаване на състоянието може да се 
направи преоценка по всяко време. Всички данни 
се събират проспективно и се включват в базата 
данни за Центъра. 

Терапевтичният алгоритъм на Центъра за паци-
енти с негативен вазореактивен тест предполага 
започване на монотерапия с ендотелин-рецепто-
рен антагонист или фосфодиестеразен инхиби-
тор. При добър ефект, дефиниран като стабили-
зиране на състоянието или преминаване в по-ни-
сък функционален клас, терапията се продъл-
жава, а при незадоволителен ефект, дефиниран 
като липса на стабилизиране или влошаване на 
състоянието, се преминава на комбинирана тера-
пия (фиг. 1). 

Статистически анализ
Поради малкия обем на извадката е използван 

дескриптивен анализ. Резултатите са представени 
като медиана или средна стойност ± стандартно 
отклонение. За обработката на данните е използ-
вана програмата SPSS версия 20 (IBM). Изводите 
са направени при двустранна критична област. За 
статистически значими се приемат стойности на  
p < 0,05. Анализ на преживяемостта е направен 
чрез използване на метода на Kaplan–Meier.

резултати

Изходните характеристики на пациентите са 
представени в табл. 1. Средният период на просле-
дяване за цялата група е 600 ± 477 дни (медиана 
442 дни), а средното време на терапия – 579 ± 483 
дни (медиана 412 дни). За периода на проследява-
не регистрирахме 9 екзитуса. Средната преживяе-
мост за цялата група е 1038,32 дни (95% CI 875.82–
1200.81) или 34,61 месеца (95% CI 29.19-40.03). 
Общата едно- и респективно тригодишна преживя-
емост са 82,5% и съответно 70,7% (фиг. 2A). 

Повечето от починалите пациенти (55,6%, n = 5) 
са с идиопатична БАХ, а останалите (44,4%, n = 4) 
– с БАХ-СТЗ. Пациентите с идиопатична БАХ имат 
по-дълга средна преживяемост (1057,68 дни [95% 
CI 864.20-1251.66]), сравнено с пациентите с БАХ-
СТЗ (810,43 дни [95% CI 402.57-1218.29]). Тази раз-
лика обаче не е статистически значима (Log-rank 
Mantel–Cox, р > 0.05). Едногодишната и тригодиш-
ната преживяемост на пациентите с идиопатична 
БАХ са съответно 81,9% и 73,7%. При пациентите с 
БАХ-СТЗ едногодишната и тригодишната преживяе-

мост са по-ниски – респективно 71,4% 
и 47,6%. Всички пациенти с БАХ, асо-
циирана с други състояния (портална 
хипертония и хронична хемолитична 
анемия), са живи в края на проследя-
ването (фиг. 2B). 

Средната възраст на починалите е 
50,8 ± 21,3 (обхват 26-82 години). Три-
ма (33,3%) са на възраст под 30 годи-
ни. От починалите пациенти повечето 
(55.6%, n = 5) са жени. Въпреки това 
дългосрочната прогноза на пациенти-
те от мъжки пол е по-лоша – средна 
преживяемост 806,27 дни (95% CI 
456.79-1155.74) срещу 1123 дни (95% 
CI 957.54-1288.49) за пациентите от 
женски пол. Тази разлика не достига 
статистическа значимост (Log-rank 
Mantel–Cox, р > 0.05), вероятно пора-
ди малкия обем на извадката. Едно-
годишната и тригодишната преживяе-Фиг. 1. Алгоритъм за лечение и проследяване на пациенти с БАХ
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мост при мъжете са съответно 70,0% и 46,7%, а при 
жените – 87,6% и 79,6% (фиг. 2C).

Повечето от починалите пациенти (88,9%, n = 8) 
са лекувани със специфична терапия преди смър-
тта, като 77,8% (n = 7) са били на монотерапия, един 
пациент е бил без терапия и един е бил на комби-
нирана терапия с два медикамента. Повечето паци-
енти (66,7%) са получавали ендотелин-рецепторни 
антагонисти самостоятелно или в комбинация с 
фосфодиестеразни инхибитори. Нито един пациент 
не е бил на терапия с простациклинов аналог. При 
5-ма от починалите (55.6%) диагнозата е поставе-
на по-малко от 6 месеца преди смъртта, като спе-
цифична терапия е започната при четирима от тях 
(44,4%) и средното време на терапия в тази група 
е 55 дни.

Таблица 1. Изходни характеристики на пациентите

Брой включени пациенти 40
Възраст (години) 51,4 ± 16,9*
Жени (n,%)
Етиология

30 (75%)

 − идиопатична (n,%)
 − асоциирана (n,%)

Без специфична терапия (n,%)

28 (70%)
12 (30%)
29 (72,5%)

Проследяване (дни)
 − минимум 12
 − максимум 1308
 − медиана

Време на терапия (дни)
442†

412† 
Функционален клас по WHO 
 − І (n,%) 1 (2,5%)
 − II (n,%) 5 (12,5%)
 − III (n,%) 32 (80%)
 − IV (n,%) 2 (5%)

6-минутен тест с ходене (метри) 300 ± 121*

BNP (pg/ml) 733 ± 1037*

Ехокардиографски параметри
 − СНБА (mm Hg) 90 ± 22*
 − TAPSE (mm) 14 ± 3*
 − наличие на перикарден излив (n,%) 6 (15%)

Параметри от дясната сърдечна катетеризация

 − налягане в ДП (mm Hg) 10 ± 5*
 − средно налягане в БА (mm Hg) 56 ± 13*
 − сърдечен дебит (l/min) 4,2 ± 1,9*
 − белодробно съдово съпротивление (dyn·s/cm5) 903 ± 494*
 − SvO2 (%) 66 ± 6*

Съкращения: WHO – Световна здравна организация; BNP – 
мозъчен натриуретичен пептид; СНБА – очаквано систолно на-
лягане в белодробната артерия; TAPSE – систолно движение 
на трикуспидалния клапен пръстен; ДП – дясно предсърдие; 
БА – белодробна артерия; SvO2 – сатурация на смесената 
венозна кръв; * = средна стойност ± стандартно отклонение;  
† = медиана

Съкращения: CTD – съединително-тъканни заболявания

Фиг. 2. Каплан-Мейерови криви за преживяемост на цялата гру-
па (А), според етиологията на БАХ (B) и според пола (C)

обСъждане

Въпреки че в България не са достъпни прос-
тациклинови аналози за интравенозно и подкожно 
приложение, преживяемостта на пациентите с БАХ 
в страната е сравнима с тази при болните в други 
държави. Съвременният регистър REVEAL включва 
2635 пациенти от 55 центъра в САЩ, набрани за пе-
риода 2006-2007 г. За разлика от регистъра на NIH, 
в REVEAL са включени и случаи с БАХ, асоциирана 
с други заболявания. Докладваните едногодишна и 
тригодишна преживяемост за цялата група са 85% 
и 68%, а за пациентите с идиопатична БАХ – съот-
ветно 91% и 74% [12]. Френският регистър включва 
674 пациенти с БАХ с различна етиология, преми-
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нали през 17 центъра за периода 2002-2003 г. Пре-
живяемостта на първата и третата година за цялата 
група е съответно 87% и 67% [13], а за пациентите 
с идиопатична, наследствена и анорексиген-асо-
циирана БАХ – 82,9% и 58,2% [14]. За сравнение, в 
настоящото проследяване преживяемостта на пър-
вата и третата година е съответно 82,5% и 70,7% 
за цялата група и 81,9% и 73,7% за пациентите с 
идиопатична БАХ. Докладваните съвременни ре-
зултати са сравними и значително се различават от 
данните, получени от регистъра на NIH (преживя-
емост 68% и 48% на първата и третата година) [6].

Интересно наблюдение в настоящото проучва-
не е, че повечето от починалите пациенти са били 
на монотерапия към момента на смъртта. Може 
да се спекулира, че някои от тях биха имали пол-
за от комбинирана терапия и е трябвало да бъдат 
лекувани по-агресивно. Затова може да се окаже 
уместно прилагането на по-агресивен терапевтичен 
подход с поставяне на индивидуализирани цели на 
терапията в бъдеще, което е заложено в препоръ-
ките на Европейското дружество по кардиология 
[1], а също и преминаване на комбинирана терапия 
по-рано в хода на заболяването. Увеличават се да-
нните в полза на започването на лечение директно 
с комбинация от медикаменти при пациенти с на-
предната БАХ (WHO ФК III и IV) [11], каквито са 85% 
от болните в обсъжданата група. 

Освен това прави впечатление, че при повече-
то от починалите (55,6%) диагнозата е поставена 
по-малко от 6 месеца преди смъртта и ако е започ-
ната терапия, тя е провеждана твърде кратко вре-
ме, което вероятно е недостатъчно за реализиране 
на благоприятните ѝ ефекти. 

Силните страни на настоящото проследяване 
са: 1) първи по рода си анализ на преживяемостта 
на пациентите с БАХ в България, 2) диагнозата е 
потвърдена с ДСК при всички пациенти и 3) просле-
дяването е направено проспективно при спазване 
на специфичен унифициран протокол. 

Основното ограничение на представеното просле-
дяване е малкият брой на включените пациенти, което 
се дължи на анализирането на данни от един един-
ствен експертен център и изключването на пациенти-
те с БАХ, асоциирана с вродени сърдечни пороци. 

заключение

БАХ остава заболяване със сериозна дългосроч-
на прогноза, но благодарение на навлизането в прак-
тиката на специфичната терапия е постигнат значим 
напредък по отношение на увеличаването на прежи-
вяемостта. Настоящото проследяване на пациенти с 

БАХ в Клиниката по кардиология към УМБАЛ „Све-
та Анна”, гр. София дава основание да се направи 
заключение, че въпреки ограничените терапевтични 
възможности в България резултатите от лечението 
при дългосрочно проследяване са сравними с тези 
от съвременните чуждестранни регистри.
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ECHOCARDIOGRAPHIC PREDICTORS OF POSTOPERATIVE ATRIAL FIBRILLATION 
AFTER ABDOMINAL SURGERY 

L. Demirevska and D. Gotchev 
Clinic of Cardiology, Military Medical Academy – Sofia

Резюме. Постоперативното предсърдно мъждене (ПОПМ) е често усложнение след некардиоторакална хирургия. Проуч-
ването има за цел да установи ролята на предоперативната ехокардиография за прогнозиране на ПОПМ при тези 
пациенти. Методи: Проспективно проучване върху 300 пациенти ≥ 65 години, подложени на планови коремни 
операции, с висок и умерен хирургичен риск, под обща анестезия през периода от април 2013 до септември 
2014 г., на които е извършена предоперативна ехокардиография, включително тъканен деплер ехокардиография 
(ТДE). Измерени за левопредсърдните обеми – максимален (ЛПрОмакс), минимален (ЛПрОмин) и пресистоличен 
(ЛПрОр), пиковата скорост на трикуспидалния регургитационен джет (ТРД) и интервалът от началото на Р-въл-
ната от ЕКГ до пика на а‘-вълната от ТДЕ на нивото на латералния митрален клапен пръстен (РАлат), септалния 
клапен пръстен (РАсеп) и трикуспидалния клапен пръстен към свободна стена на дясното предсърдие (РАтрик). 
По този начин са определени левопредсърдната асинхрония (ЛПА) и междупредсърдната асинхрония (МПА).  
Резултати: Пациентите с ПОПМ имат увеличени ЛПрОмакс > 40 mL/m2 (p < 0.0001), ЛПрОмин > 25 mL/m2 (p = 0,0001), 
ЛПрОр > 33 mL/m2 (p < 0.0001), повишена скорост на ТРД (p = 0,001) , удължени PAлат (p < 0.0001), PAсеп (p < 
0.0001), ЛПА (p < 0.0001) и МПА (p < 0.0001). В резултат на нашето изследване е създаден модел за прогнозиране 
на ПОПМ, включващ следните рискови показатели с техните пределни стойности: PAлат > 139 ms (78% чувствител-
ност, 89% специфичност), ЛПА > 35 ms (62% чувствителност, 92% специфичност), скорост на ТРД > 2,5 m/s (89% 
чувствителност, 64% специфичност). Заключение: Ехокардиографските предиктори за левопредсърдна дисфунк-
ция могат да са полезни за стратифициране на пациентите по отношение на ПОПМ след коремни операции.

Ключови думи: постоперативно предсърдно мъждене, ехокардиографски предиктори, коремна хирургия
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Summary. Background: Postoperative atrial fibrillation (POAF) is a frequent complication post non-cardiothoracic surgery. We examined 
the use of preoperative echocardiography to predict POAF in these patients. Methods: We performed a prospective study and 
enrolled 300 consecutive patients, at the age ≥ 65 years who underwent elective intermediate-risk and high-risk abdominal 
surgery under general anesthesia between April 2013 and September 2014. Preoperative echocardiography was performed 
in all patients, including tissue Doppler imaging (TDI). We measured left atrial (LA) volumes – LA maximum volume, LA 
minimal volume, LA pre-systolic volume, tricuspid regurgitation jet (TRJ) Doppler velocity and the time interval between the 
onset of the P-wave on ECG and a point of the peak-A wave on TDI from the lateral mitral annulus (PA lateral), septal mitral 
annulus (PA septal), and right atrium tricuspid annulus (PA tricuspid). Left atrial dyssynchrony and interatrial dyssynchrony 
was measured. Results: Patients with POAF had higher LA maximum volume > 40 mL/m2 (p < 0.0001), LA minimal volume 
> 25 mL/m2 (p = 0.002), LA pre-systolic volume > 33 mL/m2 (p < 0.0001), elevation of TRJ Doppler velocity (p = 0,001) as 
well as prolonged PA lateral, PA septal duration, left atrial and interatrial dyssynchrony time. Based on our results, we defined 
a model, including the following cutoff points predictive of POAF: PA lateral > 139 ms (78% sensitivity, 89% specificity), left 
atrial dyssynchrony > 35 ms (62% sensitivity, 92% specificity), and TRJ Doppler velocity > 2,5 m/s (89% sensitivity, 64% 
specificity). Conclusion: Echocardiographic predictors of left atrial dysfunction may be useful in risk stratifying of patients in 
terms of POAF development after abdominal surgery.

Key words: postoperative atrial fibrillation, еchocardiographic predictors, abdominal surgery
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Постоперативното предсърдно мъждене 
(ПОПМ) е най-честото ритъмно нарушение след из-
вършването на оперативни интервенции и е свър-
зано с повишена смъртност, болестност и с повише-
на цена на постоперативните грижи. Честотата му 
е най-висока след кардиоторакална хирургия – от 
10 до 60% [6]. При некардиоторакалната хирургия 
тя варира в широки граници в зависимост от голе-
мината на оперативната интервенция и степента 
на постоперативното сърдечно мониториране. При 
високорисковите оперативни интервенции е между 
4 и 20% [13].

ПОПМ може да се разглежда като провокирано 
от стрес ПМ при наличие на морфологичен суб-
страт в предсърдията. Артериалната хипертония 
(АХ), сърдечната недостатъчност (СН), клапни-
те сърдечни заболявания, исхемичната болест на 
сърцето, хроничната обструктивна белодробна бо-
лест (ХОББ), хроничната бъбречна недостатъчност 
(ХБН), захарният диабет могат да доведат до елек-
трическо и структурно предсърдно ремоделиране в 
резултат на развитието на левокамерна хипертро-
фия (ЛКХ), систолна и диастолна дисфункция. На-
предналата възраст може да доведе до предсърдно 
ремоделиране поради загуба на кардиомиоцити и 
повишаване на фиброзата [9].

Чрез ехокардиография (ЕхоКГ) могат да се от-
крият показатели, които свидетелстват за наличи-
ето на патоморфологичен и електрофизиологичен 
субстрат и могат да предскажат появата на ПОПМ. 
Всички заболявания, които са свързани със струк-
турни промени на миокарда, довеждат до пред-
сърдно ремоделиране. Лявото предсърдие (ЛПр) 
проявява три важни хемодинамични функции: кон-
трактилна (15-30% от левокамерното пълнене), ре-
зервоарна (събира пулмоналния венозен кръвоток 
по време на камерната систола) и проводна (кон-
дуитна – за преминаване на кръвотока от ЛПр към 
лявата камера (ЛК) по време на ранното диастол-
но пълнене). ЛПр функция е силно зависима от ЛК 
функция. Промените в ЛК довеждат до ЛПр ремоде-
лиране. ЛПр от своя страна модулира ЛК пълнене 
и има централна роля в поддържането на оптима-
лен сърдечен дебит при нарушена ЛК релаксация 
и къмплайънс [17, 19]. ЛПр дисфункция се проявя-
ва при нарушения във всяка една от предсърдните 
функции. Промените в дясното предсърдие (ДПр) 
са подобни на ЛПр, но съотносими спрямо дясното 
сърце. Острата хипоксия в постоперативния пери-
од води до повишена симпатикусова активност и 
предизвиква белодробна вазоконстрикция, остро 
повишаване на деснокамерното натоварване и об-
ременяване на ДПр [3].

Целта на настоящото проучване е да се опре-
дели ролята на предоперативната ЕхоКГ за прогно-

зиране на повишен риск за развитие на ПОПМ след 
коремни операции. 

материал и методи 

Проведено е проспективно проучване върху 300 
последователни пациенти на възраст ≥ 65 години 
(средна възраст 72 ± 6 години), на които е извърше-
на планова коремна хирургична интервенция с уме-
рен и висок хирургичен риск под обща анестезия в 3 
клиники на територията на Военномедицинска ака-
демия – София: Клиника по чернодробно-панкре-
атична и трансплантационна хирургия, Клиника по 
коремна хирургия – сектори А и Б, през периода от 
април 2013 до септември 2014 г. ПОПМ е определе-
но като поява на ПМ след хирургичното лечение и 
по време на хоспитализацията с продължителност 
над 30 s. Всички пациенти са в синусов ритъм преди 
оперативната интервенция. Изключващи критерии 
са наличието на клапни протези и кардиостимула-
тор, митралната стеноза и тежката калцификация 
на МКП, нискорисковите коремни операции и лип-
сата на информирано съгласие.

На всички участници в проучването е прове-
дена трансторакална едноразмерна, двуразмер-
на (2D) и доплер-ЕхоКГ с тъканен доплер (ТДE) 
в рамките на 7 дни преди оперативното лечение. 
Използвани са ехокардиографски апарати АLOKA 
PROSOUND SSD5500 SV и Philips iE33. Всички 
ехокардиографски записи са съхранявани на ди-
гитален носител. Пациентите са изследвани в 
легнало, ляво полустранично положение. Измер-
ванията са извършени в краен експириум или при 
невъзможност при леко повърхностно дишане на 
изследвания пациент. Спазени са препоръките на 
Американското ехокардиографско дружество и из-
искванията на Европейската асоциация по ехокар-
диография за стандартизация на изследването и 
докладване на ехокардиографски проучвания. ЛК 
размери – теледиастолен размер на ЛК (ТДРЛК), 
телесистолен размер на ЛК (ТСРЛК), теледиасто-
лен и телесистолен обем на ЛК (ТДОЛК и ТСОЛК) 
и дебелина на стените са измерени по парастер-
нална дълга ос с 2D ЕхоКГ с позициониране на 
М-мод курсора на върха на митралните платна, 
перпендикулярно на ЛК. При невъзможност за 
точно позициониране е използвана къса парастер-
нална ос на ниво папиларни мускули. ЛК мускулна 
маса е изчислена чрез формулата на Devereux RB 
и е отчетена спрямо телесната повърхност – ЛК 
мускулна маса индекс (ЛММИ). За измерване на 
ЛПр обем (ЛПрО) е използван методът площ-дъл-
жина чрез планиметрично очертаване на площта 
на ЛПр от върхова 2- и 4-кухинна позиция (като 
се изолират тентинг-пространството и устията на 
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белодробните вени) и измерване на дължината 
между перпендикулярната линия от средата на 
равнината на митралния клапен пръстен (МКП) 
към най-горната част на ЛПр. Измерени са пресис-
толен ЛПрО (ЛПрОр), минимален ЛПрО (ЛПрОмин) и 
максимален ЛПрО (ЛПрОмакс) (фиг. 1, 2, 3). Обеми-
те са индексирани спрямо телесната повърхност. 

Изчислени са обща фракция на ЛПр изпразване, 
фракция на активно и пасивно ЛПр изпразване. 
Деснопредсърдният обем (ДПрО) е измерен от 
върхова 4-кухинна позиция точно преди отваряне 
на трикуспидалната клапа по метода на една рав-
нина площ–дължина и също е индексиран спрямо 
телесната повърхност.

Фиг. 1. Измерване на ЛПрОр – в началото на р-вълната от ЕКГ Фиг. 2. Измерване на ЛПрОмин – преди затварянето на митрална-
та клапа

Фиг. 3. Измерване на максимален ЛПрОмакс – преди отварянето на митралната клапа

Фракцията на изтласкване (ФИ) на ЛК е изчис-
лена по модифицирания бипланарен метод на 
Симпсън от апикална 2- и 4-кухинна позиция. Ди-
астолната функция е оценена чрез пулсов доплер 
(ПДЕ) на митралния кръвоток и чрез ТДЕ. Чрез ПДЕ 
от 4-кухинна върхова позиция са измерени скорос-
тите на входящия митрален кръвоток като пробният 
обем е позициониран между върховете на митрал-
ните клапни платна. Измерени са пиковите скорос-
ти на E- и A-вълната на митралния кръвоток, отно-
шението Е/А и времето на децелерация на Е-вълна-
та, времевия интеграл на скоростта (VTI) на А-въл-
ната и на общия митрален кръвоток. Изчислена 
е фракцията на предсърдно пълнене (ФПП) като 
отношение на VTI на А-вълната към VTI на общия 

диастолен трансмитрален кръвоток. Наличието на 
клапни пороци е оценено съобръзно препоръки-
те. При наличие на трикуспидална регургитация е 
измерена пиковата скорост на трикуспидалния ре-
гургитационен джет (ТРД) чрез непрекъснат доплер 
(фиг. 4). В режим на пулсов ТДЕ (ПТДЕ) от апикал-
на 4-кухинна позиция са анализирани систолните 
и диастолните тъканни скорости. Пробният обем е 
позициониран на нивото или в рамките на 10 mm 
на митралния клапен пръстен (МКП) и леко навъ-
тре към ЛПр стени на нивото на свободната стена 
на ЛПр и междупредсърдния септум и на нивото 
на съединение на трикуспидалния клапен пръстен 
(ТКП) с ДПр свободна стена. Анализирани са по 3 
цикъла и е изчислена средноаритметичната стой-
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ност. Оценени са систолната (s), ранната диастолна 
(е‘) и късната диастолна скорост (а‘) от септалната 
и латералната част на МКП и от съединение на ДПр 
с ТКП. За оценка на диастолната функция е взета 
средноаритметичната стойност на е‘ от септалната 
и латералната част на МКП. За оценка на ЛК наля-
гане на пълнене е изчислено съотношението E/e‘. 
Измерени са интервалите от началото на р-вълната 

от ЕКГ до пика на а‘ от ПТДЕ на ниво съединение 
на ДПр с ТКП (PAтрик), ниво септална (PAсеп) (фиг. 5) 
и латерална част (PAлат) на МКП. От тези стойности 
са изчислени междупредсърдна асинхрония (МПА) 
като разлика между PAлат и PAтрик, деснопредсърдна 
асинхрония (ДПА) като разлика между PAсеп и PAтрик 
и левопредсърдна асинхрония (ЛПА) като разлика 
между PAлат и PAсеп.

Фиг. 4. Измерване на скорост на ТРД Фиг. 5. Измерване на РАлат

Статистическият анализ е извършен чрез 
SPSS-19 за Windows. За статистическо сравнение 
на вариабилните е използван Хи-квадрат тест за 
категорийните променливи и t-тест на Стюдент за 
количествените променливи. Количествените про-
менливи са представена като средна стойност и 
стандартно отклонение (standard deviation – SD). 
За установяване на зависимостите между отдел-
ните ЕхоКГ параметри за развитие на ПОПМ е 
използван логистичен регресионен анализ. За из-
следване на чувствителност и специфичност за 
предсказване на риск за ПОПМ е използван ROC 
анализ. Като статистически сигнификантно е при-
ето р < 0,05.

резултати

Изследваните 300 пациенти са на възраст меж-
ду 65 и 90 год. (72 ± 6 год.) с индекс на телесна маса 
между 16 и 45 kg/m2 (26 ± 4). При 37 пациенти е 
регистрирано ПОПМ, т.е. честотата в тази попула-
ция е 12,3%. На табл. 1 са представени характерис-
тиките на включените пациенти, свързани с пол и 
съпътстващи заболявания. 

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

Качествени  
променливи

Пациенти
 без ПОПМ

N = 263

Пациенти
 с ПОПМ

N = 37 р

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

Анамнеза за ПМ 13 5 9 24  < 0.0001

ХБН 8 3 7 19  < 0.0001

В групата пациенти с ПОПМ преобладават АХ, 
захарният диабет, преживяно ПМ в миналото, ХСН 
и ХБН. 

На табл. 2 са представени обобщаващите ста-
тистически характеристики на количествените про-
менливи от ехокардиографското изследване.



Ехокардиографски предиктори за постоперативно предсърдно мъждене... 51

Изследваните от нас пациенти са със запазена 
систолна функция. Част от тях са с ЛКХ, а част са с 
диастолна дисфункция. Количествените променливи-
те са разделени в категории. Извършено е кодиране 
на стойностите на количествените променливи и е оп-
ределена референтна категория, при коята няма риск 
за ПОПМ. За ЛПрОмин това е категорията със стойност 
≤ 14 mL/m2, за ЛПрОр е ≤ 22 mL/m2, за ЛПрОмакс е ≤ 
29 mL/m2, за ФПП е > 46%, за ДПрО е ≤ 17 mL/m2, за 
дебелината на стените на ЛК е ≤ 11 mm, за ЛММИ е 
< 100 g/m2, за скорост на ТРД е < 2 m/s, за РАлат е под 
124 ms, за РАсеп е под 104 ms. За референтна катего-
рия за МПА е приета < 31 ms, а за ЛПА < 14 ms. На-
личието и степента на клапни пороци са представени 
като качествени променливи. След кодирането в ка-
тегории е извършен логистичен регресионен анализ. 
Установените чрез него ЕхоКГ показатели за повишен 
риск са представени в табл. 3. На значимите коли-
чествени променливи е приложен ROC анализ, като 

са разделени интервалите на изменение на промен-
ливите на две категории, чрез определяне на една оп-
тимална точка на деление. Определена е чувствител-
ност и специфичност. Така за пределни стойности за 
възникване на ПОПМ са определени скорост на ТРД 
> 2,5 m/s (чувствителност 89%; специфичност 64%), 
ДПрО > 25 ml/m2 (чувствителност 70%; специфичност 
80%), ЛПрОмин > 25 ml/m2 (чувствителност 49%; спе-
цифичност 85%), ЛПрОр > 33 ml/m2 (чувствителност 
70%; специфичност 70%), РАлат > 139 ms (чувствител-
ност 78%; специфичност 89%), ФПП < 40% (чувстви-
телност 77%; специфичност 67%), ЛПрОмакс > 40 ml/m2 
(чувствителност 76%; специфичност 70%), ЛПА > 35 
ms (чувствителност 62%; специфичност 92%), МПА > 
59 ms (чувствителност 51%; специфичност 92%), де-
белина ЛК стени > 12 mm (чувствителност 60%; спе-
цифичност 75%), ЛММИ > 166 g/m2 (чувствителност 
38%; специфичност 95%), РАсеп > 125 ms (чувствител-
ност 35%; специфичност 94%).

Таблица 2. Обобщаващи статистически характеристики на количествените ЕхоКГ променливи
Количествени променливи Средна стойност ± SD Количествени променливи Средна стойност ± SD

Предсърдни обеми
ЛПрОмин (mL/m2) 18 ± 10 ЛПрОмакс (mL/m2) 37 ± 14
ЛПрОp (mL/m2) 30 ± 13 ДПрО (mL/m2) 21 ± 9
Показатели за ЛПр механична функция
ЛПр обща фракция на изпразване (%) 52 ± 11 Фракция на активно ЛПр изпразване (%) 38 ± 13
Фракция на пасивно ЛПр изпразване (%) 21 ± 11

ЛК показатели
ЛК ФИ (%) 67 ± 8 Дебелина на стените на ЛК (мм) 11 ± 2
ЛММИ (g/m2) 120 ± 31 ТДРЛК (mm) 50 ± 6
ТДОЛК (ml) 116 ± 29 ТСРЛК (mm) 31 ± 5
ТСОЛК (ml) 40 ± 19 ЛПрОмакс/ ТДОЛК 0,74 ± 2,4

Показатели от ПДЕ на митралния кръвоток
E (cm/s) 62 ± 17 E/A 0,87 ± 0,35
А (cm/s) 75 ± 18 ФПП (%) 41 ± 9
Скорост ТРД (m/s) 2,31 ± 0,69

Показатели от ТДЕ
е' трик (cm/s) 10 ± 2 е' лат (cm/s) 9 ± 2
е' сеп (cm/s) 9 ± 2 а' лат (cm/s) 13 ± 4
а' трик (cm/s) 16 ± 4 а' сеп (cm/s) 13 ± 3
s трик (cm/s) 15 ± 4 s сеп (cm/s) 11 ± 3
s лат (cm/s) 11 ± 3
E/e' 8 ± 3

Показатели за предсърдна синхрония
PАтрик (ms) 92 ± 18 ДПА (ms) 17 ± 14

PАсеп (ms) 109 ± 19 ЛПА (ms) 23 ± 13

PАлат (ms) 132 ± 21 МПА (ms) 40 ± 21

Таблица 3. Резултати от регресионния логистичен анализ на ЕхоКГ променливи

Ехокардиографски променливи р OR
95% СІ

Долна граница Горна граница
ЛПрОмин > 21 mL/m2 0,002 3,989 1,645 9,672
ЛПрОр > 33 mL/m2  < 0.0001 5,723 2,219 14,760
ЛПрОмакс > 41 mL/m2  < 0.0001 9,118 3,050 27,261
ФПП < 38%  < 0.0001 15,268 3,525 66,139
ДПрО > 24 mL/m2  < 0,0001 23,359 5,369 101,630
Дебелина на ЛК стени ≥ 13 mm 0,001 3,429 1,651 7,119
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Синтезиран е множествен модел с три промен-
ливи, който има разпознаваща способност 78,6%. 
Променливите са РАлат, скорост на ТРД и ЛПА. 
Уравнението, чрез което може да се изчисли веро-
ятността за принадлежност на едно лице към кате-
горията с ПОПМ, има следния общ вид:

В(вероятност за ПОПМ) = 1 / (1 + е-z),
където „е“ е на основата на естествените лога-

ритми – приблизително равно на 2.7183. 
Z = –5,204 + 3,143х ЛПА (ms) + 2,121х скорост на 

ТРД (m/s) + 2,205 х PАлат (ms).
Това уравнение има само теоретично значение. 

Когато тази вероятност е по-малка от 0.5 няма риск 
за ПОПМ, а при по-голяма от 0.5 вероятност, лицето 
се отнася към групата с риск от ПОПМ . 

Трите променливи се кодират с код 0, когато са 
под пределната стойност, и с код 1, когато са над 
нея. Така от следните комбинации от кодове за про-
менливите в реда РАлат-скорост на ТРД-ЛПА може 
да се направи извод за вероятност за висок риск от 
ПОПМ (табл. 4).

Таблица 4. Изчисление на вероятност за ПОПМ

Комбинация РАлат > 139 
ms → скорост на ТРД > 
2,5 m/s → ЛПА > 35 ms

Вероятност за 
заболяване

Крайно решение 
за вероятност 
за ПОПМ

0, 0 ,0 ниска не
0, 0 ,1 умерена да
0, 1 ,0 ниска не
0, 1 ,1 умерена да
1, 0 ,0 умерена да
1, 0 ,1 висока да
1, 1 ,0 висока да
1, 1 ,1 висока да

Не намираме връзка между ПОПМ и ЛК обеми, 
систолните и диастолните миокардни скорости от 
ТДЕ, ЛПр обща фракция на изпразване, фракцията 
на активно и пасивно ЛПр изпразване, отношенията 
Е/А и Е/е‘.

обСъждане

В основата на ПОПМ стои наличието на пато-
логичен предсърден субстрат, което може да се 
демонстрира чрез редица ЕхоКГ показатели. Отра-
жение на предсърдното структурно ремоделиране 
са увеличените предсърдни обеми. Установена е 
връзка между увеличения ЛПрОмакс и ПОПМ след 
АКБ, като са докладвани стойности > 32 ml/m2 и  
> 34 ml/m2 в различни изследвания [2, 14, 18]. Спо-
ред настоящото изследване с висок риск е свързан 
ЛПрОмакс > 40 ml/m2. Стойността на този показател 
е по-голяма в сравнение с цитираните преди това. 
Причината за това може да се корени в напредна-
лата възраст на изследваната от нас популация. 
Според някои изследователи ЛПр размери се уве-
личават с възрастта, а според други такава връзка 
няма [10, 21]. ЛПрОмин > 25 ml/m2 и ЛПрОр > 33 mL/m2 
също са свързани с повишен риск за ПОПМ, но сила-
та на ЛПрОмакс като рисков показател е по-голяма (ОR  
9,118; 95% CI 3,050÷27,261; р < 0,0001 за ЛПрОмакс 
срещу OR 3,989; 95% CI 1,645÷9,672; Р = 0,002 за  
ЛПрОмин и OR 5,723; 95% СІ 2,219÷14,760; р < 0,0001 за 
ЛПрОр). Това означава, че влошаването на резер-
воарната функция, изразено чрез увеличаването 
на ЛПрОмакс има по-голямо значение за развитието 
на ПОПМ при възрастни пациенти, каквато е попу-
лацията в нашето изследване. Уголемяването на 
ДПрО > 25 ml/m2 също е показател за повишен риск 
за ПОПМ (р < 0,0001).

Според проучване върху хипертоници с диас-
толна дисфункция отношението ЛПрОмакс/ЛКТДО 
има висока степен на корелация с ЛК налягане на 
пълнене и с ЛПр размери [11]. В настоящото проуч-
ване се установява, че когато то е над 0,65, рискът 
за развитие на ПОПМ е повишен (р < 0,0001). 
Потвърждава се и значението на ЛКХ като рисков 
показател за ПОПМ, изразено чрез увеличаването 
на ЛММИ > 166 g/m2. Подобна връзка е установена 
и в други проучвания за ПМ [5,17].

Скорост на ТРД > 2,61 m/s 0,001 30,047 3,864 233,672

РАлат > 132 ms  < 0,0001 16,471 4,852 55,908

РАсеп > 115 ms 0,044 2,179 1,020 4,659
МПА > 47 ms 0,001 4,610 1,934 10,990
ЛПА > 28 ms  < 0,0001 8,337 3,015 23,053
ЛПрОмакс/ТДОЛК > 0.65  < 0,0001 20,400 4,707 88,410
ЛММИ > 135 g/m2 0,040 2,428 1,040 5,668
Лекостепенна митрална инсуфициенция 0,002 7,109 2,093 24,144
Умерена и високостепенна митрална инсуфициенция 0,002 9,333 2,330 37,380
Умерена и високостепенна аортна инсуфициенция 0,032 2,899 1,094 7,684

Продължение на табл. 3
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При пациенти с ПОПМ след белодробна резек-
ция се установява повишена скорост на ТРД (2,7 ± 
0,6 m/s срещу 2,3 ± 0,6 m/s, p < 0,05) [3]. Нашето 
изследване показва, че този показател има много 
важно значение и при отворени коремни хирургич-
ни интервенции. За пределна стойност е опреде-
лена > 2,5 m/s (чувствителност 89%, специфич-
ност 64%).

Нарушения в механичната функция на пред-
сърдията може да се открият много преди увелича-
ването на размерите им. Установено е, че ниската 
ФПП е свързана с висок риск за ПМ и ПОПМ [12,18]. 
В изследваната от нас популация рискова е ФПП < 
40% (< 0,0001).

Установява се връзка между ПОПМ и нарушени-
ята в електромеханичното предсърдно провеждане. 
Удължаването на предсърдния електромеханичен 
интервал или РАлат е белег за настъпване на елек-
трическо ремоделиране и съответства на степента 
на предсърдна фиброза. То може да се обясни освен 
с уголемяване на ЛПр и с увеличеното време от мо-
мента на електрическата активация до контракцията 
на предсърдията [15]. Проучвания след АКБ устано-
вяват, че пациентите с по-дълъг РАлат са с по-висок 
риск от развитие на ПОПМ. Докладваните предел-
ни стойности за този показател са между 120 ms и 
115 ms [16, 20]. Според нашето проучване такава е 
PAлат > 139 ms (чувствителност 78%, специфичност 
89%). Тези данни са подобни на резултатите от други 
проучвания след кардиоторакална хирургия [8, 20]. 
Нарушенията в междупредсърдното и вътрепред-
сърдното провеждане, изразени чрез удължаването 
на МПА и ЛПА, също са свързани с повишен риск 
за ПМ [4, 7]. В настоящото проучване МПА > 47 ms 
и ЛПА ≥ 28 ms са показатели, които точно могат да 
предскажат висок риск от ПОПМ. Силата на ЛПА е 
по-голяма, а като пределна е определена стойност 
> 35 ms (чувствителност 62%, специфичност 92%; 
р = 0,001). В друго проучване се съобщава подобна 
стойност от ≥ 33 ms [1].

Моделът за прогнозиране на ПОПМ, който 
предлагаме, отразява директно ЛПр ремоделира-
не чрез РАлат и ЛПА и индиректно ДПр ремодели-
ране чрез скоростта на ТРД. Има много добра раз-
познаваща способност от 78,6%. При пациентите, 
при които не може да се измери скорост на ТРД по-
ради липса на трикуспидална регургитация, може 
да се използват останалите показатели за висок 
риск за ПОПМ, от които с най-голяма значение са 
ЛПрОмакс, ДПрО и ФПП.

Ограничения
Основното ограничение на параметрите, оп-

ределени от фазовите ЛПр обеми, е невъзмож-
ността да се разграничи повишаването на ЛПр 

функция, дължащо се на по-голямо количество 
приета и изтласкана кръв, от реалното увеличе-
ние на къмплайънса и контрактилитета на ЛПр 
[25]. Ограниченията на доплеровите параметри 
за свързани със зависимостта им от състояния 
като възраст, сърдечна честота и състояния на 
натоварването [28]. Техническите ограничения 
на ТДЕ са свързани с точното позициониране на 
пробния обем и минималния ъгъл, който е необ-
ходим за правилната оценка на скоростите. Из-
следваната от нас популация е над 65 години, 
поради което данните може да не са приложими 
към младите пациенти.

заключение

ЕхоКГ има важно значение за съставянето на 
рисков профил за ПОПМ след коремна хирургия 
посредством идентифициране на ЕхоКГ показате-
ли, чрез които да се прогнозира появата му. Тези 
показатели свидетелстват за наличие на електро-
физиологично и структурно предсърдно ремоде-
лиране. Промените в предсърдното провеждане 
(РАлат, РАсеп, ЛПА, МПА) и понижената ФПП от-
разяват директно функционалното и структурно-
то предсърдно ремоделиране. Индиректно това 
може да се изрази с повишените скорост на ТРД 
и ЛММИ.

Предложеният модел за предсказване на риска 
за ПОПМ, включващ РАлат, ЛПА и скорост на ТРД 
може да е от голяма полза за определянето на па-
циентите с висок риск. Това би позволило провеж-
дане на профилактично антиаритмично лечение 
преди планови коремни хирургични интервенции.
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Резюме. Цел: Определяне на честотата и разпределението в зависимост от пола на генния полиморфизъм R213G на 
екстрацелуарната супероксиддисмутаза (eсSOD) при остър коронарен синдром, изясняване на връзката им с 
нивата на половите хормони, интензивността на оксидативния стрес и тежестта на коронарната болест. Матери-
ал и методи: ЕсSOD-R213G е определен с генетични тестове при 102-ма болни (55 мъже и 47 жени), лекувани 
по повод остър коронарен синдром в Кардиологична клиника на УМБАЛ „Александровска“ в периода VII.2011 г. 
– IV.2014 г. Нивата на половите хормони – общ 17β-естрадиол (Е2), общ тестостерон (Т), дехидроепиандросте-
рон-сулфат (DHEA-S), на маркерите за оксидативен стрес – оксидирани липопротеини с ниска плътност (оxLDL), 
както и активността на еcSOD в плазмата са изследвани при всички пациенти. Използваните методи са: ензимен, 
eнзимносвързан имуносорбентен тест (ELISA), електрохемилуминесцентен имунен метод (ELCIA), полимеразно-
верижна реакция (PCR) и анализ на полиморфизма на рестрикционните фрагменти (RFLP). Резултати: Честотата 
на генния вариант есSOD-R213G при пациенти с ОКС e 80,4%. Той е незначимо по-разпространен при мъжете 
(мъже vs жени – 81,8% vs 78,7%, p = 0,695). Вариантният генотип не се асоциира с тежестта на коронарната бо-
лест (SYNTAX сбора). Не установяваме връзка между честотата на еcSOD-213G и нивата на ендогенните полови 
хормони и оксидативни маркери. Заключения: ЕcSOD-R213G е често срещан при пациенти с остър коронарен 
синдром, без наличие на значими полови различия и зависмост на разпространението му от нивата на половите 
хормони. Необходими са допълнителни изследвания за доказване на връзка на този генен вариант с оксидатив-
ния стрес и влиянието върху прогресията на коронарната болест.

Ключови думи: генен полиморфизъм есSOD-R213G, остър коронарен синдром, полови хормони, oxLDL, еcSOD 
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Summary. Purpose: The purpose of this study is an assessment of the frequency and distribution of ecSOD-R213G according to 
gender in acute coronary syndrome аnd their association with the endogenous levels of sex steroids, oxidative stress 
markers and the severity of coronary disease. Material and methods: A hundred and two patients admitted with acute
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Ензимът екстрацелуарна супероксиддисмутаза 
(еcSOD) e локализиран основно в ендотела на арте-
риалната стена, където функционира като ендогенен 
антиоксидант [9]. Връзката на есSOD с повърхността 
на тъканите се осъществява между хепарин-свърз-
ващия домейн и протеогликани в екстрацеуларния 
матрикс [14]. Концентрацията му в плазмата е по-
ниска, но обичайно съответна на нивата на еcSOD 
на повърхността на съдовата стена. 

Значение на еcSOD при остър коронарен 
синдром
Активирането на есSOD при остър коронарен 

синдром е в пряка връзка с устойчивостта на кар-
диомиоцитите на исхемия, корелира негативно с 
тежестта на миокардната некроза и позитивно с 
левокамерната систолна функция [5, 9, 13]. Пони-
жението в активността на есSOD eдновременно в 
съдовата стена и плазмата при индивиди без из-
вестна коронарна болест се асоциира с риска от 
миокарден инфаркт [20]. Голям брой фактори, част 
от които повлияват пряко генотипа, определят ва-
риации в плазмените нива на ecSOD [8]. По дан-
ни от експериментални проучвания фактор, който 
повишава нивата на ензима, чрез регулация на не-
говата генна експресия при жени в репродуктивна 
възраст, е ендогенният естрадиол [16].

Генен полиморфизъм ecSOD-R213G 
В популационнобазирани поручвания и при 

пациенти с коронарна болест се установява асо-
циация между понижената плазмена активност на 
еcSOD и риска за миокaрден инфаркт [7, 20]. В ма-
лък процент от популацията (между 2-6%) нивата 
на изследвания ензим са значимо по-високи (10-30 
пъти) от установените средни плазмени концентра-

ции [7, 20]. Изследвания показват, че заместването 
на един нуклеотид (единичен нуклеотиден полимор-
физъм, SNP) – гуанин, с друг – цитозин, на 760-а по-
зиция (760 G > C) в кодон 213 на екзон 3 в гена за 
есSOD, води до промяна на една аминокиселина 
аргинин (Аrg) с друга с глицин (Gly) на 213-а позиция 
в молекулата на ензима. В резултат на описания по-
лиморфизъм настъпва промяна в хепарин-свързва-
щия домейн и се нарушава свързаването на ecSOD 
с повърхността на съдовата стена [5, 14]. Малкият 
брой проведени към момента проучвания демон-
стрират асоцииране на варианта есSOD-R213G с 
риска за остра коронарна болест [7, 20]. В изследва-
ния се установяват фактори, които взаимодействат 
с генотипа и определят вариации – средно до 30%, 
в плазмените нива на есSOD [8]. Според oтделни 
научни съобщения вариантният алел има различно 
разпространение в зависимост от пола [7].

Оксидативният стрес играе знaчима роля в па-
тогенезата на коронарната атеросклероза [15]. Ок-
сидативно модифицираните LDL (oxLDL) са пови-
шени при остър коронарен синдром и са показател 
за настъпването му [3, 6]. Налице са данни, че носи-
телството на есSOD-R2123G е от значение за забо-
лявания, характеризиращи се с нарушения в мета-
болизма и дефицит в антиоксидантната защита [1, 
9, 21]. Пряка връзка на ecSOD-R213G с маркери за 
оксидативен стрес към момента не е доказана [7].

Нашата хипотеза е, че съществува взаимо-
действие между eндогенните концентрации на поло-
вите хормони и генния вариант eсSOD-R213G, което 
определя вариации в плазмената активност на из-
следвания антиоксидантен ензим. Предполагаме, че 
вариантният генотип се асоциира с по-високи нива 
на оксидативен стрес и с по-голяма тежест на коро-

coronary syndrome to the Clinic of Cardiology of University Hospital “Alexandrovska” between July 2011 and April 2014 
underwent genetic testing for ecSOD-R213G and measurement of the sex steroids – total 17β-estradiol (Е2), total 
testosterone (Т) and dehydroepiandroesterone-sulphate (DHEA-S), as well as of the oxidative stress markers – oxidized 
low density lipoproteins (oxLDL) and extracellular superoxide dismutese (ecSOD) activity in plasma. Enzyme methods, 
enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA), electrochemiluminescent enzyme-linked immune assay (ECLIA), 
polymerase-chain reaction (PCR) and restriction fragment length polymorphism analysis were the methods used. 
Results: The frequency of eсSOD-R213G in ACS is 80.4% and it is equally distributed according to gender (male patients 
– 82% vs female patietns – 79%, p = 0,695). The variant genotypes are not related to the severity of coronary disease 
(SYNTAX score). We observed no аssociation between the variant allele and the plasma levels of studied sex hormones 
and oxidative markers. Conclusions: EcSOD-R213G is commonly found in patients with acute coronary syndrome with 
no gender difference and no relаtion of its distribution to the levels of endogenous sex hormones. Further studies are 
needed to prove possible impact of this gene variant on the progression of coronary disease and its association with 
oxidative stress. 

Key words: genetic polymorphism ecSOD-R213G, acute coronary syndrome, sex hormones, oxLDL, ecSOD
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нарната болест. Към момента липсват и данни за 
честотата на eсSOD-R213G в групи, съставени само 
от пациенти с остър коронарен синдром. 

цел 

Цел на настящото проучване е определяне на 
честотата и разпределението в зависимост от пола 
на еcSOD-R213G при остър коронарен синдром, 
изясняване на връзката им с нивата на половите 
хормони, интензивността на оксидативния стрес и 
тежестта на коронарната болест. 

материали и методи

Полиморфизът R213G на гена за есSOD е оп-
ределен при 102-ма болни (55 мъже и 47 жени), ле-
кувани за остър коронарен синдром в Кардиологич-
на клиника на УМБАЛ “Александровска” в периода 
VII.2011 г. – IV.2014 г. Нивата на половите хормони 
общ 17β-естрадиол (Е2), общ тестостерон (Т), дехи-
дроепиандростерон-сулфат (DHEA-S) и маркерите за 
оксидативен стрес (оxLDL) са изследвани след вто-
рия ден от началото на симтоматиката. Материал за 
изследване на активносттa на еcSOD е получен до 
осмия час от провеждането на реваскуларизацията.

При изследването на половите хормони и oxLDL 
са използвани имунологичните тестове: eнзим-
носвързан имуносорбентен тест (ELISA) и електро-
хемилуминесцентен имунен метод (ELCIA) [4, 12]. 
Активността на еcSOD е определена с ензимен 
метод с ксантин-оксидаза [17]. Генотипизирането 
на изследваната група по отношение на единичния 
нуклеотиден полиморфизъм в участъка за хепа-
рин-свързващия домейн е проведено с полимераз-
новерижна реакция (PCR) и анализ на полиморфи-
зма на рестрикционните фрагменти (RFLP), според 
подробно описан в предходно проучване подход [1].

Тежестта на коронарната атеросклероза е оце-
нена чрез сбора по SYNTAX при всеки пациент, при 
който е осъществена селективна коронарна арте-
риография.

При статистическия анализ количествените 
променливи са представени като средни стойности 
и стандартно отклонение, а качествените като 
проценти. Приложени са тестове за проверка на 
разпределението (тест на Колмогоров-Смирнов и 
Шаприо-Уилк) и методи за оценка на зависимости: 
параметрични (t-тест) и непараметрични (χ2-тест, 
точни тестове на Фишър, тест на Ман–Уитни). Нуле-
вата хипотеза се отхвърля при P-стойност, по-мал-
ка от ниво на значимост α = 0,05. Данните са об-
работени статистически с версия 19 на програмата 
SPSS за Windows.

Всички пациенти са подписали информирано съ-
гласие за участие в изследването, което е съобразе-
но с изискванията на местната етична комисия.

резултати

От изследваните 102-ма пациенти – 54 (53%) 
са мъже, а 48 (47%) – жени. Средната възраст на 
пациентите от двата пола не се различава сигни-
фикантно (63 ± 14 г. за мъжете срещу 69 ± 12 за жени-
те, p = 0,072). В изследванта група не се установяват 
статистически сигнификантни различия в ангиограф-
ската степен на коронарната атеросклероза (сбор по 
SYNTAX 16,29 ± 10,8 за мъжете срещу 14,5 ± 8,3 за 
жените, p = 0,650) при значимо по-ниска честота 
на острите коронарни синдроми с персистираща 
ST-елевация (STEMI) в групата на пациентите от 
мъжки пол (мъже vs жени, 42% vs 20%, p = 0,027).

Честотата на генния вариант есSOD-R213G в 
изследванта група с остър коронарен синдром e 
80,4%, от които 60,8% са хетерозиготни носители, 
а 19,6% експресират вариантната форма на ензи-
ма. Той е незначимо по-често срещан при мъжете 
(мъже vs жени – 81,8% vs 78,7%, p = 0,695) (табл. 1 
и снимка 1).

Таблица 1. Честота и разпределение в зависимост от 
пола на еcSOD-R213G при пациенти с остър корона-
рен синдром 

Генотип Фенотип Пациенти с 
ОКС

Мъже с 
ОКС

Жени  
с ОКС

Вариантен 
тип

Gly/Gly; 
Аrg/Gly

82  
(80,4%)

45 
(81,8%)

37 
(78,7%)

Нормален 
тип Arg/Arg 20  

(19,6%)
10 

(18,2%)
10 

(18,2%)

Снимка 1. Рестрикционен анализ на локус за свързаващия до-
мейн на есSOD в участък 4р15.3 – 4 р15.1

Честотата на вариантния алел не се асоциира 
с нивата на ендогенните полови хормони – 17β-ес-
традиол (p = 0,185), тестостерон (p = 0,318), дехи-
дроепиандростерон-сулфат (p = 0,481), на оксида-
тивния маркер (оxLDL1) (p = 0,686), с активността 
на ecSOD (p = 0,342) в острата фаза на коронарния 
синдром, както и с тежестта на коронарната атеро-
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склероза, оценена със сбора по SYNTAX (p = 0,867) 
(табл. 2).

Таблица 2. Нива на полови хормони, маркери за ок-
сидативeн стрес и тежест на коронарната болест 
(SYNTAX сбор) при пациенти с нормален и вариантен 
генотип – връзка с ecSOD-R213G

Показател  Вариантен 
генотип

Нормален 
генотип

p-value

17β-eстрадиол, 
n – 59 159,08 ± 134,47 102,62 ± 70,15 p = 0,185

Тестостерон, 
n – 59   7,88 ± 8,62  9,11 ± 7,52 p = 0,318

DHEA-S,  
n – 59   2,99 ± 2,84  2,98 ± 1,80 p = 0,481

oxLDL1,  
n – 60  11,57 ± 10,03  9,36 ± 4,33 p = 0,686

ecSOD1,  
n – 37   0,70 ± 0,660  0,96 ± 1,651 p = 0,342

SYNTAX сбор, 
n – 89  11 ± 11  10 ± 10 p = 0,867

обСъждане

Честотата на вариантния алел еcSOD-R213G 
при пациентите с остър коронарен синдром в про-
веденото от нас проучване e висока – 80,4%. От 
пациентите с остър коронарен синдром 60,8% са 
хетерозиготни носители, а 19,6% експресират вари-
антната форма на ензима. Сходна висока честота на 
носители е установена при пациенти със заболява-
ния, свързани с повишен оксидативен стрес (диабе-
тици) [1]. В резултат на изследвания генен вариант 
се нарушава връзката на ензима с повърхността 
на коронарната артериална стена и се компроме-
тира локалният му антиоксидантен ефект. Носите-
лите (хетерозиготни и хомозиготи) имат значително 
по-високи нива на ecSOD в плазмата, както и риск за 
ранен остър миокaрден инфаркт и усложнения при 
коронарна болест [7, 20, 21]. Разпространението на 
вариантния алел в общата популация е значително 
по-ограничено в сравнение с групи пациенти със съ-
дови заболявания. Според големи, популационно 
базирани проучвания честотата на хетерозиготните 
носители е 2,4%, а на индивидите, които изявяват 
мутантната форма на еcSOD – 0,02%. 

Резултатите от проведения генетичен анализ 
показват, че мъжете са незначимо по-често носите-
ли на R213G при остър коронарен синдром (мъже 
vs жени – 81,8% vs 78,7%, p = 0,695). При лица без 
известна коронарна болест женският пол се асоции-
ра с по-висока активност на еcSOD [20]. В същото 
време при генотипизиране на индивиди от общата 
популация се установява сходна честота при два-
та пола на хетерозиготно (2,4% при мъжете и 2,3% 
при жените) и хомозиготно носителство (0,02% при 
мъже и жени) на вариантния алел. Изследваната от 

нас група е по-малка в сравнение с тези в цитира-
ните проучвания, което може да обясни получените 
несигнификантни различия. 

Към момента е известно, че високите нива на 
естрадиол и тестостерон корелират, а на DHEA-S 
не са свързани с по-висока плазмена активност на 
ecSOD [2, 10, 16, 19]. Налице са данни, че естра-
диолът регулира позитивно експресията на гена за 
еcSOD [16]. Получените от нас резултати не доказ-
ват връзка на генния вариант R213G с нивата на 
никой от тези полови хормони. Липсата на подоб-
на зависимост може да се дължи както на малкия 
брой изследвани пациенти, така и да е резултат от 
известна промяна в нивата на половите хормони в 
острата фаза на коронарния синдром [13].

Малък брой проучвания изследват ролята на 
есSOD-R213G като прогностичен показател и връзка-
та му с патогенезата на атеросклерозата. Те демон-
стрират, че за хетерозиготните носители са харак-
терни нарушения в метаболизма – хипертриглицери-
демия, повишено телесно тегло и заболявания, при 
които е налице повишен оксидативен стрес [1, 9, 21]. 
Едно подобно проучване изследва връзката на вари-
антния алел с нивата на aвтоантитела към oксидатив-
но модифицираните LDL при индивиди с различна ве-
роятност за коронарна болест от общата популация. 
Резултатите му показват, че липсва подобна пряка 
връзка [7]. Aвтоантителата към oxLDL са оксиадтивни 
маркери, но са и зависими от имунната реактивност. 
За разлика от Juul и сътр. ние разглеждаме зависи-
мостта между честотата на вариантния алел и про-
мяната на два специфични маркера за оксидативен 
стрес (нивата на oxLDL и активността на еcSOD). Въ-
преки това нашите резултати също не показват вли-
яние на еcSOD-R213G върху интензивността на ок-
сидативните процеси при остър коронарен синдром. 
Нивата на оxLDL и активността на есSOD са изслед-
вани в острата фаза на коронарния синдром, поради 
което са сходно повишени при всички пациенти. Това 
може да модифицира налична връзка с вариантния 
генотип при коронарна болест.

Според нашите данни, носителите на еcSOD-
R213G нямат по-разпростанена обструктивна коро-
нарна болест. Не открихме друго проучване, изслед-
ващо подобна зависимост. Приемаме, че тъй като ате-
росклерозата е полиетиологично заболяване, за чиято 
изява генетичните фактори имат слабо самостоятелно 
значение, е много вероятно да не се установи връзка 
на генния полиморфизъм с прогресията ѝ при анализ 
на сравнително малка група. 

Сериозен недостатък на настоящото проучване 
е липсата на контролна група. Реално нямаме дан-
ни за рапространението на есSOD при индивиди 
без коронарна болест в българската популация и 
не бихме могли да направим сравнение с честотата 
при остър коронарен синдром. 
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В заключение, нашите резултати демонстрират 
висока честота на носителство на еcSOD-R213G 
при остър коронарен синдром, без значими полови 
различия и липса на асоциация с нивата на полови-
те хормони, тежестта на обструктивната коронарна 
болест и интензивността на оксидативния стрес.

Проучването е финансирано по проект „Млад изследовател“ 
№ 6-Д/2013 г. (Договор № 5-Д/2013 г.) на Медицински универ-
ситет – София.  
Не е деклариран конфликт на интереси
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Българска кардиология 
том ХXI, 2015, № 4ДРУЖЕСТВО  

НА КАРДИОЛОЗИТЕ  
В БЪЛГАРИЯ

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
CASE REPORTS

Представяме случая на пациент от мъжки пол, на 
59 години, занимаващ се със собствен бизнес. Болни-
ят търси лекарска помощ по повод на главоболие и 
световъртеж. Има анамнеза за хипертонична болест 
(ХБ) от 10 години, с честа промяна на терапията. Съ-
общава, че понякога не е сигурен дали е приел всички 
медикаменти. Провежда терапия в дома с АСЕ инхи-
битор и централно действащ медикамент в двукратен 
прием, бета-блокер еднократно, статин и аспирин.

Сърдечно-съдовите рискови фактори при 
пациента включват: ХБ, тютюнопушене, дислипи-
демия, фамилна обремененост за ХБ.

От статуса: Задоволително общо състояние, 
кожа и лигавици – бледорозови, без шиен венозен 
застой, индекс на телесна маса (ИТМ) 28 kg/m2, 
обиколка на корема 99 cm, сонорен перкуторен тон, 
везикуларно дишане без хрипове, акцентуиран S2 
в аортна аускултаторна зона, ритмична сърдечна 
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Резюме. Обсъден е клиничен случай на 59-годишен мъж с неконтролирана хипертония. Едва около 27% от пациентите с 
артериална хипертония в Европа и 59% в САЩ успяват да постигнат добър контрол на артериалното налягане. 
Маскираната неконтролирана артериална хипертония се среща по-често при мъже, пациенти под 65 години, пу-
шачи и диабетици. Повечето хипертензивни пациенти се нуждаят от комбинирана терапия за постигане на тар-
гетните стойности на АН, a при 25% ефект се постига с тройна комбинация. Тройната комбинация периндоприл/
индапамид/амлодипин подобрява ендотелната функция и функцията на прицелните органи, намалява централ-
ното аортно налягане и редуцира риска от сърдечно-съдови и/или мозъчносъдови инциденти, както и свързаните 
с тях заболяемост и смъртност.
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дейност 66/min, артериално налягане (АН) 140/78 
mm Hg на дясна ръка, 138/74 mm Hg на лява ръка, 
корем – мек, без данни за органомегалия, крайници 
– без отоци.

Извършената ЕКГ регистрира синусов ритъм, 
ляв тип (фиг. 1).

Фиг. 1. Данни от ЕКГ

Данните от ЕхоКГ показват: теледиастолен раз-
мер на лявата камера (ТДРЛК) – 52 mm, междука-
мерна преграда (МКП) – 11,5 mm, задна стена на 
лява камера (ЗСЛК) – 11 mm, релативна дебелина 
на стената – 0,43; ЛК мускулна маса – 107 g/m2, 
дясна камера (ДК) – 25 mm, аортен (Ао) корен – 35 
mm, възходяща аорта – 34 mm, ляво предсърдие 
(ЛП) – 39/48, обем – 26 ml/m2, митрален кръвоток: 
VtE – 0,78 m/s, VtA – 0,56 m/s, Е‘– 5,2 cm/s. А‘– 7,3; 
митрална регургитация 0-I степен, аортен кръвоток  
Vmax – 1,45 m/s, PG – 8,5 mm Hg, аортна регургита-
ция – I степен, няма перикарден излив.

От проведената дуплекс-сонография на екс-
тракраниалните мозъчни артерии се установя-
ват: каротидни артерии с регулярен кръвоток, инти-
ма–медия дебелина (IMT) – 0,9, нестенозиращи хи-
перехогенни атеросклеротични плаки двустранно, 
вертебрални артерии с нормален кръвоток.

Рентгенография: свободни костодиафрагмал-
ни синуси (КДС), кардиоторакален (КТИ) около 
50%, нормален белодробен кръвоток, неразширен 
медиастинум, неуголемени хилуси, нормално про-
зрачни белодробни полета.

Амбулаторното мониториране на АН на фона 
на терапията показва: средно АН за 24 часа – 134/74 
mm Hg, дневно – 140/77 mm Hg, и нощно – 124/69 
mm Hg. Над нормата са 87% от измерванията на 
систолното АН (САН) през деня и 68% от нощните 
измервания. За диастолното АН (ДАН) отклонения-
та са по-малки. Запазена дневно-нощна разлика с 
диурнал индекс 11% (фиг. 2).

Данните от лабораторните изследвания са: 
хемоглобин (Hb) – 156; левкоцити – 7,6; тромбоци-
ти – 204; аспартат аминотрансфераза (АСАТ) – 19, 
аланин аминотрансфераза (АЛАТ) – 25; кръвна за-
хар – 5,9; ПВ – 78%; INR – 1,09; креатинин – 90; 

eGFR – 80 ml/min/1,73 m²; пикочна киселина – 402; 
натрий 141; калий 3,7; общ холестерол 4,5; HDL хо-
лестерол – 1,3; LDL холестерол – 2,4; триглицериди 
– 1,6; микроалбуминурия – 150 mg/24 h.

Фиг. 2. Амбулаторно мониториране на АН на фона на предиш-
ната терапия

Екипът ни трябваше да отговори на въпроси, 
като: постигнат ли е добър контрол на АН при този 
пациент, може ли да се приеме, че е налице резис-
тентна хипертония, както и по какъв начин да се 
продължи терапията му.

В представения случай на пациента беше на-
значена фиксирана тройна комбинация – периндо-
прил/индапамид/амлодипин (Triplixam 10/2.5/10 mg) 
и бе продължено лечението с бета-блокер и статин. 
Обсъдени бяха и промени в начина на живот. Два-
десет дни по-късно на пациента беше проведено 
ново амбулаторно 24-часово мониториране на АН, 
което показа значително по-добър контрол – сред-
но АН за 24 часа 119/73 mm Hg, дневно 122/77 mm 
Hg и нощно 113/65 mm Hg; 22% от измерванията на 
САН през деня и 31% през нощта са над нормата; 
диурнал индекс 7%.
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Фиг. 3. Амбулаторно мониториране на АН 20 дни след включва-
не на Triplixam

обСъждане 

Артериалната хипертония засяга близо 1/3 от 
пълнолетната популация по света [18]. Очаквания-
та са към 2025 г. броят на болните да нарасне с 60% 
и да достигне 1,6 млрд., което е свързано и с пови-
шени разходи за здравеопазване [8, 13].

Ефективното понижаване на АН доказано е 
свързано с редукция на краткосрочния риск от сър-
дечно- и мозъчносъдови инциденти [15, 17, 22, 24]. 
Въпреки това дори и добре контролираните хипер-
тоници са с повишен риск в сравнение с нормотен-
зивната популация [1, 2, 14]. На практика едва око-
ло 27% от пациентите с артериална хипертония в 
Европа и 59% в САЩ успяват да постигнат добър 
контрол на артериалното налягане [5].

През 2014 г. бяха публикувани данните от Ре-
гистъра за амбулаторно мониториране на АН на 
Испанското дружество по хипертония: 31.1% от па-
циентите, за които се е смятало, че са добре кон-
тролирани въз основа на офисните стойности на 
АН, всъщност са се оказали с лош контрол при про-
веждане на амбулаторно мониториране. Тази т.нар. 
маскирана неконтролирана артериална хипер-

тония се среща по-често при мъже, пациенти под 
65 години, пушачи и диабетици [12].

Причините за лошия контрол на артериалното 
налягане са различни. В част от случаите няма по-
ставена диагноза или се наблюдава т.нар. тера-
певтична инерция – липса на инициатива от стра-
на на медицинския персонал за повишаване на до-
зата на антихипертензивните медикаменти или за 
промяна на режима при необходимост [4]. Успехът 
на лечението зависи и от мотивацията на пациента. 
Често се наблюдава лошо придържане към назна-
ченото лечение – поради асимптомно протичане, 
притеснение от потенциалните странични ефекти, 
висока цена на медикаментите, липса на здравно 
осигуряване. Много често пациентите забравят да 
си изпият лекарствата. Съществува обратнопро-
порционална връзка между броя на назначените 
лекарствени средства и придържането към тера-
пията. ХБ е мултифакторно заболяване с различни 
подлежащи механизми и участие на редица физио-
логични отговори за регулиране на АН. При част от 
болните е налице резистентна хипертония. Всичко 
това налага в лечението да бъдат включвани 2 и 
повече медикамента.

Комбинирането на медикаменти от два различ-
ни класа води до около 5 пъти по-голямо допълни-
телно понижение на АН, отколкото удвояването на 
дозата на един и същ медикамент [26]. Изчислено 
е, че повече от 75% от хипертониците се нуждаят 
от комбинирана терапия, за да постигнат таргетни-
те стойности на АН, a при 25% ефект се постига с 
тройна комбинация [14]. 

Три медикамента в половината от стандартната 
доза намаляват средното АН, при което съществу-
ва опасност за пациентите от инсулт (150/90 mm 
Hg), с 20 mm Hg за САН и с 11 mm Hg за ДАН, като 
по този начин във възрастта 60-69 год. се понижава 
рискът от инсулт с 63% и от остър коронарен синд-
ром с 46% [16]. Лечението с нискодозови фиксира-
ни комбинации повишава ефикасността и редуцира 
страничните ефекти на медикаментите. Установя-
ват се 29% по-добро придържане към терапията в 
сравнение със свободната комбинация [11]. Освен 
това използването на фиксирани комбинации е ико-
номически по-ефективно.

Комбинацията на АСЕ инхибитор, диуретик и 
блокер на калциевите канали се подкрепя от всички 
ръководства за лечение на артериалната хиперто-
ния.

RAAS блокерите са в основата на повечето 
комбинирани медикаменти. Приложението им при 
пациенти с ХБ е свързано със сигнификантна 5% 
релативна редукция на общата смъртност в срав-
нение с плацебо или с приложение на други класо-
ве медикаменти, като ефектът е по-изразен за АСЕ 
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инхибиторите, отколкото за ангиотензин-рецептор-
ните блокери (АРБ) [25]. Добавянето на калциев 
антагонист води до адитивен хипотензивен ефект 
чрез вазодилатация. Освен това RAAS блокери-
те намаляват вероятността от оток, индуциран от 
калциевите антагонисти. Известно е, че перифер-
ните отоци при приложение на калциев антагонист 
се обясняват с по-голямата дилатация на артери-
оларната, отколкото на венозната циркулация, при 
което се получава транскапилярен градиент. RAAS 
блокерите водят до дилатация както на артериал-
ното, така и на венозното капилярно русло и по този 
начин нормализират транскапилярното налягане. 
Диуретикът не повлиява значимо отоците, предиз-
викани от калциевите антагонисти, но има допъл-
нителен антихипертензивен ефект, като повлиява 
плазменото ниво на натрия, плазмения обем и пе-
риферната съдова резистентност. При включване 
на диуретик в началото се активира RAАS, но този 
ефект се неутрализира от едновременното прило-
жение на RAАS блокер. RAАS блокерът понижава 
загубата на серумен калий и магнезий, свързана с 
приложението на диуретик [19].

Няколко проучвания, между които HYVET 
(Hypertension in the Very Elderly), PICXEL (Perindopril/
Indapamidein a double-blind Controlled study versus 
Enalapril in Left ventricular hypertrophy), PREMIER 
(PREterax in albuMInuria rEgRession) и ADVANCE 
(Action in Diabetes and Vascular Disease), показаха, 
че комбинацията периндоприл/индапамид подо-
брява съдовата ендотелна функция и функцията на 
таргетните органи, както и редуцира риска от мо-
зъчно- и сърдечно-съдови инциденти [3, 6, 20, 21]. 
ASCOT (Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial) 
и подпроучването CAFЕ (Conduit Artery Function 
Evaluation) доказаха, че комбинацията периндо-
прил/амлодипин подобрява артериалната еластич-
ност, намалява централното аортно налягане и ре-
дуцира броя на инсултите и коронарните инциденти 
[27]. Всички тези проучвания дават основание да се 
смята, че освен ползата от редукцията на артериал-
ното налягане, прилагането на тройната фиксирана 
комбинация периндоприл/индапамид/амлодипин ве-
роятно води и до понижение на смъртността.

През 2014 г. бяха представени резултатите от 
проучването PIANIST (Perindopril−Indapamide plus 
AmlodipiNe in high rISk hyperTensive patients), чиято 
цел бе да се оцени ефектът на тройната антихипер-
тензивна терапия във фиксирана дозова комбина-
ция при трудна за лечение артериална хипертония. 
При 4731 пациенти с висок и много висок риск е на-
значена фиксирана комбинация периндоприл 10 mg/ 
индапамид 2,5 mg + амлодипин 5 или 10 mg. Изход-
ното офисно артериално налягане за изследваната 
популация е било средно 160.5 ± 13.3/93.8 ± 8.7 mm 

Hg. След четиримесечно лечение е отчетена редук-
ция с 28.3 ± 13.5/13.8 ± 9.4 до 132.2 ± 8.6/80.0 ± 6.6 
mm Hg (p < 0.0001). Таргетните стойности на арте-
риалното налягане са достигнати при 72% от всички 
третирани пациенти и при 81 и 91% от пациентите, 
предварително лекувани с АСЕ инхибитор/хидрох-
лортиазид или респективно АРБ/хидрохлортиазид. 
При лицата, при които е проведено амбулаторно 
мониториране (n = 104), средното 24-часово арте-
риално налягане е спаднало от 147.4 ± 13.8/82.1 ± 
11.9 на 122.6 ± 9.1/72.8 ± 7.4 mm Hg (p < 0.0001). 
Оток на глезените е наблюдаван едва при 0,2% от 
пациентите.

заключение

Артериалната хипертония е лесна за поставяне 
на диагноза, но често остава недиагностицирана. 
Въпреки наличието на потентни лекарства, труд-
но се постига ефективен контрол на артериалното 
налягане. Фиксираната комбинация периндоприл/
индапамид/амлодипин (Triplixam) води до значима 
редукция на артериалното налягане, по-добър към-
плайънс и добра поносимост. Допълнително пре-
димство е флексибилната доза на медикаментите 
в една таблета. Резултатите от клиничните проуч-
вания дават основание да се предполага, че освен 
понижението на артериалното налягане, приложе-
нието на тази фиксирана дозова комбинация води 
до редукция на смъртността и на големите сърдеч-
но-съдови инциденти.
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ВъВедение

Острата сърдечна недостатъчност е клиничен 
синдром, съвкупност от симптоми (диспнея и умо-
ра) и признаци (оток и хрипове). Чести причини за 
сърдечна недостатъчност са: инфаркт на миокарда, 

исхемична болест на сърцето, хипертония, клапни 
заболявания и кардиомиопатия. Сред редките при-
чини за сърдечна недостатъчност могат да бъдат 
и ендокринни разстройства, например синдром на 
Cushing. Същевременно най-честата причина за 
смъртност при този синдром са сърдечно-съдови-

ОСТРА СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ЯТРОГЕННО ФОРМИРАН 
СИНДРОМ НА CUSHING ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ПОДАГРА

 Й. Младенова, К. Джеймс, К. Господинов, Н. Николов и С.Тишева
Първа клиника по кардиология, УМБАЛ „ Д-р Г. Странски’’ – Плевен

ACUTE HEART FAILURE IN PATIENTS WITH IATROGENIC CUSHING SYNDROME 
DURING TREATMENT OF PODAGR

J. Mladenova, C. James, K. Gospodinov, N. Nikolov and S. Tisheva
First Clinic of Cardiology, “Dr Georgi Stranski” University Hospital – Pleven

Резюме. Острата сърдечна недостатъчност е клиничен синдром, съвкупност от симптоми (диспнея и умора) и признаци 
(оток и хрипове). Сред редките причини за сърдечна недостатъчност са ендокринните разтройства. Синдромът 
на Cushing в редки случаи може да доведе до дилатативна кардиомиопатия, която обаче може да бъде частично 
или напълно повлияна след лечение. Представяме случай на 41-годишен мъж с прояви на остра сърдечна недос-
татъчност, дължащи се на дилатативна кардиомиопатия, възникнала в резултат на ятрогенно обусловен синдром 
на Cushing. Причината за неговото възникване е неразумната употреба на кортикостероиди за симптоматично 
повлияване на съществуващия при този пациент подагрозен артрит. След проведеното лечение сърдечната не-
достатъчност се подобри до клас II по NYHA и се повиши фракцията на изтласкване на лявата камера. Този 
случай насочва вниманието ни към необходимостта от строг контрол по отношение на неразумната употреба на 
кортикостероиди.
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Summary. Acute heart failure is a clinical syndrome associated with a set of symptoms (dyspnea and fatigue) and signs (edema 
and rales). Among uncommon causes of heart failure, endocrine disorders such as Cushing’s syndrome can be cited. 
Cushing’s syndrome (CS) may sometimes lead to dilated cardiomyopathy, even though this condition can be partially or 
completely reversed after treatment. Here we present a case of a 41-year-old male who presented with acute heart failure 
due to dilated cardiomyopathy as a result of iatrogenic Cushing syndrome due to the injudicious use of corticosteroids for 
the symptomatic relief of gouty arthritis, and following the management of Cushing’s syndrome and with anti heart failure 
measures, improved the NYHA class of heart failure with improvement in the ejection fraction. The case stresses on the 
need for control of injudicious use of corticosteroids.
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те събития. Пациенти със синдром на Cushing имат 
почти 4 пъти по-висока сърдечно-съдова смъртност 
в сравнение с общата популация. Синдромът на 
Cushing е рядка, но потенциално обратима причи-
на за дилатативна кардиомиопатия. Този синдром 
може да бъде причинен от лечение, действие или 
поведение във връзка с диагностичните и лечебни-
те процедури или ситуации, свързани с посочените 
по-горе заболявания.

клиничен Случай

41-годишен мъж е приет в Интензивен сектор 
на Първа кардиологична клиника с анамнеза за за-
дух при минимални физически усилия и отоци по 
подбедриците с продължителност около две сед-
мици, които са се засилили през последните 3 дни. 
От 2010 г. пациентът е бил подложен на лечение 
от общопрактикуващия си лекар за повтарящи се 
атаки на остър подагрозен артрит, с депо форма 
на кортикостероиди и бетаметазон. По-късно паци-
ентът сам продължил с редовна терапия с високи 
дози кортикостероиди поради симптоматичното си 
повлияване. Пациентът съобщава, че приема алко-
хол до 200 g седмично. Липсва известна фамилна 
обремененост на пациента за кардиомиопатия. 

Клиничният преглед показа характеристиките 
на застойна сърдечна недостатъчност: повишено 
налягане в югуларните вени, периферен оток и дву-
странни белодробни хрипове. АН беше 110/54 mm 
Hg. При снемане на физикалния статус се видя ти-
пичният за синдрома на Cushing изглед – окръгле-
но лице, затлъстяване на торса, мастна гърбица и 
стрии в областта на корема. Пациентът бе с големи 
дифузно разпространени тофи в областта на лакът-
ните, метакарпофалангеалните, проксималните ин-
терфалангеални и метатарзофалангеалните стави 
двустранно, израз на интензивното депониране на 
пикочната киселина.

Електрокардиографията показа синусов ритъм 
с дифузни реполяризационни промени от V1-V6. 
Рентгенографията на гръдния кош разкри кардио-
мегалия и усилен белодробен рисунък. Транстора-
калната ехокардиография показа тежка дифузна 
дилатативна кардиомиопатия с фракция на изтлас-
кване на лявата камера (ФИ) – 28%. При сърдеч-
ната катетеризация се установиха чисти коронарни 
артерии. Направеният КАТ на главата показа хи-
пофизен микроаденом. Компютърната томография 
(КТ) на гръдния кош и корема не показа изменения. 
Изследванията за автоимунни, инфекциозни и ин-
филтративни причини за кардиомиопатия бяха от-
рицателни.

 Мозъчният натриуретичен пептид (BNP) бе със 
стойности 540 pg/ml (при нормални граници: 0-100), 

а пикочната киселина – 862 mmol/dl. Серумният 
тропонин I беше нормален. Потвърди се хиперкор-
тизолизъм биохимично, като бяха регистрирани по-
вишени нива на свободния кортизол в урината (684 
nmol/24 h) и негативен нощен супресионен тест – в 
23 ч. пациентът получи 1 mg Dexamethason. В 8 ч. 
на следващата сутрин се регистрираха повишени 
нива на серумния кортизол (245 nmol/l) при норма 
след извършен супресионен тест – сер. кортизол 
< 220 nmol/l. Откритите биохимични показатели са 
представени в табл. 1.

Таблица 1. Биохимични показатели

Холестерол 4,24 до 5,2 mmol/l 

Триглицериди 3,36 до 2,3 mmol/l 

HDL холестерол 1,35 0,77-2,00 mmol/l 
Креатинин 483 62-133  µmol/l 
Урея 4,93 2-8,3 mmol/l 
Пик. киселина 638 0-420 µmol/l 
АСАТ 37 0-37 U/l 
АЛАТ 31 0-41 U/l 
CK 13 0-170 U/l 
CK-MB 16 0-24 U/l 
Тропонин 0,043- 0,003 < 0,3 mcg/L 
D-димер (−) − 
Протромбинов индекс 93% 70-110 % 
INR 1,077  0,8-1,2 
CRP 66,99 до 3 mg/l 

Общ белтък 56,9 58-80 g/l 
Албумин 29,6 35-50 g/l 
Натрий 136 136-151 mmol/l 

Калий 3,3 3,5-5,6 mmol/l 

HbA1c 6,56 4,50-5,70 % 

TSH 1,2 0,3-4,0 

TPO 49,0 < 35 IU/ml 

TAT 64,0 < 40 IU/ml

Пролактин 3,2 1,8-15,2 ng/ml

FSH 4,7 Мъже:1,4-18,1 mU/ml 

LH 9,4 Мъже: 1,5-9,3 mIU/ml 

Teстостерон 0,34 2,41-8,27 ng/ml 

АКТХ 26,88 0-46,0 ng/ml 

Кортизол 6 h 206,0 260-720 nmol/l 

Кортизол 22 h 245,0 50-350 nmol/l 
Кортизол след тест с 
дексаметазон 72,0 

Общи Т-Ly 58,6 67-76% 
NK клетки 25,34 9-15% 
С3 компонент на ком-
племента 158 90-180 mg/dl 

ANA 14,4 0-55 U/ml 

Anti-cardiolipin IgM 21,3 0-44 U/ml 

Anti-cardiolipin IgG 20,8 0-44 U/ml 
Ревматоиден фактор 4 0-8 U/ml 
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Пациентът бе консултиран с ендокринолог и 
ревматолог. Биохимичните изследвания потвърди-
ха наличието на хиперкортизолизъм. Диагности-
цира се ятрогенно обусловен синдром на Cushing. 
По назначение на ревматолозите бе започнато ле-
чение с еторикоксиб, колхицин, фебуксостат и бен-
збромарон. Дозировката на кортикостероидите бав-
но се титрира по схема, назначена от ендокринолог. 
В Клиниката се проведе лечение и с интравенозен 
фуроземид, АСЕ инхибитори, бета-блокери и ал-
достеронови антагонисти. Пациентът беше изписан 
от болницата в компенсирано състояние на сърдеч-
но-съдовата система, със съвместно лечение, назна-
чено от ревматолог, ендокринолог и кардиолог, и 
провеждане на контролни прегледи през 3 месеца.

Контролните ехокардиографии, направени на 
третия и на шестия месец, показаха подобрение 
във фракцията на изтласкване на 35% през 3-тия 
месец и на 42% през 6-ия месец. По време на пе-
риода на проследяване сърдечната недостатъч-
ност се подобри до Class II по NYHA, BMI се реду-
цира, наблюдаваха се по-редки подагрозни кризи и 
настъпи намаляване на броя и размера на тофите.

обСъждане

Синдромът на Cushing, известен още като хи-
перкортизолизъм, включва признаци и симптоми, 
дължащи се на продължително титриране на кор-
тизол [1]. Синдромът на Cushing е рядка, но потен-
циално обратима причина за дилатативна кардио-
миопатия, най-често при пациенти с хиперкортизо-
лизъм, в нашия случай вследствие на екзогеннен 
прием на кортикостероиди. Има редица проучва-
ния, свързани със скелетната миопатия, дължаща 
се на синдрома на Cushing, но нашите познания за 
развитието на обусловената при този синдром кар-
диомиопатия са много ограничени. Проучванията 
на Muiesan et al., Yiu et al. и Sugihara et al. оценяват 
сърдечните промени при пациенти със синдром на 

Cushing [5, 6, 7]. Тези проучвания дават информа-
ция за сърдечното ремоделиране при пациентите 
със синдром на Cushing, което се характеризира 
със структурни промени в лявата камера, изразява-
щи се по-специално в асиметричното задебеляване 
на стената на камерата. Сърдечното ремоделиране 
при пациенти със синдром на Cushing значимо ко-
релира с продължителността на заболяването, но 
не и с артериалното налягане и нивата на кортизол 
в урината [2, 3, 4]. В посочените проучвания въпре-
ки наличието на сърдечно ремоделиране няма дан-
ни за дилатативна кардиомиопатия или декомпен-
сирана застойна сърдечна недостатъчност.

Малък брой проучвания показват забележител-
но подобрение в сърдечната функция след нама-
ляване излишъка на глюкокортикостероиди, което 
показва, че възникващата кардиомиопатия е свър-
зана с хиперкортизолизъм, но механизмът все още 
не е изяснен. Патофизиологията на сърдечното 
ремоделиране и декомпенсираната сърдечна не-
достатъчност включва комплексни механизми като 
ефектите на хипертонията и активирането на нев-
рохормонални фактори – адренергични и ренин-ан-
гиотензин-алдостероновата система [8, 9]. Експе-
риментални модели са установили, че ефектите на 
норадреналин, ангиотензин II и алдостерон може 
да бъдат повишени при хиперкортизолизъм [10, 11, 
12]. Самият излишък на кортизол може потенциал-
но да обясни връзката между кардиомиопатията, 
сърдечната недостатъчност и синдрома на Cushing. 
Смята се, че кортизолът може да действа директно 
върху миокардната тъкан, като е установено нали-
чие на глюкокортикоидни рецептори в миокардна-
та тъкан при животните и човека. Насищането на 
11-бета-хидроксистероид дехидрогеназа тип 2 ен-
зим (11б-HSD2) води до активиране на минерало-
кортикоиден рецептор от кортизол, поради което 
този механизъм също се предполага като възможна 
причина за възникването на кардиомиопатия при 
пациенти със Синдром на Cushing [13].

Фиг. 1. ЕКГ: синусов ритъм с ди-
фузни реполяризационни про-
мени от V1-V6
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Фиг. 2. Рентгенография на бял дроб, сърце и ме-
диастинум: кардиомегалия и усилен белодробен 
рисунък

Фиг. 3. Ехокардиография: тежка дифузна дилатативна кардиомиопатия с фракция на изтласкване на лявата камера (ФИ) – 28%

Фиг. 4. КАТ на главата: показва хипофизен ми-
кроаденом
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Фиг. 5. Снимки на пациента

заключение

Представената вторична дилатативна кардио-
миопатия и изявената сърдечна недостатъчност са 
в хода на ятрогенно обусловен синдром на Cushing. 
В нашия случай този синдром е причина за обрати-
ма дилатативна кардиомиопатия и сърдечна недос-
татъчност. Случаят ни дава основание да насочим 
вниманието си към неразумната употреба на кор-
тикостероиди, която трябва да се избягва. Лесният 
достъп до лекарства в аптеките и многобройните 
неблагоприятни реакции при неконтролираното им 
приложение налагат необходимостта от здравно 
образование от пациентите. 
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Българска кардиология 
том ХXI, 2015, № 4ДРУЖЕСТВО  

НА КАРДИОЛОЗИТЕ  
В БЪЛГАРИЯ

НАУЧНИ ПРОЯВИ
SCIENTIFIC EVENTS

Уважаеми колеги,

От 05 до 08 ноември 2015 г. в х-л „Кемпински” – София, се 
проведе СЕДМИЯ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ИНВАЗИВ-
НА КАРДИОЛОГИЯ. В брой 4/2015 г. на сп. Българска карди-
ология Ви представяме резюметата на материалите от трите 
сесии – коронарни интервенции, екстракоронарни интер-
венции и клинични случаи, изнесени на проведения форум

СЕСИЯ I. КОРОНАРНИ ИНТЕРВЕНЦИИ

НАЧАЛЕН КЛИНИЧЕН ОПИТ С ПРИЛОЖЕНИЕТО  
А БИОРЕЗОРБИРУЕМО СКЕЛЕ ПРИ КОРОНАРНИ  

ИНТЕРВЕНЦИИ

 Б. Борисов, К. Донева, М. Михалев и М. Синджирлиева

Отделение по кардиология, МБАЛ „Тракия“ – Стара Загора

Цел: Проспективно проследяване за нежелани сърдечно-съдо-
ви събития при пациенти с коронарна интервенция и имплантация 
на everolimus-eluting bioresorbable vascular scaffold (BVS) – Аbsorb.

Материал и метод: Включени са 13 пациенти, хоспитали-
зирани за периода ноември 2014-октомври 2015 г. с диагнози: 
остър коронарен синдром без ST-елевация – 5, остър коронарен 
синдром със ST-елевация – 3-ма, стабилна ангина III функциона-
лен клас (ФК) – 5. Демографски характеристики: 10 мъже, 3 жени, 
средна възраст 53,1 г. Таргетната коронарна артерия при 8 паци-
енти е LAD, при един пациент е циркумфлексната артерия, при 
4-ма – RCA. При всички пациенти е проведена предилатация, а 
при 6-ма и постдилатация с NC-балон. Във всички процедури е из-
ползвана автоматична система за оразмеряване QCA. Изключени 
са коронарни лезии без тежка калцификация: бифуркационна, 
стволова стеноза и хронична оклузия. Всички пациенти са просле-
дени от 1 до 3 месеца.

Резултати: Постигнати са: 100% процедурен и клиничен ус-
пех, без усложнения. Пациентите на 1-вия месец са без анамнес-
тични данни за стенокардия и ЕКГ динамика. На 3-ти месец при 
тримата пациенти липсват анамнестични данни за стенокардия 
при усилие. При един пациент е проведена планова реваскулари-
зация – имплантация на втори BVS на друга коронарна артерия, 
с контролен оптимален резултат от предходната интервенция на 
втори месец. Двама пациенти на втори месец при телефонно ин-
тервю са без ангинозна симптоматика. 

Заключение: Използвайки BVS при селектирани пациенти, 
регистрирахме 100% процедурен успех. Проследяването до 3-тия 
месец показа 90% клиничен успех.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА GUIDEZILLA GUIDE EXTENSION CATHETER 
ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА КОМПЛЕКСНИ  

КОРОНАРНИ ЛЕЗИИ

М. Михалев, Б. Борисов, М. Синджирлиева и К. Донева

Инвазивна кардиология, МБАЛ „Тракия“ – Стара Загора

Цел: Приложението на вътрешен катетър (Guidezilla Guide 
Extension Catheter, Bostоn Scientific, Мarlborough, MA, USA) в ин-
тервенционалната кардиология при комплексни лезии на коронар-
ните артерии.

Материали и метод: Събрани са клинични, ангиографски 
и процедурни данни от перкутарни коронарни интервенции, при 
които е използван Guidezilla. Определени са индикациите за 
употреба, ефикасността и перипроцедурните компликаци при 
11 последователни болни, лекувани през периода юни 2014-май  
2015 г. в МБАЛ „Тракия“ – Стара Загора.

Индикациите за използване са трудност при напредване и 
правилна позиция на стент през туртуозни или калцирани арте-
рии, независимо от използването на катетри с добра опора или 
на техники, улесняващи пласирането на стент. 

Резултати: При петима от пациентите се отдаде позициони-
ране на стент и при двама успешна балонна ангиопластика (7/11; 
64%). При един от пациентите се премина с балон през субто-
тална оклузия, но процедурата бе неуспешна поради компроме-
тиране на кръвотока в дисталната част на съда, причинено от 
дисекация от коронарния водач. Или общ успех на устройството 
при 8 от 11 пациенти (73%). При трима пациенти не можа да се 
премине през стенозата с балон или стент. При нито един паци-
ент не се наблюдаваха усложнения, свързани със употребата на 
Guidezilla, или усложнения 0/11; 0%.

Заключение: Използването на Guidezilla е ефективна и без-
опасна техника за перкутанно лечение на комплексни коронарни 
лезии, при които е невъзможно да се постигне успех с конвенцио-
налните интервенционални техники. 
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РАДИАЛЕН ДОСТЪП ПРИ СПИРАЛОВИДНА ДЕВИАЦИЯ  
НА ПОДКЛЮЧИЧНАТА АРТЕРИЯ

Р. Касабов

Отделение по кардиология, МБАЛ „ПЪЛМЕД“ – Пловдив

Популярността на радиалния достъп при сърдечно-съдо-
ви процедури нараства през последните години поради някои 
обективни предимства: значително по-малко локални и общи 
усложнение, по-добър къмплайънс за пациента, висок проце-
дурен успех.

Спираловидната девиация на подключична артерия е срав-
нително често явление. Според анатомичните справочници дос-
тига до 30%: възраст над 70 години, ниска телесна маса, женски 
пол, тютюнопушене, arteria Lusoria. Това понякога води до затруд-
нение при инвазивни процедури с радиален достъп. Употребата 
на артериални интродюсери до 90 cm дават възможност за значи-
телен успех при подобна анатомична ситуация.

Сравнени са 2 групи последователни пациенти с диагностич-
ни и терапевтични сърдечни процедури.

I група – 300 последователни пациенти с нормална анатомия 
на подключичната артерия и приложение на артериални интродю-
сери до 25 cm – 5 fr,6 fr,7 fr.

II група – 278 последователни пациенти с спираловидна де-
виация на подключичната артерия и приложение на артериални 
интродюсери до 90 cm – 5 fr,6 fr,7 fr.

Двете групи пациенти показаха сходни резултати за про-
цедурен успех, локални и общи усложнения, перипроцедурен 
комфорт.

Приложението на артериални интродюсери до 90 cm е до-
пълнителна техническа възможност за успешно извършване 
на сърдечно-съдови процедури с радиален достъп при спира-
ловидна девиация на подключичната артерия, непреодоляна с 
други техники.

Като допълнителна техническа възможност се очерта прило-
жението при СТО процедури за допълнителна опора.

ПАЦИЕНТИТЕ С ОСТАТЪЧНА ИНТРАКОРОНАРНА ЕКГ  
ИСХЕМИЯ СЛЕД СТЕНТИРАНЕ НА БИФУРКАЦИОННИ  

КОРОНАРНИ ЛЕЗИИ, ПРИ ЕДНОГОДИШНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ 
ИМАТ ПО ИЗРАЗЕНА АНГИНА – ИЗВОДИ ОТ ICECG  

БАЗИРАНА СТРАТЕГИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА БИФУРКАЦИИ

Д. Василев, К. Карамфилов, В. Наунов и Г. Златанчева

Клиника по кардиология, УМБАЛ Александровска – София

Цел: Да се оцени влиянието на ST-елевацията на icECG при 
третиране на страничния клон (след стентиране на основния съд 
с provisional-T-стент техника) по отношение на рецидивите на сте-
нокардия или новопоявилата се симптоматика на сърдечна не-
достатъчност, в рамките на едногодишно проследяване. 

Методи и резултати: Проследени са 132-ма пациенти, със 
стабилна или нестабилна стенокардия, за период от най-малко 
12 месеца. Включващи критерии – коронарни бифуркационни 
лезии, RVD ≥ 2.5-4.5 mm; SB RVD ≥ 2.0 mm. Изключващи крите-
рии – STEMI; стеноза на ствола на ЛКА; хронична оклузия; ле-
зия, подлежаща на третиране, намираща се в IRA; ЛКФИ < 30%; 
умерен/високостепенен клапен порок; първична кардиомиопа-
тия; ЛББ/ДББ, предсърдно мъждене/трептене без изоелектрич-
на линия. Стратегията е определяна от icECG: след импланта-

ция на стент в основния съд се записва icECG от страничния 
клон; при налична ST-елевация (STE) се проведежда балонна 
дилатация със или без финален kissing. В зависимост от ре-
зултатите от icECG (поява на STE) са идентифицирани 6 групи:  
Група I – SB% DS > 50% след стентиране, с icECG данни за 
STE в страничен клон, без по нататъшна интервенцията на SB. 
Група II – SB% DS > 50% след стентиране, без icECG данни 
за STE в страничния клон; без допълнително третиране на SB. 
Група III – SB% DS > 50% след стентиране, с icECG данни за 
STE в региона, кръвоснабдяван от страничния клон, с про-
веждане на балонна дилатация на остиума на страничния 
клон с постепенно отзвучаване на icECG данните за STE.  
Група IV – SB% DS > 50% след стентиране, icECG STE в стра-
ничния клон, балонна дилатация на остиума на SB, със задър-
жане на icECG STE във финалния запис на страничния клон. 
Група V – icECG STE в страничния клон след стентиране, но ости-
ална стеноза по-малко от 50% без по нататъшна интервенция.  
Група VI – SB% DS < 50% след стентиране и без icECG данни 
за STE. Мултивариабилният анализ показва, че остатъчната 
исхемия на icECG е независимо свързана с рецидивиращата 
стенокардия или новопоявилата се сърдечна недостатъчност 
(HR = 3,731, CI = 1.085-27.027, р = 0.037).

Заключение: За едногодишен период пациентите с оста-
тъчна исхемия на icECG имат повече рецидивираща ангина или 
симптоми на новопоявила се сърдечна недостатъчност. Получе-
ните резултати не зависят от избраната стратегия за третиране 
на страничния клон.

ISR – НОВО ПОКОЛЕНИЕ DES – ОПИТЪТ  
НА УМБАЛ “СВ. ЕКАТЕРИНА“

Н. Христова, Д. Трендафилова, Ю. Джоргова, П. Пенчев  
и А. Минчева 

Клиника по кардиология УМБАЛ „Света Екатерина” – София 

Цел: Оценка на ранните и късните резултати при пациенти с 
ИБС и PCI с DES от ново поколение на de-novo лезии.

Материал и методи: За 3-годишен период в Клиниката по 
кардиология на УМБАЛ “Св. Екатерина” – София, бяха проследе-
ни 270 пациенти с ИБС и PCI с DES ново поколение. Пациентите 
бяха разпределени в две групи: I група – 149 пациенти с ИБС и PCI 
с biolimus-eluting stent (55.18%), и II група – 121 пациенти с ИБС и 
PCI с everolimus-eluting stent (44.81%).

Резултати: Непосредствен процедурен успех бе постигнат 
при всички болни (100%). Не бяха констатирани ранни усложне-
ния и при двете групи пациенти. До края на първата година се 
установи ISR при 7 пациенти (4.69%) от I група и при 1 (0.82%) във 
II група. Не са наблюдавани късна стент-тромбоза, МИ и смърт до 
края на 3-тата година. Петима (62.5%) от пациентите с ISR са със 
ЗД. Регистриран е нисък процент ISR – 0.82%, при имплантация 
на everolimus-eluting stent и по-висок процент ISR – 4.69%, при им-
плантация на biolimus-eluting stent при пациенти със ЗД.

Заключение: Третирането на сигнификантна стеноза с ново 
поколение DES е ефективен и безопасен метод при лечение на 
пациенти с ИБС и de novo лезии с нисък процент на ISR. Анали-
зът ни показва, че everolimus-излъчващите стентове са по-ефек-
тивни при диабетната популация. Не се наблюдава разлика в 
честотата по отношение на смъртност, МИ или стент-тромбоза 
в двете групи.
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ЕФЕКТИВНА ЛИ Е БАЛОННАТА ДИЛАТАЦИЯ НА СТРАНИЧНИЯ 
КЛОН СЛЕД ИМПЛАНТАЦИЯ НА СТЕНТ В ОСНОВНИЯ СЪД 

ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ИСХЕМИЯТА В ЗОНАТА СТРАНИЧНИЯ 
КЛОН? – ИЗВОДИ ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА КОРОНАРНИ 
БИФУРКАЦИИ, ОСНОВАВАЩА СЕ НА ИНТРАКОРОНАРНАТА 

ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАМА 

К. Карамфилов, Д. Василев, Ж. Стойкова и С. Стоименов

Клиника по кардиология, УМБАЛ „Александровска“ – София

Цел: Да се оцени възможността балонната дилатация на 
страничния клон да елиминира исхемията (регистрирана от ин-
тракоронарна ЕКГ (icECG), в съответната зона) след стентиране 
на основния съд при provisional T-стент стратегия.

Методи: включени са 58 пациенти със стабилна или неста-
билна ангина. Включващи критерии – коронарни бифуркацион-
ни лезии, RVD ≥ 2.5-4.5 mm, SB RVD ≥ 2.0 mm. Изключващи 
критерии – STEMI; стеноза на ствола на ЛКА; хронична оклузия; 
лезия, подлежаща на третиране, намираща се в инфаркт-свър-
заната артерия; ЛКФИ < 30%; умерен/високостепенен клапен 
порок; първична кардиомиопатия; ЛББ/ДББ, предсърдно мъжде-
не/трептене без изоелектрична линия. Интракоронарната ЕКГ е 
записана посредством свързване на външния край на дилата-
ционния водач с V-униполярно отвеждане на ЕКГ.

Резултати: След имплантация на стент в основния съд 
се записва icECG от страничния клон; при налична ST-елева-
ция (STE) се провежда балонна дилатация със или без фина-
лен kissing. От 58 болни с балонна дилатация на страничния 
клон и icECG ST-елевация (icECG STE) след стентиране, 34 
пациенти (59%) са без остатъчна icECG STE и 24 (41%) са със 
задържане на icECG STE. От тези със редуцирана icECG STE 
само 4-ма (12%) са с > 5-кратно постпроцедурно покачване 
на серумния тропонин (при всеки един от тях се наблюдава-
ше icECG STE в основния съд). В групата със задържане на 
icECG STE 13 пациенти (77%) са с покачване на тропонин T > 
5 x UNL (р < 0.001). При едногодишното проследяване (55 па-
циенти, 95%) в групата със задържане на icECG STE в зона-
та на страничния клон се наблюдава значимо увеличение на 
неблагоприятните сърдечно-съдови инциденти (смърт, МИ, 
неуспешна реканализация, рецидивираща стенокардия/симп-
томи на СН). Съответно – 9/20 (45%) (с налична icECGSTE на 
страничния клон) спрямо 6/35 (17,1%) (без налична icECGSTE 
на страничния клон), р = 0.029. Няма статистически значима 
разлика в неблагоприятните сърдечно-съдови инциденти при 
пациенти със и без значително повишаване тропонин T след 
ПКИ (р = 0.101).

Изводи: При пациенти с биуркационни стенози, след стен-
тиране на основния съд и исхемия в зоната на страничния клон 
(установена чрез icECG STE), балонната дилатация на странич-
ния клон е в състояние да елиминира исхемичните промени при 
приблизително 60%, което води до значително по-малка зона 
на постпроцедурна мионекроза. Въпреки това на 12-ия месец 
процентът на неблагоприятните сърдечно-съдови инциденти, е 
значително по-висок при пациентите със задържаща се icECG 
STE в зоната на страничния клон, а не при тези с постпроце- 
дурна мионекроза.

РЕВАСКУЛАРИЗАЦИОННИ СТРАТЕГИИ ПРИ ОКС  
БЕЗ ST-ЕЛЕВАЦИЯ И ТРИКЛОНОВА КОРОНАРНА БОЛЕСТ, 

БАЗИРАНИ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ПРЕПОРЪКИ 
(ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ПРИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛНИ СЛУЧАИ)

С. Сардовски, И. Желева и В. Гелев

Кардиологична клиника, Токуда бoлница – София

Представени са три случая на остър коронарен синдром 
(ОКС) без ST-елевация при подлежаща триклонова коронарна бо-
лест. За всеки отделен случай са описани и онагледени съответ-
ните стъпки (базирани на съвременните Европейски препоръки). 
Стъпка 1 – на първоначална клинична оценка и работна диагно-
за; стъпка 2 – валидизиране на диагнозата с рискова оценка, въз 
основа на които се определя стъпка 3 – решение за инвазивна 
стратегия и времето за извършването ù (спешна, ранна или елек-
тивна). Представени са съответните коронарографии с изчисле-
ните SYNTAX scores, които са над 32 и за трите случая, и според 
които пациентите би трябвало да се насочат за сърдечна хирургия 
за пълна реваскуларизация. Взети са обаче три различни реше-
ния, съответно: за интервенционална процедура (PCI) при първия 
случай, за сърдечна хирургия при втория и за хибридна проце-
дура (OPCAB с PCI) при третия, като са обсъдени аргументите 
в полза на тези решения: според чисто анатомични особености 
на самите лезии, подлежаща миокардна функция, съпътстващи 
заболявания на пациентите.

Посланието на презентацията е, че индивидуалният подход 
при вземане на решение за PCI или сърдечна хирургия, превъз-
хожда подхода, базиран на определени групи или категории паци-
енти, който ни предлагат съвремените препоръки. Препоръките, 
всъщност се опитват да обхванат повечето (но не всички) ситуа-
ции при мнозинството (но не всички) пациенти. Ролята на “добрия” 
лекар е, придържайки се към съвремените препоръки, да обхва-
не при дадения пациент всички особености/ситуации, свързани с 
него и да вземе най-доброто решение за конкретния пациент.

AНГИОГРАФСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗЛИЧИЯ  
В ПРОГНОЗАТА ПРИ СИНДРОМA НА ЗАБАВЕН  

КОРОНАРЕН КРЪВОТОК И КОРОНАРНИЯ СИНДРОМ X

Н. Семерджиева1, С. Денчев2 и С. Димитров3

1Кардиологична клиника, УМБАЛ „Александровска“ – София 
2Кардиологична клиника, Медицински институт на МВР – София 

3Отделение по инвазивна кардиология, МБАЛ „Хр. Ботев“ – Враца

Цели: Да се сравнят ангиографските характеристики и про-
гнозата на синдрома на забавен кръвоток в коронарните артерии 
(SCFS)и коронарния синдром X (CSX).

Материал и методи: При 89 пациенти (67 със SCFS и 22-
ма с CSX), лекувани в Кардиологична клиника на УМБАЛ „Алек-
сандровска“ – София, през периода 2006-2007 г., е определена 
скоростта на коронарния кръвоток с метода на коригирания брой 
кадри по TIMI (cTFC) преди и след интракоронарно приложение 
на нитроглицерин. Пациентите са проследени след средно седем 
години за усложнения и ефекта от терапията.

Резултати: Средните скорости на коронарния кръвоток 
(cTFC) при SCFSи CSX, съответно 38,4 ± 11,62 и 18,74 ± 3,29, се 
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различават значимо (p < 0,0001). След приложение на средно 125 
mcg нитроглицерин при SCFS коронарният кръвоток се забавя 
допълнително (38,2 ± 10,26/кадри срещу 40,2 ± 16,65/кадри, p = 
0,291) и настъпва значима вазодилатация (3,55 ± 0,81 сm срещу 
3,87 ± 0,82 сm, p = 0,010), докато при CSX скоростта на коронар-
ния кръвоток се понижава статистически значимо (18,74 ± 3,29/
кадри срещу 23,13 ±7 ,86/кадри, p < 0,0001), но остава в нормални 
граници при изразена вазодилатация (3,46 ± 0,64 сm срещу 3,83 
± 0,77 сm, p < 0,0001). При проследените 51 пациенти (57%) се 
установяват незначимо по-често усложнения в групата на SCFS 
(SCFS срещу CSX, 59,1% срещу 57,1%; p = 0,833). И при двата 
синдрома медикаментозната терапия не повлиява честотата на 
усложнения при проследяване.

Заключение: При SCFS е налице характерна реакция към 
ендотелнезависими вазодилататори, което заедно с високата 
честота на усложнения при дългосрочно проследяване са специ-
фични характерситики на синдрома. Медикаментозната тeрапия 
не променя значимо клиничния ход на SCFS и СSX. 

ПЪРВИЧНА АНГИОПЛАСТИКА ПРИ ВЪЗРАСТНИ ПАЦИЕНТИ 
С ОСТЪР МИОКАРДЕН ИНФАРКТ

Пл. Кръстев, Ст. Иванов, Хр. Варналийска,  
Д. Трендафилова и Ю. Джоргова

УМБАЛ “Света Екатерина” – София

Увод: Честотата на исхемичната болест на сърцето се уве-
личава прогресивно с възрастта и като се има предвид застаря-
ването на населението през последните десетилетия, процентът 
на хоспитализации с остър инфаркт на миокарда (ОМИ) в напред-

нала възраст все повече ще се повишава. Въпросът за най-добра 
стратегия при тези пациенти с ОКС придобива все по-голяма важ-
ност. Все още не съществуват окончателни препоръки за предпо-
читан подход при по-възрастните пациенти. Липсата на консенсус 
произтича от изключването или недостатъчното представяне на 
възрастните пациенти в клинични проучвания.

Целта на представения анализ е оценка на успеха на пър-
вичната ангиопластика при пациенти над 80 години със STEMI, в 
зависимост от степента на разпространение на коронарна болест 
по отношение на възстановяването на кръвотока в IRA, ЛК функ-
ция, ранни и късни МАСЕ. 

Материал и методи: За периода 2011-2014 г. в УМБАЛ „Све-
та Екатерина“ – София, са лекувани 71 лица над 80-годишна въз-
раст със STEMI. Пациентите са разделени според коронарната 
болест на две групи: І група – едноклонова КБ, съответно ІІ група 
– многоклонова КБ. Възстановеният кръвоток в IRA е оценен по 
TIMI grade flow, ЛК функция е проследена като глобална ФИ на 
1-вия, 3-тия и 12-ия месец, останалите показатели са събрани от 
ангиографските протоколи и таблици. 

Резултати: От общия брой пациенти – 71, на средна възраст 
84 ± 3,3 години, мъже са 33-ма (46,5%), а жени – 38 (53,5%). От 
тях с едноклонова КБ са 25 (35%), а с многоклонова КБ – 46 (65%) 
човека. При 69 пациенти е извършена първична PCI, а при 2-ма – 
оперативна реваскуларизация на миокарда по спешност. MACE 
се наблюдават при 19 (27%) пациенти, 8 в І група и 11 във ІІ група. 
30-дневна смъртност – при 11 (15,5%).

Заключение: Инвазивният подход с първична PCI при паци-
енти в напреднала възраст с едноклонова или многоклонова коро-
нарна болест в условията на ОМИ е ефикасен метод за лечение 
с добра едногодишна преживяемост и нисък процент усложнения 
при тази възрастова популация.

СЕСИЯ II. КОРОНАРНИ ИНТЕРВЕНЦИИ

ЕНДОВАСКУЛАРНА ТЕРАПИЯ НА ПЕРИФЕРНА АРТЕРИАЛНА 
БОЛЕСТ. СЪЧЕТАНА ПЕРИФЕРНА И КОРОНАРНА  

АТЕРОСКЛЕРОЗА 

И. Ташева, И. Петров, З.Станков, А.Спасов, С. Цонев  
и Л. Гроздински

Клиника по кардиология и ангиология, City Clinic – София 

Цел: Да се установи ефективността от ендоваскуларната 
терапия при пациенти с периферна артериална болест (ПАБ) и 
честотата на съчетаната периферна и коронарна мултифокална 
атеросклероза. 

Материал и методи: В City Clinic от началото на 2015 г. са 
изследвани и лекувани общо 149 пациенти с ПАБ – 112 мъже и 
37 жени, на средна възраст 64 г., с установена с ехо-доплер пери-
ферна атеросклероза – стенози над 70%, или тромбози в артери-
ите на долни и горни крайници или на висцералните артерии. Диа-
гнозата бе потвърдена ангиографски, като при всичките пациенти 
се установиха стенози над 60% или тотални оклузии. 

Резултати: При общо 149 пациенти се извърши ендоваску-
ларна терапия на периферни артерии – след балонна дилатация 
или субендотелна реканализация се инплантира стент в поразе-

ния артериален сегмент. Бяха реваскуларизирани следните арте-
рии: аорта – 2-ма пациенти, илиачни артерии – 62-ма, феморална 
артерия – 55-ма, поплитеална артерия – 10 пациенти, тибиални 
артерии – 8 пациенти, субклавиални и вертебрални артерии – 8 
пациенти, мезентерика супериор и трункус целиакус – 4 пациенти. 

При всичките 149 случая реваскуларизацията и стентирането 
бяха успешни. Не се развиха сериозни ранни усложнения. Паци-
ентите получиха клинично подобрение.

При извършената едномоментна коронарография се устано-
ви коронарна атеросклероза при 84 пациенти – 57%, които бяха 
с критични стенози над 60% или коронарни тромбози. При 61 па-
циенти – 72%, коронарната атеросклероза бе новооткрита. При 
17 пациенти бе извършено едномоментно периферно и коронар-
но стентиране. Останалите пациенти с коронарна атеросклероза 
бяха планирани за коронарна реваскуларизация на втори етап. 

Заключение: Ендоваскуларната терапия на периферната и 
висцерална атеросклероза е ефективен лечебен метод при болни 
с ПАБ, включително в случаите с високостепени – над 90%, сте-
нози или къси тромбози. Установи се висока честота на съчетана 
ПАБ и коронарна атеросклероза, която налага прилагането на 
комплексен диагностичен и терапевтичен подход. 
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ЕНДОВАСКУЛАРНА ТЕРАПИЯ НА КРИТИЧНИ КАРОТИДНИ 
СТЕНОЗИ. СЪЧЕТАНА КАРОТИДНА И КОРОНАРНА  

АТЕРОСКЛЕРОЗА 

И. Петров, И. Ташева, С. Цонев и Л. Гроздински

Клиника по кардиология и ангиология, City Clinic – София 

Цел: Да се установи ефективността от ендоваскуларната тера-
пия на критичните каротидни стенози при болни с каротидна атеро-
склероза и честотата на съчетаната коронарна атеросклероза.

Материал и методи: В City Clinic от началото на 2014 г. до 
май 2015 г. са изследвани и лекувани общо 282-ма пациенти – 185 
мъже и 97 жени, на средна възраст 65 г., с установена с ехо-доплер 
каротидна атеросклероза – стенози на артерия каротис интерна над 
70%. При 99 пациенти (35%) стенозите бяха симптоматични (пре-
каран инсулт или ТИА), а при 183-ма пациенти (65%) бяха асимп-
томни. Диагнозата бе потвърдена ангиографски, като при всичките 
пациенти се установиха критични каротидни стенози над 70%. 

Резултати: При общо 282-ма пациенти се извърши ендо-
васкуларна терапия на каротидната стеноза – инплантира се стент 
в каротис интерна, като при всички критични и/или ембологенни 
стенози се използваше дистална протекция. При 120 пациенти 
(42.5%) стенозата на а. каротис бе над 90% При 14% от случаите 
имаше контралатерална тромбоза, а при 8% – контралатерална 
стеноза над 70%. При 172-ма пациенти – 61%, ангиографски се 
установи напреднала коронарна атеросклероза – сигнификантни 
стенози или тромбози, а при 26% – напреднала периферна атеро-
склероза. Мултифокална атеросклероза – каротидна, коронарна и 
периферна се установи при 20% от случаите.

При всичките 282 случая стентирането бе успешно. При три-
ма пациенти (1.06%) непосредствено след процедурата се раз-
виха ранни усложнения – исхемичен инсулт. Усложненията бяха 
при пациенти с критични, симптоматични стенози. При останалите 
болни се постигна търсеният лечебен ефект и те получиха кли-
нично подобрение. 

Заключение: Каротидното стентиране е ефективен лечебен 
метод при болни с МСБ, включително в случаите с високостепени – 
над 90%, стенози и при пациенти със симптоматични стенози. При 
меките плаки и критичните стенози над 90% съществува риск от 
развитие на ембологенно усложнение – исхемичен инсулт. Устано-
вената висока честота на съчетана коронарна атеросклероза нала-
га прилагането на комплексен диагностичен и терапевтичен подход 
– едномоментно или последователно ендоваскуларно лечение. 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА АВТОМАТИЧЕН ИНЖЕКТОР ЗА СО2  
ПРИ ПЕРИФЕРНИ СЪДОВИ ИНТЕРВЕНЦИИ

Б. Борисов, М. Михалев, М. Синджирлиева и К. Донева 

Инвазивна кардиология, МБАЛ „Тракия“ – Стара Загора

Цел: Изследване на приложимостта на автоматичен инжек-
тор за СО2 при периферни артериални интервенции – Angiodroid, 
Angiodroid Srl.

Материал и метод: При 11 пациенти е използван Angiodroid 
за периферни интервенции. 7 от тях са мъже (67%) и 4 – жени 
(33%). Възрастта е от 63 до 94 г., средна възраст 78 г. От тях с 
ХБЗ – 0, ЗД – 2, АХ – 3, тютюнопушене – 3, ИБС – 1. 

Резултати: Процедурен успех е постигнат при всички паци-
енти – 100%. Не са наблюдавани странични реакции, напр. болка. 

Постпроцедурно при всички липсва нарастване на стойностите на 
серумен креатинин.

Заключение: Прилагането на йодни контрастни вещества 
за диагностика и периферни интервенционални процедури, ко-
гато има бъбречна дисфункция, представлява значителен риск 
от изостряне и ускоряване на бъбречната недостатъчност. СО2 
е бил предложен поради високата му разтворимост, липсата на 
свръхчувствителност и нефротоксични неблагоприятни ефекти. 
При повечето диагностични или интервенционални процедури 
СО2 може да се инжектира в почти неограничени кумулативни 
обеми. Със създаването на автоматизиран цифров инжектор за 
ангиография с CO2 са разрешени редица проблеми. Основни-
те предимства в сравнение с други подходи на инжектиране на 
CO2 (инжектиране на ръка) е пълната цифровизация, с бързо 
автоматизирано презареждане за повторяеми инжекции, точност 
на инжектирането с избор за налягане, точност за дозиране със 
задаване на силата, граници за безопасност, дистанционно упра-
вление, възможност за запазване на настройките на инжектиране 
за различни съдови области. Инжекциите могат да варират между 
1 и 100 ml в обем, между 45 и 700 mm Hg в налягане, с точност 
за доставка обем ± 1 ml и за доставка налягане ± 1.5%. Пред-
ставената серия от 11 пациенти потвърждава приложимостта на 
Angiodroid в ежедневната практика с отличен профил на безопас-
ност и поносимост.

СЕРИОЗНИ СЪДОВИ УСЛОЖНЕНИЯ СЛЕД АНГИОГРАФИЯ – 
ЧЕСТОТА, ХАРАКТЕРИСТИКА, ТРЕТИРАНЕ. РЕСТРОСПЕКТИВНО 

ПРОУЧВАНЕ В УБ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЗА ПЕРИОДА  
01.01.2013–31.05.2015 г.

А. Носиков1, Д. Еврев2, Р. Разбойников2, К. Грудков2,  
М. Радкова1, Г. Стамболийски1 и П. Гацов1

1Клиника по кардиология  
2Клиника по сърдечно-съдова хирургия 

УБ „Лозенец“ – София 

Въз основа на нашия опит големите съдови усложнения са 
изключително редки при използването на радиален достъп – в 
нашата серия имаме само 2-ма симптоматични болни с ради-
ална оклузия след сърдечна катетеризация (0.085%) и само 1 
радиална псевдоаневризма (0.04%). При двамата оперирани 
болни (0.085%) след процедура с радиален достъп в клиниката 
хирургичната намеса се наложи поради дефектно дезиле/водач. 
Общата честота на сериозни съдови усложнения при радиален 
достъп беше 0.21% в нашата серия. Наличието на радиален 
пулс, изглежда, не изключва наличието на радиална оклузия, 
поради наличие на колатерали. Големи съдови усложнения ус-
тановихме при 7 болни, при които бе работено през феморален 
достъп (2.36%), като при нито един не се наложи хемотрансфу-
зия или хирургична намеса. Най-честият рисков фактор за въз-
никването на артериална псевдоаневризма или голям хематом 
е антикоагулацията с директен антикоагулант постпроцедурно 
(при 5 от 6, или 83%, от болните в нашата серия), като при тази 
група усложнението често настъпва късно (след 24 ч) – феномен 
на „късно разтичане“. Ехографската диагностика дава възмож-
ност за точна диагноза и насочена външна компресия, която е 
ефективен, евтин и често напълно достатъчен метод за лечение 
на артериалните псевдоаневрзими, който спестява на болните 
по-инвазивни процедури. При част от болните се налага повърх-
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ностна седация, многоетапна компресия, временно спиране на 
антикоагуланта и използване на устройства за дозирана ком-
пресия като фемостоп. В устната презентация са представени 
ехографските образи на най-честите съдови усложнения.

РЕНАЛНА ДЕНEРВАЦИЯ С ENLIGHTN ST. JUDE MEDICAL

М. Контева и М. Марзянов

Сити Клиник – Бургас

Селективната билатерална денервация на симпатикусовите 
нерви (ренална денервация – RDN), разположени в адвентицията 
на бъбречните артерии, е ефективен метод за повлияване на рез-
истентна артериална хипертония (АХ).

Метод: Реналната денeрвация се осъществява през фe-
морален достъп, със системата за ренална денервация на 
EnligHTN St. Jude Medical. Тя се състои от две части: аблационен 
катетър и генератор. Аблационният катетър е неоклузивен с 4-ри 
зони за едновременна аблация, за по 60 секунди. Извършват се 
две аблации на ренална артерия. 

Подбор на пациентите: Пациенти с резистентна хипертония 
на 4 или повече антихипертензивни медикамента. С чести хиперто-
нични кризи, водещи до белодробен оток. Крайните точки бяха: Про-
следяване на стойностите на РР на 1-ви, 3-ти, 6-и, 9-и месец. Просле-
дяване на бъбречната функция и безопасността на методиката. 

За периода 01/06/2014 до 30/07/2015 г. бяха извършени 34 
ренални денервации. Средната възраст на пациентите бе 60 год. 
По пол рзпределението е 17 мъже и 17 жени. На всички пациенти 
беше извършен холтер-RR преди и след процедурата, както и про-
следяване на 1-ви , 3-ти, 6-и, 9-и месец. Всички бяха на четворна 
антихипертензивна терапия. При 24 пациенти се постигна редук-
ция на медикаментите от 4 на 3 в края на 3-тия месец. При един 
– на двойна антихипертензивна терапия. Средният спад на сис-
толното налягане на 1-вия месец е с приблизително 20 mm Hg и  
10 mm Hg за диастолното налягане. На 6-ия месец се задържат 
същите резултати. 

Изводи: Реналната денервация, с неоклузивната техника на 
EnligHTN St. Jude Medical, е ефективен метод с добро повлияване 
на стойностите на АХ, при нисък риск. 

ЕНДОВАСКУЛАРНО ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕСТИ  
НА АОРТАТА: 11-ГОДИШЕН ОПИТ НА УСБАЛССЗ  

“СВЕТА ЕКАТЕРИНА” – СОФИЯ

П. Симеонов, Д. Трендафилова, Ю. Джоргова, И. Димитрова, 
В. Стойнова, В. Грудева Г. Царянски, Т. Захариев, Д. Петков 

и Г. Начев

Клиника по кардиология, Клиника по кардиохирургия,  
Клиника по съдова хирургия – УМБАЛ 

„Св. Екатерина” ЕАД – София 

Увод: Ендоваскуларното лечение на болестите на торакал-
ната и абдоминалната аорта е адекватна алтернатива на отворе-
ната хирургична интервенция. Характеризира се с по-ниска често-
та на усложнения и смъртност.

Целта на настоящото изследване е да се представи опитът и 
резултатите на УНСБАЛ “Света Екатерина” – София, за период от 
11 години, при пациенти след ендоваскуларно лечение по повод 
на аортни дисекации, торакални и абдоминални аневризми. 

Материал и методи: За периода 2003-2015 г. при 91 пациен-
ти (мъже – 69; жени – 22) в УНСБАЛ “Св. Екатерина” е проведено 
ендоваскуларно лечение на дисекации и аневризми на торакална-
та, торако-абдоминална и абдоминална аорта. Средната възраст 
на пациентите е 52 г. Средният срок на проследяване е 24 ± 5 
месеца. Патологията включва – аортна дисекация тип В при 66 
пациенти, аортна дисекация тип А при 1 пациент (комбинация от 
хирургино с ендоваскуларно лечение), аневризма на десцендент-
на торакална аорта при 15 пациенти и абдоминална аневризма 
при 9 пациенти. Стент-графт имплантация по спешност бе извър-
шена при 41 пациенти и планово при 46 пациенти. При 9 пациенти 
ендоваскуларното лечение бе извършено като част от хибридна 
процедура – байпас от асцендентна аорта към съдовете на аорт-
ната дъга с последващо едноетапно или на втори етап ендопроте-
зиране на аортна дъга, аортно клапно протезиране с протезиране 
на асцендентна аорта с едноетапно ендопротезиране на десцен-
дентна торакална аорта, ендопротезиране на десцендентна тора-
кална аорта с последващ каротидно-субклавиален байпас и др. 
Процедурата е извършена в катетеризационната лаборатория и 
при един пациент в хирургична операционна в условията на обща 
анестезия с ендотрахеална интубация. Използван е трансфемо-
рален, трансилиачен или трансаортен съдово-хирургичен достъп.

При всички пациенти аортната патология е оценена пред- и 
следпроцедурно с помоща на ЕхоКГ и СТ multislice ангиография. 
Като индикации за ендопротезиране на аортата са използвани 
препоръките за хирургично лечение на аортни дисекации и ане-
вризми. Постпроцедурно пациентите са проследени на 1, 6 и 12 
месеца с multislice CT аортография

Резултати: Процедурен успех, дефиниран като успешна им-
плантация на ендопротезата, изолиране на ентрито при аортни ди-
секации и съответно ефективно изолиране на аортните аневризми 
се наблюдава при 98,8% от пациентите. При 9,8% от пациентите на-
стъпи летален изход до 30-ия ден. Средната продължителност на 
механична вентилация е 4 ч. Като перипроцедурни усложнения се 
наблюдаваха – остра бъбречна недостатъчност – 7,8%, остра диха-
телна недотатъчност – 6,5%, неврологични усложнения – 2,3%. При 
3,4% (3) от пациентите се наблюдаваха първични (до 30-ия ден) 
ендолийка и при 2,3% (2) – вторични (след 30-ия ден) ендолийка. 
Установи се значително подобрение на функционалния клас. Пре-
живяемостта на първата година от проследяването е 96,6%.

Изводи: Ендоваскуларното лечение на болестите на аортата 
се представя, като процедура с добър средносрочен разултат и 
сравнително нисък риск и метод на избор при лечението на тази 
патология. Представлява екипна дейност и често се налага да 
бъде извършено при пациенти с много висок риск, нерядко нала-
гщо хибридна процедура и може да се осъществи в кардиохирур-
гичен център с опит в лечението на тази патология.

ТРАНСКАТЕТЪРНО ЗАТВАРЯНЕ НА ФЕНЕСТРАЦИИ  
СЛЕД ОПЕРАЦИИ ТИП ФОНТАН: НЕПОСРЕДСТВЕНИ  

И ОТДАЛЕЧЕНИ РЕЗУЛТАТИ

Е. Левунлиева, А. Кънева, Л. Димитров и К. Ненова

Национална кардиологична болница

Операциите тип Фонтан са единствената хирургична пали-
ация с дългосрочен положителен хемодинамичен ефект при па-
циенти с еднокамерна циркулация. Създаването на фенестър в 
кондуита, свързващ долна и горна празна вена, е модификация, 
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скъсяваща ранната следоперативна адаптация. Наличието на 
фенестър може да има негативен хемодинамичен ефект поради 
персистиращия дясно-ляв шънт с последици хипоксия и парадо-
ксална емболия. Транскатетърното затваряне на фенестарциите 
редуцира риска от реоперации и подобрява качеството на живот.

Целта на проучването е оценка на непосредствените и отда-
лечените резултати от транскатетърно затваряне на фенестраци-
ята след операция тип Фонтан.

Проучени са 14 деца със завършени етапи на операция тип 
Фонтан и транскатетърно затваряне на фенестрацията. 

При всички деца фенестрите са затворени след пълна хемо-
динамична оценка в базални условия и след временна оклузия. 
Пациентите са проследени за период от 2 месеца до 10 години. 

Кислородната сатурация в системната циркулация след оклу-
зия нараства от 83,14 ± 3,58 на 92,58 ± 3,20 (р = 0,0001), средното 
кавопулмонално налягане (КПН) и белодробното съдово съпроти-
вление (БСС) не показват значима промяна: КПН от 11,28 ± 1,70 
mm Hg преди оклузията нараства до 11, 86 ±1, 21 mm Hg (р = 0,24). 
БСС нараства от изходно 1,21 ± 0,56 до 1,51 ± 0,51 Wood единици 
(p = 0,15).

Не са наблюдавани процедурни усложнения или смъртен из-
ход непосредствено и при проследяването.

Транскатетърното затваряне на фенестрациите при опера-
ции тип Фонтан е ефективен и безопасен неоперативен метод на 
лечение. Прецизният подбор на пациентите е от съществено зна-
чение за добрите постпроцедурни резултати.

СЕСИЯ III. КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

РЕТРОГРАДНЕН ДОСТЪП ПРИ КОМПЛЕКСНА КОРОНАРНА 
ИНТЕРВЕНЦИЯ НА СТВОЛ НА ЛЯВАТА КОРОНАРНА  

АРТЕРИЯ ПРИ ПАЦИЕНТ С ПРЕДХОДНА ОПЕРАТИВНА  
КОРОНАРНА РЕВАСКУЛАРИЗАЦИЯ

В. Гелев, Й. Желева, Д. Ненов и Р. Парапунова 

МБАЛ „Токуда” – София 

Описва се случаят на 49-годишен мъж, който е с рискови 
фактори за ССЗ и известна исхемична болест, с двуклонова ко-
ронарна болест при краен ляв тип коронарна циркулация. През 
август 2007 г. при този пациент са установени високостепенни 
стенози в остиопроксимален и среден сегмент на ЛАД, трети-
рани с последваща имплантация на бифуркационен стент ЛМ/
ЛАД/Сх. Предвид рецидив на стенокардната симптоматика през 
ноември 2011 г. ангиографски е верифицирана сигнификантна 
инстент-рестеноза и е осъществена оперативна коронарна ре-
васкуларизация – артериален графт (мамария) към ЛАД и вено-
зен графт към ранен маргинален клон. След тригодишен светъл 
период пациентът е с нов рецидив на стенокардия. Проведено 
е инвазивно изследване с данни за значима инстент-рестеноза 
в ствола на ЛКА, ангажираща остиумите на ЛАД и Сх, както и 
остиална високостепенна стеноза на ОМ1. Установени са прохо-
дим артериален графт към ЛАД и венозен графт към ОМ1; без 
адекватно изпълване на значима по калибър Сх след отделяне-
то на маргиналния клон, поради високостепенна лезия в ости-
опроксималния сегмент на същата. Предвид необходимостта от 
реваскуларизация, но със съпътстващ повишен периоперативен 
риск при повторно оперативно лечение и категоричен отказ на 
пациента за такова, се предприе перкутанна коронарна интер-
венция. Проведе се настойчив, неуспешен опит за преминаване 
с водач в Сх, въпреки използването на различни типове водачи 
и на специфичен микрокатетър. Ретроградно през работещия 
венозен графт се пласира водач дистално в Сх с провеждане 
на неколкократни предилатации в остиопроксималния сегмент 
на Сх, след което се удаде антеградно пласиране на коронарен 

водач дистално в Сх с последващо имплантиране на един ме-
дикамент-излъчващ стент. Ангиографски бе потвърден добрият 
процедурен резултат с TIMI III кръвоток в интервенирания съд.

ИМПЛАНТАЦИЯ НА СТЕНТ-ГРАФТ ПРИ ЯТРОГЕННА  
ПУНКЦИЯ НА ОБЩАТА КАРОТИДНА АРТЕРИЯ

Д. Василев, К. Карамфилов, Жекова, Г. Димитров и Л. Досев

Клиника по кардиология, УМБАЛ “Александровска” – София

Травматичното нараняване на каротидната артерия е 
заплашващо живота състояние. Традиционното лечение е 
оперативно, то обаче е твърде радикално и е свързано със 
значителен процент неврологични усложнения. Ендоваску-
ларното лечение, от друга страна, демонстрира значителен 
напредък и може да се счита за разумна алтернатива на тра-
диционната хирургична корекция. Настоящият случай пред-
ставя нашия опит с успешно стентиране на общата каротидна 
артерия (CCA), по повод на ятрогенно поставен в нея центра-
лен венозен катетър.

Касае се за 80-годишен пациент, постъпващ в клиниката за 
имплантация на постоянен електрокардиостимулатор. Преди 
няколко години при болния е било извършено аортно клапно 
протезиране по повод на високостепенен дегенеративен аортен 
клапен порок. Пациентът е с изразена ЛК дисфункция, при ком-
петентна клапна протеза. На втория ден след имплантацията на 
електрокардиостимулатора, вследствие хемодинамичен нестби-
литет, се прави опит за поставяне на централен венозен път и бе 
пунктирана дясна обща каротидна артерия. Поради установена 
тромботична формация на върха на централния венозен път в 
RCCA, бе планирано и успешно осъществено имплантиране на 
стент-графт Advanta V-12. Представеният случай демонстрира, 
че имплантацията на стент-графт може да бъде успешно използ-
вана при тези критични състояния.
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RETROGRADE RIMA RIGHT CORONARY CTO REOPENING  
AFTER PLACEMENT OF DEDICATED BIFURCATION SELF  

EXPANDABLE DRUG ELUTING STENT – AXXESS ON LM IN  
PATIENT WITH SEVERE STENOSIS OF DISTAL ANASTOMOSIS 
OF BOTH LIMA-LAD AND RIMA-RCA GRAFTS: IVUS AND FFR 

WITH ACIST RXI FFR GUIDANCE

F. Fouladvand and C. Falcone

Ospedale Sacra Famiglia (Holy Family Hospital) – Ordine Ospedaliero 
San Giovanni di Dio (Hospitaller Order of St. John of God) – Erba, Italy

We present a lady with previous DES on CX for NSTEMI, aortic 
valve replacement, second DES on RCA, second heart surgery CBAG 
LIMA on LAD, RIMA on RCA and mitral valve bioprosthesis due to RCA-
restenosis, severe LM-stenosis and mitral regurgitation. In 2015 for heart 
failure she was hospitalized in our hospital and coronary CT was doubtful.

Showed ostial LM-stenosis and RCA-occlusion, distal anastomo-
sis stenosis of RIMA-RCA and LIMA-LAD grafts. FFR with Acist RXi-
NAVVUS-microcatheter was pathologic LAD = 0,70; CX = 0,72. Deci-
sion was for LM-PTCA with bifurcation-dedicated self-expandable DES 
(AXXESS) and reopening of the RCA-CTO.

1st procedure: After LM predilatation Axxess DES was placed 
on LM with optimal angiographic and IVUS result normal FFR (LAD = 
0,89; CX = 0,89). 

2nd procedure: Through right radial and 6F-GC Filder-XT with 
OCT-balloon was directed through the RIMA-RCA towards the oc-
cluded RCA and left in the aorta. Retrograde POBAs of the ostial in-
stent RCA-occlusion were performed then anterograde POBAs of the 
RCA through 5F-GC from the same right radial were performed and 
two overlapping DES were placed in RCA with optimal angiographic, 
IVUS FFR result (0,95).The myocardial scintigraphy at 6 months dem-
onstrated absence of ischemia.

Conclusions: 1. In a patient with previous cardiac surgeries the 
evidence of ischemia is important. 2. FFR measurement with Acist-RXi 
NAVUUS-microcatheter that scores over any wire is easy. 3. Axxess 
is acceptable for the LM in favourable anatomy. 4. Retrograde PTCA 
for RCA-CTO through RIMA-RCA is possible. 5. End-procedure FFR/
IVUS evaluation is mandatory to confirm the procedural result.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА „ДОМАШНО“ НАПРАВЕНО ЛАСО  
ЗА ЕКСТРАКЦИЯ НА ЧУЖДО ТЯЛО ОТ СЪДОВАТА СИСТЕМА

Б. Борисов, М. Михалев, М. Синджирлиева и К. Донева

Отделение по кардиология, МБАЛ Тракия – Стара Загора

Използвано е ласо, направено от конвенционален балонен 
катетър и 0.014 коронарен водач, за екстракция на водач за цен-
трален венозен път, локализиран в долна празна вена дистално и 
проксимално във вътрешната югуларна вена.

Материал и метод: Пациент на 55 г. е хоспитализиран за 
коронарна ангиография поради предноторакален дискомфорт 
и задух при физическа активност. Предходна хоспитализация 
(преди 45 дни) за изострена хронична дихателна недостатъчност, 
наложила 7-дневна механична вентилация в ОАИЛ. Установи се 
наличие на водач за централен венозен път, разположен от в. 
югуларис интерна вляво до вена кава инфериор. Пациентът бе 
преценен за подходящ за екстракция на чуждото тяло след ТЕЕ. 
Необходимо бе специализирано устройство за екстракция или 
модифициран коронарен водач с балонен катетър, наподобяващ 
ласо („домашно“ направено ласо).

Резултат: На ТЕЕ без тромбоза по хода на чуждото тяло, на-
лагаща подготовка с антикоагуланти. През интродюсер 11 Fr във 
в. феморалис син. се въведе модифицираното ласо. Успешно се 
захвана чуждото тяло и се екстрахира изцяло през феморалния 
интродюсер.

Обсъждане: Макар и рядко, понякога се налага екстракция 
на чужди тела от съдовата система: фрагменти от катетри, вода-
чи, стентове, койлове. Първите описания на подобни интервенции 
са преди 40 г. В съвремието за тази цел се използват специализи-
рани устройства – ласо, кошници, форцепси, балони. Oписаната 
от нас система е използвана и за екстракция на чужди тела от 
артериалната циркулация по литературни данни.

ЕНДОВАСКУЛАРНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ АОРТНА ДИСЕКАЦИЯ  
ТИП B ПРИ ПАЦИЕНТ НА 15 ГОДИНИ

И. Петров1, А. Кънева2, И. Гарвански3, Е. Левунлиева2  
и Г. Адам1

1Клиника кардиология и ангиология,УМБАЛ Сити Клиник  
2Клиника детски болести и детска кардиология, НКБ 

3Кардиологично отделение, УМБАЛ Сити Клиник 

Аортната дисекация (АД) е рядко срещано заболяване 
сред детската популация. Представяме необикновен случай 
на 15-годишно момче с внезапно настъпила болка в гърдите и 
гърба и изтръпване на левия долен крайник, което е с аортна 
дисекация.

Образите от компютърен томограф (КТ) на гръдната и корем-
ната област разкриват дисекация на аортата тип В по Станфорд 
(тип III по Дебейки), като се наблюдават две синхронни АД. Про-
ксималното ентри е локализирано дистално от лявата артерия 
субклавия, като на нивото на Th11 се регистрира дистално раз-
късване и синхронна аортна дисекация, достигаща до аортната 
бифуркация и ангажираща лявата илиачна артерия. Дисталната 
АД води до стеноза на горната мезентериална артерия, на лявата 
илиачна артерия и на лявата ренална артерия.

В условията на спешност, клинична картина на илеус и кри-
тична исхемия на ляв долен крайник, се взема решение за ендо-
васкуларно лечение на няколко етапа. На първия етап се постига 
реваскуларизация на разклоненията на абдоминалната аорта и 
Първоначално се стентира оклудираната горна мезентериална 
артерия, абдоминалната аорта и се дилатира лявата илиачна ар-
терия. Чрез приложеното лечение се забелязва мигновено подо-
брение на състоянието на пациента.

След 20 дни поради перситираща резистентна хипертония, 
съпроводена с повишени ренинови нива, се проведе стентиране 
на оклудираната лява ренална артерия, което води до сигнифи-
кантно подобрение в контрола на артериалното нялагане и нор-
мализиране на нивата на ренина. 42 дни след хоспитализация 
се имплантира ендографт в торакалната аорта. Пациентът по-
степенно се възстанови и се изписа от болницата в добро общо 
състояние.

Случаят е уникален поради своята комбинирана аортна и 
съдова патология при млад човек и подчертава възможността и 
успеваемостта на ендоваскуларното лечение в педиатричната 
популация.
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МИОКАРДНА ИНФИЛТРАЦИЯ И ОБХВАЩАНЕ НА LAD  
ОТ ЛОКАЛЕН РЕЦИДИВ НА БЕЛОДРОБЕН КАРЦИНОМ

А. Носиков1, М. Радкова1, Г. Стамболийски1, Г. Лазарова1,  
Р. Кальонски2, Р. Петков3, Д. Петков3 и П. Гацов1

1Клиника по кардиология 
2Отделение по образна диагностика, УБ „Лозенец“ 
3Клиника по гръдна хирургия, СБАЛББ „Св. София“

Клиничен случай. 59-годишна жена, насочена с диагноза 
ОКС със ST-елевация. Симптомна 6 седмици преди постъпването 
– субстернален дискомфорт, задух и болка в лява гръдна полови-
на. 7 месеца преди постъпването извършена лява горна лобек-
томия, предна перикардна резекция/реконструкция с плеврален 
флеп поради плоскоклетъчен белодробен карцином T3N0M0, 
IIB. Пациентката не е провеждала химиотерапия. 3 месеца преди 
постъпването от КТ с контраст – без данни за рецидив. При по-
стъпването – ST-елевация в I, aVL, V2-V5. TnI – двукратно в рефе-
рентни граници. От ЕхоКГ – голяма маса, разположена в преден 
медиастинум, съмнение за миокардна инфилтрация, без данни за 
перикарден/плеврален излив. От СКАГ – стенотична, фиксирана 
LAD, със забавен кръвоток и дефекти в изпълването, RCA и RCX 
– без стенози. От нов КТ с данни за ангажиране на гръдната сте-
на и миокардна инфилтрация. Визуализирахме LAD ехографски 
– артерията беше обхваната от масата. Рецидивът беше доказан 
патохистологично чрез true-cut биопсия. Поради ангажирането на 
сърцето формацията се оцени като нерезектабилна и пациентка-
та се насочи за палиативно лечение.

Обсъждане. Ходът на заболяването, описан по-горе, е 
изключително рядък. От нашия опит почти всички болни с анга-
жиране на сърцето от белодробен карцином имат ехографски 
данни за течност в перикардната кухина и/или ангажиране на 
лявото предсърдие чрез директна инвазия през белодробните 
вени. Търсене в Google и PubMed показа само няколко случая 
на притискане/обхващане на LAD от туморни маси. В конкрет-
ния случай може да се спекулира, че причината за това нео-
бичайно протичане е нарушеният ятрогенно перикарден конти-

нуитет, което позволява директна инфилтрация на сърцето и 
обхващането на LAD. 

MEТОДЪТ „ПАРАЛЕЛЕН ВОДАЧ“ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ  
НА ХРОНИЧНА ОКЛУЗИЯ НА ДЯСНА ИЛИАКА КОМУНИС

Б. Борисов, М. Михалев, М. Синджирлиева и К. Донева

Отделение по кардиология, МБАЛ Тракия – Стара Загора

Техниката паралелен водач се използва за антеградна рекана-
лизация на хронични оклузии на коронарните артерии. Представен 
е случай, където същата техника е приложена с успех за ипсилате-
рална ретроградна канализация на хронична оклузия на AICD.

Материал и метод: Пациент на 81 г. e хоспитализиран с бол-
ки в дясната подбедрица и данни от КАТ за оклузия на AICD. За 
отбелязване е значителната тортуозност двустранно в областта 
на илиачните артерии. При ипсилатерална ретроградна канализа-
ция водачът не премина в истинския лумен на аортата. Последва 
опит антеградно, като и в двата случая c подкрепата на катетри 
NaviCross, но без успех. След това се въведе ретроградно втори 
водач HalfStiff, паралелен на първия и катетър NaviCross. Пара-
лелният водач премина в истинския лумен на аортата. 

Резултат: След балонни предилатации и имплантация на 3 
стента процедурата завърши с успех.

Обсъждане: Хроничните оклузии на илиачните артерии 
подлежат на хирургично или интервенционално лечение. Според 
консенсуса за лечение на този тип лезии, пациентът е подходящ 
за ендоваскуларно лечение. Интервенцията е предизвикателство 
и изисква наличие на 2 -достъпа: антeграден (ляв брахиален или 
контралатерален феморален) и ипсилатерален ретрограден. При 
пациента допълнително затруднение бе и значителната тортуоз-
ност по цялото протежение на илиачните артерии. Приложената 
ретроградно техника „паралелен водач“ доведе до краен успех и 
бе последна възможност преди хирургия. В литературата не на-
мерихме друга публикация, описваща използването на тази тех-
ника при този тип пациенти. 




